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Hazajönnek a magyarok.

Amilyen lesújtó hutással van pénzvi
szonyainkra az amerikai pénzválság, mely 
a hazai piacot is válságos helyzetbe so
dorta, olyan szívesen üdvözöljük az ame
rikai krachnak egy másik eredményét. New- 
York, Penssilvánia s Ohió rengeteg gyárai
ból nap-nap után ezerszámra boesájtják el 
a munkásokat s természetes első sorban 
az idegeneket, akiknek jelentékeny része 
magyar.

Nem kell ecsetelnünk, milyen súlyos 
veszteség hazánkra nézve a kivándorlás. 
Gyárak százai, szántóföldek ezerholdjai ál
lanak kellő megmunkáltatás nélkül, mert 
a munkáskezeket Amerikába csábítja a dol
lár. Éppen ezért fontos nemzetgazdasági 
eseménynek kell mondanunk azt, ami most 
Amerikában készül.

Úgy tudjuk, már vagy ötezer kiáb
rándult magyar igyekszik vissza az ó- 
liazába. Úgy látszik, nem múló jelenséggel 
állunk szemben, hanem tartós tünettel, 
amelyet hazafiui örömmel üdvözlünk. Mert 
az en masse visszavándorlás ha tartós 
marad a kivándorlás megszűnését je
lenti. Több mint busz esztendő óta tart 
már a magyar népnek százezer számra 
való kiözönlése a tengeren. Hasztalan volt 
beszéd, Írás, még törvény is a kivándor
lás ellen, hasztalan csukták el a kivándor

T A R C Z A.
Képek Olaszhonból.

Úti rajzok és tanulmányok.
Irta : Darabánt András. 6

Florenc. Firenze, (latinul Florentia a virágok 
városa) egykor a renaissance egyik középpontja 
volt. 1865—70-ig ez volt az olasz királyság fővá
rosa. Róma, Nápoly és Velence mellett ma is ne
gyedik nevezetes városa Olaszországnak. A Medi
ciek városa. Az olasz nyelv és irodalom s az 
olasz képzőművészet megalkotásának tűzhelye. 
Fekvése az Arno két partján gyönyörű.

Érdekes tere a Piazza della Signoria, egy
kor a köztársaság fóruma s a város életének köz
pontja, a XVI. század óta mai alakjában áll fönn. 
E téren van megörökítve Savonarola égő mág
lyájának a helye s itt van 1. Cosiino lovasszobra. 
Mindjárt e tér mellett látjuk a Palazzo Vecchiot, 
várszerű épület, 1532-ig a városi tanácsnak, ké
sőbb 1. Cosiino székhelye, ma városház. Karcsú 
tornya 94 méter magas. Az épület belsejében sok 
képet lehet látni a Mediciek életéből. Ez épület
tel majdnem szemben ékeskedik a Loggia dei 
Lanzi. Igazi olasz nyitott csarnok, egykor a Sig
noria ünnepélyeinek helye, 1376-ban épült. Ma 
nyilvános múzeum. Régi antik szobrokat lehet itt 
látni minők : Perseus, a sabinnők elrablása. Me- 
nelaus Patroklus holttestével, Herkules a kentaur
ral stb.

Ezután a dóm felé irányítottuk lépteinket, 
hogy közelebbről tanulmányozhassuk és gyönyör
ködjünk minden képzeletet meghaladó építészeté
ben. E székesegyház, melyet 1296-ban kezdtek 
építeni, előbb ott állott a S. Reparata templom 

lási ügynököket s toloncolták visssza az i 
utlevélnélkül valókat, vagy azokat, akik a 
Cunard-Line hajóján akartak az uj világba 
utazni. A népvándorlás a tengerentúlra fel- 
tartózhatatlan volt. Odakintról pénzek s 
levelek jöttek a kitűnő amerikai kereset
ről s ez ellen a mágnes ellen tehetetlen 
vott a hazai föld, a törvény és a hatósá
gok. Most azonban, úgy látszik, megcsap
pantak a pénzek is, a dicséretektől áradozó 
levelek is.

Ellenben megszaporodott a visszaván- 
dorlók száma. Akik nem dollárokkal meg
rakva, ellenben koronák nélkül érkeznek 
vissza az Ígéret földjéről, ahol immáron 
több az ígéret, mint a kereset. Amerika, 
úgy látszik megtelt. Az uj munkás kezek 
százezreit már nem tudja foglalkoztatni. 
A munkaviszonyok rosszabbodását előse
gíti a szörnyű pénzválság, amely tudvalé
vőén az Egyesült Államokból indult ki.

S jönnek vissza busán, elcsigázottan 
kivándorolt véreink, elrettentő például mind
azoknak. akik a kivándorlás gondolatával 
foglalkoztak. Csak jöjjenek, csak jöjjenek. 
Ez a szegény, megvetett haza még el 
tudja tartani őket. Csak jöjjenek és hirdes
sék, hogy jobb itthon. Ennél hatásosabb 
ellenszere a kivándorlásnak nincs és nem 
is lehet.

