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Hiányok a vasútnál.
Gyárosok, kereskedők, iparosok kö

zött általános a panasz amiatt, hogy a 
magyar államvasutakon a forgalmat nem 
bonyolítják le rendesen. Sem mozdonya, 
sem kocsija, sem sínpárja nincs elegendő 
a Mávnak. A forgalom, kivált a fehéráru
ban harminc százalékkal növekedett a leg
utóbbi öt esztendőben, ezzel szemben a 
Máv technikai fejlesztése teljesen abban ma
radt. Vagy nyolcvan millió koronát jöve
delmez a vasút évente az álamnak, de ezt 
a jövedelmet nem a hiányos felszerelések 
kiegészítésére használják fel.

Hónapok óta nem volt rá eset, hogy 
személy, vagy gyorsvonat késés nélkül ér
kezett volna be a budapesti pályaudvarra. 
Kevés a vágány, az állomásokon állandó 
a kocsik torlódása. Érdekes, hogy minél 
távolabb robog a vonat a fővárostól, annál 
pontosabban közlekedik. De minél köze
lebb ér Budapesthez, annál több akadálya 
van a forgalom pontos és zavartalan lebo
nyolításának. Vagy húsz esztendeje törik 
már a fejüket a budapesti pályaudvar mi
zériák megszüntetésén, de csak jámbor 
óhajtás marad minden. A Máv sok milli
ónyi jövedelme más, szenynyes célokra 
kell.

Az állandó waggonhiány a legsiralma
sabb állapotokat teremti. Tömegáruknak, 
szénnek, fának, kőnek, téglának, másznék

T A R C Z A.
Képek Olaszhonból.

Úti rajzok és tanulmányok.
Irta : Darabánt András. 3

Vacsora után gondolákba ültünk s 'égig 
élveztünk egy velencei estét, mely azt hiszem 
mindnyájunknak mindvégig emlékezetes marad. 
Társaságunkhoz csatlakozott egy kedves lengyel 
társaság is, melynek tagjaival már Hiúméból jóvet 
megismerkedtünk. Társaságunk érdeklődése a len
gyel társaság egyik hölgy tagjára irányult, egy 
szép bogárszemíi, szőke hajú leányra . . . csak az 
volt a baj. hogy nem tudtunk lengyelül. Csak 
egynek adta meg a végzet azt a különös kegyet 
közölünk, hogy anyanyelvén beszelhetett vele. El
mondta, hogy szereti a magyarokat, hiszen test
vérek 'agyunk. A testveteknek pedig szeretniük 
kell egymást.

No de amit a nyelt nem tudott kifejezni, 
kifejezte azt a szem . . . de már gondolánk el is 
hagyta a Szent Márk teret. Egyik barátunk elő
vette csodás instrumentumát s belekezd a kuru
cok kesergő énekébe. Hej Rákóczi, I lej Bercsényi. 
Barna gondolieriink kutatókig néz reánk csillogó 
szemével, ritkán hall ő ilyen nótákat s még 
hozzá tárogató mellett énekelni. A kis lengyel 
leány dúdolta utánunk: Rákóczi, Bercsényi. Rá
kóczi. Bercsényi. De mi is elénekeltük neki : „Szent 
oltárodnál térdre hullva kérünk, szabad hazánkat 
oh add' vissza nekünk I"

Elhallgattunk egy pillanatra, magyar nóta 
üti meg a fülünket: „Cserebogár, sarga cserebo-

szállítása állandóan a legnagyobb nehéz
ségekbe ütközik. Hónapok óta nem for
dult elő, hogy a Máv tömegárut pontos 
időben el tudott volna juttatni rendeltetési 
helyére. Nem sokkal jobb a gyorsáru szál
lítása sem. Az állomások egyre-másra szün
tetik be 4 5 napra a teheráruk felvéte
lét. Innen van az, hogy a Dunagőzhajó- 
zási Társaság fehéráru forgalma az utóbbi 
esztendőkben emelkedik. I la csak a föld
rajzi viszonyok megengedik, mindenki in
kább szállítja hajón, mint vasúton, mert a 
leglassubb vontatógőzős is pontosabban és 
gyorsabban szállít, mint a Máv mozdo
nyai.

