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kiadóhivatal:
Hova az előfizetéeek. hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők : 
Landeeman B. könyv nyomdai

A magyar faj szupremációja.
Aki kétségbe vonja a magyar faj jogát 

a szupremációhoz, azt nem tekinthetjük jó 
hazafinak, azt nem sorozhatjuk azon állam
polgárok közzé, akikre a haza szükség ese
tén számíthat. Mert a magyarság szupre- 
ntáciájával szemben el kell törpülnie minden 
nemzetiségi érzésnek és érdeknek, a ma
gyarság kizárólagos uralmában látjuk csak 
a hazát fentartó magyar nemzeti állami 
eszmének fundamentumát. Aki nem igy 
látja, az nem jól teszi, ha itt marad s mi
alatt élvezi mindazon előnyöket, melyeket 
a magyar haza az ő polgárainak nyújt, egy 
húron pendül a haza ellenségeivel.

Sehol Európában a nemzetiségek mint 
ilyenek nem élveznek annyi és olyan sza
badságokat, mint nálunk. Nézzük Orosz
országot, ahol a lengyelek még mindig 
olyan nyomás alatt állanak, mint 35 esz
tendő előtt a forradalom bevezetése után. 
Nézzük Poroszországot, a hol nemrégiben 
drákói szigóruságu iskolatörvényt hoztak a 
lengyelek ellen. Holott a lengyeleknek a 
nemzetiségük messzemenő kultiválására meg 
van a históriai előjoga. Független nagyha
talmú országot bírtak, melynek szabadságá
tól évszázados véres harcok után (osztattak 
meg. Mégis sem Orosz- sem Németor
szágban nincsennek tekintettel e históriai 
jogra s a lengyeleket erőszakkal oroszitják 
illetve germanizálják.

Nálunk a nemzetiségnek semmiféle his

T ARC A
Három szó.

Franciából : Dr. Vályi Zsigmondtól.
— Ö11 három angol szót tanult meg'! — 

kérdező Mary l.auranne kedvelt tisztelőjét, 
úgyszólván chevalier de coeur-ját, Jean Séra- 
val-t. — Három angol szót, hogy örömet sze
rezzen nekem ?

— Három szót! — mondá Jean moso
lyogva. — Három szót — egygyel sem többet.

— Mondja cl azokat nekem, szaporán.
— Majd elmondom — későbben. Alko

nyaikor jobban hangzanak.
A .Francé, nevű gőzös elhagyá a genfi 

kikötőt.
— Menjünk csak előre ■— mondá Mary. 

— Ott kevésbbé háborgatnak. Épp hallom, hogy 
az Alessandro zenekar >A kék Duná<-ra zen- 
ditett.

.Ott kevésbbé háborgatnak bennünket* az 
annyit akart jelenteni, mint: >Ott egyedül 
vagyunk..

Ezzel előre lépett a fiatal ember előtt a 
a fedélzeten, mely csakúgy hemzsegett a sok 
touristától A legtöbbje közülök Bódékért tar
tott kezében, vagv pedig lopva fagy laltozoti; 
fagylaltot kis adagokban és a legkülönfélébb 
színezetben, kezdve a piros epertől egészen a 
sárga citromig — a helyett, hogy a tó kék vi
zét vagy a part mentén,'a zöldben rejtett nya
ralókat szemlélték volna.

Mig a leányt követte, még egyszer cso
dálta egyes mozdulatainak kecsességét, a fényes, 
fehér nyakát és dús, gesztenyebarna hajzatát. 

tóriai előjoga nincs. Sem a tótok, sem a 
szászok, oláhok, szerbek soha külön államot 
az államban nem alkottak azon ezer esz
tendőn belül, amióta ez az ország Magyar
ország. Századok előtt bizonyos közigazga
tási önkormányzattal is csak a szászok 
bírtak, akik éppen úgy mint az oláhok és 
szerbek bevándoroltak s a magyar állam 
oltalma alatt tartották meg századokon ke
resztül nyelvüket, szokásaikat és nemzetiségi 
kultúrájukat.

Mindezek dacára a nemzetiség meg
óvása és föntartása tekintetében sokkal jobb 
dolguk van, mint bármely történelmi elő
joggal biró nemzetiségnek a külföldön.

Ügy látszik, nagyon is jó dolguk van, 
mert folyton a magyar állameszme csor
bításában törik a fejüket, természetesen csak 
azért, mert büntetlenül csak a türelmes 
magyar állam égisze alatt lehet ilyet tenni. 
Más országban már régen alaposan a kör
mére koppantottak volna mindazoknak, akik
nek az uralkodó faj nemzetiségi politikája 
nincsen Ínyére.

Pedig milyen kevés az, amit a magyar 
állami eszme a nemzetiségektől megköve
tel ! A hazaszeretet, az állam hivatalos nyel
vének, tehát a magyar nyelvnek tudását, 
illetve az iskolákban való kötelező oktatását. 
Mennyiségileg korlátlan sajtószabadságot és 
kultúrát élveznek és a lehelő legtökéletesebb 
jogegyenlőséget. Ha ennél több jogot ad
nánk nekik, az már csak előjog lehet.

Elég sajnos, hogy vannak közöttük

Arra is gondolt, hogy következő napon már el 
kell hagynia Eviant, ahol mindketten nyaralás 
végett tartózkodtak, és hogy nincs meg a kellő 
bátorsága, a szép lánytól, kit annyira megsze
retett, elbúcsúzni.

E közben elhaladtak a zenekar mellett, 
melyet a hallgatók egész serege vett körűi — 
és a hajófödélzet előrészére jutottak.

Nyomban visszafordult hozzá és behízelgő 
hangon mondá:

— Nos, mondja már meg most!
— Mit mondjak meg?
— Az ön három angol szavát. Hisz azért 

jöttünk ide.
Kérőleg és nyájasan nézett most rá, mint

egy felbátorítva őt a szólásra.
— A szél elvihetné tőlem; és az oly 

pompás három szó, melyet nem szeretnék el
veszíteni. Kevés idő mulva, majd elmondom 
azokat önnek teljes kedvességükben!

l’gy tett, mintha a távolba, a tóra nézne, 
mely mint egy kis tenger terjedt ki, és mely
nek kék vize a messzeségben elhalványult, és 
az arany ködben elúszó partszélekkel összefolyt. 
Tényleg azonban pillantást vetett szivébe, és 
nagyon meg volt lepve ama felfedezéstől, me
lyet ott tett.

A mai napig mit sem tett egyebet, mint
— hogy élt; és minthogy az élet tőle semmi 
odaadást, semmi áldozatot nem követelt, annak 
a tudatára sem jutott, hogy egy különös ked
vezmény jótéteményét élvezte, (londnélküli élete 
folytán rövidlátóvá vált szemében, a világ 
csakis llirteléssel megtelt, szerencsés ifjúságnak 
látszott. Még sejtelme sem volt arról, hogy 
valaki szegény és negyven éves is lehetne Be 
nem vallotta magának, hogy az idő mulékonv
— és hogy mulékonysága, éppen az öröm és a
Lapunk mai száma 6 oldalra terjed. 

vezető emberek, a kik előjogokat kívánnak, 
akik hangoztatják, hogy nem hajlandók el
ismerni a magyar faj szupremációját, tehát 
a magyar nemzeti állam eszméjét.

És itt már aztán elszakad türelmünk 
nyulékony fonala. Az ilyen izgatottak tor
kára kell forrasztani a szót. Vagy föltétle
nül meghajlik a hazát egy évezreden át 
fentartó magyarság eszméje előtt, vagy ki
vándorol, vagy lakói. A szuprentációnak 
szentnek és sérthetetlennek kell lennie 1 
Mert csak az biztosithat bennünket arról, 
hogy hazánk el nem merül majd a torlódó 
népek áradatában.

Az izraelita nöegylet bálja.
Folyó hó 8 án tartotta meg a nagymihályi 

izraelita nöegylet a Barnái szálló lőrinciben szo
kásos bálját, a melyet egy szépen sikerült hang 
verseny előzött meg. Localis < 'arnwal hercegünk 
palástján a legszebb rubint kétségtelenül a nöegy 
leti estély volt. A bál maga, de még inkább a 
hangverseny nagy vonzerővel voltak a közönségre, 
Barnai nagyterme s a Casino helyiségei szűköknek 
bizonyultak a számos vendégsereg befogadására.

