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díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

A kiegyezés.

Az Auszriával való kiegyezésnek gaz
dasági vonatkozásai sokkal lényegesebbek, 
mint politikai vonatkozásai. A társadalom 
minden rétegét, de elsősorban a kereske
dőt, iparost és munkást közvetlenül érde
kelnek a kiegyezésben foglalt intézkedések 
és megállapodások, sokkal közvetlenebbül, 
mint a politika. Éppen ezért szükséges, 
hogy ezzel az óriási témával mi is foglal
kozunk, kizárván fejtegetéseinkből minden 
politikai tendenciát.

Mindenek előtt konstatáljuk azt, hogy 
a legrosszabb kiegyezés is többet ér, mint 
a kiegyezés nélküli állapot. Hogy kereske
delmünk és .iparunk már esztendők óta 
stagnál, hogy a változási kedv teljesen 
megbénult, hogy hitel és pénzviszonyaink 
oly züllöttek, annak oka főként az, hogy 
a meg nem kötött kiegyezés folytán állandó 
lett pénzpiacunkon a bizonytalanság és a 
kimerültség. Most csak a legutóbbi, sőt 
mostan is észlelhető pénzszükségre mu
tatunk rá, amely valóságos csapásként ne- I 
hezedik egész közéletünkre. Ez a csapás 
is csak azért sújt bennünket, mert nincs | 
kiegyezés. Éppen ezért jó lélekkel állíthat
juk, hogy még a jelenleginél rosszabb ki
egyezést is meg kellett volna kötnünk, csak
hogy az ország ebből a nyomasztó, bi
zonytalan állapotból kikerüljön.

Meggyőződésünk, hogy mihelyt a ki- I 
egyezés törvénynyé válik, egyszeribe felsza- .

TARCZA.
Képek Olaszhonból.

— Útirajzok és tanulmányok.
Irta : Darabánt András.

Utazásom célja Felső és Közép-Olaszország 
azon helyeinek a meglátogatása volt, melyeken 
a renaissance, az emberi szellem legnagyobb moz
galmainak egyike született és kifejlődött.

Figyelmem kiterjedt a renaissanckori művelt
ség emlékeinek minden ágára. Megismertem szín
helyén a renaissanckori élet, tudomány, irodalom 
és művészet fejlődésének minden emlékét. Ezért 
meglátogattam mindazon városokat, melyek több
nyire a középkorban s a renaissance idején érték 
el virágkorukat, a történelmi nevezetességű helye
ket, a‘múzeumokat, Olaszország legnevezetesebb 
könyvtárait, irodalmi emlékhelyeket, a monumen
tális épületeket, templomokat, képtárakat.

Nem hagytam figyelmen kiviil a népéletet 
sem s a tanulságokat, melyek a román népek 
legtemperamentumosabb fajtájával való személyes 
érintkezésből fakadnak, továbbá az olasz égalj 
természeti szépségeinek, a firenzei husvét örömei
nek s a Riviéra di Levante gyönyörű tájképeinek 
élvezetét.

Belészőttem utamba néhány különeső tanul
ságot, igy a Garda-tavi kirándulásban érdekes
nek Ígérkezett földrajzi okulást, mely az alpesi 
vidék szemléletét nyújtotta, a genovai tartózko
dásban egy nagy kikötő látványainak gazdasági 

badul közgazdasági életünk a bizonytalan 
helyzet nyomása alól és uj lendületet vesz 
az ipar, kereskedelem és vállalkozás. Meg
nyílnak a pénzforrásai, a nagy budapesti 
és bécsi bankok megnyitják a Wertheim 
kasszákat s a pénz munkát és életet teremt.

Megállapíthatjuk azt s, hogy a kiegye
zés nem is olyan rossz. Számos uj gazda
sági előnyt tartalmaz, melyeknek jótékony 
hatása lesz gazdasági életünkre. Ilyenek 
például a Kassa-Oderbergi vasút fejlesztése, 
a magyar vonatkozású védjegyeknek eltil
tása az osztrák árukról, a magyar bornak 
Ausztriában való meghamisításának üldö
zése, magyar gyárosoknak és kereskedők
nek Auszriában való teljes egyenjogositása. 
A kiegyezésből a legnagyobb előnye a gaz
daközönségnek van, amennyiben egyszer 
s mindenkorra véget vet annak, hogy 
Ausztriában tervszerű hajszákat indítsanak 
mezőgazdasági produktumain, elsősorban 
a liszt ellen. Ausztria továbbra is megma
rad az összes mezőgazdasági kivitel pia
cának, igaz, hogy ennek ellenében Ausztria 
továbbra is eláraszt bennünket ipari pro
duktumaival és az osztrák gyárak ügynökei 
továbbra is szabadon járhatnak-kelhetnek 
nálunk. De igy volt ez sok századéven 
keresztül, uj, rosszabb helyzetet a Kiegye
zés nem teremt ebben a tekintetben. Meg
marad a régi állapot, de nem marad meg 
a bizonytalanság, amely immár öt év óta 
tartja lekötve az ország erejét.