A vvaggonok fele rozoga állapotban 
van. Nem javíthatják ki őket, mert foly
tonosan égető szükség van rájuk. Uj vvag- 
gonoknak pedig se Ilire, se hamva. A sze
mélyszállító kocsik is ócskák és piszkosak. 
Az egyes forgalmasabb vonalokon utazni 
valóságos kínszenvedés. Állandó a túlzsú
foltság. Szintén csak azért, mert kevés a 
személyszállító kocsi. A Ill-ik osztályon, de 
sokszor a másodikon is, órák hosszat kell 
állani, mert nincs hely, ahova az ember 
leülhessen. Egyetlenegy vonal van, melyen 
a személyforgalom félig-meddig pontos és 
kielégítő. Ez a Budapest—Marcheggi 
vonal. Ennek is meg van a magyarázata. 
A miniszter urak ezen a vonalon szoktak 
Becsbe utazni uj, pazar szalonkocsikon.

gár . . . !“ gyönyörű sopran hangon énekelve. 
Kíváncsian néztünk a gondola felé - majd köze
ledtünk. valamint ők is kiváncsiak voltak a 
magyar dalolókra. I )e csakhamar ott hagytak ben
nünket : (i 7 tagból álló társaság volt : bizton 
arisztokraták! Hja! Magyarországon kasztrendszer 
van.

E közben ismét gyönyörű tenor és sopran 
hangok rezgették meg a levegőt. Idegenek szá
mára szólalnak meg Velence énekesei, ringó, látn- 
pionos csolnakaikon. a Canal Grande tükrén, a 
leglátogatotabb vendéglők közelében. Az olaszok
nak a dalolás ép oly életszükségletük, mint akár 
az étel, vagy ital. Jellemző az olasz énekesekre, 
még a legsilányabbakra is. — bár ez kenyérkere
set náluk — nemcsak hangjukkal dalolnak, de 
igazán a lelkűkkel is.

Jó későre járt már az idő, midőn kikötött 
gondolánk, aztán szállónkba mentünk hol még a 
lengyel társaság koccintani kívánt a magyarok 
egészségére. Nem lehettünk tervük elrontói.

Elmúlt egy feledhetetlen est. melyet a cso
dás Velence Grand Canaljával, holdvilágos kék 
egével, gondolájával szerzett nekünk s melyet a 
panaszos magyar nóta s az olasz énekesek és a 
lengyelek kedvessége még felcledhetetletiebhé lelt.

Másnap megnéztük S. Giovanni e Paolo 
templomot (népiesen Zaripolot), mely a Szent Márk 
templom után Velence legnevezetesebb temploma, 
a dogék temetkezési helye. Legszebb a Vendra- 
min dogé síremléke, mely egyszersmind Velencé
nek is legszebb síremléke.

Majd az Arzenáit tekintettük meg. Az arze-

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.

Ellenben Budapest Brassó között 
a gyorsvonat óránként 38 kilóméter sebes
séggel közlekedik. Egy jóra való vegyes vo
nat is gyorsabban jár. A normális gyors
vonali sebesség még Kokinkinában is 60—70 
kilóméter. Csak nálunk cammog a gyors, 
mert nincs pénz uj mozdonyokra és nincs 
idő a régi mozdonyok átalakítására, kija
vítására.

Nem kell hosszasan magyarázgatni, 
hogy milyen nagy szerepet játszik orszá
gunk életében a vasút. Nemzetgazdasági 
exisztenciánk szorosan összeforrott a va
súttal s ha baj van a Mávon, ezt nemcsak 
az üzletvezetóségek s vasúti pénztárak ér
zik meg, de megérzi minden egyes ember. 
Közvetve és közvetlenül. Éppen ezért a 
legfontosabb közérdeknek tartjuk, hogy 
mindazokon a technikai bajokon, melyek ez 
idő szerint a magyar államvasutakon ész
lelteinek, költséget nem kiméivé, minél ha
marabb segítsenek.

I liszen a Máv befektetése olyan mint 
az elvetett búza, megtérül hatványosan.

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 KIADÓHIVATAL.

nál mint hajógyár és kikötő 1104-ben alapittatott, 
később kibővítették.

Virágzása idején 10.000 munkás dolgozott 
benne, ma mintegy 30(X). Már Dante is említi a 
benne folyó lázas munkát a „Pokol** 21-ik éne
kében. A munkásoknak különös jogaik voltak, 
helyőrségi szerepet is vittek.

Az Arzenál most Spezia mellett legkiválóbb 
hadikikötője Olaszországnak. A bejáratnál levő 4 
antik oroszlán Pireuszból került ide 1687-ben. Ma 
csak múzeuma tekinthető meg szabadon. Látniva
lók : hajóminták, fegyfergyüjtemények, hadizsák
mányul esett török zászlók a lepantói ütközetből. 
Megnéztük továbbá a Musseo Civicot, melyben 
történetelőtti korból leletek vannak Magyarország
ból.

Majd kirándultunk a Muránó szigetre, mely 
Velencétől fél órányira fekszik. E szigetnek 5.500 
lakosa van, kiknek legnagyobb része üvegiparral 
foglalkozik. A sziget már a XIII. század óta a ve
lencei üvegipar székhelye. Bizánci munkások ele
inte Velencében honosították meg ezt az ókorban 
is nagyjelentőségű iparágat, de később Muránóba 
került át, hol a XV. és XVI. sz.-ban virágzott 
leginkább. A XVIII. sz. a francia és cseh üveg
ipar versenye folytán elhanyagoltatott. A muránói 
ipar s csak 1859 óta lendült fel ismét Antonio 
Sahrati által.