Szükséges, hogy a magyar kormány 
és a társadalom mindent megtegyen, hogy

helyén. Egyike a legnagyobb templomoknak. A 
bejárat falán látható V ili. Bonifác pápa ülő szobra. 
A jobboldali mellékhajóban Brunolleschi síremléke 
és Giotto mellszobra. A régi sekrestye ajtaja fö
lött pedig gyönyörű a Krisztus menybemenetele 
Luca della Robbiátol.

A tribunában pedig legszebb Krisztus sirba- 
tétele Michelangelótól.

A templom mellett emelkedik a szinte fel
hőkai coló torony, melyet Giotto kezdett építeni 
gótikus stílben. Olaszország legszebb tornya, 26 
relief van rajta, melyek az emberi művelődés fej
lődését ábrázolják. Tetejéről fenséges a kilátás a 
városra, az Arno völgyére és a várost övező 
dombokra.

Majd az Uffizi és Pitti képtárakban gyönyör
ködtünk. Sajátságos, hogy Itália nagy férfiai kö
zül talán egyiknek alakjával sem találkozunk Fi
renzében annyiszor, mint a Midiéi Angelóéval : 
szobrai, arcképei oly gyakoriak, mint egyikéi sem. 
Midid Angeló, aki a renaissanckori nagy szelle
mek sokoldalúságának egyik fényes példája volt, 
magát inkább szobrásznak tartotta és vallotta s 
nem is építésznek s ebben az önismeretben és a 
maga tehetségei megbecsüléseibe^ nagyobb szel
lemnek bizonyult például Goethénél, aki többre 
látszott becsülni a maga természettudományi dol
gozatait, mint költői müveit.

Midid Angeló tényleg legnagyobb volt mint 
szobrász ; az antik művészet fénykora óta senki 
az övénél nagyobb hatalommal nem uralkodott a 
kő anyaga fölött. Az ő zseniális teremtő ereje, 
művészi érzéke soha sem lépte túl a fenségesnek 
határait. Fenséges csoportalakzatot teremtett a San 
Lorenzo sekrestyében, a Medici-sirok allegorikus 
alakjaiban, sajnos nincsennek teljesen befejezve. 

a visszavándorlók itt jó fogadtatást és mun
kát találjanak. Ha Ilire megy odakint, hogy 
az óhazában jó sora van a visszavándorolt
nak, jönni fognak a habozok is.

De még ennél is fontosabb az, hogy 
a népet felvilágosítsák az amerikai viszo
nyokról. A kivándorlás ma is növekedő
ben van, Cunard hajói két hetenként ezer
számra viszik a tengerentúlra véreinket. 
Pedig ha tudnák, mi újság van odakint, 
nem mennének ki. Éppen ezért szükséges, 
hogy közhírré tétessék, minden faluban, 
minden tanyán, mindenkinek tudtára ad
ják. hogy megváltoztak Amerikában a vi
szonyok s aki pénzt akar keresni, az ne 
menjen ki oda, mert csalódni fog.

Dicséretes a Gyáriparosok országos 
Szövetségének kezdeményezése olyan in
tézkedések megtétele céljából, melyek a 
visszavándorlást elősegítsék s a kivándor
lókat visszatartsák. Ebből a munkából úgy 
az államnak, mint a társadalomnak is ki 
kell vennie a maga részét.

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.

Az Uffizi képtár gazdagságára és remekmű
veinek jelentőségére nézve a világ legelső képtá
rainak egyike. A Mediciek gyűjteményéből kelet
kezett. A legjelesebb alkotások az u. n. Tribunába 
vannak elhelyezve, hol az összes nagy szellemek 
remek alkotásaiban gyönyörködhetünk. Különö
sen szép Tiziántól Venus és Ámor, Midid Ange- 
lótól a szent család, Raffaeltől Magdolna stb.

Az Uffizi képtárból a Pitti képtárba mentünk. 
E két épület, bár az egyik az Arno folyó jobb, a 
másik a balpartján fekszik, folyosóval van össze
kötve. A Pitti képtár az Uffizinél kisebb, de ha
sonlóképen elsőrendű gyűjtemény. Van benne 13 
Raffael kép, lő Andrea dél Sarto stb.

Ezután a Museo Nazionalét néztük meg, 
mely Firenze művelődés történetére nézve fontos 
gyűjtemény. Innen a Biblioteca Laurenzianába 
mentünk. Egyike a világ legbecsesebb s a rena
issance legelső könyvtárainak, melyet az öreg 
Cosiino de Medici 1444-ben alapított. A könyv
tár nagyjelentősége főkép a mintegy 1(),(XX)-ie 
menő kéziratban rejlik. Ezt követte egy kellemes 
séta a Viale dei Colién. Olaszország legszebb sé
tányainak egyike, mely az Arno balpartjának domb
oldalán a Porta Románától a Barriera S. Nicco- 
loig terjed. Innen pedig részint villamoson, ré
szint gyalog mentünk fel a Tőrre al Gallora. A 
Tőrre al Gallo régi torony a XIV. századból, mell
ről Galilei számos csillagászati megfigyelést tett. 
Fenséges kilátás nyílik Firenzére és környékére.

Másnap reggel az Arno felé indultunk, me
lyen a Ponté Vecchion kell keresztül mennünk, a 
város joboldali részébe.