Ami pedig a jövőt illeti, meg van adva 

tanulságait s Assisiban megismerését az egyház 
kebelében meginduló korai egyházi renaissance- 
nak, mely a művészeti renaissance megindulásá
val kapcsolatban áll.

E tanulságokat igyekeztem végleg is meg
érő íiteni és a lélek állandó tulajdonává tenni az 
olaszországi renaissance megjelölt irodalmával való 
foglalkozás által.

Egyúttal pedig e tanulmányutam példája 
annak, mint egészítik ki egymást a közvetlen 
szendéiét és a tudós foglalkozás.

Ezek előrebocsátása után bátor leszek utam- 
| ról részletesen beszámolni.

Április 4-én, este ti óra 50 perckor indultam a 
keleti pályaudvarról Magyarország gyöngye : Fiume 
felé. Egymásután tinitek el mögöttem a Dunán
túl helységei: Sárbogárd, Dombóvár, Kaposvár 
stb. Hajnal közelgett, mikor Ogulinra, majd Canie- 
ral-Moravicera értem, nem tudtam nyugodni ; 
ott álltam a kocsi ablakánál gyönyörködni abban 
a fenséges képben, melyet a felkelő nap sugarai
tól megaranyozott Karszt nyújtott nekem. Nem 
csekélyebb élvezetet nyújtott a .tengeren felkelő 
nap sem. Tüzes korongja szinte meggyujtotta a 
tengert s bizonyára szebb nyomokat hagyott em
lékemben, mint a fényképezőgép lemezén.

Reggel 7 óra 25 perckor érkeztem Fiumébe 
s alig telt el néhány perc, már indult az Adria 
„Hegedűs Sándor" nevű hajója a hígultak városa 
felé : Velencébe.

Alig szállt be az utolsó vándor magyar, 
csakhamar fölhúzták a hidat, fölszedték a hor-

L&puuk mai «áma 4 oldalra terjed.

a mód arra, hogy ha jobb, szerencsésebb 
körülmények közé jutunk tiz esztendő múlva, 
megvalósíthassuk forrón óhajtott célunkat, 
az önálló vámterületet. Bármennyire sze- 
retnők is. egyszerre nem lehet szakítani 
olyan intézményekkel, amelyek századokon 
keresztül belevették magukat Magyarország 
testének minden pórusába. Ki keil várni 
erőgyűjtéssel az időt és az alkalmat arra, 
hogy a döntő fordulatot megteremthessük. 
Kénytelen-kelletlen meg kell elégednünk 
azzal, amink már van, amit már nagy ne
hezen megszereztünk, a fő dolog az, hogy 
minden rendelkezésünkre álló eszköz bé- 
kességes viszonyok között, a magunk javára 
kitudjuk használni.

Csak egy virágszálat I
Felhívás a jó szivekhez. —

Virágokkal ékesedik nemsokára 11 temető. 
Kegyeleles szivek viszik el kedveseik sírjára 
koszorúikat s odakint a temetőben megtisztult 
szép emlékek szállónak az elköltözött felé, a 
kinek sírjában nyugalmat, az élőknek sajgó 
bánatukra enyhülést kérnek az ég Urától.

A József kir. Herceg Szanatórium Egye
sület a halottakra való méla emlékezés e tiszta, 
fenkőlt hangulatából egy kis részt kér juttatni 
a halál jegyeseinek, a tüdőbetegeknek. A ha
lott nevében, a kinek sírja koszorúval ékese
dik majd, — csak egy virágszálat kér a halál 
pitvarában lévők élete megmentésére. Közel 80.000 
ember hal meg évente hazánkban tüdővész
ben, ebben a borzalmas pusztító betegségben. 
Legalább a felének az éleiét megmentheti a 
társadalom részvéte. És maga az egyesület is 

gonyt és a kővetkező percben a Quarncro vizén 
eveztünk. Nemzeti imánkkal búcsúztunk cl hazánk 
határától. A tenger nyugodt volt. Felhő sem lát
szott az azúrkék égen. Fölmentünk a fedélzetre s 
úgy gyöny örködtünk a fiumei kikötő mozgalmas 
képében, mely mindinkább elmaradt tőlünk, a sok 
színes árbocu halászbtirkákbtjn, melyek gazdag 
zsákmánnyal igyekeztek a sziget felé. Utunkban 
fel-fel dugja fejét egy-egy delphin, hajónk vígan 
szeldeli az olajzöld hullámokat, mi pedig, kik töb
ben vettünk részt e tanulmányúiban, a tárogató 
mélabus hangja mellett énekeltünk és ha megun
tuk : szemléltünk az eget, a vizet, mily fenséges 
harmóniában olvadnak azok össze 1