Programnnink szerint az Accademia déllé 
Bulié Alti megtekintése következett. Ez Accademia 
a velencei festészet gazdag képtára, melyben a 
leghíresebb festők alkotásait szemlélhetjük. Érde
kes a 4-ik terem, hol Dürer, Raffael, Michel An- 
gello rajzai láthatók. Különösen becsesek Lionardo



VEGYES HÍREK.
Őszi szellő . . .

Őszi szellő sivit át az udvaron . . . 
.4 legények nótázását hallgatom. 
S az a nóta belécseng a telkembe: 
.... Lehullott az őszi rózsa levele. . .'

Lehullott már ? . . Óh én legszebb virá
gom !. .

Hej, de minden múlandó a világon ! . .
S zeng a nóta, hogy a lelkem sir bele:

Hulló csillag volt a babám szerelme..' 
Pazdicsi.

Személyi hir. Pál Imre kir. tanácsos. a 
kassai m. kir. postaigazgatóság főnöke U inter 
Félix titkárjával városunkba érkezett, a kir. posta
hivatal ügykezelésének megvizsgálása céljából.

Áthelyezés. A kereskedelemügyi minisz- 
tei liarty Károly kir. segédmérnököt Temesvárról 
a sátoraljaújhelyi m. kir. államépitészeti hivatal
hoz helyezte át.

Nyugalomba vonulás. Mint értesülünk 
Duttkay István málcai körjegyző e hó folyamán 
nyugalomba vonul. Az igy megüresedő körjegyzői 
állásra a jelöltek versengése már is megindult.

Általános tisztujitás. Tudvalevő dolog, 
hogy ez év végén a legtöbb vármegyében köztük 
Zemplénvármegyében is a választás alá kerülő 
választott közigazgatási tisztviselők hivatali man
dátuma lejár. Ezen tisztújító közgyűlés f. évi de
cember hó 10-én lesz megtartva. Sátoraljaújhely
ben változás a tisztikarban aligha lesz, épen csak 
az fogja érdekessé tenni a választást, hogy a’ 
Mezőlaborcon létesített közig, járás tisztviselői is 
most fognak megválasztatni először. A főszolga
bírói állásra az egyedüli jelölt mostanáig Gróf 
Hoyos Viktor. Szolgabirói állás kettő fog rend- 
szeresittetni. Ezen állásokra a számbavehető je
löltek Zombory Géza tb. szolgabiró és Kövér 
Zoltán közig, gyakornok, a kik mind a ketten fö
lötte érdemesek a megyebizottsági tagok pártfo
gására, annál is inkább, mivel Zomboryt a dara
bontkormány főszolgabírói állással kínálta meg s 
ő azt habozás nélkül visszautasította. Meg va
gyunk győződve, hogy igazságos főispánunk s 
Zemplén*ármegye törvényhatósági bizottságának 
hazafias tagjai ezen körülményt ez alkalommal 
méltányolni fogják tudni.

Királyi adomány. <) Felsége a tokaji 
róm. kath. templom építési költségeire 200 koro
nát adományozott.

da Vinci vázlatai az utolsó vacsorához. Figyelem
reméltó még a 8 és a 10-ik terem. Előbbiben 
megható hitványt nyújt Van Dyck: Krisztus a 
keresztfán alkotása, utóbbiban: Jézus siratása, 
mely Tizian utolsó müve és a halász átadja a gyű
rűt a dogénak Paris Kordonétól.

Az Accatlemia mellett van az egykori kolos
tor udvara, melyet Palladio épített s melyet Goethe 
nagy lelkesedéssel ir le.

Mindazok a csodás alkotások, melyek Velen
cében láthatók, bámulatra ragadják az embert s 
azon tépelődik a bámuló, hogy Alarich és Attila 
hadai elől menekülő partvidéki lakók, hogy tud
tak ily csodás, ily fantasztikus várost alapítani. 
Valóságos hódok módjára építették föl első tele- 1 
peiket a tengernek szigetektől védett, csöndesebb 
és sekt •lyebb vizein. ;

Ez alapítók bizonyára nem gondoltak arra, 
hogy e város alapítása által védelmén kisül a ha
talomnak és virágzásnak is oly eszközeit szerezték 
meg, amelyek hosszú időn át két világrészre fog
ják kiterjeszteni utódaiknak politikai és kereske
delmi befolyását és hírnevet.