A hangverseny is fényesen sikerült. Az ama 
teurök — élükön a sárospataki főiskola énekkar
ral, — nagy műélvezetekben részesítették a pub 
licit mot.

Nyitányul a pataki főiskolai énekkar adta elő 
Genée .Párisi ifjúság** át ritka praecisitással, gyö
nyörű összetanultsággal. ugyanezen qualitások jel
lemezték utóbb előadott kurucnótáikat s magyar 
dalaikat is.

A nyitányt követte Fournier egy kis vigjá 
téka, a .Zivatar**, melyet Mihálctik Teréz urhölgy

fájdalom tulhatalmas emberi érzületének adja 
meg a valódi értéket. De most, a szerelemre 
való várandóság, habár csekély mértékben, tá- 
gabb bepillantást eugedett neki a világba. E 
pillanatban persze csakis megvetést érzett 
mindaz iránt, a mi eddigelé elegendő volt, 
hogy őt elbájolja : szép toilettek, tánczene és 
hizelkedések. Sőt még fagylalt — még pedig 
vanille-, vagy citromfagylalt, mit különösen 
kedvelt — sem lett volna képes őt gondola
taitól elvonni. Önfcledtségében egy eddig isme
retlen kéj érzete támadt.

Ő pedig a maga részéről komolyan szem
lélte azt a fiatal leányt, aki büszkeségét hódí
totta meg. Nem mosolygott többé, hanem in
kább ama három angol szóra gondolt, melyet 
neki megmondani akart. Az az uj élet, melyet 
most élt, alig egy hónapos volt.

Visszaemlékezett-e vájjon, a Sudanban és 
Tonkingban viselt hadjárataira, és hogy mint 
a tengerészeihez beosztott tüzérkapitány, a 
tengerészeti minisztériumba be lett osztva ? 
Beteges anyját, kinek az orvos az eviani viz 
ivását rendelte volt, Evianba kisérte volt; ott 
ismerkedett meg Marvval és nyomban beléje 
is szeretett; — be bimhószerü Odeségébe, ar
cának rmom, tiszta zománcába, kék és oly sza
badon körültekintő szempárába : piciny, szép- 
metszésü szájába; kissé fittos orrába, valamint 
clbájolólag eredeti, őszinte természetébe, mely 
legjelentéktelenebb szavában is megnyilatko
zott, és ama, minden kacérságtól ment, angol 
gyermetegkségbe, melyet magának mé({ a leg
merészebb szabadságoknál is megóvni tudott.

A következő napon már cl kellett volna 
utaznia, és ő el volt tökélve, hogy a tavon 
megteendő ezen utolsó áthajózáskor, melyet 
együtt tesznek meg, megvallja neki szerelmét.

Ma friss balatoni HAL kapható MARMOR8TEIN X.
fűszer- és csemege-üzletében •>-



és ízépy Zoltán ur bámulatos routinnsl és ottho
nossággal játszottak el.

Nagv tetszést aratott Deme Gyula ur művé
szi zongorajatéka és Székely Piroska szépen elő
adott ,Bob herceg--e. Ez utóbbi melodrámai HuZ 
kovzzky Béláné úrnő kisérte zongorán a tőle meg 
szokott bravourral.

Piéce de resistence-itl Nyitray ur, a pataki 
főiskola egyik tagja adta elő Várady .Petőfi a 
Hortobágyon" cimii melodrámáját zongora, hegedű 
és cimbalom kiséret mellett és sok megérdemelt 
tapsot kapott.

Tizenegy óra volt, midőn a hangverseny vé
get ért és kezdetét vette a tánc s a mi esemény
számba megy, ezúttal sokkal több volt a táncos, 
mint a táncosnő. A pataki főiskolai dalárda derék 
tagjai minden tekintetben kitettek magukért, tán 
coliak kivilágos kivirradtig, úgy hogy a párok 
alig bírtak mozduini. Az első négyest két kólón 
bán 80 pár táucolta.

A nőegylet elnöksége fáradhatlan buzgalom
mal mindent elkövetett az estély érdekében, de 
meg is lehet elégedve úgy az erkölcsi, mint az 
auyagi eredmény nyel. A jelenvolt hölgyközönség 
névsora a következő :

Asszonyok: Czibur Bertaianné, Madarász La 
josné, Dr. Kerekes Pálné, Brünn Mérné, Rosenberg 
lgnácné, Polányi Gézáné, Dr. Fuchs Ignácné, Dr. 
Eperjesy Lsjosné, Tolvay Imréné. Sinkovec Jó- 
zsefné (Vinna-Banka), Machnyik Andorné, Schuster 
Alajosné (Tárná), Engel Jónásáé, Gulácsy Valérné 
(Bánócz), Walkovszky Béláné, Bencze Józsefné, 
Walkovszky Józsefné, Spiegel Samuné, Dr. Kállai 
Józsefné, Frőhlich Gyuláné, Weinberger Sámuelné 
Pazdics), Bucsinszky Lajosné, Dr. Glück Samuné, 

Landesman Vilmosné, Schwarcz Bernátné (Fekés- 
háza-, Nagy Györgyné, Jelen Mátyásáé, Müller 
Mérné, Vas Józsefné, László E. Flórisné, Karczub 
Pálné, Füzesséry Gyuláné, Gliick Miksáné (Ungvári 
Neumann Mérné (Csap Singer Izráelné (Ujhely), 
Löwenson Arminné (Sztára) Kiéin Bertaianné (V. 
Újfalu), Prinz Benjáminná (Liszkat, t’bira Lászlóné, 
Strömpl Gáborné, Szegby Zoltánná, Buzay Gusz- 
távné, Widder Bertalanná, Sonneuschein Márkné, 
Károlyi Jakabné, Rakovszky Aladárné, Dr. Rotli 
Mihályné (líálca , Firley Vilmosné, Brügler Ar
minné, Hiindler Miksáné, Hlubány Ferencné, Her
éik Józsefné. Miskovics Béláné, Frimmer Györgyné, 
Halmi Ödönné (Lasztomér), Kalinovszky Adolfné, 
Weinberger Hermanné, Gazdag Kálmánná, Gleich 
Mihályné, Steinhardl Mérné, Sztruhala Jánosné, 
Lászlófy Lászlóné. Briigler Mérné, Dick Sámuelné, 
Brügler Samuné, Hollander Mérné, Löfler Noáné, 
Löwenson Sitnkóné, Baku, Kis Ázsia , Neumann 
Arthuroé Deregnyö , Kiéin Gyuláné, Petrovics 
Józsefné.

Leányok : Bucsinszky Anna és Emma, Csuk 
Amália, Frőhlich Cory, Mihálcsik Teréz, Székely

Nem bátoritotta-e fel őt, midőn szüntelenül 
kitüntetteNem vál t-e ama három angol szóra, 
melyet különben is igen jól ismert? Miért ne 
egyeznék abba, hogy felesége legyen, életét 
vele megoszsza ? De abban a pillanatban, a 
mikor már szólni akart, a határozatlanság ér
zete fogta el. Vagyona nem volt nagy, és a 
fürdőhelyen szerzett és ott keringő hírekből 
megtudta, hogy Mary atyja, vagyonát lassan 
felemésztette.

Vájjon a fiatal leány szerelme elég erős 
lesz-e, hogy szükség esetén, egy kevésbbé fém es 
egy üttélésbe is egyezzék. Nem inkább férjhez 
menne-e ama gőgös millomosok egyikéhez, a 
kiket ő ugyan nem becsült, de mindamellett 
maga mellett mindig eltűrt.

A gőzös, miután Nyon előtt állomásozott 
volt, egyenesen keresztül szelte a tavat. A 
zenekar már most csak a másodosztályú uta
sok kedvéért játszott, és csakis a kis furulya 
sikitó hangja hatolt egész az előfödélzetig.