Amint a partok távol maradtak tőlünk és 
az óriás vizen egyedül maradtunk bajócskánkkal, 
a büszke magyar lélek is megtört s kezdi belátni, 
hogy mily parányi teremtés e gigásszá! szemben.

Déltájban értünk lstria déli csúcsának (Pro- 
montorió) magasságába. Érdekes látványt nyújt 
itt a tenger közepén álló világitó torony!

Onnan kezdve hajónk addigi délnyugati irá
nyát megváltoztatva északnyugati irányba fordul 
s a nyílt tengerre ér, hol néhány óráig csak ten
gert és eget látunk.

Délután 5 óra tájban kezdenek feltűnni az 
olasz partok s nemsokára a „Lagúna vivá“-ba 
erünk, hol csak cölöpsorok között haladhatott 
hajónk. Egy órai késéssel Velencében kötött ki 
hajónk. A hold mélán világított. A hamvaskék 
eget csak néhány apró bárányfelhő tarkázta. 
Gondolába szálltunk. A hajóslegény belevágta



ezreknek Ígéri visszaadni az életét, ha mindenki. 
a ki a napokban koszorút vesz, csak egy vi
rágszállal kevesebbet köt koszorújába s ezt az 
egy virágszál árát az egyesületnek fölküldi.

Moritori vos salutant' 
A haldoklók szólítanak.
Legyen sírok koszorúja egy virágszállal 

egyszerűbb; égjen egy mécsesei a sírokon ke
vesebb, és ennek árából ki fog gyűlni egy 
pislogó élet.

Esdve kér az egyesület minden jó szivet, 
váltsa meg mindenki ezt a szent vámot nem
zete dicsőségére, özvegyeknek, árváknak, ügye- 
fogyottaknak könnyei fölszáritására.

A ki ezt megteszi, a kinek szivében az 
irgalom érzete fölfakad : annak halottja tudni 
fog arról. Kegyeletünk szent, megtisztult, ne
mes tanúsítása lesz, aki egy újonnan létesítendő 
szegénysorsu tüdőbetegeket gyógyító népszana- 
toriumának építési tőkéje gyarapítására halottak 
napja alkalmából adományát eljuttatja.

Ezt kéri az egyesület bizó hittel és re
ménységgel.

.4 József Kir. Herceg Szanatórium 
Egyesület.

Budapest. IX.. Lónyay-utca 47.

Képviselőtestületi ülés. Városunk kép
viselő-test ülete f. hó 23-án délután 3 órakor UZu/- 
kovszky Béla közs. biró elnökletével gyűlést tar
tott. melyen tárgyalás alá került a polgári iskolai 
felügyelő-bizottság jelentése a polgári iskolának 
községivé való tétele tárgyában. Az iskola közsé
givé való tétele t. i. azért volna célszerű, hogy a 
kormánytól államsegélyt lehessen nyerni, mivel 
ezt csakis valamely községi vagy felekezeti iskola 
kaphatja, magániskola, mint a milyen a helybeli 
polgári iskola, nem. A képviselőtestület e tárgy
ban azon álláspontra helyezkedett, hogy miután 
kilátás van arra, hogy városunknak egy 4 osztá
lyú állami gy mnasiumot fog a közoktatásügy i kor
mány a közel jövőben engedélyezni, a polgári is
kola községivé való tétele pedig esetleg állandó 
anyagi terhekkel járna a városra nézve, s a gym- 
nasium engedélyezésének ügyére is káros befo
lyással lehetne, mindezeket figyelembe véve, a kép
viselő testület akként határozott, hogy megbízta 
Walkovszky Béla közs. bírót, miszerint szerezzen 
lehetőleg biztos információt a gymttasium ügyének 
állásáról s tegyen erről a képviselő testületnek je
lentést, a mikor is e tárgyban végleges határozat 
fog hozatni.

