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Mint árnyék a verőfényt, úgy követi a 
király ragyogó koronázási emlékünnepét az 
osztrák miniszterek megjelenése e héten a 
magyar fővárosban. Ismét eljöttek tehát tár
gyalni a magyar kormánynyal az ország ki
egyezési kérdéseiben. Évek óta sikertelenül 
és fogyó reménynyel folynak a tárgyalások 
anélkül, hogy felfüggesztett vitális érdekeink 
megfelelő módon kielégítést nyernének. A 
régi hagyományos osztrák politika, mely 
Magyarországot századok óta provinciának 
tekintette, súlyos lidércnyomás gyanánt ne
hezedik lélekzetünkre. A múltak bűnei foj
togatnak egyre bennünket most is. Folyto
nos küzdelmeinkben alkotmányunk meg
mentéséért, nem jutott időnk a nemzet anyagi 
gyarapítására és most fonyadt tagokkal, er
nyedt akaraterővel azt vesszük észre, hogy 
az alkotmányvédő buzogány ősi suhintása 
helyett, alig bírjuk emelni a kalapácsot, a 
melylyel állami integritásunkon kiviii, önálló, 
független gazdasági életünk védbástyáit kel
lene felépíteni.

Ma már belátjuk, hogy a Kárpátok ég- 
benyuló határbérceit a nép szerény kenyér
morzsáinak megszerzésével lehet csak fen- 
tartani. Nem háború, hanem munka, nem 
fegyverek, hanem kenyér kell a népnek. Jó
lét és nem puffogó dicsőség, melynek ismert 
frázisaitól csepeg a fringiás, kösöntyüs „nem
zeti hazafiság." Sistergő színes röppentyűk
kel nem lehet félrevezetni többé a lenni és 
enni is akaró nemzetet.

T A R C Z A.
Gyorsvonaton Koppenhágáig.

Irta: LENKEI ZSIGMONÜ.
Ha az olvasó azt hiszi, hogy jelen sorok

kal útirajzot kap, melyben az erdők zúgását és 
a -hullámzó tarajos tenger- mormolását írom 
le: úgy kellemesen fog csalódni, mert ez eszem 
ágában sincs. Sokkal többre becsülöm az olvasó 
idegeit, semhogy azt mondanám, mit a VVoerl- 
féle -Idegen-vezető- mond. Ez a könvv egy 
márkáért a világ minden városát egyenlően a 
legszebbnek és a legbájosabbnak csúfolja. A tü
relmes papiros mindent elhisz, de Te azért vagv 
türelmetlen utas, hogy azt nézd meg, a mire 
egyéniséged leginkább kiváncsi. Mert a inig a 
vezetőkönyvet olvasom, elmulasztok látni.

Eszembe jut az az utas, aki 25 koronáért 
kocsit váltott Toblachban, hogy a csodás Am- 
pezzó völgyet utazza be: azt a völgyet, mely 
égig nyúló meredek sziklák és örvénybe szé
dítő hasadékok között vezet Tirolból Olaszor
szágon keresztül Svájczba. Kocsijából nem az 
elölte kínálkozó ördöngős szépségű természetet 
csodálta, hanem a Baedeckert tanulmányozta, 
mondván : -Minek nézzem, hiszen a könyvben 
olvasom.-

A mi parlamentünk jelenlegi keveredett 
állapotában és kormányunk az ö bizonyta
lan helyzetében, bármennvire teli van ag
gatva a nemzeti jelvények külső diszével, 
végzetszerü belső gyöngesége folytán kép
telen lesz a reá várakozó sürgős és fontos 
feladatok teljesítésére. Közjogi aspirációk je
gyében születve, hiányzik karakteréből az 
elhatározó komoly tehetség, hogy az oszt
rákok erőszakos tulkövet eléseivel szemben 
emberül megállja a helyét. Hozzá vagyunk 
szokva iigyefogyottságunkat, mely lyel gy a
korlati kérdésekben rendszerint kiteszünk 
magunkért, szerencsésen formulázott dekla- 
lációk fügefaleveleivel takargatni és több 
mint valószínű, hogy a kiegyezési tárgyalá
sok végén ismét mi leszünk azok a pyrrhusi 
győztesek, kik majd fennen kérkedünk vele, 
hogy lefüleltük magunknak az osztrákokat 
tiz vagy busz újabb boldog esztendőre.

A gazdasági kiegyezés úgy ahogy 
ma áll nem biztat semmi előnyökkel, sőt 
a nagy garral előre hirdetett, de csakhamar 
megfeneklett újabb alkotmányos biztosítékok 
ekvivalense gyanánt, a kormány saját meg
mentésére, úgy látszik, iiajlandó politikai 
okokból feláldozni mindazon előnyöket, me
lyek nélkül az eddigi közös gazdasági vi
szony alapján Magyarország tovább is Auszt
ria tributáriusa marad.

Pedig a helyzet világos. Alig van Ma
gyarországon ember, ki közvetlenül ne él ezné 
Ausztriával való közös gazdasági helyzetünk
nek ipari és kereskedelmi hátrányait, aki ön
álló vámterületünk kézen fekvő előnyeit ne 
ismerné és gazdasági különválás által anyagi

Aki könyvvel utazik, az semmit sem fog 
látni. A legérdekesebb mindig az, ami a könvv- 
ben nincsen, amit az Írója nem tud a szöveg 
közé lehelni. S ez az impresszió! Ha egy kicsit 
kiruccanunk idegenbe, sokban csalódunk, mert 
azt látjuk, hogy a barbár magyar sokkal elő- 
zékenyebb, udvariasabb, mint a német. Nincsen 
ridegebb, hidegebb, számítóbb, önzőbb s büsz
kébb, (ennyi jelző talán elég) mint a berlini, 
drezdai és lipcsei német, tisztelet Münchennek 
és Nürnbergnek, ez a két város kivétel.