A két fiatalnak el kellett magát határozni, 
hogy a hajó előrészét ott hagyják, miután a 
szél folyton arra süvöltött. Egymás mellé ült 
egy üresen álló padra. Hátuk mögött hagyták 
most Nyont, mely fölött kitornyosult a hajdún
kon vár, melynek merev körvonalai még sem 
képesek elhomályosítani a vidék feltűnő ked
vességét — és maguk előtt látták most Vvoire 
csúcsát, egyetemben a halászfaluval és az ó- 
kori vár tömött négyzetével, hová mindinkább 
közeledtek. De rájuk nézve a gyönyörű vidék 
vajmi csekély vonzerővel birt!

Mary csak nehezen tűrte a hallgatagságot, 
mely be Jean elmélyedve lenni látszott. Jobban' 
tetszett magának könnyed szócsatározásban, 

Piroska, Glück Szidike (Un-vár), Tauszig Teréz, 
Weinberger Etelka (Pazdics), Polányi Rózsiké, Je
len Maliid, Karcub Emma, Gabos Ilonka. Tholvay 
Jolán. Gulácsy Mariska (Bánóé), Strömpl Katica, 
Katféman Mariska (Márki, Josefovics Bella és Rózsi, 
Szladek Mariska, Moskovics Linka (Bunkóé), Wid
der Etel, Sonuenschein Ettus, Briigler Ollilia, Kö
vér Ilona, Nyitray Margil (Lasztomér), Friedman 
Józsa és Aranka (Nagy-Csebb), Hercik Ida. Gleich 
Róza, Weinberger Rózi, Steinhardt Szerén, Gar 
fűnkéi Ida, Kunfalvy Szerén, Lászlóffy Regina, 
Friedman Pepi, Neuman Eleika (Dereguyö), Lax 
Olga (Privigve), Klecz Mariska (Zubna), Liszkay 
Ida, Barkóczy Bella (Bánóé), Stcrn Mariska.

VEGYES HÍREK
— Városi ktizgyülés. Nagy Mihály város 

képviselőtestülete a mai napon d. u. 3 órakor 
rendkívüli közgyűlést tartott, a melynek tárgya a 
kérelmezett uj gyógyszertár ügyében beérkezett 
alispáui intézvény volt. A közgyűlés, mely Füzet- 
téry Tamás főszolgabíró elnöklete alatt a tagok 
nagy részvétele mellett folyt le, egyhangú hatá 
rozattal kimondotta, miszerint nem látja szükségét 
egy uj gyógyszertár felállításának és ennél fogva 
egy második gyógyszertár engedélyezését nem ja 
vasolja.

— A málcai táncestéig. A málcaink is 
kiteltek magukért, megmutatták, hogy a vidéken 
is lehet sikerült táncmulatságot rendezni, csak 
akarat kell hozzá. A f. hó 11 -én a fürdő pavilonjá
ban a Kossuth-szobor javára rendezeti batyuból, 
dacára annak, hogy az időjárás nem kedvezett s 
e miatt a vidékről többen elmaradtak mégis sike 
rült. A szépen és Ízlésesen diszitett pavillonban 
egybe gyűlt közönség a késő éjjeli órákig a lég 
kedélyesebb és fesztelen hangulatban töltötte az 
estét. A zenét Miklós Jancsi zenekara szolgáltatta 
s a párok vígan lejtették a legragyogóbb kedvben 
a táncot. Ejfélelött dúsan teritett asztalokhoz ült 
a közönség s ez alatt a zenekar szép darabokat 
játszott. — A jelen volt hölgyközönség közül ott 
láttuk: Asszonyokat: Stépán Gáborné, Szemere 
Gézáné, Dr. Rótt Mihályné, Kolonay Tamása**, 
Gulácsy Valérné, Füzesséry Gyuláné, Szabó Ist
vánná, Gulovics Ágostonná, Mudrák Mihályné és 
Kiss Tamásnét. Leányok: Stépán Ida. Stépán Róza, 
Szemere Emma, Szemere Etelka, Kolonay Jolánka, 
Friedman Aranka, Gulácsy Mariska. Barkóczy 
Bella, Boksay Ilonka, Frankó Erzsiké és Bakó 
Gizellát.

— Nagylelkű adomány. Egy dúsgazdag 
tanügybarát, kinek nevével csak nemes szive és 
tiszteletreméltó szerénysége tündöklik fényesebben, 
a zcmplénmegyei tanító egyesület céljaira (>000 
koronát küldött e héten. Szépszavu kísérő levél 

mely rendesen a melyebb gondolkozást és fe
nyegető bajt elhárítani szokta.

— Ön holnap Parisba utazik vissza? — 
kérdező. S szeretetreméltóan hozzátette még

— Mily kár!
S hogy hallgatag társát, kinek komor te

kintetétől már félt, teljesen ragadja ki tompa 
elsfllyedéséből, tovább csevegett.

— Nekem is kell az ön Párisába utaznom: 
még pedig a jövő hónapban. Egy lakodalomra. 
Barátnőim egyike ostobaságot követ el!

— Ki követ el ostobaságot? — kérdező 
szórakozottan Jean, aki elmélkedését befejezte 
és határozatlanságát leküzdötte volt.

— Igen, férjhez megy egy fiatal emberhez, 
kinek vagyona nincs, és mi még rosszabb, egv 
orvoshoz, aki nemcsak nappal, de lehet, liogv 
éjjelenként is a háztól távol marad.

— De mivel követ el ostobaságot? — 
ismétlő a fiatal ember hirtelen feltámadt ér
deklődéssel. — Hát nem szerelik egymást? — 
Ezzel átható tekintetét Marv kedves arcára 
irányitá.

Az pedig nem vette észre e hirtelen és 
majdnem ellenséges indulatu figyelmét.

— Sőt; bálvány szerűen szerelik egymást
— feleié.

— Akkor nem értem!
~ ~ Ol1’ megérti! Helénnek szülei

— Keletinek hívják t. i. — csak lüütltl frankot 
adnak neki. évente. Az ő kis doclora pedig, 
mint kezdő gyakorló orvos, talán még annyit 
sem keres meg. Ez pedig nem egyébb, mint 
örökké a nyomorral küzdeni. Hisz’ csak egv
l.üHt  frankos lakást kell vennie!

Szemügyre vette most a fiatal leányt, a 

ben viszonzásul csak annyit kért, hogy neve az 
ismeretlenség homályában maradjon. Oly nemes 
ez a tett, hogy annak szépségét a hálás köszönet 
virágos szavai bizonyára csak zavarnák.

— Körjegyzői székhely áthelyezése. A 
füzesséri Körjegyzőség székhelye Mocsárba fog 
áthelyeztetni. Ezzel a kör lakosságának egy régi 
óhaja megy teljesedésbe, ugyanis sokkal köunyebb 
az érintkezés Mocsáron, mint az oldalt fekvő Füzes- 
séren, pedig a népnek úgyszólván minden nap 
van dolga a jegyzői irodában. Mint értosíilüuk, 
Füzesséry Gyula körjegyző már meg is vette Mo
csáron a Fiirber féle kastélyt, a hol a körjegyzői 
iroda is el lesz helyezve.

— Árvíz veszedelem környezte e héten 
városunkat, az olvadás és három napig tartó es zés 
annyira raogduzzasztottn a Laboré folyót, hogy 
komoly veszedelemtől kellett tartani, a mely azon 
ben szerencsésen elmúlt. A vidéken, különösen 
Lasztomér község rettegett, a hol a viz több helyen 
ki is öntött. A Dúsa vize pedig a réteket és me 
zöket a legtöbb helyen teljesen elöntötte.

— Az ügyvédi kamara közhírré teszi, 
hogy Sulyovszky István nagymihályi ügyvédet 
Kraszna Horka Váraljára történt átköltözése folytán, 
a kamarai tagok névjegyzékéből törülte.

— Ezüst karperec találtatott az izr. nő
egylet által rendezett bál alkalmával. A tulajdonos 
a kaszinó egyesület szolgájánál átveheti azt.

— A .Homonna és Vidéke" legutóbbi 
számában a hírek között .Beküldetett- cim alatt 
azt Írja, (a hir beküldője: egy jelen volt katholi- 
kus) miszerint nagy meglepetéssel látta, hogy a 
katholikus kör táncestélyét zsidók is fűszerezték. 
A hir beküldőjének erre nézve megjegyezzük, 
hogy a jelei, volt zsidók bizonyára meg lettek híva 
az estélyre, mert úri emberekről még csak felté
telezni sem szabad, hogy meghívás nélkül egy 
zártkörű összejövetelen megjelenjenek. Csodáljuk 
azonban, hogy laptársunk ily hírt közé tesz, ezzel 
egy kisvárosban bizony az együvé tartozásnak 
nem tesz nagy szolgálatot, pedig Hontonna arra 
nagyon is rá lenne utalva.