Tárgyaltatott ezután a köztemető ügye, a 
melynek tanulmányozására, illetve a heh kijelölé
sére tudvalevőleg egy bizottság küldetett ki. A bi
zottság az úgynevezett kántorföldeket javasolja a j 
temető céljaira megvásárolni. A képviselőtestület j 

széles evezőjét a vizbe és a Canal-Cirande ezüst
fényű rezgő fodrain siklottunk tova az ékes, ke
cses, ódon paloták tövében. A csillogó képbe 
ágyait sok árnyékfolt a régi dicsőség gyászfátyo- 
laként feketéllett. Az evező egyhangúan csobbant. 
Csónakunk rovat kos bárdu orra előtt kitágult a I 
csatorna. Elénk tárult a piazetta elbájoló képe. 
A vörhenyes dogepalota, mögötte a különféle szí
neket játszó Mark-templom, a magányos oszlop 
tetején büszkélkedő velencei oroszlán. A Mark
téri óra harangján 8-at kongat'**: az egyik ércle
gény. Lidófelől lágyan ringó ének zengett. Mese
ország tündérországba véltük magunkat. A 
gondolás kikötött s szállásunkra tértünk. Te
hát Velencébe vagyunk.

Velence (olaszul Venezia) hadi és kereske
delmi kikötőváros, a velencei patriárcha székhelye, t 
A 40 km. hosszú és lő km. széles „Lagúna 
vivá“-ban fekszik 117 szigeten s 15.000 házból 
áll, melyek colöptalajon épültek. A várost a for
dított S alakban vonuló Canal-Cirande (Nagy -csa
torna* osztja két főré>zre. Nevezetes kisebb részei 
meg a La Giudecca és az lsola S. Giorgo Mag- 
giore név ü szigetek.

Csatornáinak száma 150. kőbidjai 378. la
kóinak száma 150.IKMI. *;4része koldus. A varos
nak különös jelleget ad a nagy csönd ; egyetlen 
kocsi sincs a városban. Közlekedési eszközök a 
Canal-Grandén a vaporettó, a többi csatornán a 
gondola.

Vacsora után sétára indultunk a Szent Mark
térre és a Merceriára. Tündérf< ny ben úszott a j

a bizottság javaslatát egyhangúlag elfogadta s 
utasította az elöljáróságot, hogy a temető céljaira 
SIKK) □ ölnyi területnek megvétele iránt intézked
jek s erre az adás-vételi szerződést a kassai püs
pökséggel kösse meg.

Miután még Miller Adolf sörgyári tisztviselő 
Nagymihály város kötelékébe felvétetett, elnöklő 
községi biró a gyűlést herekesztette.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket. a kik még hátralékban van
nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHÍV AIAL.

VEGYES HÍREK
— A közös konyha ügye. Említettük la

punk múlt heti számában, hogy a közös konyha 
eszméje Nagymihályon is kezd előtérbe jutni. E. 
hó 23-án d. u. 4 órakor látogatott értekezlet volt 
a városházán, melyet Bereznay János kir. járás- 
biró, az eszme itteni megpenditője hivott egybe. 
Az értekezleten különböző nézetek hangzottak el 
a közös konvha mikénti megvalósítása felől, így 
Horváth Sándor söigyari igazgató egv részvény
társaság alakítását hozta javaslatba, míg az el
nöklő Bereznay János s vele az értekezlet több
sége azt indítványozta, hogy célszerűbb volna a 
helybeli vendéglősök valamelyikével érintkezésbe 
lépni, hogy ezen kiszemelt vendéglős vállalná ma
gára a közös konyhai intézmény effectuálását. Ez 
annál is inkább megfelelne a célnak. feltéve, 
hogy az egyes tagok hozzájárulási összege nem 
haladná meg azok mostani háztartásának, illetve 
ellátásának regiejét — mivel ilyeténképen nem 
kellene gondnokról, gazdasszonyról, szakácsáéról 
s megfelelő cselédségről gondoskodni. E mellett 
a családos emberek kényelmesebben élhetnének 
mint mostanság s háziasszonyainknak a kony
hában való foglalatoskodása s az élelmiszerek 
gondot okozó beszerzésén kivíil, nem kellene foly
ton a cselédséggel vesződniük. Az értekezlet ily 
értelemben határozott is. mi végből egy, Eperjesy 
Lajos dr.. Horváth Sándor, Szállási Sándot és 
Walkovszky Béla tagokból álló bizottságot kül
dött ki a vendéglősökkel való tárgyalásra, amely 
bizottság kötelessége lentid a rövidesen összehí
vandó értekezletnek eljárásának eredményéről je
lentést tenni.