Berlinben pl. az ember karja nem azért 
való, hogy azt himbálja, vagy köszönjön vele, 
avagy dolgozzon vele, hanem arra való, hogy 
szomszédjait lökdösse és magának az óriási em- 
berlömegben ulat nyisson. A -bocsánat szó ott 
ismeretlen fogalom, épugy nővel, mint férfivel 
szemben. Bármely nagy vendéglőbe mégy, ahol 
nagy sokadalom van együtt, azt fogod látni, 
hogy egyik a másikkal nem beszél ; a kaszt
rendszer sehol sem ül olyan orgiákat, mint a 
németeknél. A társaságot épugy megválogatják, 
mint az utcát, amelyben járnak. Az a dáma, a 
ki 5 márkával többet fizet a cselédjének, mint 
a másik, az már nem beszél a szomszédnőjével. 
Olyan tartózkodók a benszülöttek, hogy nincs 
rá eset, hogy idegennel megismerkedjenek. Az 
osztrákot gyűlölik, a magyart kevésbbé, de nem 

fellendülésünket határozottan nem remény
lené s szívből nem óhajtaná. Ellenben nincs 
egyetlenegy párt sem jelenleg Magyarorszá
gon, ha lett volna is, a koalíció azt végkép 
megsemmisítette, mely a magvar állam el
szakadását komolyan akarná Ausztriától. 
Nincsen semmi okszerű cél, vagy észszerű 
ok tehát, hogy gazdasági függetlenségünket 
feláldozzuk a Monarchia közös politikai Mo- 
lochjának. Minek ámítani tehát magunkat 
azzal, hogy politikailag csak egy szikra előnyt 
is szerezhetünk azáltal, ha lemondunk Ma
gyarország anyagi prosperálásáról.

Magyarország jövőjét egyesegyedül a 
magyar nép vagyoni jólétével, az egész nem
zet egészséges vérlüktetésével, munkaképes
ségének és erejének fokozásával biztosíthat
juk és remélhetjük. Önálló gazdasági poli
tika nélkül, mely függetlenül irányítja a nem
zeti munka értékének kihasználását, egész
séges alkotmányos élet el se képzelhető.

Magyarország alkotmánya a nemzet 
lelke, a nép jóléte, gazdasága, munkája és 
kenyere képezik az o testet. Aki megakarja 
menteni a lelket, annak táplálni kell a tes
tet, mert csak egészséges testben van egész
séges és erős lélek.

Nemzetünk történelmi hivatását csak 
gazdasági boldogulásunk eszközei által kö
vethetjük és legideálisabb céljainkat is csak 
ezen az utón érhetjük el. Azért a jelenlegi 
kiegyezési tárgyalás életbevágó jelentőséggel 
bir, melyet semmiféle momentán politikai 
érdeknek alárendelnünk nem szabad. A kor
mány. a parlament, az összes pártok meg
bukhatnak, de a nép existenciáját egy percre

is ismerik. Sovinisták utolsó csepp vérükig. A 
császárt bámulják, a katonatiszteket imádják, 
önmagukat pedig csodálják. (Nincs ház, mely
ben fotográfus nem volna).

Kultúrájuk azonban rendkívül fejlődött, 
nem oly kártyavár, mint a mienk. A törzs rend
kívül erős és ezért büszkék hazájukra. Nálunk 
minden ember sápadt, ott mindenik piros-pozs
gás, mert a városi hatóságok arra is gondolnak, 
hogy az embereknek kertek, fák is kellenek.

Elszorul a szivem, ha Lipcsét nézem az ő 
száz és száz parkjával, mert itt csakugyan nem 
látni a várost a fáktól. Ha bámulom a tiszta
ságot, a rendet, a csendet, mely e szorgalmas 
embereket körülveszi, ebben az egyben tudom 
a németet irigyelni.

Hogy a szegény munkásra mennyire gon
dolnak a hatóságok, bizonyítja az, hogy Borosz
lótól Berlinig a legszélsőbb nyelvhatárokig min
den tisztességes munkásnak a város szélén in
gyen ad kis viskót kerttel, amelyben családjá
val él s a szükséges veteménveket maga termel
heti. Berlin, Lipcse és Drezda halárában ezer 
és ezer ilyen kis fából épített alkotmányt látni 
és míg nálunk a bölcs hatóságok az u. n. olcsó 
munkás lakásokon törik b. koponyájukat, addig 
a német zsenialitás ezt a kérdést már rég meg
oldotta. Tehát Németországgal, az ő fejlett ke-

2)eák Jenő fogműterme Nagymlhályon, a Kolozsváry-léle házban (az emeleten). Rendel egész nap.
Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
gyökérre lllesztetnek. Fogkő eltávolítás, cs’apfogak, aranykoronák, porcellántömések.-------
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is kockára tenni, menthetetlen és helyrehoz- 
hatlan bún volna.

Be keli fejezni a gazdasági kiegyezés 
végtelenségbe húzódó körmönfont diploma
tikus tárgyalásait, melyek immár évek óta 
az egész világ előtt pellengére állítják Auszt- 
ria-Magyarország nagyhatalmi tekintélyét. 
Az örökös hercehurca alapjában megingatja 
saját állami lételünk s alkotmányos szabad
ságunk pilléreit is.