E Ilid állítólag a rómaiak idejéből való, me
lyet 1345-ben nyitottak meg; mind a két oldalai!

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



VEGYES HÍREK.
- Személyi hír. Illés Vince m. kir. állat

egészségügyi felügyelő e héten várpsunkban idő
zött. a járási m. kir. állatorvos ügykezelésének s 
a ragadós száj- és körömfájás ellen tett intézke
dések vizsgálata céljából.

Kinevezés. Zemplénvármegye főispánja 
az uj tanügyi törvény alapján Lehoczky Endre 
kanonokát a szinnai, Haidinger Ottó uradalmi 
tiszttartót a kistölgyesi. Kiéin Simon dr. köror
vost a mezölaborczi, Reutter Rezső jegyzőt a 
nagyderezsnyei, Unghváry Ede postamester a 
sztropkoi és Harmata Andor uradalmi tisztet a 
várjeszenői állami iskolákhoz iskolaszéki gond
nokokká nevezte ki.

Hatósági mészárszék. Nagymihály va
ros elöljárósága a mészárosok túlkapásaival szem
ben a közönség érdekeit minden tekintetben meg 
akarja védeni és e célból egy hatósági mészár
szék felállítását határozta el. Legközelebb egy bi
zottság teszi meg ez ügyben előterjesztéseit és 
bizonyosra vehető, hogy még ez évben a ható
sági mészárszék megnyílik, a hol a közönség 20— 
30 fillérrel olcsóbban fogja megkapni a hús ki- 
logramját. E helyütt megemlítjük azt is, miszerint 
özv. Szirmay Ödönné és Dr. Ferency Elek pusz- 
tasztankóci nagybirtokosok naponként 300 liter 
tejet fognak a városba szállítani és pedig 6 fillér
rel olcsóbban, mint azt ez idő szerint kaphatni.

Az Izralita nóegylet bálja. A nagymi
hályi izr. nőegylet szokásos évi táncmulatságát 
január hó első napjaiban fogja megtartani a Bar
nái szálló nagytermében. Ez alkalommal egy mű
kedvelői előadás is van tervezve.

— Nyugalomba vonuló körjegyző. Em
lítettük, hogy Dudkay István málczai körjegyző 
nyugalomba vonulni készül. Mint most értesülünk, 
nevezett körjegyző már f. évi december hó 5-én 
válik meg véglegesen hivatalától. A körjegyzőség 
ideiglenes vezetésével Simcsik Sándor abarai kör
jegyző bízatott meg.

Az Országos Munkásbetegsegélyző és 
Balesetbiztosító Pénztár megalakulása. Vasár
nap, f. hó 24-én délelőtt'alakult meg az ipari és 
kereskedelmi alkalmazottaknak betegségére és bal
eset esetére való biztosításáról szóló HM >7. évi 19. 
t. c. 99. §-a alapján az „Országos Munkásbeteg
segélyző és Balesetbiztosító Pénztár" Budapesten, 
az Újvárosháza közgyűlési termében. Az alakuló 
közgyűlésen a homonnai kerületet, melyhez tudva
levőleg Nagymihály is tartozik, Horváth Sándor 
sörgyári igazgató képviselte.

boltok vannak, melyekben a XIV. század óta az 
aranyművesek árusítják áruikat.

A Ponté Vecchión áthaladva a Piazza Pit- 
tire érünk, mely a Baboli kertek tövénél van.

Ezután Fiesoleba rándultunk ki, mely régi 
etrusk város 295 méter magasságban. Ma kis vá
ros, 2000 lakossal, püspöki székhely. Híres szal
mafonó iparáról. Eicsole magaslatairól, a francis- 
kánus kolostorudvarnak keritésfaláról, vagy a Ba- 
dia di Eiesole terrasséjáról elragadó kilátás nyílik 
Firenzére és az egész völgyre, amelyen át kelet
ről nyugatnak folyik csendesen hömpölyögve az 
Arno. Fiesoléba mindenütt mámorisitó virágillat 
száll felénk a hegyoldalt boritó kertek fáiról és 
cserjeiről.

Majd ezt követe a Museo di S. Marco ta
nulmányozása, a régi S. Marco kolostorban, mely 
a hasonnevű templomhoz tartozott. E kolostort 
az öreg Cosimo de Medici rendezte be a domi
nikánusok számára 37,(MM) scudi költséggel. Ha 
folyósóján, termein s a barátok egykori celláin 
végig megyünk, lelkünk megtelik a Fra Angelico 
szelíd és boldog géniuszának derült alkotásaival, 
egy kis szöglet szobába jutunk, amelyben a ve
zeklő élet és a vértanúi halál emléktárgyai között 
ma is régi helyén áll az a kis irószekrény, előtte 
egy egyszerű faszékkel, melyről egyidőben Firenze 
államát kormányozta a Szent Márk dominicanus- 
conventjének perjele Savonarola, mint földi hely
tartója Firenze akkori megválasztott királyának : 
Jézus Krisztusnak. Ott függ Savonarola képe is, 
amelyet Fra Bartolommeo fenkölt ecsete festett 
vászonra.

