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A szociáldemokrácia kudarcai 
Magyarországon.

Aki figyelemmel kiséri a magyaror
szági nemzetközi szociáldemokraták moz
galmát és helyes érzékkel bir az esemé
nyek megítélésében, annak figyelmét nem 
kerülhette ki az a körülmény, hogy a szo
ciáldemokrata mozgalomban és terjeszke
désben igen nagy mérvű stagnálás állott 
be. Úgy a szakszervezeti, mint a politikai 
mozgalom nemcsak, hogy pang, de napról- 
napra újabb kudarcok érik és ami a leg- 
figyelemre méltóbb a magyar munkásság 
teljesen részvétlenül nézi ezt a vergődést.

Három-négy év előtt, amikor a szo
ciáldemokrata párt felhasználva az utca 
hangulatát annyi izgalomnak és mozga
lomnak volt a kezdeményezője, amikor úgy 
a fővaros utcáin, mint a vidéken napokon 
át rettegésben tartották a polgárságot, ami
kor a vidéki városokban nyakra-főre csi
nálták meg az általános sztrájkokat, azt 
hihette már az ember, hogy az egész vi
lág szocialista lesz. Fokozta ez aggodalma
kat az a körülmény, hogy úgy a nemzet
köziek földmunkás szövetsége, mint az 
ujászervezetteké rohamosan gyarapodott a 
falvak lakossága között, s e két földmives 
szövetség körülbelül ezerkétszáz községben 
birt helyi csoporttal, ami vagy kétszázezer 
léleknek felel meg. .Jöttek azonban uj idők

TARCZA.
Vergődj.

Hogy a szemtelen Vergődinek mi volt az 
igazi neve, arra már nem emlékszem.

Mert ez a Vergődj név annak az utálatos 
szokásnak a nyomán maradt rajta, hogy örökösen 
azt nyögte :

Csak vergődünk, csak vergődünk !
Pedig dehogy vergődött. Vagy : ahogy vesz- 

szűk. Mert pénzt hőven keresett, de amit kere
sett, azt rögtön el is bocsátotta. A lehető legbu- 
táhhan és a pénznek legcsekélyebb kiaknázása 
nélkül. Ivott is jócskán, de azt is össze-vissza, 
rendszertelenül. Rengeteget költött borra, de azért 
akárki más félannyiért sokkal jobb borokat tu
dott volna keríteni magának. Mert ő lusta volt 
arra, hogy utána nézzen a forrásoknak. Amint
hogy lusta volt mindenre a világon. És pedig, 
mondom — sokat keresett, mert ha kezébe vette 
a tollat, olyanokat irt vele, hogy a papiros majd
nem felperzselödött a sok szikrától.

Akkoriban együtt voltunk a Metropolisz szer
kesztőségében. Ez a lap, jól emlékszem, 
tüneményesen indult, később megernyedt kissé, 
végül pedig beleolvadt a Társadalomira, de 
akkoriban éppen a zeniten állt. Az ifjú titánok és 
titanesszák vadul törték magukat, — és még in
kább egymást, - hogy egy-egy verset vagy no
vellát bekolduljanak vagy bepanamázzanak a la
punkba.

De csak vissza Vergödihez. 

és ez a gyarapodás megcsappant, sőt ha
tározott hanyatlás állott be. Nem túlozunk, 
ha azt állítjuk, hogy Magyarországon sor
vad a szociáldemokrácia. Ami azonban még 
éppenséggel nem jelenti azt, hogy már 
egyszer és mindenkorra leszámoltunk volna 
vele, mert ezeken a bajokon, sorvasztó ál
lapotokon keresztül ment a szociáldemok
rácia a külföldön is, de aztán kiheverte a 
betegségeket és ujult erővel intézte a ro
hamait a fenálló társadalmi és politikai 
rend ellen. Éppen ezért csak folytassák a 
munkaadók a szervezkedést és kisérje fi
gyelemmel kormány és hatóság a nem
zetköziek életét.

Ami a jelenlegi tespedést okozza a 
szociáldemokráciában, annak oka elsősor
ban az, hogy a szocialista vezérek oly any- 
nyira fanatizálták a múltban embereiket, 
annyi erkölcsi és anyagi áldozatot köve
teltek tőlük, hogy a mérték betelt. Az iz
gatás eredménye az lett, hogy a szakszer
vezetekben tömörült tagok, a kik horribi
lis tagsági dijjakat fizetnek, mohón és erő
szakkal próbáltak helyzetükön javítani és 
minduntalan sztrájkoltak. Nemcsak az ipari 
munkások, de az arató munkások is, ami 
tudvalévőén valóságos egyptomi csapás
ként nehezedett gazdáinkra. Ez az akció 
aztán meghozta a maga nagy reakcióját, 
szervezkedtek a munkaadók a szervezett 
munkásság ellen és ebben a kormány a

Nohát ennél a Vergődinél szemtelenebb frá
tert nem szült Nubia öreg párduca. Csakhogy az 
ő szemtelensége valami egészen különös, szinte 
rokonszenves szemtelenség volt, ö nem azért volt 
szemtelen, hogy valami céljához a mások hátán 
is közelebb jusson. O a szemtelenségnek nem 
tanítványa, hanem drcsszőije volt.