Ennek a kiegyezésnek egyetlenegy meg
oldása és legelemibb követelménye nem le
het más. mint hazánk gazdasági fiiggetle- 
nitése Ausztriától azon érdekek mérlegelé
sével, melyek a két különálló ország termé
szetes kereskedelmi kapcsolásából folynak. 
'A vámhatárokat tehát okvetlen fel kell ál
lítani Ausztria és Magyarország között; 
a vámtételek megállapítása kölcsönös ér
dekek szerint történik, a két ország vám- 
administratioja azonban feltétlenül külön
választandó. Fekete József.

Jubileumi szent beszéd.
Tartotta : Ehrenfeld Simon nagymihályi főrabbi 

a koronázás 40-ik évfordulója alkalmából.

Saul királynak már huzamosabb uralkodása 
után imigyen szála Sámuel próféta a néphez :

.Jertek cl. menjünk Oilgalba. hogy 
ott ujitsuk meg a fejedelemséget.

Elméne azért mind a sokaság Gil- 
galba és királyivá választók Sault ott 
Gilgalban az Ur előtt . . ."

(Sam. I. XI. 14. 15.)
Évezredek óta áll már fenn a monarchismus 

intézménye, az az elv tudniillik, hogy minden nép
nek, nemzetnek és országnak koronás fő áll élén, 
aki azt vezeti és vezérli és akinek szava minden
ben kizárólagosan döntő. Hiszen már a Szentirás 
is kötelességünkké teszi a királyválasztást, mikent 
Írva van :

.Királyt választok magamnak, mi
képen egyéb népek, kik körültem vágy
nak."

Minden király, ki népe jólétét es boldogulá
sát hordja szivén, kettős feladat előtt áll, az első, 
hogy megvédje népét a belső ellenségtől, a társa
dalom ama ellenségétől, amely a nép legalacsonyabb 
szegény és munkakerülő osztályából toborzódik, s 
amely könnyűszerrel, ha mindjárt törvény be ütköző 
módón is a birtokos osztály rovására vagyonhoz 
jutni akarna, s amely az „enyém és tied" közötti 
különbséget ismerni nem akarva a társadalmi ren
det felforgatni igy ekszik; ezen sötét, heterogén, min
den jogfogalomtól ment elemekkel szemben alatt
valóit a jog és törvény értelmében pártfogasába 
venni, ugyszólva a jogállamot megteremteni és azt 
fenn is tartani, vagyont és birtokot megvédeni, ez 
a király első kötelessége.

Mindezekkel azonban még teljesen e feladat 
kimerítve nincs, amenny iben országát és annak ha
tárait kiilellenség ellen is meg kell védelmeznie, ugv- 

reskedclmével, iparával, tudományos és művelt
ségi készségével hamar tisztában vagyunk, de 
tanulni tőlük nem túriunk sokat Jól érezni ma
gunkat pedig teljességgel lehetetlen Ez a világ 
nem a mi világunk.

Ha északra megyünk es a gyönyörű War- 
nemünde tengeri fürdőt elhagy juk, úgy hogy egv 
palotaszerű kompon (melynek pincéjében első
rendű vendéglőt látunk) átkelünk a két óránvi 
távolságban lévő Gjelserbe, úgy Berlintől tiz 
órányira már Dániában vagyunk Erről az or
szágról tartott Shakespeare, hogy valami bűz
lik benne Napokon keresztül kutattam, miért 
is mondotta ezt a nagynevű iró, de nem tud
tam rájönni. Igaz, hogy ő ezt az akkori politi
kai viszonyokra alkalmazta s ezt az illatot Ham
let, az oly sok színpadon elsiratott dán királyfi 
szájába adta, — de hát hol nem bűzlik a po
litika, Norvégiától—Törökországig .'

Egy szellemes Írónk mondotta egvszer 
hogy : »A politika csak azoknak az emberek
nek való, kiknek más dolguk nincsen.. De bi
zonyára Ilamletnek sem volt akkor inas dolga, 
mint töprengeni a politikán, mely azonban 
nem nyaldossa úgy körül a bájos dán félszi
getét, hogy belső életének ártalmára volna 
Megelégedeltebb, kedvesebb, udvariasabb, ta- 

szintén minden ellenséges invasiót hadserege elén 
visszavetni és a hon integritását hősiesen is meg 
kell védenie.

Bizonyára az ír.is szavaiban is foglaltathatik 
e kettős feladat teljesítésére való célzás, midőn eb
ben olvassuk :

.Es m: 'tor az ö országának székibe 
ülend. Írja meg magának könyvbe e 
törvényn. mását és legyen az ö nála 
és olvass i azt életének minden idejé
ben." (Moz. V. XVII. 18. 19.)

Ez alatt ezen kettős feladat értendő, s ennek 
kell folyton szemei elolt lebegnie a király nak és en
nek kell életcélját is képeznie.

llogv azonban zen feladatnak teljes mérték
ben megfelelhessen, kell, hogy a legkülönfélébb 
uralkodói erényeket egyesítse magában, elsősorban 
igazságszeretettel kell eltelve lennie, tisztelni a tör
vényt. s mint a törvény legfőbb őre, törvénytiszte
letével mintaképévé válni népének : másrészről pe
dig nemesebb érzelmeinél fogva kegyelmet kell gya
korolnia azokkal szemben, kik kegyelmére érdeme
sek, türelmesnek kell lennie alattvalói irányában 
tekintet nélkül azok faja és vallására, az embert 
mint ilyet kell megítélnie, összes alattvalóit egyenlő 
atyai szeretettel kell környékeznie s Így ezáltal az 
összesek szivet megnyernie; végül pedig a király 
légy en bátor és rettemhetlen hadvezér, akinek min
den percben késznek kell lennie életét áldozni or
szága védelmében, bátorságával és vakmerőségével 
lelkesitőleg és buzditólag hatni az általa vezetett 
hadseregre: ekkor biztos leend győzelme. Így énekli 
ezt Dávid király is, mondván:

,A te nyilaid igen élesek, a népek 
előtted lehullanak, azok is. akik irán
tad ellenséges indulattal viseltetnek."