E kolostor egyik részében székel az Acca- 
demia della Crusca tudományos társaság, mely

— Uránia Nagymlhályon. Hogy hazánk
ban a műveltség általános színvonalra emelked
jék. a kultúra üdvös hatásában a népnek is 
része legyen, az irányitó körök vállvetett munká
val megragadnak minden alkalmat s felhasznál
nak e céljuk elérésében minden kínálkozó esz
közt, igy : a budapesti Uránia magyar tudomá
nyos egyesület a képvetítés alkalmazásával be
hozta a szemléltető oktatást ; ez üdvös intézmény 
alig öt év alatt általánossá lett hazánkban. A 
nagymihályi ifj. egyesület vezetősége is szolgála
tába szegődött ez egyesületnek, a múlt évben ve
títőgépet szerzett s a téli esték folyamán közis
mereti és szórakoztató előadásokat rendezett. A 
szép előadások rendezésének lelke Oppitz Sándor 
plébános, ki időt, fáradságot nem kiméivé buz- 
gólkodik a kellő siker érdekében. A múlt évhez 
hasonlóan, az ifjúsági egyesület ezidén 10 elő
adást tart, mely sorozat folyamán édes hazánk 
történetének tárgyalása mellett a művészeti becs
esei biró, tájképei szépségeivel elragadó, avagy 
hazánk kereskedelmére, iparára befolyással biró 
országok, városok képei fognak bemutattatni. Az 
első előadás f. hó 24-én az „Aranybika** szálló 
dísztermében tartatott meg, bemutatásra került 
„A honfoglalás" és „Fiume." Az igen szép szám
ban megjelent közönség feszült figyelemmei vett 
részt az előadásban s gyönyörködött a vetített 
képek megkapó szépségében. A következő elő
adás december 1-én tartalik meg, mely alkalom
mal „Királyaink az Árpádházból" és „Velence" 
színes képei kerülnek sorra.

Ugyancsak Oppitz Sándor plébános tartott 
a délután folyamán vetített képekkel egybekötött 
felolvasást az ifjúsági egyesület tagjainak az „al
kohol és annak romboló hatásairól." A felolva
sást mindvégig feszült figyelemmel kisérte a je
lenvolt nagyszámú ifjúság. A gépkezelést Kneiszl 
és Grünhut tanítók látták el. Itt említjük meg, 
hogy f. hó 25-én hétfőn d. u. az áll. el. iskola 
IV. V. és Vl-ik osztálybeli tanulói előtt megismé
telték a „Honfoglalás" és „Fiume" című darabok 
előadását, a melyen a polgári fiúiskola tanulói is 
jelenvoltak tanaraik vezetése mellett. A felolvasást 
Grünhut József tanító végezte.

Hegyaljai küldöttség a kormánynál. 
F. hó 25-én egy 500 tagú hegyaljai küldöttség 
tisztelgett Darányi Ignácz földmivelési miniszter
nél. A küldöttség a többek között, a Hegyaljának 
zárt területté leendő alakítását kérelmezte a mi
nisztertől, a mely kérelem teljesítését a miniszter 
meg is ígérte. A küldöttség Wekerle miniszterel
nöknél es Kossuth kereskedelmi miniszternél is 
tisztelgett, a kik kilátásba helyezték, hogy Tokaj-

1582-ben alakult az olasz nyelv tisztaságának 
megőrzésére s mely 1843 óta az olasz nyelv szó
tárát adja ki. Az emeleten a kolostor számozott 
cellái vannak. A folyosót és a cellákat többnyire 
Fra Angelico freskói díszítik. Legnevezetesebb cella 
Savonaroláé, kézi iratokkal, képével, feszületével 
és máglyájának képevei. Van itt egy igen értékes 
könyvtár is, ez volt az első nyilvános könyvtár 
Olaszországban.

Húsvéthétfőn délután Perugiába utaztunk. 
A vonat az állomástól kiindulva megkerüli a vá
rost és pompás visszatekintést nyújt Firenzére. A 
vonat Perugiáig számos alaguton megy keresztül. 
Vonatunk a történelmi nevezetességű Lago Tra- 
simeno és a hasonnevű tó mellett halad el, hol 
Hannibál 217. Kr. e. legyőzte a rómaikat, kik 
15,000 embernyi vesztességet szenvedtek. A tó 
fekvése gyönyörű. Este érkeztünk Perugiába. Pe- 
rugia a hegyek tetejére épült középolaszországi 
városok között egyike a legnagyobbaknak.

Az este érkező utas, szinte kétségbe esik, 
mikor a városnak világitó ablakait valahol fönn 
a csillagokkal egy sorban pillantja meg. Egész 
utazás a pályaudvartól feljutni az 500 méter ma
gasságban fekvő városba. De ha egyszer fönt van 
az ember, a legteljesebb mértékben élvezheti a 
körültekintést ebben a szingazdag, mosolygó, vi
ruló tartományban, messze az Appenninekről le
futó folyók mentén Toscana és Lautium síkságai 
irányában, hegyeken, dombokon, mezőkön és li
geteken, városokon és régi dicsőségről beszélő 
várakon átsikló pillantással.