— Esküvő. Feuerlicht Hermán bánfai lakos 
f. hó 18-án esküszik örök hűséget Gliick Hermina 
kisasszonynak Őrmezőn.

— 1‘apválasztás. A bárdicsei egyház lel 
készévé e hó 9 én Sóra János semjéni s. lelkész, 
Újlaki János tussai h. lelkész, Szánthó István 
b.-olaszi lelkész és ("övék János ungvári s. lelkész 
jelöltek közül, Sóra János választatott Illeg köz 
felkiáltással.

— Kinevezés. A in. kir. fbldiuivelésiigyi 
ministől* a mesterséges borok készítésének és fór 
galomba hozatalának tilalmazásáról szóló törvény* 
alapján Budapesten alakított állandó borvizsgáló 

megkínzott kíváncsiság kifejezésével — olyan
nal, mely képes lett volna őt arra is figyel
messé tenni — de ő nem nézett fel hozzá ! 
Mindamellett rövid kérdéseiből, tompa hang
lejtéseiből kivette, hogy elégedetlen volt. S 
minthogy minden kellemetlenség iránt ellen
szegült, mit sem liánt, hogy különc barátjának 
kemény tekintetével kelleti folyton találkoznia! 
Hisz anyja, mint angol nő, igen positiv és 
practikus világnézettel ismertette meg — és 
igy saját gyakorlati fejtegetéseit a következő 
állításával fejező be .*

— Nagyon boldogtalanok lesznek. De ez 
az ő dolga.

— Annyira meg van ön győződve arról ?
— Magától értetődik. Hogy szerethessük 

egymást, korlátozás nélkül keíl, hogy élhes
sünk — és én már kiszámítottam, mennyire 
van szüksége valakinek, hogy Parisban él
hessen.

— Igazán, ön azt már kiszámította?
— Igen I S hozzá még egy nagyon pontos 

költségvetést szerkesztettem. Kell pedig évente 
•MUKM» frank — legalább!

— Legalább! — hozzájárul Jean Seraval, 
oly gúnyos komolysággal, hogy korántsem ért
hette félre a fiatal leány.

— Részletezhetném is önnek azokat a 
számokat — folytató.

— Köszönöm. Bízom önben.
Kellemes llirt-jük egyszerre különös for

dulatot vett. Minthogy abban a véleményben 
volt, hogy meggyőzte őt, Mary makacsul ra
gaszkodott véleményéhez:

— Talán mindketten szegények !
— Oh, ez egy viszonylagos szegénység!
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szakértő bizottságba Görgey Gyula cs és kir. 
kamarás, túlival földbirtokost kinevezte.

— A málnai hitelsxöretkexet f. hó 23 án 
tartja meg II. rendes évi közgyűlését. E szövet 
kezet 1900. évi január hó 1 én kezdette meg mii 
ktidését, a melyet annak elnöke Btíptbt Gúbor 
nagybirtokos alapitott, a ki egy maga 25 üzlet 
résszel lépett a szövetkezetbe s ez által lehetővé 
tette, hogy a szövetkezet mindjárt alapításakor 
kezdette meg áldásos működését. Mint az igazgató 
sági jelentésből látjuk, a szövetkezetnek a f. évben 
67 tagja volt 173 üzletrészszel. A múlt év végéig 
az üzletrészek után befizetett tőke 5055 koronát 
tett ki, a betét állomány pedig 10909 koronát. 
A tagoknak a lefolyt évben 14.000 korona kölcsön 
lett nyújtva 7% kamat mellett, részben váltókra, 
részben kötelezvényekre. Az évi jövedelem 1160 
korona volt, a melyből az üzleti költségek levonása 
után tisztán 121 kor 46 fillér maradt. A szövet
kezet a szegény foldmives és iparos népre való
ságos áldás, a csekély kölcsönt olcsón otthon vehe 
tik igénybe s nem kell a messze fekvő városba 
e miatt fáradni és költségeskedni. Meg kell még 
említenünk, miszerint az elmúlt év folyamán óvás 
avagy perlés egyetlen esetben sem vált szükségessé.

— Ax 1D02. évre érvényesített földadó 
kivetési lajstroma a jegyzői irodában f. évi feb
ruár hó 14 étöl nyolc napi közszemlére van kitéve 
s azt mindenki megtekintheti a hivatalos órák 
alatt.

— A nagymihályi önsegélyxó’ egye
sület múlt (IV.) évi zárszámadása az intézetnek 
minden tekintetbeni örvendetes fejlődéséről tesz 
tanúságot. A szövetkezet pénztári forgalma az el
múlt évben az 1900 évi 209238 K 32 fillérrel 
szemben, 333241 K 69 fillért, a heti befizetések 
pedig 29550 K 50 fillérrel szemben 41353 K 60 
fillért tettek ki. A váltótárca 90000 koronát meg 
halad és ezenkívül a szövetkezet kötvényekre is 
mintegy 40000 koronát kölcsönzött tagjainak s 
vagyona 1901. december 31 én 134291 K 50 
fillérre rúgott. Az évi tiszta nyeremény, dacára a 
kiadások tetemes növekedésének. 6031 K 97 fii 
lért tesz ki, úgy, hogy a tényleges üzlet tőke 
aránylag is sokkal többet jövedelmezett, mint az 
1900. évben. Az intézet gyors fejlődésének és 
életképességének legfényesebb bizonyítéka a mull 
évben belépett uj tagok nagy száma és e körül
mény főleg az igazgatóság ilgybtizgóságának ered
ménye. A szövetkezet közgyűlését f. hó 23 án 
tartja a városháza tanácstermében és akkor fog 
ják a tagok nyereség részesedésének arányát meg 
hatlfroziii. Az osztalék a mtilt évinél jóval nagyobb 
lesz s igy a szövetkezet az ilynemű vidéki inté
zete < közölt egyike a legvirágzóbbaknak.

— Hirdetmény. A nagymihályi járási 

— válaszolt arra bizonytalan hangon a fiatal 
ember. — Sok ember kevesebbel is boldogul.

— Azt hiszi ön?
Biztos vagyok benne. S aztán, a leglénye

gesebb dolgok, nem pénzen szerezhetők meg. 
A szerelemnek, a feláldozásnak, az ég szépsé
gének, valamint a vizitek, a fának nincs hatá
rozott áruk. Ennek az órának varázsa, a kék, 
aranyos kődben átélve — mi az ára, mennyit 
ér ez?!

— Háérünk azt élvezhetni — válaszolá 
Mary határozott hangon. — A gazdagság a 
szépséget is érvényre liozza!

— És aki azzal nem rendelkezik, mint 
például az ön fiatal párja ?

— Az nem köt házasságot.
Ezen kijelentést igen nyomatékosan han

goztató, minha arra célzóit volna, hogy az övé
vel ellenkező véleményen legyen.

Mig igy társalogtak, az alatt a gőzös a 
magasan, parton fekvő és félig a zöldben el
rejtőzött Thonoti mellett haladt el és most 
Bipaille csúcsa körül evezett. Most Evian öt
lött szembe. A szél lecsendesedett és lehetővé 
tette, hogy az előfödélzctcn maradhassanak^ 
Emlékezetébe jutott, hogy Jean Séraval, az ő 
Jean barátja, a következő napon elutazik.

Valahára rápillantott utitársára. Arcán vi
lágosan kifejezett fájdalmat észlelt, mitől meg
lepetve, megdöbbenve mormogá?

— Mi a baja ?
— Én nekem? Semmi!
A kínos benyomást, mely rajta erőt vett, 

minden áron szerette volna elrejteni.
— Beesteledett. Mondja meg hát most 

nekem a megtanult három angol szót.

szolgabirói hivatal VIII. 35/902 számit felhívása | 
alapján közhírré tétetik, hogy az. 1902. évi ipar
hatósági megbízottak választása f. évi február hó 
23 án délután 3 órakor a városháza tanácstermében 
fog megtartatni, melyre a választásra jogosult ipa 
fosok és kereskedők ezúttal is meghivatnak. — 
Nagy Mihály, 1901. február 4-én Malatinezky László 
elnök. Reuter Rezső titkár.