(Zsolt. XLV. 6.)
Midőn Saul királyt a nép első Ízben kiáltotta 

ki királyául és koronázta is meg, örömrivalgott 
ugyan, de öröme nem volt teljes, nem volt szív
ből jövő. Hisz a nép nem győződhetett még ak
kor meg afelől, vájjon választása helyes volt-e, váj
jon a fiatal király tényleg egyesiti-e magában a fel
tétlenül szükséges es népe boldogitásához elenged- 
hetlenül megkövetelt uralkodói erényeket : kétség
gel telt szívvel az öröm csak felületes lehetett, s a 
Mindenható, ki sziveket és veséket vizsgál és aki 
az emberek gondolatait ismeri, nem adhatta tanú
bizonyságát annak, hogy a nép öröme őszinte is ; 
csak midőn Saul király huzamosabb uralkodása ál
tal bő bizonyítékát szolgáltatta annak, hogy kima
gasló erényei által népe jóléthez és boldogsághoz 
jutott, országát a kiilellenség ellen dicsőségesen 
megvédelmezte és hadseregét győzelemről győze
lemre vezette, mindezek láttára és ily események 
hatása alatt szükségét érezte a nép annak, hogy a 
király fejedelemségét megújítsa es megerősítse, és 
szive legmélyebb rejtőkéből jövő őszinte éizelmek- 
kel, amelyekről már a Mindenható is tanúskodha
tott, újból megkoronázza. Ezen hangulat hatása alatt 
apostrofálja Sámuel próféta a népet, midőn igy 
széli : ...lertek Gilgalba s tekintsétek az eseménye
ket, melyek királyunk uralkodása óta a mi javunkra 
véghezmentek : ezen tapasztalatok hatása alatt ujit
suk meg megkoronázását s erősítsük meg az Örök
kévaló előtt, aki ligőszintébb érzelmeinket látja és 
ismeri."

Kedves Hitsor sosok I Mélyen tisztelt ünneplő 
gyülekezet!

Az iniitt kifejtenek a mai ünnepélyes alkalomra 
teljes terjedelmükbe alkalmazhatók. A magyar nem
zet mai napon n.iu nemzeti ünnepet ül. Közsze
retetben részesülő lséges Urunk és Királyunk I. 

pintatosabb és finomabb népet, mint a dánt, 
alig tudok magam iák elképzelni.

Csak két millió lakosa vau, d«> ez a pa
rányi nemzet ug összetart és olyan baráti 
viszonyban él a szomszéd svéd és norvég ál
lamokkal, hogy p< Idául a norvég nép a kirá
lyát is Dániából vitte. Ez Hakoon, Vili Erigves, 
a mostani dán királynak 30 éves lia, kit két év 
előtt koronázlak meg Norvégia királyává és ez 
által Dánia Norvégia atyja lett Egy olv atyára, 
mint VIII. Erigves, kivel a most rendezett 
Nemzetközi Sajtókiállitáson negyed óráig nvilt 
alkalmam beszélgetni, mindenki büszke lehet. 
Maga a megtestesült finomság és udvariasság 
a 62 éves király, ki azonban nem látszik több, 
mint 10 evesnek A fejedelem országa minden 
fiának örömében és bánatában osztozkodik.

Kopeuhága az ország fővárosa oly origi
nális, érdekes és a többi külföldi városoktól 
annyira elül, hogy 11. Vilmos német császár az 
idén mar harmadszor megy Kopenhágába, hogy 
annak természeti szépségeiben és emberikéz 
alkotta csodában elmerüljön. Itendkivül mula
tós város, de amellett igen szorgalmas nép 
lakja, mely Boda Dezső rendeletét már rég 
életbe léptette, melyszerint meghagvatik, hogy

Eerencz József az 1867. június hó 8-án a Szent 
István koronajavul történi megkoronáztatásának 40. 
évfordulóját ünnepeljük. Hogy ezen ünnepély jelen
tőséget es nagv jogosultságát felfoghassuk, hazánk 
közelmúlt történetére egy rövid visszatekintést kell 
vetnünk. ,