A legközelebbi amin szemünk megakad, ha 
a délkeleti lejtok felé nézünk: Assisi, amelylyrl 
Perugia ma is úgy néz farkas szemet, mint ak- 

ban egy ezukorgyárat s egy dohánygyárat fognak 
létesíteni. A küldöttségben Czibur Bertalan kerü
letünk országgyűlési képviselője is résztvett.

„Horvát áfium ellen való orvosság." 
Ily cim s „Corvinus 1. II." álnév alatt egy piros 
fedelű röpirat jelent meg e napokban Budapesten. 
A röpirat a horvátok obstrukciójával foglalkozik 
s a parlamentben ezek részéről használt horvát 
nyelv jogosultsága ellen száll síkra s az eddigi ér
vektől eltérő módon, felette érdekes fejtegetésekkel 
bizonyítja be magából az 1868. évi törvényből, 
hogy a horvát képviselőknek csupán „nyilatkozási** 
joguk van a magyar országgyűlésen, ezen jog 
azonban semmiképen sem terjed ki arra, hogy 
horvát beszédeket tarthassanak a parlamentben. 
A röpirat fejtegetései politikai körökben nagy ha
tást keltettek s a képviselőház folyosóján Apponyi, 
Günther miniszterek, valamint Justh elnök, Návay 
és Rakovszky alelnökök s mások csoportokba ve
rődve hosszan tárgyalták azokat.

Reánk nagymihályíakra nézve ez a röpirat 
azért is bir érdekességgel, mert „Corvinus 1. II." 
álnév alatt mint szerzők a közönségünk előtt nagy 
képességeikről előnyösen ismert Dr. Holló Andor 
és Dr. Holló Zoltán ügyvéd jelöltek rejtőznek. Meg
említjük még, hogy ugyanezen tárgyról Dr. Holló 
Andor tollából a „Pesti Hírlap" f. hó 19-iki száma 
vezércikket közölt, a melylvel Jancsó György egye
temi tanár mint .nagyértékü vezércikkel' foglal
kozott a nevezett lap f. hó 26-iki szántában,

Szerencsétlenül járt flótás. A dereg- 
nyői szövetkezet üzletvezetője e hó 26-án nagy 
mulató kedvében volt és elhatározta, hogy egy 
kedélyes estét csap. El is hívta lakására Varga 
Lakatos Mihály géptulajdonost, Dravecki István 
kovácsmestert és a községi tanítót, a kikkel mu
latozva fogyasztotta a hegy nedűjét és a minden
féle szeszes italt. Hogy az éjszaka lehető legke
délyesebben teljen el, elhozatták Kozora Jánost 
is, a falu 18 éves flótását, a ki fuvolájával élén
ken mulattatta a társaságot. Csakhogy szerencsét
len véget ért a vigalom, a fiatal fuvolamester 
ugyanis kelleténél többet ivott, sőt annyit, hogy 
ivás közben szörnyet halt. A megrémült társaság 
széjjel ment és a nyomben előteremtett málczai 
körorvos Röth Mihály dr. már csak a halálát 
konstatálta.

Heti és országos állatvásárok. A ra
gadós száj- és körömfájás betegsége miatt a szom
szédos járásokban, úgyszintén Ungvárott, Saujhely- 
ben valamint Kassán a heti és országos állatvásá
rok nem tartatnak meg. Értesülésünk szerint, ad
dig mig a zárfeloldások a szomszédos járásokban

kor, amikor a két város dühöngő harcai a köz- 
befekvö kies völgyet úgy megtöltötték hullákkal, 
hogy a „farkasok keresztény hússal táplálkoztak." 

Perugia Umbria fővárosa 20,000 lakossal, 
érseki székhely. Egyeteme is van. Valaha jelenté
keny etrusk város volt. Külsőleg most is ódon, 
középkori színezetű város. Ma kitűnő nyaralóhely. 
Gyönyörű a Viktor Emmanuel tér, itt van amint 
mondják a legszebb lovasszobra. Középületei kö
zül művészeti és kortörténeti szempontból neveze
tes a dotn a XV. századból.

Egyébként az építészetnek valami különös 
remekeivel nem igen dicsekedhetik Perugia, de a 
góth-román stilü épületek nagy száma jellemző 
színezetet ad a városnak. Épitőmüvészeti szem
pontból talán legbecsesebb emléke a Szent Ber
nét oratóriumának Ducciotól épített homlokzata. 
Tudománymüvelés szempontból közel hatszáz éves 
egyeteme föbüszkesége a városnak. De nevének 
elinulhatatlan jelentőséget kölcsönöz szerepe a 
festészet történetében.

Igen régi hős alakok nyomaival találkozunk 
különben itt, Perugiában. Az Arco di Augustó an
tik városkapu: világosan megkülönböztethető az 
épületnek az a része, amelyet a rómaiak előtt az 
etruskok állítottak ide ; feljebb a kapu és tornya 
átmegy római stílbe. Az iv fölött ott is ékeskedik 
a büszke felírás. Augusta Perusia.

Perugia templomai között érdekes a S. An- 
gelo kerek templom. Csak két ilyen kerek temp
lom van egész Olaszországban. E templom egyik 
része az ókorban a másik a kereszténység idejé
ben épült. Itt láthatjuk azt az oltárt, melyben az 
áldozatra szántaknak vére volt elhelyezve.