Legegyszerűbb igy mondani : Vergödi a 
szemtelenség művésze volt. Szemtelenkedett pasz- 
szióból, ambícióval és kéjjel. És olyan intelligen
sen, hogy mindenki bement neki. Mert akkor, a 
mikor a legjobban pimaszkodott, akkor volt a 
legszeretetreméltóbb.

Ha például lekésett, — pedig mindig leké
sett, dühtől tajtékozva taszította be az ajtót 
és amig a segédszerkesztő, akitől pedig valameny- 
nyien féltünk, gyilkos pillantásokat lövelt rá, ö 
pimaszul rákiáltott;

Ez a rongy, ez a szemét villanyos megint 
elakadt! Hallja-e maga kis pótszerkesztő, itasson 
valamelyik szamárral a villanyos-társaság ellen !

Ha rá akart gyújtani, kivett valakinek a zse
béből egy szivart. De ha a szivar nem szeleit jól, 
nyugodtan hozzávágta az illetőhöz. Ha előleg kel
lett neki, benyitotta a szerkesztő szobájának aj
taját, elkezdett az ujjával pattogtatni, fütyentett 
és a balkeze ujjaival rejtélyesen jelezte a forintok 
számát. A szerkesztő rákiltott:

Hát kutya vagyok én ? Maga szemtelen, 
piszok fráter !

Es ledobta a pénzt a földre. Akkor Vergödi 
becsöngette a szolgát, felvétette vele az ötöst, 
vagy tízest, még egyszer bedugta a fejét a szer
kesztőhöz és ráorditott : 

legiiiesszehbreinenően támogatta őket. Egy
másután oszlatták és függesztették fel azo
kat a szakszervezeteket, amelyeknek ener
giája a sztrájkok és hérmozgahnak rende
zésében merült ki, a politikai pártot is szo
rították, hogy ha igy folytatja, a törvény 
teljes szigorával fog lesújtani azokra, akik 
az állami és társadalmi rend megbontására 
törnek. A legnagyobb csapás azonban a 
sok csúfosan elbukott nagy sztrájk volt, 
amelyek a szervezett munkásokat a veze
tőik ellen hangolták.

Ezek a bukott sztrájkok adták a szer
vezett munkaadóknak az impulzust arra, 
hogy kizárják munkásaikat, akikkel a szak
szervezeti terrorizmus miatt már alig tud
tak boldogulni. A munkaadók minden ki
zárási harcot megnyertek és a munkások 
kénytelenek voltak kényre-kegyelemre meg
adni magukat. Egyúttal, látván azt, hogy 
a kizárás folytán ezer és ezer ember ma
rad kenyér nélkül, tapasztalván, hogy a 
szociáldemokrata izgatás a nyomorba haj
totta őket, kiábrándultak és faképnél hagy
ták a „világ megváltó" eszmét.

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.

Bugris paraszt !
Azzal becsapta az ajtót..

Vergödi a tárcarovat vezetője volt. Fontos, 
nagy egyéniség. Ö érintkezett a reszketeghangu 
szerzőkkel és szerzőnőkkel, akik illedelmes hará- 
kolás után becsusszantnak a redakcióba egy-egy 
kis cafattal, — amint Vergödi mondta, a ke
zükben. És ha egy-egy ilyen alak megjelent, ö 
zsén nélkül rákiáltott :

Fogadjunk, hogy ez is valami zöldséget 
lesz bátor átnyújtani!

Vagy más effélét.
Es neki egészen mindegy volt, hogy férfi 

vagy nő volt-e az illető.
Mert meg kell jegyeznem, hogy akkoriban 

már meg volt, ha csak csirájában is, a megbom
lott nők ama szektája, amelyik irosdit játszik.

Es egy ilyen nő, egy ilyen csüggedbetetlen 
erélyű Írónő tői te le szegény Vergődit.

Egyik gyönyörű tavaszi napon, a melyiken 
csak úgy dűlt he hozzánk a napsugár, a nyitott 
ablakon keresztül és amelyeken Vergödi a szo
kottnál is bolondabb volt, a rendesnél is jobban 
ficánkolt, egy apró, filigrán, körülbelül tizennyolc
éves leány nyitott be hozzánk. Az arca közepes, 
talán kissé csúnya is volt, de a szeme csodás 
fényben izzóit. A szeme bűvös volt.

Bejött, betette az ajtót, odaáll! Vergödi elé 
és azt mondta :

.lónapot kivánok ! Egy tárcát hoztam !
Vergödi hátradőlt a székében, belenézett 

szemtelenül a leány szemébe és azt mondta :

Lapunk m»i száma 4 oldalra terjed.



VEGYES HÍREK
Lapunk felelős szerkesztője három heti 

tartózkodásra városunkból elutazott, a lap szer
kesztéséért a felelősséget a kiadóhivatal vállalja.

Személyi hír. Oppitz Sándor, nagymi
hályi róni. kath. plébános szentszéki ülnök, hat 
heti norvégjai és svédországi tanulmány útjáról f. 
hó 30-án visszaérkezett városunkba.