1848-ban a magvar nemzet elnyomói ellen fel
kelt és fegyverhez nyúlt, hogy csatába vonuljon 
szabadsága’ és függetlenségéért. A nemzet legdere
kabb fiai állottak fegyver alá s a legnagyobő hő
siesseggel küzdöttek a legelső sorokban, megszám- 
lálhatlanul sokan ontották példátlan halálmegvetés
sel v érőket a csatasikon : a győzelem azonban még 
sem volt teljes, az eredmény is csak részleges. I lő- 
siessegök dacára a túlerőnek engedniük kellett és 
a távol idegenből hozott ellenséges segítség.előtt, 
bár becsületben, de kapitulálniuk kellett. Igy tehát 
a hangulat nyomott, király és nemzet közötti vi
szony pedig mint győző és legyőzött között a le
hető’legkedvezőtlenebb volt. Csak az idő, a mely 
mindent gyógyít, s a nemzet bölcs és nagy fia Deák 
Eerencz közbenjárására lassanként egy kellemesebb 
hangulat forrta ki magát és a szivek kölcsönösen 
közeledve végre teljes megbékülés jött létre, mely 
1867-ben a királykoronázás nagyszerű tényével pe- 
csételtetett meg. Bár örömmel üdvözölte annak ide
jében a nép koronás királyát, de ezen öröm nem 
volt tökéletes, mert sötét kételytől zavarva örvend
hetett-e teljes szívből a nép az akkor még csak 37 
éves királyának s vájjon meg lehetett-e már akkor 
győződve arról, hogy felséges személyében összpon
tosított reményeknek meg fog-e felelni, s hogy az 
(j kormányzása alatt a haza tényleg egy boldo
gabb és jobb jövőnek néz-e elébe? Ma azonban, 
40 évi kormányzási működés után, midőn hazánk 
egy nem sejtett fellendülést mutat, egy fellendülést, 
aniinőt legnagyobb államférfiaink még megálmodni 
sem merészeltek, ma midőn a nép a Szent István 
koronája viselőjében a legfenségebb uralkodói eré
nyekben bővelkedőt láthatja, ezen fényes és dicső
séges múlt láttára szólhatnak politikai prófétáink 
Sámuel prófétával egybehangzóan a néphez : „Jer
tek és ünnepeljük magasztos érzelmekkel, őszinte 
örömmel és örömtől repeső szívvel a mai évfordu
lót, ujitsuk meg a fejedelemséget és erősítsük meg 
azt az Ur előtt!" Es teljes joggal. Hisz az egész 
világ által elismert fenséges uralkodói erények azok, 
melyek e letelt idő folyamán oly fényesen mutat
koztak, mint méltányosság és kegyelemmel páro
sult kidomborodott igazságszeretet, minden kísér
tés ellen helyt álló alkotmányhiiség, minden alatt
való iránt egyenlően gyakorolt türelmesség és jo
gara alatt élő összes polgárokkal szemben osztat
lan atyai gondoskodás.

S éppen ma a leghőbben erzett hálaérzelmek 
azok, melyek minden igaz magyar hazafi szivét 
eltöltik, mennyit, valóban mennyit köszönhet állami 
intézményünk bölcs vezetésének minden tekintet
ben. minden irányban, úgy financiális, culturalis, 
valamint politikai tekintetben. Financiális tekintet
ben hazánk a legnagyobb beruházások és jóté- 
konvcélu berendezések dacára a legmagasabb jó
létig emelkedett, hisz viszonyaink rendezettek, ál
lamháztartásunk mintaszerű és hitelünk a küllőid
del szemben megerősített. Culturalis szempontból 
a magyar nemzet, mely 40 év előtt még „félázsiai" 
diszjelzövel ékesitetett, ma népművelődés, tudo
mány és intelligencia tekintetében oly magas fokot 
ért el, hogy teljes mértékben kiállja a versenyt a 
többi nyugoti culturnépekkel.

De politikai tekintetben is óriásinak nevez
hető az eredmény 40 év előtti politikai helyzetünk
höz viszonyítva ; mig annak idején a magyar ál
lam alig jöhetett tekintetbe, ma olv hatalmas té- 

még a lumpok is éjjeli egv órakor lefeküdje
nek. ütött a záróra.

Hisz a világhírű Tivoli volt a szülőanyja 
a világvárosok összes nagystílű mulatóhelyei
nek, tehát jellemző tulajdonsága e városnak a 
mulatni tudás, de annak célszerű mérséklése 
is. — Amellett elbűvöli az idegent a szomszé
dos Klampenborg, Scodtsborg és Marienlyst 
mind meg annyi tengeri fürdő, amely fürdők 
pattjairól a Svéd és Norvég városokat láthat
juk.

Hogy az asszonyokról, a teremtés körö
mitől se feledkezzem meg, ki kell jelentenem, 
hogy a dán nők nem szépek, de szőkék s hogy 
a magyar nőnek párja nincs. Az alakjuk ugyan 
kecses, de mit ér az, ha az orcájuk csúnya, 
nem szép. Biciklizni azonban mind tud, mind 
szokott, s mind szépen üli meg a vasparipát. 
Ezt- is érdemes tanulmányozni . . .

Az állatokról sem akarok egy érdekes 
megfigyelést elhallgatni. A lovak, tehenek és 
kutyák ruhában, szalmakalappal járnak. Ez 
nem vicc I Másutt az emberről lehúzzák a bőrt, 
itt még az állatra is ruhát adnak.

Ebben a kis országban magas fokon áll 
a kultúra. A magyar ember sok furcsát, de 
még több tanulságosat láthat!



nyezövé nőtte ki magát, melylyel minden alka
lomnál számolni kell, államiasságunk minden irány
ban érvényesül s a külföld által méltóan vétetik 
figyelembe.

Mai napon a nagyvárosok és a törvényhozói 
testületek representálói a koronás királynak hála
érzetük fakasztotta lüiségi és hódolati érzelmüknek 
méltó kifejezést adnak. Mi azonban, akik a poli
tikai élet tizeiméitől távol állunk, de akik magun
kat mindamellett hőn szeretett királyunk leghübb 
alattvalói közé sorozzuk, mi, kiknek’szive a leg
őszintébb hiiségi érzelmekkel van eltelve, nem ad
hatunk ezen érzelmeinknek méltóbb kifejezést, mint 
hogy leghőbb imáinkat az Egek Urához intézve 
esdve kérjük Mindenható Atyánkat, hogy agg ki
rályunk életéveit állandóan friss erőben és egész
ségben az emberi kor legvégsőbb határáig nyújtsa 
s aranyozza be az őt faj- és vallásra való tekintet 
nélkül oly forrón szerető alattvalóinak kimondhatlan 
örömére az állandó boldogság napsugaraival élete 
alkonyát! S mi, akik itt ezen ünnepélyes alkalomra 
összesereglettünk, lelkesülten adjunk’azon mélyen 
érzett óhajunknak kifejezést, Ö Fel: sége I. Eerencz 
József Éljen ! Éljen I Éljen !