\ elencének stratégiai szempontból is igen 
előnyős fekvése van. És épen e fekvése biztosította 
városállami szervezetének független és szaka
datlan fejlődései es fennállását kezdve az ókortó)! 
egészen a XVII. század végén beközetkezett vál
tozásokig. Ki is használták a velenceiek ezt az 
előnyt mindenkor. Maga Velence hadserege meg
ostromolta kelet fővárosát és Dalmáczia tenger
parti városait. Uralma alá hajtotta a körülvevő 
tartományokat és szigeteket és a zsákmányul ej-

A közkút ügye. Dr. Eperjesy Lajos 
' ügyvéd, mint a kútfúrási munkálatok fölött ren

delkező urad, ügyész Kaszab Soma és társa be
regszászi cég ellen, a miért a kútfúrási munká
latokat abban hagyta, elöleges szakértői szemle 
elrendelését kérte a helybeli kir. járásbíróságnál.

Az országút kövezése. Említettük, hogy
a kereskedelmi miniszter leiratot intézett a sátor
aljaújhelyi m. kir. államépitészeti hivatalhoz a 
nagymihályi közút kövezése tárgyában. Az állam
épitészeti hivatal a költségvetést már fel is ter
jesztette a miniszterhez, ez azonban azt elfogad
hatónak nem találta, miután a költségvetés sze
rint ti méternyi területnek kockakővel valói bur
kolása összesen ISO.ötXi koronába, aszphalttal 
való ellátása pedig 230.000 koronába kerülne, s 
igy ez csak úgy volna eszközölhető, ha egy bi
zonyos tekintélyes összeggel -a város is hozzájá
rulná. Miután azonban a városnak amúgy is elég 
terhe lesz azáltal, hogy a mellék utakat lesz kény
telen kiköveztetni s igy nem vállalhat magára 
kettős terhet, ennélfogva az országút csupán 4 méter
nyi szélességben lesz kocka-burkolattal ellátva, a 
mely művelet összen 140.000 koronába fog kerülni.

Eljegyzés. Gleieh Hugói ungvári szállítói 
f. hói 2-án eljegyezte Budapesten Guthard Aranka 
kisasszonyt. Guthard Tódor a magyar kiviteli és 
csomagszállitási részvénytársaság hirlaposztály fő
nökének húgát.

A Micsey-szintársulat Rozsnyón. Afr- 
csey F. György színtársulata f. hó 5-én befejezte 
Beregszászon működését s f. hói (i-ától kezdve 
Rozsnyón játszik.

Uj doctor juris. Bajusz Ernőt Kolozs
várott a jogtudományok tudorával avatták.

A postaigazgatóság figyelmébe. Tud- 
tunkkal a múlt évben tervbe volt véve városunkban 
a telephon-hálózat bevezetése s a költségvetésben 
az arra való kiadás fel is volt véve s dacára an
nak. hogy például Tőketerebes sokkal kisebb hely 
mint Nagymihály s városunkban már előre bizto- 
tositva van 25 előfizető — a terv megvalósítása 
késik az éj homályában. Most hogy a kassai m. 
kir. postaigazgatóság főnöke városunkban időzik, 
szükségesnek tartottuk ezen körülményt figyel
mébe ajánlani.

Megkárosult város. Sátoraljaújhelyben 
a Székely Elek felfüggesztett polgármester alatti 
rezsim egyik ily bűnéről s mulasztásáról rántotta 
le a leplet Némethy Bertalan képv. test, tag az 
utóbbi képviselőtestületi ülés alkalmával. Nem ke
vesebbről van szói, mint arról, hogy a piaci hely
pénz szedési dijak tételeit kétszer oly magasra 
vették be a bérlővel megkötött szerződésben, 
mint az a pályázati feltételekben előírva volt, s 

tett kincsekkel díszítették föl büszke bazájokat.
A nagy sikerek közepeit elvesztették az egyen

súlyt ; a sok siker, a fény, a gazdaság megpuhi- 
totta idővel a velenceiek erkölcseit s ezeknek ha- 
nvatlása maga után vonta a politikai hatalom 
bukását is.

És amit ma látunk „Adria tündérében," az 
a régi hatalomnak cs ik dísze, zománca és virága 
és mondhatjuk e dis. ek ma is Velence fentartói.

Valamint dotninálása idején, úgy ma is Ve
lence adófizetőjévé teszi az egész müveit világot 
szépsége, szeszélyes megalkotása és művészete 
által. Velencét ma hasonlíthatjuk egy oly elkor
hadt, elhalt fához, amely ugyan maga nem hajt 

‘leveleket, de amely en élökorában felkuszott boros
tyán még tovább zöldéi, a felfutói folyondár még 
tovább virít.