Mátyás ax igaxságox király sxobra. 
Busz év előtt Kolozsvár mozgalmat indított meg, 
hogy Magyarország nagy királyának Matyóénak 
az igazeágoenak szülővárosában méltó szobor Aliit 
tassék. A szobor költségeit a nemzettől kértük s a 
biztató reményre elkészült a szobor mely ma az 
ércöntöben késsen már csak a felállításra vár. 
Egyelőre ennek útjában áll az a sajnálatos körül 
mé hogy a szükséges költségre még mintegy I 
60,000 korona hiányzik. Kolozsvár közönsége a 
lehetőt megtette, de kimerült s igy kénytelen a 
magyar haza ama fiaihoz fordulni kérő szavával, 
kik a nagy király emléke iránt való kegyeletből 
e célra áldozni készek és képesek. A hazafias 
adományok vagy közvetlenül vagy pedig bár 
melyik fővárosi vagy vidéki hírlap szives közvetí
tésével a Mátyás szobor bizottságához Szvacsina 
Géza kir. tanácsos polgármester keséihez, Kolozs 
vár cim alatt küldendők be. Dr. Hallév Károly 
miniszt. tanácsos elnök. Kuszkó István jegyző.

— Magyar ünneplő, Életrevaló és haza 
fias eszmét vetett fel az Ébredés politikai hetilap 
legújabb száma A magyar ünneplőt akarja meg 
alkotni, mint oly célszerű diszmagyar viseletét, a 
nit-ly estélyeken, táncmulatságokon, ahol a prémes, 
csizmás magyar ruhák alkalmatlanok, pótolni volna 
hivatva afrakkot. AVmes Mihály festőművész* Magyar 
viselettörténet ismert megalkotója, mindjárt négy 
képben meg is tervezte a magyar ünneplőt, a sze 
rint, amint olcsóbb vagy drágább kivitelre van 
szükség. Az uj díszruhákat célszerűségénél és 
olcsóságánál fogva az egész magyar középosztály 
és ifjúság viselheti és mind* nképen alkalmas arra, 
hogy a frakkot a rég óhajtott magyar ünneplővel 
helyettesítse. Az Ébredés most meg fogja szólaltatni 
e viselet mellett a magyar közélet előkelőségeit 
s a főváros gavallérvilágának vezetőit. Aki ki 
váncsi a magyar ünnepli íré, annak elküldi az 
Ébredés e számát a kiadóhivatal : IV., Váci utca 
21. sz.

— Köreté&re méltó nemen példa, Et 
terluizy Miguel gróf, a ma is daliás öreg katona, 
a ki 1848 előtt a hadseregben már főtiszt volt, a 
szabadságharcot pedig mint huszárszázados küz
dötte végig élethcsziglan felajánlotta honvéd nyug 
dija felét a 48 as emlékeket kegyelettel gyűjtő 
kolozsvári orsz. történelmi ereklye múzeumnak. 
Ugyanezt tette Símig Rezső honvéd tüzér hadnagy

Próbált nevetni, de akarata ellenére, ajkán 
megdermedt a nevetés. Jean pedig feszesen 
felegyenesedve és közönyt színlelve válaszolt:

— Nem tudom többé. Úgy hiszem, hogy 
a tó szép vizébe ejtettem bele.

S közönségesen hozzátette még:
— Ne sajnálja azokat! Csak három fö

lösleges szó volt.
Végre valahára megértette! Tekintete ki- 

mondhatlan gyöngédséggel tapadt a fiatal em
berre, kit most szépnek, büszkének, kissé dnr- 
cásnak talált — és ízt gondolá — habár sajna ! 
későn — mennyire igéző lett volna, ha az övé 
lehetett és ha neki valamit, sokat, sőt mindent 
feláldozhatott volna. A három angol szó most 
szivéből ajkaira akart tódulni. íla ő lehetne 
most az, aki kimondaná azokat és őszintén 
meggyőzhetné őt arról, mennyire sajnálja, hogy 
az előbb — tévedett.

De nem merte. Megérkezésükig csak üres 
szólamokban múlt el idejük — ily módon 
mintegy elrejteni akarván kölcsönös fájdalmu
kat. Ámor mindkettőjüket megsebzé; ő egy 
követelő Isten, a ki áldozatokat követel.

(), mint nő, a felséges estét azzal töltötte 
el, hogy mérlegelte, mennyibe kerül az 
élet Parisban — a helyett} hogy azt élvezte 
volna! Sem a nő, sem pedig a férfi, nem birt 
annvi bátorsággal, hogy megkísértette volna 
azt' a szent mysteriuinot kifürkészni, amely 
abban a három szóban rejlik:

I lőve you! magyarán: »En szeretem önt«!

ü

Kalocsáról, kit a muzeum hazafias irányú működése 
tellelkesitett. Esterházy Miguel gróf most lapunk 
utján kéri egykori bajtársait példája követésére, 
és arra, hogy alapítványokkal és hagyományokkal 
tegyék lehetővé, hogy egy anyagilag is erős vára 
legyen a muzeum a nagy idők emlékeinek, mert 
az öreg katonák halandók, de az eszmének örökké 
élni kell és kell, hogy legyen egy erős intézmény, 
a moly az öreg katonák halált megvető törekvése 
emlékeit fenntartja. A hazafias eszmékért lelkesedni 
tudó magyar fiatalságot is emlékezteti a március 
15-e megünneplésére s követésére amaz elveknek, 
a miket minden iskola önképzö körének külön 

Bertalan, a ma 90 ik évét betöltött ezredes 
megirt.

— UJ babfajok. Közép Amerikának, a 
mely sokat áldoz az összes gazdasági termel vények 
javítására, már számtalan jó, hasznos és javított 
terményt köszönhetünk, melyek átjutottak a kon 
tinensre és most itt a leghasznosabb tenyészuö- 
vények közé tartoznak. Jelenleg a bab is nagyon 
meg lett javítva az amerikai Lima vagy vajbab 
által. Ezen babfaj sokban eltér a mi európai bab
jainktól. A Lima babot nem élvezik hüvelyestül, 
hanem csak a magját — nyáron friss (félérett) 
állapotban, télen pedig szárazon. A babnak tudva 
levőleg nagy a tápértéke, de még nagyobb a Lima 
babé. A mi babjainknak tenyésztése mindenkor 
érdemes, az amerikai Lima bab még bőtermüebb 
és jobbizü, úgy hogy ezen bab tenyésztése minden 
körülmények között felette ajánlatos. A Lima-bab 
úgy magas (karó), mint alacsony (bokor), Mühle 
Vilmos temesvári cég uj bevezetése és ott kapható.

— Irodalmi Értesítő, A LampelWodi 
aner udvari könyvkereskedő cég (Budapesten, 
Andrássy-ut 21. sz. a.) kiadásában és szerkesztésé
ben Irodalmi Értesítő címmel uj havi szemle indul 
meg, a melynek célja állandó érintkezést létesíteni 
a könyvvásárló közönség és a könyvkereskedelem 
között. Az uj lap élénk tartalma, változatossága 
és alapossága a legjobb tájékoztató mindazok szá 
mára, a kik a könyvek iránt érdeklődnek. A lap 
mutatványokat közöl a cég kiválóbb kiadványai 
ból. Tanszer rovatában a tanszeripar újabb fejlő 
dósét ismerteti. Külünféle rovatában az érdekesebb 
irodalmi híreket csoportosítja és Könyvesház cim 
mel a magyar, német, francia és angol könyvészeti 
adatokat közli. Különösen ez a rovat az, a mely 
irodalmunkban hézagpótló és az uj lapnak általános 
érdeket ad. Közli az uj lap a zenemüvek bibli 
ografiáját is. A cég kívánatra minden érdeklődőnek 
ingyen megküldi a lapot.