Nyeljen beigazolást szent imánkba foglalt 
azon könyörgésünk :

„Az ő és a mi időnkben csak se
gedelem és boldogság érje Izraelt!"

Ámen !

VEGYES HÍREK.
Koronázási évforduló. Őfelsége magyar 

királyija koronázásának 40 éves fordulóját váro
sunk közönsége is méltó fénynyel ünnepelte meg. 
Nemcsak a középületek, de a Kossuth Lajos utca 
úgyszólván minden háza fel volt lobogózva. Az ál
lami elemi iskolában a tanítótestület a nap jelen
tőségét ismertette a növendékekkel, a kik azután 
vallás szerint templomba mentek és részt vettek a 
hálaadó Istentiszteleten, amelyen a közönség nagy 
számban, az állami és megyei tisztikar szintén részt 
vett. — Málczán szintén megünnepelték a koroná
zási évfordulót. Mint tudósítónk Írja, a ref. és izr. 
templomokban hálaadó isteni tisztelet volt, amely 
alkalommal dicsőségesen uralkodó fejedelmünk ér
demeit méltatták. A ref. iskolában a növendékek 
hazafias és alkalmi dalokat énekeltek, majd Kiss 
Tamás ev. ref. lelkész szép ünnepi beszédet mon
dott. A róm. kath. templomban nemcsak hogy mise 
nem tartatott, de sem az iskolán, sem a templo
mon a trikolór nem lengett.

Uj titkos tanácsos. A király Andrássy 
Sándor grófot, a homonnai kerület orsz. képvise
lőjét valóságos belső titkos tanácsosává nevezte ki. 
A vármegyéből és a kerületből Andrássyt ez alka
lommal igen sokan üdvözölték.

Adókivetés. Az időközben III. oszt ke
reseti adói alá eső adófizetők adóját a kivető bi
zottság e hó) 14. és 15-én fogja Nagymihályban 
a városháza tanácstermében megállapítani.

- -Orazágos vásár. Az e hó 10. és 11-én 
városunkban megtartott országos vásár felette gyé
ren volt látogatva. E vásár különben is a legki
sebbek egyike szokott lenni, ezúttal azonban az 
eső is nagy ban hozzájárult, hogy kevesen jöhettek 
a városba.

Hernyóirtás. A hernyóik most gubóznak 
es hogy kertjeinket a jövő évre megmenthessük, 
tanácsos a gubókat a fákról leszedni s azokat meg
semmisíteni. Ha az irtás e módszeréről megfeled
kezünk, úgy hiábavaló) minden kísérletezés, a pusz
tító férgek mindinkább fognak szaporodni.

A nagymihály) Izr. nóegylet f. hói 2-án 
tartotta meg évi rendes közgyűlését, a mely alka
lommal Dr. Gittek Samuné a nőegylet érdemes el
nöke beszámolt a múlt évi eredmény ről. Úgy a je
lentést, mint az előterjesztett számadásokat a köz
gyűlés tudomásul vette és köszönetét szavazott a 
tisztikarnak. Mint a számadásokból megtudtuk, az 
1906. évben Iliik) koronánál nagyobb összeget osz
tott szét szegény és sínylődő hitsorsosok között. 
Az egyesület vagyona jelenleg 5102 K 72 f.-t tesz 
ki. A helybeli 3 pénzintézetnek, amelyek ez idén 
is anyagi támogatásban lészesitették az egyletet, a 
közgyűlés köszönetét szavazott.

Fegyelmi vizsgálat az újhelyi polgár
mester ellen. SzéZte/y Elek Sátoraljaújhely város 
polgármestere a koronázási jubileum alkalmából a 
városháza és a rendőrség épületére kitűzött zászlót 
bevonatta. Ez eljárása felháborodást keltett a vá
rosban és miután a dolgot a fővárosi lapok is szel

lőztették. a belügyminiszter utasítására a főispán 
Székely ellen a fegyelmi vizsgálatot megindította.

Gyermek-majális. Az elmúlt héten elha
lasztott gyermek-majálist az áll. elemi iskola ma 
tartotta meg. A növendékek tanítóik kísérete mel
lett vonultak ki a Vörösház-erdőbe, ahová később 
a közönség köréből is igen sokan jelentek meg. 
Zene is szórakoztatta az ottlévőket és a majális ke
délyesen folyt le.

Rehabilitált tanító. Uiírai/y Pál dereg- 
nyöi ref. tanító) ellen április ho folyamán fegyelmi 
és büntető eljárás tétetett fotyamatba, melyről la
punk is hirt adott annak idején teljesen illeté
kes forrásból vett tudósítás alapján. Ma arról ér
tesülünk, hogy a fegyelmi vizsgálatot megejtett egy
házmegyei főhatóság Várady Pált a vad és követ
kezményeinek terhe alól felmentette. Amint annak 
idején a terhelő, úgy most a felmenti) határozatról 
is kötelességszerüleg értesítjük t. olvasóinkat.

Eljegyzés. Griinfeld Mó>r helybeli keres
kedő f. hó 10-én eljegyezte Karlstein Giza kisasz- 
szonyt Nagymihályban.