Áthelyezés. A ni. kir. földmivelésügyi 
miniszter Hetik Imre m. kir. főállatorvost Sátor
aljaújhelyből Temesvárra helyezte át s megbízta 
a kerületi m. kir. állategészségügyi felügyelői te
endők végzésével. Amidőn a kitüntető áthelyezése 
alkalmából üdvözöljük és sok szerencsét kívánunk 
uj működéséhez, a legnagyobb sajnálattal kell 
megemlékeznünk távozásáról, mert kipróbált szak
tudása s lekötelező szives eljárása mindenkor meg
találta a helyes középutat a gazdaközönség és az 
állatkereskedelemmel foglalkozók érdekei, valamint 
az állategészségügyi törvények bizony sokszor tul- 
szigoru intézkedései között s ezért működéséről 
csak a legnagyobb elismerés hangján emlékezhe
tünk meg s veszteségnek tartjuk távozását várme
gyénk állategészségügyének éléről. Helyére Révész 
György m. kir. állatorvos helyeztetett át Márama- 
rosszigetről. Kihelyeztetett továbbá Kraitz Ede 
ni. kir. állatorvos Sárospatakról Beregszászra tör
vényhatósági m. kir. állatorvosnak, Virág Mór 
Székesfehérvárról Sárospatakra. Nagy György Ko- 
vásznáról Kézdivásárhelyre. Koch Béla Mezölaborc- 
ról Kőszegre, Megyercsy Kázmér Sátoraljaújhely
ből Mezőlahorcra. Beik Jenő Szobáméról Tövisre, 
Fekete Jenő Budapest- Kőbányáról Nyíregyházára. 
Botos Károly L’ngv árról Törcsvárra.

Terepfelvétel. A bécsi cs. és kir. hadi
iskola egy tiszti különítménye — mely tiz külön
böző ezredhez tartozó tisztből s a megfelelő szol
gaszemélyzetből állott, — Steisinger alezredes 
vezénylete alatt f. hó 24-én városunkba érkezett, 
s miután 25-én a vidéken terepfelvételeket eszkö
zöltek, 26-án innen Galicziába tovább utaztak.

Városunk szülöttel. E héten a fővárosi 
lapokban két olyan kimagaslott egyéniségről volt 
szó, a kik városunkban pillantották meg először 
a napvilágot. Az egyik Dessewffy Aurél gróf, 
hazánk legjelesebb államférfiainak egyike, 1808. 
évi julius hó 27-én, tehát száz évvel ezelőtt szü
letett Nagymihályon. Atyja, Dessewffy József,

Az arca nem szép, de a szeme tünemé
nyes !

A leánynak a pillája sein rezdült meg ; nyu
godtan felelte :

— Tudom ! Hol van a szerkesztő ur ?
Vergődi megszeppent. A hangjában düh és 

beszelidülés hullámzott.
A tárca engem illet! Én olvasom !

- Pardon ! Az más ! En N. Melanie vagyok. 
És ön ?

— Én Verg.........azaz X. Y. vagyok.
És megmondta az igazi nevét.
A leány könnyedén meghajtotta magát.

Mikor szabad újra eljönnöm ? Nagyon 
szépen kérem Verg. . . . azaz X. Y. urat, hogy 
mondjon inkább távolabbi terminust, de addigra 
szíveskedjék elolvasni. Nem igen jut időm hiába 
járni.

Vergődj felugrott és durván mondta :
— Jöjjön szombaton ! Micsoda sürgős mun

kai vannak ?
Tanítok. Franciát, angolt, zongorát. De 

tanítok Hiedelmet is. Még van egy két üres órám !
Azzal meghajtotta magát és elment.
Vergődi undorító, vad káromkodásban tört 

ki, zsebébe tömte a tárcát és elrohant. Mi meg 
vigyorogtunk.

vergődi a következő néhány napon undo
rító volt. Szóba sem állt senkivel, nehogy kigu- 
nyolják. Pénteken aztán szenzációs meglepetés ért 
bennünket. A leány tárcája megjelent.

Amikor Vergődi este bejött, a segédszerkesztő 
azt mondta neki:

Hallja-e maga csúf állat, ez a gavalléros 
tromf volt. En legnap nem is néztem, kinek a 
tárcája jön !

Valamivel nagyobb szamár, mint képzel
tem ! felelte Vergődi. — Itt semmiféle tromf

anyja pedig Sztáray Eleonóra grófnő, kora leg
műveltebb asszonyainak egyike volt. Dessewffy 
Aurél gróf megalakitója volt a főrendek házában 
az úgynevezett „konzervativ-párt"-nak, melynek 
vezére volt haláláig. Halála fiatalon 1842. február 

| 9-én váratlanul érte. — A másik előkelőség Pállik 
| Béla festőművész volt, a ki e napokban halt meg 

hirtelenül Thurzófüreden. I’állik — aki 184.»-ben 
városunkban született — egyike volt azon keve
sek között, a kiket szárnyaira vett a bir, s egyike 
volt azoknak, a kik Európaszerte bizonyságát szol
gáltatták a magyar géniusz hatalmas erejének ; 
halála ezért pótolhatatlan veszteség marad s em- 
lékzete nemcsak alkotásaiban él tovább, de a 
művészetért s a magyar művészet dicsőségéért ra
jongó emberek szivében is. Az elhunytat özvegye 
és egyetlen leánya gyászolja. A temetés tegnap 
f. hó 29-én ment végbe Budapesten, a művész
világ általános s nagy részvétele mellett a városli
geti műcsarnokból.

Háziurak veszedelme. Több városunk- 
beli háztulajdonos bérjövedelmét eltitkolja, hogy 
kevesebb adót kelljen fizetnie. A turpisság most 
kiderült s a pénzügyigazgatóságnál több háziúr 
ellen folyik vizsgálat a bérjövedelem eltitkolása 
miatt. A kihallgatás eszközlése végett a pénzügy
igazgatóság egyik közege ma városunkba érkezett 
s a kihallgatást a városházán foganatosította.