Padova. Április 8-án, reggel búcsút mondva 
Velencének, vonatra ültünk, amely Padua felé vitt 
bennünket. A vonat körülbelül II) perc alatt halad 
át a lagúna fölött 222 ivezeten nyugvó hídon, 
mely nek hossza 31100 méter s 20 perc alatt Mest- 
rébe ér, egy 4500 lakossal biró kis városkába, 
mely vasúti gócpont. Azután Ponté di Brentánál 
áthaladniuk a Brenta vizén s virányos völgy én. 7 
óra 8 perckor érkeztünk meg Paduába.

Padua ma 80.000 lakossal, már a rómaiak 
ideién virágzói gazdag varos volt Patavium néven. 
Itt született ’litus Livius latin történetiről 59b-en 
Kr. e. A középkorban a Carrarák városa és ne
vezetes egyetemi város volt.

(Folyt, köv.) 

igy a v áros annak idején kétszer oly magas aján
lati összeget kapott volna a piaci helypénzszedési 
jog bérbeadásáért.

Hadkötelesek jelentkezése. A városunk 
területén tartózkodó hadköteleseknek miheztartás 
végett tudtul adjuk, hogy f. évi november hó) vé
géig a községi elöljáróságnál feltétlenül jelentkez
zenek, mert ellenesetben érzékeny pénzbüntetéssel 
fognak sujtatni.

— Kanyaró Sámogyon. Sántogy községé
ben kanyarójárvány lépett fel, s ez okból az elemi 
iskolát a járvány megszűntéig bezárták.

Olvasóink szives elnézését kell kérnem, a 
miért ismételten személyes ügyemmel kell foglal
koznom a jelen lap hasábjain. De mert egy újhelyi 
lapban lelketlenül megtámadtattam, kénytelen va
gyok igazamat védeni.

A „Felsőmagyarországi Hírlap" kiadója Nagy- 
mihálvon járt e héten s valami állítólagos zsűri 
előtt be akarta igazolni, hogy neki, illetve a fiának 
joga volt azt a durva és nyakatokért szerkesztői 
üzenetet ellenem megereszteni. Hogy az én jelen
létem s meghallgattatásom nélkül mit mutat fel 
valaki s mit nem, az nem tartozik reátn. Mert az én 
meghallgattatásom nélkül nem ismerhetem el sem
miféle zsűrinek az illetékességét arra, hogy ezen 
ügyben fölöttem Ítéletet mondjon.

Mert miről is van szó) ? Elmondom ismétel
ten, mert vannak sokan, a kik még most sem 
tudják, hogy hol fekszik a dolog súlypontja.

A „Fm. Hírlap" egyik októberi szántában a 
napi hírek közt napvilágot látott egv „Micsey 
Nagymihályban" cimü, a nevezett szintársulatot 
tendenció)zus támadásban részesítő közlemény. 
Ezen közlemény beküldője előttem teljesen isme
retlen. A „Felső-Zemplén" reákövetkező számában 
én ezen közlemény tartalmának alaptalan voltát 
vitattam, a nélkül azonban, hogy bárkit is a leg
csekélyebb sértő szóval illettem volna. Erre jött 
mint derült égből a villám, az a bizonyos fésület
len szerkesztői üzenetbe burkolt förmedvény elle
nem, s ezek a jeles urak most olybá akarják fel
tüntetni a dolgot, mintha a „Micsey Nagymihály
ban" cimü támadó s a „Felső-Zemplén“-beli védő 
közlemény is én tőlem származott volna, szóval 
hogy én voltam a támadó) és védő egy személy
ben, holott az igazság az, hogy csak a „Felső- 
Zemplén“-beli közleménynek vagyok én a szerzője. 
Persze ezt könnyű volna constatálni, csak a „Fm. 
Hirlap“-beli közlemény kéziratát kellene kiadóék- 
nak felmutatniuk s nyomban kisülne, hogy meny
nyire rágalmaznak engem, de ezek az emberek 
mindent felmutatnak, csak éppen ezt a kéziratot 
nem.

Hasonlóan megtévesztés az, a mit az úgy
nevezett „intelligens cabaré" cimü közleménynyel 
kapcsolatban imputálnak nekem. Itt meg az a való) 
tényállás, hogy a ki elolvassa a „Felső-Zemplén" 
azon számát, melyben az említett cabaret-estélyről 
szóló) szerény referádám foglaltatik, nyomban tisz
tában lesz vele, hogy igenis én nem hallgattam 
el azon körülményt, hogy az „intelligens cabaré" 
cimü közleménynek én voltam a beküldője s te- 
ferádám bevezetésében elégtételt szolgáltattam a 
rendezőségnek, a félreértésből keletkezett fenti köz
leményemért s a rendezőség ezen elégtételadásom
mal meg is elégedett s azt tudomásul vette.