Rendkívüli megyei közgyűlés. A vár
megye törvényhatósági bizottsága folyó* évi no-

l’iazza Marko, melyet mát Napóleon is szalonnak 
nevezett el. De rá is mondhatjuk minden habo
zás nélkül, hogy az gész müveit világ legszebb, 
legvidámabb szalonja. Mihelyt e térre lép az em
ber. azonnal a legkellemesebb érzések fogják el. 
szinte sohase szeret: elhagyni e helyet s úgy 
látszik — amint Berzeviczy is mondja — min
denkorra arra volt ■ arra lesz hivatva, hogy az 
emberek megbüvölve szépségétől, rajta életüket 
újra meg újra szerető és élvezni tanulják.

A piazzán figyelmünket leköti a dallamos 
zene, a sétálók kűlöi éle nyelven való csevegése, 
a megszelídített galambok röpködése. Velence öt
vös és üvegiparának tündöklő termékei, üdülő- és 
pihenő helyek, étel, ital, s különféle csemege stb. 
stb.

De mindennél hatalmasabb igézet, egy tün
dérálomhoz hasonló káprázatos látvány, az építő 
művészet universalis csodája: a Szent Márk-teinp- 
lom. A legnagyobb élvezettel néztük a nagyszerű 
alkotást : Velence védöszentjének templomát keleti 
márványoszlopaival, színes mozaikjaival. 4 érclo
vával, továbbá a dogepalotát büszke Loggiával, a 
Procuratie Vechiát. a I’. Nouvé-t fényes boltjaival. 
A Merceria legszebb utcája a városnak, mely a 
Tőrre deli’ Orologio alatt torkollik a Szent Márk- 
térre. Még sokáig gyönyörködtünk Merceira üzle
tének fényes kirakataiban, de 11-et ütött az óra
torony két lobustus szerecsenje s mi nyugodni 
tértünk.

(Bolyt, köv.) 

venther hó 5-ik napján d. e. 10 órakor rendkí
vüli közgyűlést tart. A rendkívüli közgyűlés tár
gyai: 1. A folyó évben tartandó általános tiszt- 
ujitás kitűzése.' 2. Belügy miniszter leirata a vár
megyeháza és főorvosi lakásnak vízvezetékkel le
endő ellátása tárgyában. 3. Alispán javaslata egyes 
törvényhatósági utaknak állami kezelésbe való 
átvétele iránt. 4. Alispán javaslata a vármegye 
részére egv gőzhengernek a kereskedelemügyi mi
niszter úrtól leendő kieszközlése iránti felirat tár
gyában. 5. Alispán javaslata a Latorca menti köz
ségeknek az áradások által okozott károsodások
tól való megmentése iránt a földinivelésügyi mi
nisztériumhoz intézendő felirat tárgyában. A köz
gyűlési tárgyak előkészítése céljából ugyanazon 
nap d. e. 8 órájára állandó választmányi ülés vau 
kitűzve.

— Eljegyzés. Pánthy Lajos berettöi állami 
népiskolai tanító eljegyezte Hutka József felső
zempléni ref. esperes, bánóéi lelkész leányát, Jolánt.

— A pálinka áldozata. Kladzán Mihály 
megyópusztai parasztlegény f. hó 20-án estefelé 

! a kisverbóci korcsmában Tereszka János és Dzuró 
András kisverbóci parasztokkal mulatozott, migleti 

' távozásuk után Kladzán Mihályt az utcán vérben 
' fetiengve. agyonszurva találták fel a járó-kelők. 

Kladzánt szivén szúrták meg, a ki csakhamar 
kiszenvedett. A esendőt ségnek sikerült a tettese
ket a fenti ivótársak személyében kinyomozni, a 
kiket letartóztattak.

- Vásár. A kereskedelemügyi miniszter 
megengedte, hogy Gálszécs községében a már 
meglevő hat országos és kirakodó-vásáron kivíil 
minden év augusztus havában Szent István-napját 
magában foglaló hét szerda és csütörtöki napjain 
és ha Szent István-napja szerdára esnék, úgy a 
következő hét szerda és csütörtöki napjain, to
vábbá minden év december havában a karácsonyi 
ünnepeket megelőző hét szerda és csütörtök nap
jain országos kirakó- és áltatvásár tartassák oly
képpen, hogy első napon kirakó- és állatvásár, 
második napon pedig kirakó- és sertésvásár tar
tandó.

Esküvő. Neuman Izsák budapesti lakos 
f. hó 27-én esküszik örök hűséget Engel Rózsiivá 
kisasszonynak, Engel Sámuel helybeli kereskedő 
leányának.