Kútba esett gyermek. Hvosztály János 
mocsári gazda 9 hónapos leánygyermeke, a kire 
három- és fél éves leánytestvére Bányász János 
udvarán vigyázott, egy őrizetlen pillanatban be
esett a kútba. Az őrzéssel megbízott testvérkének 
volt annyi lélekjelenléte, hogy nyomban leeresztette 
a vedret a kútba, a mibe a kis csecsemő megfo- 
gódzott s a közben elősiető nénje lement a kútba, 
betette a gyermeket a vederbe s felhúzta. A 
gyermeknek az ijedősen kívül baja nem történt.

Verekedések. E hét folyamán majdnem 
minden estére jutott egy-egy utcai verekedés. Hogy 
csak a főbbeket említsük, szombat este a város
háza előtt fényes villanyvilágítás kíséretében két 
munkás külsejű alak gyömöszölte egymást, de egy 
száll rendőr se a városházán, se a környékén nem 
volt látható. — Vasárnap este pénzügyőrök és ci
vilek zördiiltek össze, ugyancsak az utcán. Pof 
adásában s vevésében nem volt hiány.

Kivándorlási ügynökségek a felvidé
ken. A belügyminisztériumnak tudomására jutott.

ról nincs szó ! Az a tárca elsőrangú dolog és ne
kem egészen mindegy, hogy ki irta!

*
Ettőlfogva a leány átlag hetenkint megje

lent. A legelső viszontlátás alkalmával Vergődi 
gőgös és burkoltan otromba volt. De a lány nem 
felelt, csak gúnyosan mosolygott. Vergődinek pe
dig forrt az epéje.

A következő alkalmakkor aztán jéghideg 
volt a leányhoz. Beccentett, átvette a tárcát, aztán 
visszabujt az Írásaiba.

Hanem ezenközben nagy és súlyos változá
sok történtek vele. Kezdte magát adminisztrálni. 
A pénzeit is összpontosította. És berúgva is ke
vesebbszer volt. Igaz, hogy amikor mégis becsi 
pett, akkor vagy őrjöngött, vagy abszolúte tök- 
szerü volt. A közepes grádusokat elkerülte.

Október közepe felé jártunk. Pocsék ködös 
idő volt.

Közelgett a leány feljövetelének napja. És 
el is jött, de csak a nap, a leány nem.

A következő hét végén azonban felnézett. 
Vergődi éppen be volt csípve. Nem nagyon, de 
eléggé. A szeme villogott, a szive ficánkolt. Az 
ilyesmit észre lehet venni.

Amikor a leány megállt előtte durván rá- 
szóllt:

Hát a múltkor nem volt kedve feljönni ?
A leány csodálkozva nézett rá, kissé elpirult, 

majd elmosolyodott.
Nem ! mondta. - Az ön modora el

vette a kedvemet a feljövetelektől.
Hát már megbékült ? — kötekedett gú

nyosan Vergődi.
Már elfelejtettem ! . . .

Ekkor Vergődi felállt és zavarosan össze
vissza, lelkesedetten beszélni kezdett, hogy milyen 
gyönyörűek a tárcák, hogy miről írjon a leány a 
jövőben, és igy tovább. 

hogy a határszéli megyékben különösen Bereg, 
Zemplén és Unginegyékbeit egész szervezett ki
vándorlási ügynökség dolgozik, a melyben élén
ken vannak képviselve az illető megyékből bizo
nyos hatósági személyek is. Ez a nagyszabású 
kivándorlási vállalat, németországi kivándorlási 
vállalatokkal áll összeköttetésben s százszámra szál
lította az áldozatokat a külföldi kivándorlási tár
saságoknak. A belügyminisztérium az ezen ügy
ben! nyomozni inegejtése végett kiküldte Sándor 
László dr. fővárosi államrendőrségi kapitányt a 
nevezett megyékbe, a ki Beregszászban letartóz
tatta Blumberger Ignácz ügynököt és Boronkay 
Imre megyei Írnokot, a kik együtt manipuláltak. 
Az utóbbi az akták eltüntetése terén ért el nagy 
rekordot.

Ember a csatornában. A helybeli köz- 
kózháznak a Kórház-utca alatt elvezető esőviz- 
csatornájából ma hajnalban egy Erzsi nevű 6 év 
óta a kórházban ápolás alatt állott epileptikus 
nőt — a ki két nap óta a kórházból eltűnt 
emeltek ki. A szerencsétlen nőre a szomszédban lakó 
R. Gy.-né úrnő lett figyelmes. Nevezett úrnő ugyan
is a szobába behatoló idegenszerü hangok által 
zavartatva, alig aludt az éjjel. Hajnalban aztán en
nek oka után kutatott, a mikor is legnagyobb 
meglepetésére a ház mellett elvezető csatornából 
kihallatszó emberi jajszó ütötte meg a fülét. Egy 
arra haladó embert rögtön egy rendőrért küldött, 
a kinek megérkezte után a csatorna fedőköveinek 
a kiemeléséhez fogtak hozzá s a szerencsétlen nőt 
fu laszt<> helyzetéből élve kiszabadították. Való
színű, hogy a beteg nő menekülési szán
dékból került a csatornába s a mindinkább kes
kenyülő csatornában hason mászva megrekedt s 
sem előre, sem hátra felé nem birt mozdulni. 
Kívánatos volna, hogy az esővíz-csatorna hasonló 
eset meggátlása végett a kert felöl rostélylyal lát
tassák el.