A „papa" még valami levelező-lappal is há
zalt, melyben egy szivarról van szó. No hát en
nek már a fele se tréfa, itt magyarom, már meg
vesztegetésről van szó) ! Ugv történt, hogy egy 
helybeli polgártárs megkért, hogy mint tudósitó) 
tétessem közé a leánya eljegyzését s megkínált 
egy szivarral. Nem akarván a szivart visszautasí
tani. a levelező-lapon, melyen az eljegyzést meg
írtam. ismervén a magam embereit, megjegyeztem, 
hogy egy szivart kaptam érte, nehogy azzal gya
núsítson ez a gavallér társaság, hogy megfizette
tem magamat. Ha egyéb nem, már ez is jellemző 
ezekre az emberekre, hogy ti éven át teljesített — 
merem állítani, mindig tartalmas s irodalmi — ön
zetlen s díjtalan munkásságomért most ezzel a 
rút hálátlansággal fizetnek. Ehhez már igazán 
pofa kell I

Még csak annyit kívánok kijelenteni, hogy 
fentieket nem a jeles gárda — a mely gárda meg
halni nem hal meg, de megadni megadja magát 



— szép szeméért terjesztettem elő, mert erkölcsi 
reputációm korántsem szorult velők szemben való 
védelemre, hárem tartozom azzal a magyar hirlap- 
irásnak, a melynek egyik fogyatékos tehetségű ka
tonája vagyok. Sátoraljaújhely es Nagymihály vá
rosok közönségének számottevő elemei pedig 
merem állítani előnyösen ismerik csekélységemet 
s igy az ilyen „puffogtatások" visszapattannak rólam. 
Azt is jól tudja mindenki, hogy csekélységem ön
zetlenül, minden anyagi vagy más haszon nélkül 
szolgálja szerény hírlapi működéssel a közügyét, 
ellentétben ellenségeimmel, a kik pausáléért ordí
toznak, jobban mondva hallgatnak.

A sajtópör megindítását a mit a kiadó 
kilátásba helyezett örömmel veszem tudomásul, 
mert hogy ki fog alul maradni, az már most is, 
napnál világosabb.

Schwarcz Simon
ügyvédségéi!

a .Magyarország” tudósítója.

CSARNOK,

budapesti nevezetességek.
Tetőpontján van a szaison. A politikai és 

társadalmi élet erőteljesen kavarog és akik az 
ösraeretlenség homályába félrevonulva, figye
lemmel kisérik az eseményeket, mélységes ér
deklődéssel lehetnek minden iránt, ami a köz
életben történik. Mert úgy a politikában, mint 
a társadalomban korszakos átalakulások ki't- 
zöbén áll ez a nép s természetes, hogy az 

átalakulás okozta forrongás legintenzivebben a 
metropolisban érezhető. A parlament, a tör
vényszékek tárgyalóterme, a színház, az egye
tem mindmegannyi kirakatos ablakai társa
dalmunk forrongásának. Aki figyelemmel tekinti 
ezeket a kirakatokat, látja, hogy nehéz, szívós 
harcokat viv azok mögött az uj a régivel. 
Még mindenütt az uj, a gyöngébb fél, de biz
tosra veszi mindenki, hogy a küzdelem nem 
lesz mindig ilyen egyenlőtlen, napról-napra 
nagyobb erőre kap az uj és győzni is fog, amint 
győzött is eddig mindig, a világtörténelem 
igazságai szerint.

Ami a figyelmet legjobban leköti, az 
kétségtelenül a politika, a parlamenti tárgya
lások. Nagy és súlyos érdekek forognak koc
kán és a publikum, amely fönt ül a tisztelt 
Ház karzatán, vagy lent sétál protekciós jegy- 
gvel a folyosókon, a honatyák derűs ábrázatá
ról, sikerült és kevésbbé sikerült viccelődései
ből mindent inkább kiélez, mint azt, hogy itt 
most döntik el évtizedekre ennek az ország
nak a sorsát. Külsőleg derűs és vidám a ma
gyar parlament, az urak nevetgélve beszél
getnek a kvóta emelésről, a dalmát vasútról, 
a cukor vámjáról és egyéb szomorúságokról, 
csipkedik a kilépetteket és szapulják egymás 
háta mögött egymást. Csak néha amikor egy 
miniszter beszél, vagy valamelyik nevezetes 
ellenzéki politikus, láncolódnak redőkbe a 
homlokok és megihleti a honatyákat a helyzet 
szomorúsága. Vájjon mit hoz a jövő, mit szól 
az ország ezekhez az uj törvényekhez, ez a 
vérétvesztő szomorú, elégedetlen magyar nép, 
amely vakbizalommal küldötte a mindent Ígérő 
képvíselőurakat az országházába s amely most 
keserves kiábrándulások küszöbén áll. De csön
get az elnök, az ülésnek vége, a nagyságos 
képviselő urak zajongva tódulnak ki a folyo
sóra, megint megindul a viccelődések árja és 
aztán nesztelen, gummikerekü viszi a hon
atyáit a szélrózsa minden irányába — mulatni 
és szórakozni.