Nyilvános számadás
a nagymihályi izr. jótékony nőegylet által 1902. évi 
február hó 8 án rendezett hangverseny  nyel egybe

kötött tánceatélyéről.
Bevétel belépti dijakból . . 581 K — f
Felülfizetések- és jegy

megváltásokból , ,_;_;_4O4_K_—f
Összesen 985 K — t

Kiadás..................... 578 K 28 f
Tiszta jövedelem 406 K 72 f

Fel iiljizettek : Gróf Hadik-Barkócy Endre 30 
K. — Gróf Sztáray Sándor 20 K. — Löwenson 
Ármin 14 K. — Dr. Gittek Samu, Grosz Ignác (F.- 
Ribnyice), Maudel I.ipót (Nagy-Ráska) I*. F. Spie
gel Bernit, Spiegel Samu 10—10 K. — Polányi 
Géza 9 K. — Barnai Andor, Weinberger Sámuel 
(Pazdics) 8—8 K.

Fuehs Mór (Bodrog Keresztur), Füzessérv Ta 
más, Gliick Mór, Mathiász József, Schreiber Jónás, 
Zinner Henrik (S. A. Üjhely) 6—6 K.

Dr. Brilgler Bertalan (Budapest), Brügler 
Miksa, Brünn Mór, Dr. Fuehs Ignác*, Dr Kállai 
József. Lax Dáritts, Tolvay Imre 5—5 K.

Dr. Dick Sándor (Budapest), Dr. Eperjesy 
Lajos, Füzesséry Gyula (Füseasér) Grünhut Adolf 
(Budapest), Landeszman Mór (Varannó), Latzko 
N. és Popper A. Budapest), Strömpl Gábor, Tokár 
Dezső, Widder Bertalan. Schreiber Jakab (Töke 
Terebesi 4—4 K.

Ehrenfeld Dávid. Ehrenberg Ch. (Őrmező), 
Herskovtca Henrik, Landesman Vilmos, Lic'.ig 
Nándor, Mlfller Mór, Malatinszky László, Opitz 
Sándor, Roth Mór, Stark Samu (Munkács), Spiegel 
Ödön, Schwarc Bernát (Fekésházai, Dr. Widder 
Márk 3—3 K.

Brünn Vilmos (Homonna), özv. Brünn Li- 
pótné, Dick Sámuel, Goldfinger Simon, Dr. Kellner



Mihály. Kron Mayer (VnRvár), Leuchtman Lajos, 
Friedman Mihály, Ficdinan Simon, Lipinszky 
Manó. Nagy György, Machnyik Andor, Lüffler 
Noa, Landau Mór, Halmi Ödön (Lasztomér), Ma 
tyasovszki Mór. Kartus Boldizsár. Bnzay Gusztáv, 
Gliick Miksa (Gngvar , Moskovica Artliur(Bárdics) 
Singer Iiraelnó -,S. A. I jhaly), Roseiiberg Ignác, 
Reich Adóit. Szighy Zoltán, Walkovszky Béla, 
Papp István. Sinkovee József, (Vinna Banka), Lan- 
desman Simon, Scliwarc Miksa • Fckézháza), Tüdős 
Gyula, Szem s Lipót, Widder Andor 2—2 K.

Buesinszkv Lajos, ll.,udler Miksa, Heréik 
József, Híreik Béla, Frimmer György, Miskovics 
Béla, Markovié* Gyula Lasztomér . Plati, Pelles 
József. Karácsonyi Zacl.ar. Riuler Rezső, Grilnfeld 
Bernát Ben ttö . M > isz J, nő . Bánóé1. 1 rinz. Zsig- 
mond (Liszka), Goldstein Adolf, Beskó Ferenc, 
Rakovszkv Aladár. Friedman Vilmos, Sztniliala 
Jáuos. Buzay Sándor, Lándai József 1—1 K-

Scbreiber Jóuásné úrnő gyűjtése 20 K.
Fogadják a nemesit lkü adakozók a nőegylet 

hálás köszönetét.
Kedves kötelességet teljesitiink továbbá, mi

dőn H n/áoiszáy Béláné úrnőm k. J/íAalesiá Teréz 
és Szikiin Piroska urhölgyeknek, fsepy Zoltán 
és Dew Gyula uraknak, a Sárospataki főiskolai 
dalárdának szives közreműködésükért, melylyel a 

fényes est úgy erkölcsi, mint anyagi sikerét biz 
tositolták és a közönséget művészi nivón álló 
előadásaikkal oly ritka élvezetben részesítették, 
egyletünk nevében forró és hálás köszönetünket 
nyilvánítjuk.

Köszönetünket fej, zziik ki továbbá mind
azoknak. kik a dalárda tagjait oly igazi magyar 
vendégszeretetben részesiteni kegyesek voltak.

Köszönetét mondunk végül Lándai József 
urnák, ki az estély rendezése körül buzgó tevé
kenységet fejtett ki.

Nagy Mihály, 1902. február 12.
ÍDr. Slück Samuné, 

« lllfk.

Spiegel Samuné, fBrünn JYtórné,
„lelni,k. pénztáritok.

Szerkesztői üzenetek.
Sch. J. Tania) Lcgk 'előbb megjelenik, a sorrendet 

meg kellett tartanunk.
Dr. V. Zs BpeM. K -zöniuk a szép küldeményt. 

Biztató én elismerő szavai igen jól e»tek.

Felöl’- -zerke-ztó Dr. Kállai József
Kiad'diivatali művezető: Lándai József.

férfiak ingyen kapnak 
egv oly uj találmányu próbaorvosságot, a mely az 
elveszített >tot újra meghozza s a legnagy obb m ini 
bajokat meggyógyítja. Egyszeri levélbeli tnegke 
resésre ingven kap mindenki egy próbacsomagot 
ezen világszerte ismeretes gyógyszerből, egy gyö
nyörű, n illuslrált s 120 oldalra terjedő könyvvel 
együtt. Ez.n csodaszer ezreket gyógyított meg, a 
kik ifjúkori kicsapongások következtében, nemi 
betegségekben, a bujakór külömbözö nemeiben s 
elgyengülésben szenvedtek s nagy eredményre való 
tekintettel elhatározta az intézet, hogy egy próba 
-somag mindenkinek küldetik, a ki érte ir. Az in 
tézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik 
kezelés céljából otthonukat nem hagy hatják el. Az 
intézet kivételt nem tesz. ; öreg, fiatal egyaránt ir 
jón s meg lesz mentve. A csomag jól be van cső 
magolva s tartalmát s, nki sem fogja megtudni El 
a szégyennel. L, a rabigával, le a betegség Ián 
cával. Itt az idő. hogy ingyen megtudhatja hol a 
baj s mi a baj. teljesen ingyen. Kérjük azonban 
a leveleket mindig bérmentve küldeni s ott a 25 
fillér portót m, l fizetni. írjon még ma. Nők is ir 
hatnak érte. A csomag a levél megérkezte után 
azonnal ingy, n küldetik. A 1, velőt igy k, II címezni: 
State Medical institui, . 6915. Elektron Building, 
Fórt Wayne, Ind.. V. S. Amerika. 1—62

Eladó ház.
A gör. kath. templommal szemben levő 

Szabó Mihály nyug, kapitány háza 
szabad kézből azonnal eladó. Bővebbet 
Dobozy Lajosnál Nagy-Mihályon.

Eladó ház.
Az Alsó-utcában a gör. kath. parochiá- 

val szentben levő 49. szántu igen jól ki
épült és jó karban levő

Sznistsák-féle ház
melynek telke hátul a Temető-utca felé két 
fundusra terjed, két rendes bázhelylyel, mely 
a Temető-utca felől szintén kiépíthető, ’ ,-ed 
holdas kerttel és igen nagy tágas udvarral 
és egy rendesen kiépített kerekes kuttal van 
ellátva, eladó. — A feltételek megtudhatók 
Fröhlich Gvula ügyvéd urnái N.-Mihályon.
------------------------------------------------------------------ — 
143 az. tkvi. 1902.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy a Kassai Jelzálogbank 
részvénytársaság s társai végrehajtatónak Zapotocky 
Péter végreh. "szenvedett elleni 2159 kor. tőke
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a s. a.-újhelyi kir törvényszék a nagymihályi kir. 
járásbíróság területén lévő a Nátafalva községben 
tekvő a nátafalvai 391. sz. tjkvben 1. 1—3 s. sz. 
a. 1696—1698. 1759. b és 1823 hr. sz. a. f< Ivett 
s B 1. s. sz. alatt Zapotocky Péter nevén álló 
ingatlanokra az árverést 1083 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlan az 1902. évi 
március hó 3-ik napjának délelőtti 9 
Órakor Nátafalván a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/0-át vagyis 108 kor. 30 fill. kész 
pénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. § ában jel 
zett árfolyammal számított és az 1881. évi no vem 
bér hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügymi

I niszteri rendelet 8 ik §-ában kijelölt óvadékképes 
| értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 

az 1881. LX 1. c. 170. § a értelmében a bánatpénz 
nek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy 
Mihály, 1902. január 27 én.