A nagymihályi általános ipartcstület 
elnökségétől egy hosszabb levelet kaptunk, mely
ben a tavaly megtartott ipartestületi zászlószente- 
lési ünnepélyből kifolyólag, a lapunk által gyako
rolt propagandáért s az ünnepély lefolyásáról kö
zölt tudósításunkért úgy szerkesztőségünknek, mint 
kiadóhivatalunknak az ipartestület hálás köszöne
tét mond. Az elismerő levelet köszönettel s jóleső 
érzéssel nyugtázzuk, azzal, hogy a közügy s kii 
lönösen városunk érdekében mindenkor készsé
gesen munkálkodunk közre.

A leánynak csillogott, kinedvesedett a szeme 
és a mikor menni készült, kezet nyújtott Vergő
dinek. Az megfogta a kezét és fogva is tartotta. 
A leány ki akarta huzni, de aztán csak ott hagyta. 
Vergődi pedig, kettes mámorában, tökéletesen el
felejtette, hogy mi is ott vagyunk. Azt kérdezte :

— Hát most is olyan kellemetlen benyomá
sokkal megy el ?

Szegény kis Melanie rettenetes zavarban volt. 
Hol ránk nézett, hol meg Vergödire. De hiába. 
Végre halkan azt felelte :

- Nem ! Ma nem !
Akkor hat . . . engedje meg . . hogy vi

szonozzam . .
- Mit ?
A leány szeme tágranyilt és tulvilági fény

ben tündökölt. De Vergődi dühösen rákiáltott :
— Hogy mit ? Az áldóját! Hát azt, a mit 

maga érez irántam !
Melanie elnevette magát. De láttuk, hogy a 

mosolygása mögött már ott lappang a boldog 
megadás. Nyájasan mondta :

— De édes Vergődi ... ez a modor ? ! . . . 
Ez. a kíméletlenség ?!....

- Ehj, nem kíméletlenség ez ! Csak a buta 
öreg formák mellőzése. És különben is, mind a 
kettő csak egy azon helyre vezet!

A leány vérvörös lett. Felkapta a keztyiijét 
és kisietett. De Vergődi utána rohant.

Es - vissza sem jött többé a redakcióba. 
Még a kabátját is ott hagyta.

Csak sokkal később, az esküvő után nézett 
be egyszer. És amikor kérdeztük :

Nos, hogy vagy, öreg haramia ?
Nagyon busán és letörtem mondta:
— Vergődünk..........vergődünk! ....

Cholnoky László.



Gróf Széchényi László és a nátafalvai 
kacsák. Ha valaki netán azt gondolná, hogy Gtóf 
Széchényi László, Vanderbilt Gladys férje valami 
nagyon gavallérostul bánik a sok-sok millióival, az 
nagyon alaposan csalatkoznék, mert a nemes gróf 
ép úgy alkuszik, mint bármely közönséges ha
landó. E napokban történt, hogy a gróf neje tár
saságában automobilon Nátafalván keresztül Őr
mezőre igyekezett. Útközben egy az utón cirkáló 
kacsa abban a végzetes szerencsétlenségben ré
szesült. hogy a grófi automobilnak kegyeskedett 
öt elgázolni. A gróf sofförjével megállittatta az 
automobilt, kihivatta a kacsa gazdáját, Müller Sa
lamont s megkérdezte, hogy mi az ára az elgá
zolt kacsának. Müller, a ki nem nagyon ragasz
kodott a kacsa árának megtérítéséhez, unszolásra 
kivágta, hogy — két korona. A nemes gróf azon
ban nem azért járt gazdasági akadémiát, hogy 
ne tudná mi az ára egy kacsának. Szólt s csele
kedett. Kivett egy koronát s odanyujtotta Müller 
korcsmárosnak s kijelentette, hogy többet nem ad. 
A kacsa gazdája mintsem perlekedésre hagyja a 
dolgot, zsebrevágta a koronát, mert egy koronát 
megért neki az, hogy szemtől szembe gyönyör
ködhetett abban a nem mindennapi élvezetben, hogy 
Vanderbilt Gladyst nevetni látta. Gladys () mél
tósága t. i. az egész alkudozási ügylet perfektu- 
álásának tartama alatt roppant jóízűen nevetett 
a férje spórolási kedvén.

Irodaáthelyezés. I )r. Fuchs Ignácz ügy
védi irodáját ideiglenesen a Kossuth Lajos-utcán 
lévő Neuvirt/l-fé\e házba helyezte át.

Otromba viccz. Ilyenkor kánikulában, 
hiába nem mindenkinél van együtt mind a négy 
kerék. Olyik emberre a nagy meleg annyira kihat, 
hogy nem képes helyesen gondolkozni. Hogy az 
Ungvárott megjelenő „Gör. Kath. Szemle" czimü 
laptársunk kerekeinek is valami baja történhetett 
a héten, ime a bizonyság. A nevezett lapban 
ugyanis a következő szellemes (?) hír látott nap
világot :

„Nagy felhőszakadás. Felsővercczke kör
nyékén nagy felhőszakadás volt. A megáradt 
hegyi csermelyekből előtörő vizáradat egész el
árasztotta a környéket s házakat döntött romba. 
A Latorcán egymásután úsztak a háztetőzetek, 
bölcsők, szövőszékek, asztalok, ágyak, méhkö- 
pük. aprómarhák, szarvasmarhák, halott embe
rek. Eddig egy 13 éves leánykának, egy fiatal 
asszonynak, egy embernek és két zsidónak 
akadtak hült tetemeire az apadozó Latorcza 
iszapja között."