Késelés. Rudas János deák-téri gazda
embert f. hó 21-én este 10 óra tájban Molnár 
Sándor és testvéröcscse Mihály, debreceni illető
ségű kőmüvessegédek, egy cseléd leány társasá
gában éjjeli nyugalmában zavarták s az ablaka 
előtt lármát csaptak. Rudas fölkelt ágyából s tá
vozásra szólította fel a lármázókat, mire a két 
jómadár kést rántott s beledöfték Rudasba. A 
szerencsétlen ember összeesett, s jajkiáltásaira fi
gyelmessé lett Szabó rendörtizedes, a ki csakha
mar előhívta Pogány Gerő drt., a ki a sebesült 
sérüléseit bekötözte. A két kőmüvessegéd elmene
kült, azonban a csendőrségnek sikerült őket kézre 
keríteni. A megszűrt ember állapota súlyos.

Eltűnt parasztlegény. TrombulyákAnd
rás 23 éves nagymihály i parasztlegény f. hó 27-én 
reggel édes anyja özv. Trombulyák Andrásáé la
kásáról eltűnt s azóta nyoma veszett.

Másodvirágzás. A gyönyörű őszi napos 
idő valósággal megfordítja a természet rendjét. 
Más években okt. közepén hideg szél sivit, a fák 
koronáiról rázza a leveleket. M ist mosolygós, 
derült az ég. A nap melegen éri a földet és a 
növényzetet uj virágzásra kelti. Topolyádban egy 
orgonafa másodvirágzásnak indult, a virág szépen 
kifejlett s kellemes illatával szinte megtölti a le
vegőt.

A „Sárospataki Otthon Kör“ Özv. 
Herczeg Windisch-Graetz Lajosné született Des- 
sevvffy Valéria Grófnő és Herczeg Windisch-Gra- 
etz Lajos () fóméltóságuk védnöksége alatt Sá
rospatakon. 1907. évi november Ilii 10-én a fő
iskolai tápintézet termében jótékonyczélu hang
versenyt és szüreti tánczmulatságot rendez. A 
tiszta jövedelmet fele részben a sárospataki gyer- 
mekmenhcly-telep, a főiskolai tápintézet beren
dezése és a sárospataki áll. tanítóképző-intézet 
kirándulási alapja, fele részben a „Sárospataki 
Otthon Kör" javára fordítják. Belépti dij : Személy
jegy a hangversenyre és tánczmulatságra 3 kor., 
a hangversenyre 2 kor. Eeliilfizctéseket köszö
nettel fogadnak és hírlapban nyugtáznak. A hang



verseny kezdete d. u. 4 órakor, a tánczmulatság 
kezdete este 8 és */, órakor. A hölgyeket kérik, 
hogy egyszerű ruhában szíveskedjenek megjelenni. 
Jegyek előre jegyezhetők a „Sárospataki Otthon 
Kör- ben. A meghívót és műsort november hó 
elsején bocsátják ki.

Óriási erdöégés. Ungvárról jelentik, 
hogy az Ungvár közelében fekvő Kisturjaszög, 
Nagyturjaszög, Mezőhutta, Ujszemere, Turjatnezö 
községek határában a kincstári és községi erdők 
napok óta égnek. Az oltási munkálatokat az er
dőgondnokságok vezetik. Széles árkok vonásával 
igyekeznek a tüzet lokalizálni. Az oltási munkála
tokban a lakosság már teljésen kimerült. A ható
ság tegnap ismét négy község lakosságát rendelte 
az oltáshoz.

— Folies Caprice. Mint értesülünk, a bu
dapesti Folies Caprice tagjai Steinhardt Géza és 
Rótt Sándor rendezők vezetése alatt legközelebb 
városunkba érkeznek s a Barnai-szálló nagyter
mében két estén át előadásokat fognak tartani. 
Előadásra kerül a többek közt : „Biztos diagnózis" 
és a „Liistige Wittwe" bohózatok.

— A vasutasok kardja. Már régen szőnye
gen lévő kérdés a vasúti tisztviselőknek karddal 
való ellátása, mint az már a külföldön régóta ér
vényben van s célja, hogy a szolgálatban oldal
fegyverrel ellátott vasúti tisztviselők, mintegy a 
közrend őrei is, amely minőségében tényleg szük
sége is lehet a kardra, a kereskedelmi miniszté
riumban — bir szerint — most ismét felszínre 
hozták e kérdést. Mint ugyanis értesülünk, a mi
niszter e tárgyban leiratot intézett a Máv. igazga
tóságához, hogy a reform dolgában terjeszen elő 
javaslatot, az igazgatóság pedig a különböző üz
letvezetőségekhez intézett felhívásokat. A jelenté
sek ez év november haváig adandók be s így nem 
lehetetlen, hogy -az l!M)8-ik év már kardosait 
találja a vasutasokat.