S ebben az eladósodott Budapesten szó
rakozni még lehet. Akinek pénze és ideje van 
hozzá, napokon át bújhatja a mulatóhelyeket 
s mindegyikben lát valami újat, bár nem 
mindig érdekeset és tanulságosat.

A budapesti közönség újabban csodála
tosképpen fölkapta a kabareteket. Tóul Buda
pest a kabarét fehér asztalainál ad találkozót 
egymásnak s kosztolva, iddogálva hallgatja a 
pikáns kuplékat Pálmay Ilka ajakéról, Med- 
gvaszay Vilma megragadó előadását és Nvárai 
Tóni művészettel előadott disznóságait. Játsza
nak pedig ezek a művészek legújabban meg
nyílott Cabaretben, a Modern Szinház-han az 
Andrássy-uton. a régi Plastikum pincehelyisé
gében. Olyan ez a pince mint valami modern 
Vénusztemplom raffinált művészettel beren
dezve, kicicomáit. Éjfélkor van vége az elő
adásnak, de akinek kedve és pénze van olt 
maradhat reggelig is s ha hölgyet, vagy höl
gyeket hoz magával, nagyon is fesztelenül 
szórakozhatik. \ itatkozni lehet azon, hogy mű
vészi nívón áll—e ez a kabarét Kétségtelen 
tény, hogy néhány elsőrangú művész szerepel 
a színpadon, de amit előadnak az tisztára az 
érzékiségre haló irodalmi pickantéria. lisztes- 

séges polgári lány, ha vévignéz egy ilyen ka
barét előadási, a szerelem elméleti részéből 
olyan oktatásokat kap, hogy azokkal bátran 
férjhez mehetne, sőt még az urát is megcsal
hatná. A tanulság ebből az, hogy nem szük
séges okvetlenül lányokat vinni a kabaretbe. 
Inkább 25 éven felüli uraknak, szalmaözve
gyeknek, agglegényeknek és félvilági hölgyek
nek való, egyáltalában olyan embereknek, akik 
a szerelem intimitásait szerelik a lámpák elé 
hurcolva látni. De aki ezt nem szereti, az job
ban cselekszik, ha nem megy a kabaretbe.

S milyen jól megy a kábel eiteknek, olyan 
rosszul megy a színházaknak Nap-nap után 
vallázni kell a potyajegyesek tömegével a 
színházak nézőtereit," kivétel csak az Opera
ház és a Nemzeti Színház képeznek. A két 
müintézetben régi, bevált, jó darabokat adnak, 
elsőrangú művészi erőkkel. A többi színházra 
ez nem áll. Művészi erők csak a Vigszinház- 
ban vannak, de ezeket egyre-másra francia 
cochonériák előadására használják fel. A többi 
magánszínháznak sem nagy művészei, sem jó 
darabjai nincsenek, l.ehunyóban a Vig Özvegy 
napja és uj darabnapja nem igen készül fel
ragyogni a szinháziévad egén. A pompásan 
milliónál több költséggel átalakult Népszínház
ban mindazonáltal szép számmal jár a közön
ség. Hogy a Népszínház most egyik sikert a 
másik után éri el, annak főoka Máder Kezső 
igazgató kvalitásaiban keresendő. Az általa 
szervezett elsőrangú zenekarért, amely nehéz 
operai föladatok megoldására is képes'

Mulasztás volna meg nem emlékezni a 
mozikról. így nevezte el a budapesti jargon a 
mozgófényképes színházakat, melyek gomba
módra szaporodtak el a fővárosban. Alig van 
nagyobb utca, amelyben egy-két mozi ne lenne. 
A mozik egytől-egyig elsőrangú vállalatoknak 
bizonyulnak. Az alacsonyabb igényi! és kisebb 
pénzű publikum nap-rap után zsúfolásig meg
tölti ezeket a modern komédiásbódékat. Meg 
kell vallani, hogy elsőrangú technikával dol- 
doznak, képeik, melyeket sajnos még mindig 
külföldről szereznek he, mulatságosak, érdeke
sek, gyakran még tanulságosak is. S ami a fő 
dolog, nagyon olcsó a mozi, 20 krajcár az 
ára a harmadik helyen, az első pedig ötven- 
lietven krajcár. S miután előadások alatt kel
lemes, elég sürii homály uralkodik a nézőté
ren, szerelmes párok kedvenc találkozóhelye 
lett a mozi, melynek kétes homályában nem 
egy gyorséletii viszony fejlődött ki forró véri! 
fiatalok között.