Hát viccznek ez bizony silányan rossz viccz. 
legfeljebb arra való, hogy némely korlátolt eszü 
ember megelégedetten simogassa a hasát ; való
ság számba pedig bizonyára laptársunk sem veszi 
ezen elmeszüleményét.

Tánctanitás. KeszlerMór oki. tánctanitó 
f. hó 25-én megkezdette a tánctanitási-tanfolya- 
mot, melyre a növendékek szép számmal jelent
keztek. Beiratkozni még most is lehet.

A vessző alatt csatolt kacsa. E napok
ban egy ügyvéd a postán csomagot kapott, mely
nek tartalma a szállító levél szerint szárnyas. 
Szárnyas? — gondolja, bizonyosan valami hálás 
kliens küldi. Kétségtelenül szép kövér lesz. Fel
bontja a csomagot, hát csakugyan szárnyas volt : 
egy kacsa, még pedig szőröstől-bőröstől. Meg se 
volt még koppasztva. Egy kicsit furcsa módja a 
csomagolásnak, gondolta az ügyvéd, mikor meg
pillantotta, de a következő pillanatban már károm
kodásra állt a szája, mert a kacsa olyan büdös 
volt, hogy alig lehetett megmaradni tőle. Dühö
sen forgatja, egyszerre csak egy levél esik ki a 
kellemetlen illatú szárnyasból. Ez a levél aztán 
megmagyarázott mindent. A levélben az ügyvédet 
egy végrehajtást szenvedett arról a szomorú hírről 
értesíti, hogy a */. alatt csatolt s általa lefoglalt 
kacsa tüdőcsucshurutban elpusztult, minek követ
keztében a végrehajtási jegyzőkönyvből kéri ezt 
a kacsát töröltetni. A lelkiismeretes végrehajtást 
szenvedett, akinek jó humora tagadhatatlan, levél
ben azzal indokolja az ügyvédi gyakorlatban szo
katlan esetet, hogy ő jól ismeri a bűnvádi per
rendtartás szakaszait s ha idejekorán nem igazolja 
azt, hogy a foglalt tárgy hova lett, vagy nem 
tudja igazolni azt, hogy a foglalás táigyát képező 
kacsa természetes halállal múlt ki, sikkasztásért 
pörbe fogják s esetleg szabadságvesztéssel lesz 
kénytelen lakúin; — ártatlanul. A fiatal ügyvéd 

csak hosszabb gondolkodás árán jött rá. hogy ö 
a napokban egv kliense javára végrehajtást foga
natosított, mely alkalommal több ingóság közül 
egynéhány kacsát is lefoglalt. Az ügyvéd teljesen 
méltányolta a végrehajtást szenvedett fél kérelmét 
s intézkedett, hogy a végrehajtásnál eljárt végre
hajtó törölje ki a végrehajtási jegyzőkönyvből az 
árnyékvilágból korán elköltözött kacsát.

Uj női ruha-készitő műterem és sza
bászat! iskola. R. Jozefcrvits Boris több uriholgy 
felkérése folytán ungvári modern női ruhakészítő 
műtermét és szabászati iskoláját f. évi augusztus 
hó |-jével Nagymihályon a Tischler-féle házba he
lyezi át. Felhívjuk erre a hölgyközönség figyelmét.

Fölvétel a nagymihályi polgári fiúis
kolába. A nagymihályi nyilvános polgári fiúisko
lában az 1908 évi beiratások szeptember hó 
1 5-ig fognak megtartatni. Előjegyzéseket azon
ban már most is elfogad az igazgatóság. A javító 
vizsgálatok augusztus 31-én tartatnak meg. Javító 
vizsgálatot az a tanuló tehet, a ki egy, két vagy 
legfeljebb három tantárgyból kapott elégtelen osz
tályzatot. A javító vizsgálatot kérő folyamodvá
nyok augusztus 15-ig nyújtandók be az igazgató
sághoz. Azon tanulók, akiknek nincs polgári is
kolai bizonyítványuk, de koruknál és értelmüknél 
fogva vizsgálatra jelentkeznek, fölvehetők a polg. 
iskola bármely osztályába, ha a beiratás előtt a 
megfelelő felvételi vizsgálatot leteszik. Azon tanu
lók pedig, akik a gymnasiumban, vagy a reális
kolában egy, két vagy a latin, illetőleg franczia 
nyelven kiviil még más két tantárgyból kaptak 
elégtelen osztályzatot, szintén fölvehetők a polgári 
iskola megfelelő magasabb osztályába, ha sike
res felvételit tesznek. Sikeres tantervkiilönbözeti 
vizsgálat letevése után az elemi iskola V és VI. 
osztályainak elvégzése után is felvehető a tanuló 
a polgári iskola megfelelő magasabb osztályaiba. 
A latin s a franczia nyelv a jövő tanévben is. 
mint rendkívüli tantárgy taníttatni fog ‘\ tanterv- 
külőnbözeti vizsgálatok anyagára vonatkozólag 
s a tanidók mindennemű ügyében szívesen ad 
felvilágosítást az igazgató, ha eziránt — akár 
személyesen, akár levélben — megkerestetik.