A „Magyar Divat" kiállítása. Folyó év 
deczember havában nagyszabású iparművészeti, 
divat, háziipar és háztartás kiállítást rendez a 
„Magyar Divat", melynek vezetését Sárofsy Bella 
szerkesztőnő vállalta magára. Kiállíthat csekély 
térdij fejében minden érdeklődő. Ezen kiállítás 
iránt nagy érdeklődéssel vannak a hivatott körök 
és azt hisszük, hogy az egyike lesz a legsikerül
tebb kiállításoknak. További értesítést szívesen 
szolgál Sárossy Bella, Budapest, Vili.. Baross- 
utca 41.

— Villanyszinház. Az „Aranybika” szál
loda nagytermében működő villanyszinház f. hó 
26-án és 27-én, szombaton és vasárnap este 
tartja utolsó előadásait, rendkívül érdekes mű
sorral.

Egyéves katonai szolgálat. A honvé
delmi m. kir. miniszter rendelete alapján az 1907. 
év augusztus havában tény leges szolgálatra bevo
nult m. kir: honvédlegénységet ez év október első 
napjaiban már szabadságolták. A fiuk tehát csak 
egy évet szolgáltak. Ez az első eset, hogy egy 
évi szolgálati idő a gyakorlatban is érvényesül, 
nemcsak jámbor óhaj többé. Igen előkelő körök
ből értesülünk, hogy a legénység kiképzése semmi 
kívánni valót nem hagy főn s teljesen elegendő 
volt egy esztendő is arra, hogy a honvédségnek 
úgy a gyalogságnál, mint a lovasságnál szolgáló 
derék magyar fiai, mint képzett katonák kerülje
nek vissza a családi tűzhelyhez, ahol ezután több 
hasznot hajthatnak majd az általános gazdasági 
éleiben.

Felakasztotta magát. Az udvai erdő
ben Baksay József uradalmi erdőőr az ottani 
elöljáróságnak jelentette, hogy egy ember felakasz
totta magát. Az elöljáróság tényleg meggyőződött 
róla, hogy egy fán lóg egy férfi hulla fehér gu
bában. A test már teljesen enyészetnek indult, 
úgy, hogy az arcról a személyazonosság megálla
pítható nem volt.

— Uj arany pénz. 1907. augusztus 11-én 
kelt törvény szerint a magyar korona országai és 
a Reichsrathban képviselt királyságok és tartomá
nyok kormányai között létrejött az érem és ér
tékszerződésre vonatkozó szerződés értelmében 
százkoronás aranypénzeket fognak verni. Szép kis 
pénz lesz bizonyára, amely nagy népszerűségnek 
fog örvendeni.

— A levelező-lapok uj rendje. A keres
kedelemügyi miniszter rendelete szerint a levele
ző-lapokon a föladó a címoldalnak balfelét leve
lezésre használhatja s a „Levelező-Lap" felírás 
nem kötelező. A karácsonyi és újévi kártyákra 
Írni is szabad legföllebb öt szóból álló üdvözlést 
s ezenkívül feljegyezhető a küldőnek citne és tár
sadalmi állása. A köszönetét, szerencsekivánatot, 
részvétnyilatkozatot kézírással kifejező névjegyek 
szintén mint egyszerű nyomtatványok küldhetők.

Művészi képes levelezo-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedesében.

t-'.l.l.t. ««rk««.ró Dr. Kállai Jox.ef.
Kixtóliiv.tali Lindát József.

Hirdetések.
A nagymihályi uradalomnál 

150 drb. uj gönci hordó eladó.
Értekezhetni a központi iro

dában Nagymihályon.

Mathiász József szőlőkertjében minden nap
■ friss -...I

csemegeszőlő
— -------- —---- kapható. ,
Chasselas fajta kilója . 50 fillér.
Muskotály „ . . 60 „
Téli csemege „ . 60 „
Ugyanitt kapható kiváló fajtájn szedett alma
— kilója 30 fillér. =====

Eladó ház.
Nagymihály (Kórház-utca) 1-só számit 

telekjegyzőkönyvi 319. h. r. számit ház 
magán kézből eladó, bővebb felvilágosítás
sal szolgálnak a háztulajdonosok.