(Vége köv.) 



meg nem történnek, Nagymihályban sem tartatik 
heti és országos vásár, mivel a járásba vezető utak 
és községek mind vészkerületbe vannak vonva s 
fenforog a veszély, hogy a lakosok a ragadós száj- 
és körömfájást eltitkolva, a vásárról fogjak ezen 
járványos betegséget széthurcolni, a mint az a 
nyár folyamán megtörtént.

— Jutalmak kitűzése, llertics János nagy- 
mihálvi lakos 10 koronát ajánlott fel azon polg. 
iskolai tanuló részére, aki példás erkölcsi maga
viseletével erre legjobban rászolgál. Mitrócsák Já
nos pedig 20 koronát tűzött ki oly polg. iskolai 
tanuló részére, aki a magyar nyelvből és a törté
nelemből a legjobb előmenetelt tanúsítja. I’ogad- 
ják a nemes adakozók az igazgatóság őszinte kö
szönetét.

Eljegyzés. SchUchter Lajos ungvári fa
kereskedő f. hó 24-én eljegyezte Zöldhelyi Berta 
kisasszonyt Zétényben.

Dr. Kanta József volt ntálczai körorvos, 
jelenleg sátoraljaújhelyi magy. kir. honvéd ezred- 
orvos eljegyezte Zettin Flórát, Zettin Ignácz kir. 
folyammérnök leányát.

Köszönetnyilvánítás I)r. Eperjesy La
jos úr és Dr. Kállai József úr az áll. iskola sze
gény tanulóinak felruházására 10 10 koronát
adományoztak, mely áldozatkészségükért fogadjak 
a tanítótestület hálás köszönetét. Az igazgatóság.

Kedvezményes takarmányszállitás. Az 
ország túlnyomó részében mutatkozó nagymérvű 
takarmányhiányra való tekintettel a kereskedelem
ügyi miniszter a kezelése alatt álló összes vas
utakon a széna és szalma szállítására kedvezmé
nyes díjtételt engedélyezett az állattenyésztéssel, 
illetve mezőgazdasággal foglalkozó gazdák részére. 
A szállított takarmányt azonban üzérkedési cé
lokra felhasználni nem szabad, hanem, az csakis 
azok részére engedélyeztetik, kik azt saját gazda
ságuk részére szükségelik. Ennek ellenőrzése és 
a szállításhoz szükséges igazolványok kiállítása a 
gazdasági egyesületekre bízatott. Mindazon gaz
dák és tenyésztők, kik vasúton szándékoznak szá
las takarmányt hozatni, a kedvezményes díjtétel 
elnyeréséhez szükséges igazolványokért, valamint 
egyébb tájékozásért folyamodjanak vármegyénk 
gazdasági egyesületéhez. A szállítási kedvezmény 
1908. év április hó végéig áll fenn.

— Uj vasút. Az Ungvár kapós vajáni h. 
é. vasút ügye a megvalósulás stádiumába lépett. 
Az építés eszközlésével Fischmann Sámuel ung
vári vállalkozó-cég bízatott meg. Az építés legkö
zelebb kezdetét veszi, hogy az uj vonalat már a 
jövő évben át lehessen adni a forgalomnak. Ké
sőbb a vasutat Bánócz állomásig fogják meghosz- 
szabbitani.

— A kisiparosok érdekében. Kossuth 
Ferenc kereskedelemügyi miniszter minden keres
kedelmi és iparkamara területén egy-egy érdemes 
szegénysorsu iparos részére külföldi tanulmányi 
ösztöndíjra hirdetett pályázatot. A pályázat alap
ján 600 koronányi ösztöndíjban részesül négy la
katos, 3 asztalos, 2 szabó, 2 festő és 1-1 tímár, 
könyvkötő, bádogos, kárpitos, puskamüves, kefe
kötő, gépész; összesen 18 iparos.

Állategészségügy. Ugv értesülünk, hogy 
Nagyntihály a petróczi és kisverhóczi ragadós 
száj- és körömfájás miatti vészkerületböl ki fog vo
natni Zemplénmegye alispánja . által s ezállal a 
szabad állatkereskedelem belföldre ismét megin
dul. Zárlat alatt maradnak azonban továbbra is 
azon községek, a melyek ragadós száj- és köröm
fájással fertőzöttek, vagy pedig e miatt vészkerü
letbe vonattak. Ezen községek Lasztomér, Füze
sér, Csebb, Gatály, Dobróka, Lazony, Berettő, 
Bánócz, Falkus, Márk. Vásárhely, Rákócz, Alsó- 
körtvélyes, Őrmező, Nátafalva, Petrócz, Laborcz- 
falva, Izbugya, Sztára, Gödrös, Ordasfalva, Topo
lyán. Ezen községekben hasított körmii állatot 
venni vagy áthajtani szigorúan tilos. Sztárán, Göd
rösön a ragadós száj- és körömfájás már meg 
szűnt s a zárlat feloldás alatt van.