Évzáró vizsgálatok. A nagymihályi áll. 
elemi iskolában az évzáró) vizsgálatok a követkézé) 
napokon fognak megtartatni: Junius hó> 16-án az. 
iparostanoncok vizsgája, 20-án az összes hitfeleke- 
zetek hittani vizsgálata, 22-én az I. fiú-. 1. leány-, 
II. fiú- és II. leányosztályban, 25-én a III. fiú-, III. 
leány-, IV. fin- és IV. leány osztályban, 26-án az V. 
fiú-, V. leány-, VI. fiú- és VI. leányosztálvban, 29-én 
záróünnepély. — A vizsgákra és a záróünnepélyre 
úgy a kedves szülők, mint a taníigybarátokat meg
hívja a tantestület.

Uj sportklub Homonnán. I )r. Dick Sán- 
dor’es Rónay Villyke kezdeményezése folytán Ho- 
monnán uj sportklub alakul. A szükséges területet 
a város orsz. képviselője díjtalanul adományozta.

Értesítés. Tisztelettel értesítjük a t. közön
séget, hogy a „Nagymihályi Ifjúsági Egyesiilet"-nek 
e hé) 9-ére hirdetett, de a kedvezőtlen illő követ
keztében elmaradt nyári táncmulatsága vasárnap 
f. hó) 16-án délután 2 órakor fog megtartatni. Ha 
azonban az idő újból nem kedvez, úgy a „Vörös
ház “-erdőben a mulatság elmarad, ellenben az 
„Arany l)ika''-szállé,ban minden körülmények között 
meg lesz tartva. Az elnökség.

Esküvő. Simcsik Nándor abarai körjegyző 
e hé) 8-án esküdött örök hűséget Kolonay Jolán- 
kának, Kolonay Tamás bániki körjegyző leányának.

— Kitüntetett körorvos. Meczner Gyula fő
ispán előterjesztésére a király Dr. Blassberger Ig- 
nácz mádi körorvosnak sok évi buzgó szolgálata 
elismeréséül a koronás arany érdemkeresztet ado
mányozta.

Vezérkari tisztek Gálszécsen. A közös 
hadsereg több vezérkari tisztje e héten Gálszécs vi
dékén járt és felvették a Gálszécs, Homonna és 
Szintia közötti terepet. Úgy látszik, az ezidei had
gyakorlatok e vidéken fognak lejátszódni.

„Sirolin-Roche“ a creosot-gyéigy kezelés
nek teljesen uj utat nyitott, mivel ugyan maga is 
creosot-preparatum, de teljesen méregmentes és 
kellemes izíi. Tüdő- és gó'getubcrculosusnál tehát 
legjobban ajánlható. Az orvosok egybehangzóan 
nyilatkoznak annak kiváló jó) hatásáról ezen sulvos 
betegségek ellen. „Sirolin-Roche" minden gyitgv- 
szertárban kapható.

Bizony, bizony az a hőség! Ha az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdeztek, hogy 
különösen a mezei munkáknál, az őket kínzó) 
szomjúság ellen mitévők légynek, akkor azt aján
lottam nekik, — amit ezennel minden olvasóm
nak ajánlani fogok ók azt kipróbálták és ezen 
jó) tárnicsomat megköszönték, és én úgv hiszem, 
hogy ezen soraim sok olvasója, ha csak szellem
ben is, ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próa 
által személyesen meggyőzödnek.

Vegyen, — úgy mondtam az emberekhez, 
1 liter vizet, hagyja ezt egy teli kanál, körülbelül 
15 20 gramm, rranck-kávé-pótlékkal, ami felesege 
konyhájában bizonyára meglesz. 5 percig jól fel
forralni, azután a főzetet állítsa félre és hagyja 
kihűlni, (iz.li'S szerint egy kevés cukrot tehet 
hozzá) azután palackban, vagy kulacsban vigye 
magával a mezőre. - Legjobban tenne, ha a pa
lackot azután egy árnyékos hely en a földbe ásná, 
- mivel az ital akkor hős, friss marad.

Ha azután szomjas, akkor igyék ezen l'raiick- 
főzetből egy jó) nagy kortyot és csodálkozni fog, 
hogy szomjúsága milyen hosszú időre csillapítva 
marad.

A „l'ranck" tehat nemcsak a legjobb kávé
pótlék, mert hiszen ilyennek általánosan el van 
ismerve, hanem a legjobb szomjcsillapitó) is.

Művészi kepes levelező-lapok nagy valaszték- 
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedesében.

t-'eleln- ■r.erkautó Dr. Kállai Józaef. 
Kiadói,)mOvazeul - Lindái József.

Hirdetések.
t08.

ivo7. v.»,.. Árverési hirdetmény.
Alulírott I ir. végrehajtó 1881. évi LX. t. <■/.. 102. 

rtelniébeii ezennel közhírré te-zi, hogy a nagymihályi 
kir. j bíróságnak 1907. V. 321/5. kz.hiiu végzése következtében 
Dr. Kállai Józ*vf ügyvéd áltál képviselt Gradl Vilmos javára 
Gradl Vil.... . ellen is kor. s jár. erejéig foganatosított biz
tositási végrehajtás utján lefoglalt s 711 koronára becsült kö
vetkézé in góságok u. in. bútorok s egyel, ingóságok nyílva- 
u >« árveresen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járási,Íróság 1907. 
évi V. 321/5. számú végzése folytán 18 K - f tőkekövetelés 
és eddig összesen 39 korona fillérben biróiiag mái meg
állapított költségek erejéig Ormu-őii alperes Gradl Vilinosné 
lakásán leendő eszközlésére 1907. évi junius ho 19. napjanak 
délutáni 4 oraja hataiidőül kilüzotik. és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az issi. évi LX. t e. 1<>7. és 108. §-a értelmében 
készpénz fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetéu 
becsáron alul is el fog adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és feliilfogla'.tatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. érteimé-

Nagymihály, 1907. junius 10. napján.