Szilágyi Pál és neje
lakik: Sátoraljaújhelyben Dörzsékkör.

A Kolozsváry-féle uj emeletes házban egy 

bothelyiség 
azonnal kiadó.

Ház eladás.
A Kossuth Lajos-utcán levő 

Csopp-féle ház szabad kézből 
azonnal eladó. Bővebbet a tulaj
donosoknál.

2 TA N U LÓ 
azonnal felvételik Kolozsváry Ödön kocsi

gyártó üzletében.

Értesítés.
Van szerencséin a t. hölgyközönség szives 

tudomására adni, hogy 

varrodámat
a Kossuth Lajos-utca 46 sz. a levő Guttman-féle 
házba (az izr. templommal szemben) helyeztem át. 
a hol a mai kor igényeinek megfelelően minden
nemű női- és gyermekruhát, menyasszonyi ke
lengyét, kosztüm-ruhákat és minden e szakba 
vágó munkákat a legpontosabban készítek.

Úgy mint eddig, ezután is legfőbb törekvé
sem leend t. pártfogóim bizalmát minden tekintet
ben kiérdemelni.

Kérve a n. é. közönség szives pártfogását, 
vagyok kiváló tisztelettel

Weitzmann Betti.
Külön próbaterem. Kényelmes varróterem. "W

Női gallér, kézelő és nyakkendő, 
angol flanelt- és selyem-blousok, 
aljak, öv, övcsatt, színházi sál, 
Strucz- és Marabout-Boá, Divat
fátyol, sapkák, keztyü és harisnya- 
újdonságait 

ajánljaSTEINDLER ETELKA
központi divatáruháza Nagymihályon.

A Kossuth Lajos-utcán most épülő No- 
vakovszky-féle házban f. évi október 1-ére

két üzlethelyiség
kiadó- — A helyiségek mindegyike 10 mé
ter bosszú és 4 és fél méter széles.

Bővebb felvilágosítást nyújt
Novakovszky Lajos háztulajdonos,

lakik ugyanott.

Takarékpénztár minden családban.

.Takarékkosságra az embert már gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell.*

A takarékosság előmozdítása céljából 

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
még a legkisebb összegek is otthon könnyű mó
don összegyüjthetők, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s így 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

Egy igyes gyakorlott, nős

kertész
Szobránczon a Gróf Török családnál új
évtől szolgálatot kaphat.



legdíszesebb kivitelig.

& ?** Megrendelések a legrövidebb
ft? idő alatt pontosan eszközöltetnek. *

Ajánlja magát mindennemű 

polgári, katonai és papi 
= RUHÁK = 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 
ímmmh német divat szerint,

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben. 
Férfi-öitönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 írttól feljebb.

Edelstein es Társa
• •••••• FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐK ••••••• 
Finom-posztó és gyapju-áru raktár fiagymihályon.

í rÉn

! Raktáron tart dús válasz- 
I tékban : érez- és fakopor- 
| sókat, továbbá finom nik- 
| kel koporsókat, minden- 
! féle szemfedeleket, művi- 
! rág-koszorukat, szallago- 
1 kát, viasz- és szurok-fák- 
! lyákat.
•••••••••••••••••••<

Nyom. Laudesman B. könyvnyomdájában.

MAGYARORSZAGI KÖZPONT: 
r ETERNIT MŰVEK 
ATSCHEK LAJOS 

^. BUDAPEST. ANDRÁSSY-ÚT33.

Elárusító hely:

Brügler Lajos Nagymihály

Estefái--,.
CLAYTON & SHUTTLEWORTH

Budapest, Váo®4»körut 03,
által a legjutlnyosabb árak mellett ajtnltatnak:

Locomobil és gőzcséplőgépek,
•zalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, 
tlsztltö-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 

•zénagyüjtők, boronák, sorvetögépek, Plánét jr. 
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukorlcza- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemek
aezél-ekók, 2- és 3-vasu ekék és minden

egyéb gazdasági gépek.

:«, cfc & & áWWt
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Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat
■ ■■ • ' -■■■- elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pedi£ a legegyszerűbbtől a

••••••••••••••••••••••

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

Fakoporsók 1 frttól kezd re feljebb, érczkoporsókat gyermekeknek 7 frttól feljebb, nagynak 
..................... ....... .. TZTZ egy öl nagyságban 3ő frttól egész 300 frtig. ------- ' ‘-------

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival es saját testőrökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 

rendelinénynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik. "

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.
Sürgönyczim: Temetkezési "Vállalat lóTag-ymiliály.