— Szavazati jog. A posta és távírda al
tiszteket, mint szolgákat, a képviselőválasztók név
jegyzékéből eddig kihagyták. Ez az ügy fellebbe
zés folytán a Kúriához került s az most kimon
dotta, hogy a posta és távírda altisztek nem tar
toznak a szolgák közé és aki a megfelelő adó
mennyiséget fizeti, az a választók névsorába fel
veendő.

Hirdetési célokra szolgáló levelező
lapok. A kereskedelemügyi miniszter megengedte, 
hogy magánvállalkozók hirdetési célokra oly 5 
filléres levelezőlapokat használhassanak, amelyekre 
a címoldal balfelén is nyomhatnak hirdetménye
ket. Az ily ivlevelezőlapok elárusitása azonban a 
magánfelek dolga. A hirdetési célokra kiadott ily 
levelezőlapokat tilos hirdetések nélkül forgalomba 
hozni és e nélkül a megrendelők maguk sem 
használhatják.

Uj huszkoronások. Az Osztrák-Magyar 
bank a jövő év május elsején uj 20 koronás bank
jegyeket bocsát forgalomba 30JXX).(XXX) korona 
értékben. Az uj bankjegyek nyomása nagy elő
készülettel indul meg s bár a technikai kivitellel 
már teljesen tisztában vannak, a harminc millió 
korona értek bankjegy nyomása mégis nagy időt 
vesz igénybe. Az uj 20 koronás bankjegyeket az 
eddiginél sokkal erősebb papírra nyomják és a 
nyomásnál uj gépeket használnak. Valamivel kis- 
sebbek lesznek a mostaninál, de nagyobbak az 
eddigi 10 koronás bankjegyeknél. A mostani 20 
koronás vörös számjegyei helyet violett szám je
gyeket fognak alkalmazni, olyanokat, mint a mos
tani 10 koronásoknál. De ezek a számok lénye
gesen nagyobbak lesznek és kivitelükben is elté
rők lesznek a mostanitól. Az alapszín nem tiszta 
violett lesz, hanem a violettnek egy árnyalata, 
amelyben a kék, zöld és szürke violett fog össze
olvadni olyan csillogásban, amely a számjegy 
színét aszerint változtatja, amint a bankje
gyekre a világosság esik. Ezeket két mezőbe oszt
ják. az egyikben rózsavörös középovális lesz. Eb
ben az oválisban a számjegyek fénynyomással 
ny omva jelennek meg, inig a sorszámok színe vö
rös lesz. A bankjegy jobboldali mezőjében mii
vészi kivitelű női fej lesz, melyet Imllámvonású 
kör övez. A fej úgy az osztrák, mint a magyar 
szövegén a jobb oldalra kerül s mind a két szö
veg számára ugyanaz a fej marad, ellentétben a 
mostani bankjegyekkel, amelyben mindkét oldalon 
más és más női fej díszük. Az uj 100 koronás 
aranyak is készülnek.

Legnemesebb karácsonyi ajándék: 
Családunk javára szóiét életbiztosítás, minőt a 
legkülönfélébb módozatok szerint ajánl: Hrügler 
Lajos a Triesti ált. biztositó társaság (Generáli) 
helybeli képv iselője

Az eperjes kapi varannói vasút elő
munkálati engedélyét a vállalkozók már megkap
ták és Így ezen vármegyénk felsővidékére nagy
fontosságú vasút kiépítése nemsokára kezdetét 
veszi.

Művészi képes levelező-lapok nagy válaszotk 
bán kaphatok Landesman B. könyvkereskedeseben

Felelő* "• Dr. Kállai József.
KÍMdóhivxtali milve/.etó: Lalidat Jozset.

Hirdetések.
BOR ELADÁS.

Nagyságos CZ1BUR BERTALAN ország
gyűlési képviselő ur vinnai termésű 
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a n. é. közönség részére eladásra bocsátóin.

AFtAK:
1907. évi hordónkéul nagyban literje 45 kr.
1907. évi házhoz boriivá ,. 50 kr.
1905. évi asztali „ 50 kr.
1905. évi Rizling „ 60 kr.

A n. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Kiéin Ignácz
vendéglős (Grosz palota.)

A podháji Dráveczky-féle ta
nya, a nagy csűrös kert, rét és 
földekkel együtt bérbe adatik.

| 2928./1907. szám.