Szondy István
bír. kiküldött.

HORVÁTH IMRE
férfi- és női-czipész —

zst-a. G-'Z'xxm-Á.Xj'Z".

lisztelettvl van szerencséin Nagymihály 
és vidéke nagyérdemű közi ínségét értesíteni, 
hogy Nagymihályon, Jókai utca 11. szám 
alatt a mai kor igényeinek teljesen megfelelő 

férfi- és nöi-czipész 
műhelyt nyitottam.

lobi) évi működésem hazánk nagyobb 
városaiban szakmámban való teljes jártassá
got eredményezett, miért is azon kellemes hely
zetben vagyok, hogy férfi- és nöi-lábbeliket a 
legizlésesebb kivitelben készíthetek.

Szives támogatást kér

HORVÁTH IMRE
czipész.

Ház eladás.
A DOBOS MIHÁlaY-féle Rákóezi-uteai
13. számú ház a rajta lévő mellék
épületekkel együtt szabad kézből 
azonnal eladó. Tudakozódni lehet 

Muzsikás Gyuláné 
12..--.. háztulajdonosnőnél. ===== 

A »HATTYÚ* gözmosó- 
iutézel ben (Laborcszögön) 
f. évi junius hó 1-étöl egy 
férli-ing vasalása "TifTSl 
csak 8 krba kerül.
Egy teljesen jó karban lévő alig használt 

= kerékpár =: 
eladó. Czim e lap kiadóhivatalában.



II.
III.
IV.

Uszoda-megnyitás
Tisztelettel van s/vrmcstnk Nagymiháh és vidéke n. e. kö

zönségének szives tudomására adni, hogy folv<» évi junius h<> 4-tol 
N'agymihályon a közfürdő mellett egy

NYÁRI USZODÁT
nyitottunk. I'őtörekvésünk odaiiányul. hogy a t. közönség minden 
osztályának igényeit kielégíthessük úgy az uszoda, illetve fürdőszo
bák, mint az arakat illetőleg.

Midőn eme vállalatunkhoz a t. közönség szives pártfogását 
kérjük, egyben tudatjuk az uszoda-árakat, melyek a következeik: i

f. 
f. 
f. 
f.

Id enyjegy e!<:
I. családi. 18 K. személy. 14 K.

II. 12 K, 9 K.
III. 7 K, 5 K.

I. oszt, személyenként 30 
oszt. ■ 20
oszt. 10
oszt. . 4

Lepedő 4 fillér, úszónadrág 4 fillér. O
tdényjegyek váltl >k Bll'M BERNAT férfi-szabó üzletében

Kossuth Lajos-utca 19. szám alatt. A
Az uszoda a :. közönség rendelkezésére all reggel 4 oratol a

este 8-ig, nőknek délelőtt 8-tol 10-ig. délután 3-tol 5-ig. 5
Kiváló tisztelettel BLUM és BERNSTEIN. •

•••••••••••••••••£••••
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Elár-Asitó iiely:

Brügler Lajos Nagymihály.
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kiváló tisztelettel

HASCHEK es ROZSA

. I

frttól feljebb, nagynak

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat
- elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pedi^ a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Budunest, \7nozi*lJÖrtít 63,

lóhere - cséplők.tzalm

aczól-ekék, 2-
cgyéb gazdasági gépek.

HASGHEK ÉS RÓZSA
KŐFARAGÓ MŰÉPÍTÉSZET! VALLALAT ES SIRKO-RAKTAR

■ ■■' KASSA. Pesti-út 9 a. -
Fiók : NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

Ezennel van szerencsénk a nagyérdemű közönségnek 
b. tudomására hozni, hogy N’agymihálvban 

kőfaragó-üzletet 
= és sirkő-raktárt 
alapitoltunk. — Baktáron tartunk gránit, syenit márvány és 
trahit-tufkö síremlékeket, valamint úti- es vaskereszteket. To
vábbá elvállalunk templom, kápolna, mausoleum és sírboltok 
szakszerű építését. Különösen felhívjuk a n. é közönség b. 
figyelmét saját trahit-tuf kőbányánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk köhonilokzatok. lépcsők, 
stb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

Által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gőz cséplőgépek,
Járgány-cséplőgépek,

, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek. 
Plánét jf.szénagyüjtök, boronák, sorvetögépek, 

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza- 
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 

és 3-vasu ekék és minden

1

la koporsók 1 frttól

A gyászeset megtörténté
vel, a hozzátartozók bánni 
módón tett értesítésére, vi
dékre is a lehető legrövi
debb idő alatt az intézet 
megbízottja tiszteletét te- 
endi a rendelmény átvé
tele végeit és gondoskodik 
annak pontos kiviteléről.

lif’Zflrt' feljebb, eeezl.'oiioe.sóK-tit ijifeeiiiekekitek 7
- < f/*7 öl Hafff/sáybtui fiitól cf/r-w. 500 fethj.

Az „Első Nagymihály! Temetkezési Vállalat- elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gyászszal. rendelkezik oszlopos 
gy.iszkoesiv.il. koszorú-kocsival es sajat testőrökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 
-----------------------------------— rendelnténvnél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittalik. — 1 -----

Kiváló tisztelettel Miskovits Béla.
= Sürgönyczim: Temetkezési ‘Vállalat ÍTa^5rm.ilxály.
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