Fölkéretnek mindazon nagymihályi t. szülők, 
akik a jövő 1908/9. iskolai évben vidéki tanulók
nak lakást es élelmezést hajlandók adni, hogy 
ebbeli szándékukat Csollák llár igazgatónál beje- 
enteni sziveskedjenek. Az igazgatóság.

Pesti Hirlap. /I legelterjedtebb politikai 
napilap a Pesti Hirlap. amelyről tehát joggal 
mondhatni el, hogy legkedvesebb lapja a közön
ségnek. Három évtized óta hirdeti a szinmagyar 
radikális nemzeti politikát, teljesen függetlenül pár
toktól és kormányoktól. Nagy elterjedését első sor
ban ennek köszönheti. De ezenfelül annak is, hogy 
mint a legnagyobb magyar napilap oly változatos 
tartalommal jelenik meg naponként, amely magá
ban alkalmas a magyar közönség fokozottabb ér
deklődésének felkeltésere. Aki egész éven át elő
fizetője a lapnak, ha csak negyedévenkint vagy 
havonkint fizet is elő, számot tarthat a Pesti 
Hirlap nagy képes naptárára (karácsonyi ajándé
kul) és kedvezményes áron rendelheti meg a Di
vat-Szalon cimü kitűnő divatlapot. A Pesti Hirlap 
előfizetési ára negyedévre 7 korona, 2 hóra I ko
rona 80 fillér, egy hóra 2 korona 40 fillér. A 
Divat-Szalonnal együtt negyedévre 9 korona. A 
kiadóhivatal cime ; Budapest. V., Váci-körut 78.

Naponta friss vaj és befőtt gyümölcs 
kapható Gyurótsik restvéreknél Sulyovszky-u.

4 fi koronat lakarit meK mindenki, aki ól 1 tönyeit REICH A D 0 L F férfi-szabónál 
Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Feleld* *aerke*atő Dr. K*ll*t Józeef.
Ki»-I.'.hivatMli művezető bánjai Jozeof

ELADÓ HÁZ.
A Szladek Józscf-utcában levő két (el- ; 

ken épült Dinda György féle ház szabad 
kézből azonnal eladó. Bővebb felvilágosí
tást nyujt Kozma András Nagymihály 
Malom-utcza. ■ ■ ■■ ■■■■■

Hirdetések.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencséin a t. közönséget érte

síteni. hogy nálam mindenféle uj rr-.- ■ 

tarpaulin, drill-, gabona-, liszt-, heremag- 
és gyapju-ísákok, vízmentes ponyvák és 
takarók, nyers ponyva takarók és sátor
szövetek jutányosán beszerezhetők.

Zsák és ponyva kölcsönképen is adatik.
Tisztelettel

FiiEUND MÓR
Nagymihály, a gör. kath. templommal szemben.

QS7nhránr7gyó9yfürdíí[ ojzuui ai iuzUngmegyében vUngmegyében.r
Glaubersós. hideg, kénes, sós víz. Gyomor és máj-1

□
 betegek magyar Karlsbadja r

l'iírd--idény m.i|u- ho IVt-d szeptember 15-igl

l lmdenv május lá-t-d pinius l‘>-ig Utóidény : atigusz-L 
Dtus Ib-t-d *zeptembei I ’- ie & i -/.i/.dek .íreiigedillény-1

nyel a lakásoknál. I

Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint “ D ivógyógymód biztos segélyt nyujt gyomor- és bélbajok-1
n ,-..kn-I, m ik ,.■• - z<-k r-'k.-d-'-*,-kilói I

«-liy ll-’-s.. ,i kn.il .-yehomok .-p-k-. "
n íiúdé-i-k.r
I I .•Iit,til.'-i rohamoknál vérlevon--lag. fel«ziv-'.lag hat. r<ui I 
“ |,',«l tor- L
I]méhekre ben uek oldáeárnf"
I I - kiku- K I- ellen, I
~ >knál, u-’v a évkor- té-m
filiérjnkivá)á«t gyorsan * ko-tvoz.-'en befolyásolja |
1 ' Mint fiir-l ' különféle izaa<lmány->kat. daganatokat, I 
__ n OM- Zj
Illatja. Görvélykóro* daganatok. fekélyek i-'lon, inéli és | 
II méh között! izzadmánynk, hasliártya-izz.admáriyok fel-l 
__ ii ,.;ő-.-giti. I,■.■kiil.'-nféléi.l. in.ik.n - idillt bőr-J
I I 1 . t.-, -. _.. k .-’l.-n l-.iniiilat-- gv-'i -an hat.
I I Vasúti állomás: u Alt •! Írd ■ Pert Mát rák 
D (Ingvar. ■ : . ! k < * illetve Ka«-a felől i-.vöknek S

Nagymihály. t honnan kényeit tea I•■ km i kon !>/,- ral 
alatt elérhető. Vadászterület magas vadakra I

DA víz otthon i- -ikerrel ha-ziiálhatAra 1 nagy r
Ildi I" ki- | id 1 2" üvegg.-l 1 1 kor.l

A víz a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

D
M. ei.-n-l-lé-ok é. tu lakozód-isok : .Srobránczf" 
gyógyfű dó igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő-1 
. ii■ ! I. I’ ..t . in ii-’.i d'...ina- li.-lvl-.-n. A filrdőL