Garbhiazky, kir. albiró.

SPRINGER SÁMUELNÉ
az ungvári m. kir. Bábaképző Intézetben 

kitűnő sikerrel végzett

okleveles szülésznő
lakik:

Nagy-Mihály, Alsó-utcza
Friedman M.-fele ház, a gör. k. temlommal szemben.

I

• Hirdetések •
— felvétetnek e lap kiadó-hivatalában. —

"4

BÚTOROKAT 
vásárolni szándékozó n. é. közönséget van szerencsém tisztelettel meghívni 
a »Városháza« szomszédságában levő Csopp-féle házban berendezett 

BUTORRAKTÁRAIM 
szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú barokk. Ó-német 
és egyéb másnemű stilszerü bútorok a lenkényesebb Ízlésnek is teljesen nteg- 
felelőleg csinos és izlésteljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók.

Raktáramban csakis jó és szolid minőségű és bárminő kívánalomnak 
megfelelő izlésteljes áruk vannak, miért is kérem a n. é. közönség bizalmát 
és szives támogatását. — Bútor renoválások gyorsan eszközöltetnek. 

EICHENBAUM LIPOT NAGY-MIHÁLY.
---------------- Hazai éa iáját gyártmányú bútor raktár ----------------

ALAKÍTTATOTT 1892.

Mellékjövedelem
Intelligens urak foglalkozásukra való 

tekintet nélkül, minden állással össze
férő mellékjövedelemre tehetnek szert.

Nem kell hozzá sem szakismeret, 
sem nagy fáradság.

Barátaik, ismerőseik körében kell 
csak tevékenységet kifejteniük e min
den kétségen felül tiszteletreméltó mel
lékjövedelmi forrásnak minél nagyobb 
mértékben való kiaknázás végett.

Teljes felvilágosítás azonnal adatik.
Akik erre vállalkozni hajlandók küldjék pon
tos címmel ellátott ajánlataikat, (melyek rög 
tön továbbittatnaklMellékjÖvedelemjel. alatt uz 

„ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ" hirdetési osztályához 
Budapest, VII., Erzaébet-korut 54.

Viszonteladók kerestetnek.

Czenleden

300 holdat

UNGVÁRY LÁSZLÓ
nzőlőtelepe és gyümölcsfa- 

iskolájának, valamint borüzletónek rész
letes árjegyzéke megjelent s kívánatra 
ingyen é bérmentv ■ küldetik. Saját ter
mésű 2-szer fejtett kitűnő nj bor ára 18 

frttől felfelé. Hordóval szolgálhatok.

Mennyasszonyok figyelmébe!

Srügler JRrtnin
rőföskereakedő 

Nagy-Mihály, Takarékpénztári épület, 

ajánlja a legfinomabb minőségű és a 
legizlésesebben összeállított 

menttgasszonyi 

kelengyéit.
Dús raktár mindennemű röfösáruban.



Meghívás.

A „Máleza és Vidéki Takarék- és Hitelegylet mint 
Szövetkezet" t. ez. tagjai

-♦•az 1902. évi február hó 23-án. délután 3 órakor-♦

Málczán, a fürdő pavillonban tartandó

II. ÉVI

rendes közgyűlésre
azon értesítéssel hivatnak meg, hogy az 1901. évi mérleg, az 
igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések a szövetkezet 

hivatalos helyiségében bármikor megtekinthetők.

A közgyűlés tárgyai:

, pénztári forgalom, nyereméuy- és mérleg-számla,
továbbá az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentéseinek elő
terjesztése, ennek folytán a felmentvény megadása s a tiszta 
nyereményről rendelkezés.

2. Könyvelő és pénztárnok tiszteletdijának megállapítása 
az 1902. évre.

3. Indítványok melyek a közgyűlést megelőzőleg 3 nappal 
Írásban az igazgatóságnak beadandók.

1900. évi deczember hó 31-én a tagok száma 66, üzlet
részeinek száma pedig 173 volt; az év folyamán belépett 12 
tag 12 üzletrészszel, kilépett 11 tag 24 üzletrészszel.

Kelt Málczán, 1902. február hó 10-én.
Az igazgatóság.

A
»

Jl „Jíaggmihálgi Önsegélgzö-SguesületmintSzövetkezof*

T. CZ. TAGJAI

az 1902. évi február hó 23-án, délután 2 órakor

Nagy-Mihályon, a városháza tanácstermében tartandó

JÍBO YBDIK

évi rendes közgyűlésre
azon értesítéssel hivatnak meg,

hogy az 1901. évi mérleg, az igazgatósági és felügyelő-bizott
sági jelentések az önsegélyző egyesület hivatalos helyiségében, 

az üzleti órák alatt bármikor megtekinthetők.
-I-+-

■

A közgyűlés tárgyai:

1. Jegyzőkönyv hitelesitők kijelölése.
2. A mérleg és az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi 

jelentéseinek előterjesztése és ennek kapcsán a felmentvény 
megadása.

3. Indítványok, melyek a közgyűlést megelőzőleg 3 nappal 
Írásban az igazgatósághoz beadatnak.

Nagy-Mihály, 1902. január hó 28.

Az igazgatóság.
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RÓNAI ALAJOS
- .. —- g-épja/vitó- és xxxxí-lalsatos =

NAGY-MIHÁLY, Fő-utca 221. szám. (Mastsenyik-féle ház.)
* ■ (...) . . . . . . . . . .- . . . . . r. ——. .• .Í — . -. .- -gr> —

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tiszteletteljesen értcsitoni, miszerint 
Nagy-Mihályon^ (Foutcza, Mastsenik féle ház) egy jól berendezett

• gépjavító- és műlakatos-mühelyt •
nyitottam. Elvállalok gőzgépek, valamint különféle gazdasági gépek javítását, vaseszter
gályos munkákat, úgyszintén kutak és szivattyúk felállítását s javítását : rácsok és 8ÍT- 
keriteseket. valamint minden e szakba vágó munkákat.

Feltörekvésem kend, hogy szolid és pontos munkámmal a n. é. közönség teljes 
megelégedését kiérdemeljem. Szives pártfogást kér kiváló tisztelettel

Jó házból való fiú tanonczul felvétetik. gép. ég mü-iakato«.
Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

A valódi pemetefü-ezukorka kék 
papír dobozokban kapható • minden 
dobozon a készítő RÉTHY BÉLA 
aláírása látható. Eltérő készítmé
nyek mint hamisítványok vissza- 
utasitandók. 

y | i-| t 11 Képek, tükrök, függönyök, ágygarniturák, vi-
rd i-l II J 1“[e szón, kanavász. asztalnemüek. grádli, siffon. 
i 1 * téli nagykendők, ágybetétek, stb. stb. raktára.

Van szerencséin a n. é. közönség b. tudomására adni, miszerint Nagy- 
Mihályban. foutcza, Friedman Márkusz-féle ház udvarában, egy 

w részletfizetésre -wi 
alapított üzletet nyitottam, a hol t. vevőim kényelmére képeket, tükröket, füg
gönyöket, ágygarniturákat. vásznakat, asztalnemüeket. stb stb. csekély 

egy korona heti részletfizetési kötelezettség mellett szállítok. 
Ugyancsak ily feltételek mellett ruganyos sárgaréz ágybetéteket, úgyszintén 
mindenféle VASBUTOROKAT is szállítok.

Minthogy minden tekintetben elsőrendű czégeknél fedeztem szükségletei
met, azon reménynek adok kifejezést, hogy a n. é. közönségnek a nálam esz- 
közlendő bevásárlásai által támogatását és bizalmát ki fogom érdemelni.