így élnek, igy mulatnak az emberek az 
eladósodott Budapesten. Mulatunk — mula
tunk, mig a végrehajtó azt nem mondja : Csitt, 
mulatunk nem törődve sem a dühöngő drá
gasággal, sem a magas kamatáhbal, sem a vi
lág egyéb szomorúságaival,

Pierott.

!szerke^zio Dr. Kállai József.
KÍMilóhivMtali miivnzető -. Landai József.

Hirdetések.
Kiadó lakás.
A Kazincy-utca 13. szánni házban egy 

4 szobából álló utcai lakás mellékhelyisé
gekkel együtt január 1-tól kiadó. Bővebbet

Freund Mórnál
a gör. kath. templommal szemben.

IRODA ÁTHELYEZÉS!IGOLDBERGER A. V.
Czég tisztelettel értesíti ni. t. 

ügyfeleit, hogy 35 év óta fenálló 

hirdetési irodáját 
(jelenleg Budapest, IV., Váci-utca 20. sz.) f 

1907. nov. Ixó lO-én 
saját házába

Budapest, IV.. Molnár-utca 38.
helyezi át. |

Hirdetések felvétele a világ összes lapjai 
és naptárai részére.

Értesítés.
Van szerencsém a t. hölgy köz (ínség szives 

tudomására adni, hogy

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

I gy 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.

••••••••••••••••••
Takarékpénztár minden családban.
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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 összrgyiijthetők, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s igy 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.••••••••••••••••••
A Kolozsváry-féle uj emeletes házban egy

bolthelyiség
azonnal kiadó.

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

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

Bővebb feivilágositást nyújt 
Novakovszky Lajos háztulajdonos, 

lakik ugyanott.Ház eladás.
A Kossuth Lajos-utcán levő 

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

2 TANULÓ 
azonnal felvétetik Kolozsváry Ödön kocsi

gyártó üzletében.



Játszók ott, hol a szerencse a legnagyobb

GAEDICKE bankházában -WE
m=rt ott nyertek eddig tényleg a legrtöTolo főnyereményt és ped.ig' :

a nagy jutalmai 600,000 koronái a 62551. számra,
a legnagyobb főnyereményt 400,000 koronát a 11119. számra £ a legnagyobb fönyerei cnyt 400,000 koronát a 28910. számra 
a legnagyobb főnyereményt 400,000 koronát a 194(Xi. számra # a legnagyobb főnyereményt 400,(XX) koronát a 33404. számra 
továbbá 3-szor á l(X),000, 90,000, 80,(XX), 70,(XX) K, 5-ször 00,000, 50,(XX), 40,(XX). 30,OoÓ, 25,(XX) és 10-szer 20,(XX) koronát

A XXI-ik magyar kir. szabadalmazott osztálysorsjáték I. osztályának húzása
november hó 21. és 23-án lesz. --------

A következő főnyeremények sorsoltatnak ki : esetleg 1 millió korona, továbbá (MHl.tMlO 400,0'M) 200.000. 2-szer á 100,000, 
‘2-szer a 100.1 MM). 2-szer á 90,000. 2-szer á 80.000 2-szer á 70.000, 2-szer á (iO.OOO stb. stb. korona.

A sorsjegyek árai: Egész
12.

Fél
6.

Negyed__________ Nyolczad sorsjegy
3. 1.50 korona.

Megrendelések lehetőleg posta fordultával kéretnek.

Gaedicke bankház Budapest. Kossuth Lajor-utcza 11. $z.

□

Edelstein és Társa
• •••••• 1IRIIRIHA KES/.ITÖK •••••••
Finom-posztó és gyapju-áru raktár Nagymihályon.

Ajánlja magát mindennemű 

polgári- katonai és papi 
=RUHÁK 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 
■■mm német divat szerint, mm.

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben. 
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 frttól feljebb. '"íjUk 
* Megrendelések a legrövidebb
¥ idő alatt pontosan eszközöltetnek. ¥
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HASGHEK ÉS RÓZSA 
KŐFARAGÓ MUÉPITÉSZETI VALLALAT ES SIRKÓ-RAKTAR 
=---------- ----- = KASSA, Pesti-út 9 a. ....... .... - =

Fiók : NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

Ezennel van szerencsénk a nagyérdemű közönségnek 
b. tudomására hozni, hogy Nagy tnihálvhan 

kőfaragó-üzletet 
és sirkő-raktárt = 

alapítottunk. — 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. 
figyelmet saját trahit-tuf kőbányánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk kohomlokzatok. lépcsők, 
stb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

kiváló tisztelettel

HASCHEK es ROZSA.
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Sorsjegyeink, reklámtábláink kifüggesztése által jelzett helybeli vfSzontelárusitónktól eredeti árban kaphatók.

Nyom. Landeaman B. könyvnyomdájában.

□