jtrverest niraeimenyi Kivonai.
A nagyinihályi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a nagyinihályi 
takarékpénztár ipar és kereskedelmi bank végre- 
hajtatónak Dudinszky Elek s tarsai végrehajtást 
szenvedők elleni l‘2<M) korona tőkekövetelés és já
rulekai iránti végrehajtási ügyében a nagyinihályi 
kir. járásbíróság területen lévő laborczfalvi 77. 
számú tjkvben A. I. 235 14/40. 235 Ki 41, 235/ 
Ki 42, 235 Ki 43. 235 Ki 44. 235 Ki 45. 235 16/46, 
és 235 16 17. hrszámok alatt felvett végrehajtást 
szenvedő nevén állott, időközben B. 2. sorszám 
alatt Mitró Andrásáé szilit. Kolyiháb Mária nevén 
illetőségekre 700 korona, a laborczfalvi 208 számú 
tjkvben A. I. 235 Ki. 30, 235 16,31. 235® 16/32, 
235 Ki 33. 235 Ki 34. In szám alatt felvett s idő
köziién B. 1. 2. sorszám alatt Dzuijócsin Mihály
es neje Dzsado Anna néven álló illetőségre 250. 
korona 50 fillér, a laborczfalvi 285 számit tjkvben 
A. X 06 2 3. hrszám alatt felvett s B. 1. 2. sor
szám alatt Zalota János és neje Uhrin Mária 
nevén álló illetőségekre 120 korona, a laborcz
falvi 286. szám tjkvben A. X 06 2 2 hrszám alatt 
felvett s B. 1. sorszám alatt lloma János nevén 
álló illetőségre 120 korona, a laborczfalvi 287. 
számú tjkvben A. I. 235 Ki 40. 235 16 50. 235/ 
Ki 51. 235 16 52.235 16 53.235 16 54.235 16 55. 
235/Ili 56, 235 1 li 57. 235 16 58, 235 16 59,
235' 16,60. 235 16 61 és 235 16/62 In szám alatt fel
vett s B. I. 4. sorszám alatt Popik György, l’opik 
Pál. Popik Mihály és Ifj. Popik János nevén álló ille
tőségekre 1068 korona végül a laborczfalvi 300 
szánni tjkvben A. X 96/2/7 hrszám alatt felvett 
s B. 1. sorszám alatt Popik János (nős Adám 
Máriával) nevén álló illetőségre 128 koronában 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árv. elren
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 
1908. évi január hó 23-ik napján d. e. 9 óra
kor Laborczfalva községi birájának házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10%-át vagyis 70 korona, 25 ko
rona 05 fillér. 12 korona, 12 korona, 106 korona 
80 fillér és 12 korona 80 fillért készpénzben, vagy 
az 1881. IX. te. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számittott és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyi min. rendelet 8-ik 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a Kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881. l.X. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöle- 
ges elhelyezéséről kiállít, szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagymi
hályban 11X17. évi november hó 14-én.

Garbinszky, kir. járásbiró.

Kiadó lakás
A Fürdő-utca 8. szánni házban 

egv 4 szobából és szükséges mel
lék helyiségekből álló lakás 1908. 
évi január hó 1-től kiadó.

Özv. Gyurócsik Györgyné 
háztulajdonos.

Az alsó-halasi turbinós és 
gőzmalomba újévtől ügyes 

gépész-molnár 
kerestetik.

Alsó-Halas, posta Szobránc.

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

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

Fretuid Mórnál
a gör. kath. templommal szemben.

ÜGYES KERTÉSZ
ajánlkozik azonnali belépésre.

Cint: Gurszki János, Sztankóc, up. Nátafalva
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Elárusító hely:

Brügler Lajos Nagymihály.

Takarékpénztár minden családban. I

.Takarekkossagra az embert mar gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell.
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A takarékosság előmozdítása céljából 

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyük áltál 
még a legkisebb összegek is otthon könnyű mó
don összegyüjthetök. hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s ig\ j 
tőkéje gyarapításával, kiki képessegéhez mértén 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágositással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

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

Ajánlja magát mindennemű 

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

W Megrendelések a legrövidebb * 
idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Nagy raktaír hazai gyártmányú és valódi

angol ruhaszövetekben.
Férfi-öltönví>k mérték szerint valódi angol
szövetből kt■szítve 14 frttól feljebb.

X
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.'7.

.'7.
.

■X.; : ? • ' • / - / í /
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Földbirtokosok figyelmébe!

' X
~ <•: rx- -xj rx-

A FRANCK HENRIK FIAI-féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a mezőgaz
dáknak a czikória gyökér termesztését is ajánlja a vetésforgóba bevenni.

A CZIKÓRIA
(katáng gyökér — cichorium inthybus)

mely őszi szántást kíván, tehát már mostan ajánljuk a kísérleti művelésnek szánt 
talajt még tél előtt előkészíttetni. — A nyersanyag 1908. évben métermázsánként 
4 K 10 fill. árban 3 súly levonással Kassára a gyárudvarba szállítva, vagy pedig 
3 K 70 fillérnyi ár mellett Tőketerebes és Nagymihályi állomáson vétetik át és 
azonnal készpénzben kilizettetik.

Bővebb felvilágositással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán, 1907. november 15-én.

FRANCK HENRIK FIAI

ti*

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
............ elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pediy> a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. ---—------

Raktáron tart dús válasz
tékban : érez- és fakopor
sókat, továbbá finom nik
kel koporsókat, minden
féle szemfedeleket, művi
rág-koszorúkat, szallago- 
kat, viasz- és szurok-fák- 
1\ákat

•0*

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.

| 
I

Fakoporsók 1 frttól kezűre feljebb, érezkoporsókat gyermekeknek 7 frttól feljebb, nagynak 
öl nagyságban 35 frttól egész 500 frtig. Tmzmzzmi

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

rendelménynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik.

Kiváló tisztelettel: Nliskovits Béla.

Sürgönyczim: Temetkezési "Vállalat ISTag'yxxiiliá.ly.

Nyom, Landesman B. kuoyvuyomdájában.