Szives pártfogásért esdve, kiváló tisztelettel
H A U P T H.

Sladó ház és telek.
A Kapitány-utczában levő Podleszny-féle 

jelenleg Báró Holtz Györgyné tulajdonátképe
ző lakház, a melyhez külön magtár, istállók és 
cseléd lakások is tartoznak, terjedelmes kerttel 
együtt eladó.

Eladó még egy nagyobb és szilárd épí
tésű magtár is, melyhez szintén kert tartozik.

Végűi eladó egy nagyobb és kertnek hasz
nált terület, a mely építkezésre különösen al
kalmas.

Az összes ingatlanok egymás tőszomszéd
ságában fekszenek és csak az utcza által vá
lasztatnak el egymástól.

Bővebb értesítés Dr. Kállai József ügy
védnél nyerhető.



“ 
““

Gróf Andrássy Dénes urad, erdöhivatala.

Tölqitfaeladási hirdetmény.
Sróf Jlndrássg $énes hitbizományi uradalma zárt Írásbeli ajánlatok

kal egybekötött nyilvános szóbeli árverés utján eladja a zemplénvármegyei 
Jtagg-Gsebb község határában elterülő ,J^lsó is 3"tlsö Ghrast és Jodvin- 
digóez" nevű urad, erdőrészekben, összesen 66.07 kát. holdon tövön álló 
összes tölgyfamennyiséget.

A fent említett erdórészek közül az Alsó és Felső Chraszt (62.97 
kát. hold) közvetlenül a Bánócz-Dubravai megyei ut mellett, a bánóczi 
vasúti állomástól 2 kilométernyire, — a Pod Vindigócz nevű erdórész pedig 
(3.10 kát. hold) az említett vasúti állomástól 6 kilométernyire, sik területen 
fekszik.

Az eladás tárgyát képező tölgyfaállomány 6227 drb törzsből áll, me
lyek fatömege mintegy 10295 ni’ haszonfára és 7408 ürm. tűzifára becsül
tetett. A haszonfára alkalmas törzsek fatömegének 34*/,-a 20—5° cm> 
66“/0-a pedig 51—115 cm. mellmagassági átmérőjű.

Jl kikiáltási ár: Egyszáznegvvenezer korona, melyen alul a fa el
adatni nem fog. ^Bánatpénz : Hétezer korona.

A nyilvános szóbeli árverés Nagy-Mihály bán (Zemplénmegye) 
1903. évi február hó 34-én d. e. 10 órakor Dr. Eperjesy Lajos 
urad, ügyvéd ur irodájában fog megtartatni. A zárt írásbeli ajánlatok 
a kellő bánatpénzzel ellátva, 1902. évi február 20-áig alulirt uradalmi erdő
hivatalnál K.-H.-Váralján. azontúl pedig — legkésőbb a szóbeli árverés meg
kezdéséig — Dr. Eperjesy Lajos urad, ügyész urnái Nagy-Mihályban kettős 
borítékban lepecsételve nyújthatók be. Később érkező, vagy utóajánlatok, 
nemkülönben oly ajánlatok is, melyek az eladási feltételeknek teljesen meg 
nem felelnek, nem fogadtatnak el.

A részletes árverési és szerződési feltételek alulirt urad, erdőhivatalnál 
K.-H.-Váralján (vasúti állomás Rozsnyó, Gömör m.) Sulek Géza ügyvéd ur 
irodájában Budapesten (II. Albrecht-ut 33.) Dr. Eperjesy Lajos ügyvéd ur 
irodájában Nagy-Mihályban és Boldizsár András urad, erdőőrnél N.-Csebben 
megtekinthetők ; utóbbi a jelentkezőket az eladandó erdőrészekben kalauzolni 
fogja.

K.-H.-Váralján, 1902. január 28.

Legolcsóbb es legfehérebb vilagitás I 11

lvXln.d.en.*ü.tt

g*ázizzófény!

TTj 1

■CTj I

TTj 1

1 Nagy-Mihályon —— 

ajánlja a legújabb találmányu 

gazizzófényü lámpáit 
szobák, termek, szállodák, templomok, 
irodák, üzletek és kirakatok, utczák, 

kertek, stb. világítására.
Suöngörü fehér, meglepően világos, 

csendes és olcsó féng.

Minden lámpa a világításhoz szükséges 
gázt magától fejleszt.

Gázszükséglet óránként 2—3 fillér.

Mindennemű

ácsmunkákat
a legjutányosabb árak mellett elvállal s a 

n. é. közönség szives pártfogását kéri

Seszták Antal
ácsmester Jíagg-JVtihálgon.

Feller-féle Elsa-Fluid r ' ~ “
az .elsa“ védj.gygyei I Minden tévedést elkerülendő

arany- és ezüstérmekkel lett a berlini, Ion- ■ ezennel felkéretik a t. nagyközönség, liogy az „Elsa-Fluid" vásárlásánál világosan 
doni, marseillei, nizzai, római es párisi ki-■ gy* .. U 1 *w^ 1 • j j

állításokon kitüntetve. I jellet -féle Elsa-Fliiidot
kérjen. —........

Feller-féle »Elsa-Fluid* nélkülözhetlen nép és házi gyógyszer, mely biztos és gyors segítséget nyújt.

Feller-féle »Elsa-Fluid« ezerszer kipróbált kitűnő növény-eszenczia-fluid, mely csodás hatással segít és gyógyít a legtöbb 
betegségnél.

Feller-féle »Elsa-Fluid* mint azt 12.546 elismerő levél igazolja, kipróbált szer fejfájás, fiilzugás. idegfájdaloin, r«szk<tés, 
gyengeség, bágyadtság ellen; gyógyít fogfájást, rossz szájszagot és erösiti a fogliust ; biztosan 
gyógyít hülés vagy légvonat által támadt izomfájdalmat, oldalszurást, szaggatást, köszvényt, re

umát, csuzt, megmerevedést, kéz- és lábfájást; szémviznek kitűnő; - felülmúlhatatlan hurutnál, köhögésnél, 
rekedtségnél, láznál, izzadtságnál, régi vagy uj gyomorbajoknál, étvágytalanságnál, ájuldoztísokuál, kólikánál, 
gyomornyomásnál, has- és gyomorgörcsöknél és sok más bajoknál. — A hálás paciensek saját tapasztalatból 
írják, hogy a

PTpllnr-fÓlo R1q2-K111Íí1 » °-y baj°knál is gyorsan és biztosan segít, melyek a használati utasításban
I dlt‘1 “ILlV Jjlod"! 1LI1V1 nincsennek megemlítve. — Nehéz esetekben orvosi tanacs veendő igénybe a

- " a .FELLER féle ELSA FLl ID“ mikénti használata miatt, mert számos orvos,
ki e szert betegeinél megpróbálta, azt a legmelegebben ajánlja.

Feller-féle «Elsa-Fluid» csak az, mely a minden üveghez mellékelt használati utasításon a .FELLER" 
nevét viseli és melynek minden üvegje a fönt látható „Elsa" védjegygyei 
van ellátva.

Feller-féle «Elsa-Fluid» semmifele más fluiddal ne tévesztendő el és tanácsos határozottan „FELLER*1 
féle -Elsa-Fluidot" kérni. Óvakodjunk utánzatoktól. Mindenki, ki a „Feller-féle 
Elsa-Fluid" készítőjének egy utánzatot küld, jutalmat kap.

Használati utasítások és prokpektusok ingyen és bérmentve küldetnek

ÁRAK:
1 tuczat Feller féle 

.Elsa Fluidu ára
postán bárhova bér 
mentve 5 korona
2 tucat 8 kor. 60 f.
3 „ 12 40 ,
4 , 16 . - .
12 üvegnél keve 
«el»b nem küldhető 

postáit.

Bérmentve és ingyen csomagolással küldi utánvéttel, vagy a pénz előzetes beküldése után az egyedüli készítő .•

„Elsa-Fluid“-gyár FELLER Y. JENŐ, Stubica Templom-utcza.
(HoTváttorsEéLg:.)
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gyógy niert Arában, V., Nagy korona-utca 28.

Nyom. Lnndeaman B. könyvnyomdájában.