Digazgató-orvo-a Dr. Russay Gábor Lajos r
A fürdőigazgatóság. I

• l II 1!------ 1.------ II----- i! !l I!----- !•Árverési hirdetmény.
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a sátor
aljaújhelyi kir. törvényszéknek I9<»i>. évi 1G791. számú vég
zése következtében l'r. Livy Mór ügyvéd által képviselt 
Zöldi Nándor javára tiynlay Lajos ellen 70 korona é- jár. 
erejéig i'.'OH. évi junius hó inén foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- • - feliilfoglall és 710 koronára becsült 
következő ingóságok u. ni. bút írok. stb. nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróságnak 
l'.'u'. évi V. -zán'u végzése folytán 7n K :ök-küvetelés 
ennek 1903 évi julius I. napjától járó ij% kamatai és eddig

- -zesen 51 K t'.-ben biróilag már megállapított költségek
M 1908.

auguszt. hó 11. d. e. 9 órája h itáridőül kitűző.ín A* ahoz 
a venni szándék.»zók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 

na' 1881 évi LX t. . -. 101 108,
§-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek 
I ec.sáronalul is el fognak adatni

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és foliilfoglaltalták • azokra kielégítési jogot nyertek 
volna jelen árverés az 18*1. évi LX. t.-cz. 120. §-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kell Nagymihály. 11'08. évi július hó 21.

Fodor József

BARACZKOT, ringlót, szilvát, almát, 
dinnyét és másféle gyümölcsöt, : : : 

i ugorkát, zöld hahói, paradicsomot, zöld 
I kukoricái, gyökerei, répát stb. zöldséget 

nagyban és kicsinyben olcsón szállít
GYÜMÖLCS és ZÖLDSÉG KIVITEL EGER

Postafiók 11. Tessék árjegyzéket kérni.

Egy jó házból való vidéki fiú 

tanulóül 
felvétetik BUCSINSZKY LAJOS füszer- 
---------- üzletében Nagymihályon.--------



Leglégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon

Nagy kik indái gyártmány.
Bohn-féle szab, biztonsági át- 

fedócserép 272. szám.

BOHN M. es TÁRSAI
NAGYKIKINDA és ZSOMBOLYA.

Zsombolyai gyártmány,
Szab, biztonsági préselt átfedő cserép

a BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK
NAGYKIKINDÁN é. ZSOMBOLYÁN.

Alapittatott 1864. £ Ltegelőkelöbb referenciák, f Alapittatott 1864.

—50 millió évi gyártás - —
a cs. és kir. szab. ^Bohn-féle biztonsági átfedő cserepekből.

VASOXYD természetes vörös színben vagy kátrányozva.
P ti □ r + m áni/nlz • Bohn-féle szabadalmazott biztonsági átfedőcserepek.
U Y d I II11 a11y U. Legolcsóbb, legszebb tetőzet. —

Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmentve, -rsu

MRUEÉJOBBTElWEMSIMffM*!
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»
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'MAGYARORSZAGI KÖZPONT: 

ETERNIT MÜVEK 
HATSCHEK LAJOS 

t BUDAPEST. andrássy-út33.

Brligler* Lajos Nagymihály.
Elvállal úgy helyben, mint vidéken, mindennemű epületek és temp- 
omok fedélzeteinek ETERNIT-palával való fedését, jutányos áron.

I ...............

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvény társaság 

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette és e czélból egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 
kötelezi magát I koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az I ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt ÍOHO koronára nő 
fel. ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
menny ben azonban már az első részlet befizetése után elha
lásznék. az egész HMM) korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését 15 év előtt beszüntetne, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 00 évig terjedő életkorban lévök.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
meg, hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

M Értesítés. M
A sör idény beálltával van szerencsém a n. é. közön

ség b. tudomására hozni, hogy naponta friss töltésű, legjobb 
minőségű

• jégbehütött palaczksört •
a következő legolcsóbb árak mellett árusítom :

1 palack kőbányai Dréher-féle Királysor 30 f.
1 palack kőbányai Dréher-féle Góliát maláta gyógysör 34 f.
1 palack kassai Királysor..................................... 24 í.
1 palack kassai Duplamárciusi sör 26 í.

1 láda 50 üveg kőbányai Dréher-fele Királysör 13 l\.
1 láda 50 üveg kőbányai Dréher-féle Góliát malátasör 15 K.
1 láda 50 üveg kassai Királysor....................... 11 K.
1 láda 50 üveg kassai Duplamárciusi sör . ... 12 K.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, tiszteletiéi

Kösztenbaum Mór
sörnagykereskedő.

acsél-ekék. 2- ée 3-vaeu ekék ée minden

OLAYTON & SHUTTLEWORTH

Locomobil és gőz cséplőgépek,
gaatmakazalocök, |írgany-ee*plögépek, tokéra - oaéplök, 

OaKtltő-roaték, konkolyoaók, kaazáló- éa aratógépek. 
•zénagyO}tök, beronM, aoRretőgépek, Plánét Jr. 

kap Hók, seaoeémrégók. répevágók, kukorloae- 
morzsoló*, dtrítóí. őrlőmalmok, egyetem

ValódiAMERIKAI PANAMA KALAPOK

Nyomatott Landeoman B. könyvnyomdájában


