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Hova a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő -

Kossuth Lsjos-titoza 34. szám.

ELŐFIZETÉSI DÍJ: Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egye*  Rzáin ara 2<> fii.

Kéziratok nem adatnak viasza. 
Bermentetlen levelek nem fogadtatnak el 

Nyilt-ter soronklnt 40 fii.

II ADOHI V AT AL *.
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak kdldendAk : 
Landesman B könyvnyomdája.

Szárazság.
Még csak beköszöntött a kalendárium 

szerint a kánikula, a természet azonban nem 
törődve a naptári előírással, már mindent 
letarolt rémitő melegével.

Az egész országban oly ijesztő mér
veket öltött a szünetnél kuli forróság, hogy 
annak mására még a legöregebb emberek 
sem emlékszenek, de még a meteorologiai 
kimutatások sem.

A szárazság hetek óta fáradhatatlanul 
kitart s a vetemények, főleg a tengeri le
tarolva elégve hever a pusztulást mutató 
zőkön

Az idei termést már amúgy is elvitte 
az ördög s e természetfeletti kánikula még 
betetőzi a természet mostohaságát és el
pusztítja ami még megmaradt.

Ahol még le nem arattak, ott a ka
lász kipergeté a magvát a rettenetes szá
razság következtében és a szántóföldek oly 
képet mutatnak, mintha egy pusztító tűz
vész száguldott volna keresztül rajtok.

A föld izzik a lábunk alatt, sehol sincs 
enyhet adó árnyék és a nap forró sugarai 
kérlelhetetlenül tűznek le a szenvedő em
beriségre.

De még nagyobb veszély fenyeget, ha 
a természet meg nem könyörül, s nem 
nyitja ránk enyhet adó ontó zsilipjeit.

A szokatlan forróság ugyanis kárpó
tolni akarva a szörnyű károkat, melyeket 
a mezőgazdaság terén okozott, hatalmas 
gyümölcsterméssel kedveskedett gazdáink
nak. Az ágak rogyásig teltek meg méznél
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Ingeborg kisasszony leült a könnyű, nád- 
fonatu székbe és levelet húzott ki hatiszt ru
hája zsebéből. Gyorsan leoldotta róluk a ró
zsaszinti szalagot és elkezdte őket olvasni las
san, egymásután, mintha most olvasná először 
ezt a sok ismerős, kedves betilt. Es olvasás 
előtt valamennyit a szivéhez szólította, vala
mennyit a forró ajkaihoz értette.

Junius 24. — Drága szerelmem! Ebben a 
hideg, nagy városban csak a te szerelmed me- 
legit! Mi lenne belőlem, ha te nem szeretnél'.’ 
Tudod jól, hogy egy pillanatra sem hagytalak 
volna el, ha éppen temiattad nem kellene meg
hoznom ezt a súlyos áldozatot. Csak ugv le
hetek boldog, ha most szenvedek. Csak úgy le
hetsz az enyém, ha most három-négy hónapra 
lemondok rólad. Állást akarok magamnak te
remteni, hogy te büszke lehess rám, hogy a 
te gonosz irigyeld téged soha meg ne alázhas
sanak. Várj rám és szeress. Ezer csókkal tied 
a sírig István.

Milyen szép levél. És a másik még ennél 
is mennyivel szebb.

Julius 1. — Drága üdvösségem I Circék, 
Delilák vesznek körül ebben a bűnös, fenekes- 

édesebb gyümölcscsel s a kerti vetemények 
ugorka. tökk, dinnye, soha nem látott ará
nyokban fejlődtek ki.

A drága kenyér s a szinte ingyen kí
nálkozó gyümölcs, ezek fogyasztását tolta 
előtérbe. A rettenetes hő s a sok gyümölcs 
élvezete, valamint a sejtes anyagok hirtelen 
rothadása epidémiák fellépésével rettegtet.

A nagy kolerajárványokat mindig szo
katlan kánikula, tartós szárazság és óriási 
gyümölcstermelés előzte meg.

Félő tehát, hogy miután az előzmé
nyek oly precizitással vágnak, a következ
mény sem marad el.

A tanyákon a nagy szárazság követ
keztében már a kutak is kiszáradtak és 
szörnyű módon elszaporodott a veszett 
állatok tömege.

Szinte félelmetes hatásaiban a tropikus 
hőség, mely immár több mint négy hete 
szörnyű Istencsapásként nehezedik hazánkra.

És semmi kilátásunk a javulásra. A 
meteorologiai intézet prognosisa mi jót 
sem jósol a jövőre, sőt még forróbb na
pok eljövetelét sejteti.

Vájjon hova vezethet ez végeredmény
ben. Ember állat egyaránt eltikkad a szörnyű 
forróságtól és aki a tenger mellett nem 
hüsölhet, az ugyancsak áldja Isten melegét 
izzadt üstökét törölgetve.

A termés rossz volt, a tengeri, rozs 
lábon szárad. Ha most még a járvány sárga 
szelleme kíván osztályrészt a rossz eszten
dőből, akkor aztán végkép elhagyott a ma
gyarok Istenének kegyelme.

tői megromlott városban. De milyen könnyű 
hűnek maradni akkor, amikor szeretünk! . . . 
Mosolyogva nézek a csábítóan szép asszo
nyokra. Hozzád való szerelmem oly erős vár, 
ahol engemet megostromolni lehetetlen. Csak 
rád kell gondolnom és minden kísértés nyom
ban elrepül, mint a reggeli párázat, ügy nézek 
ezekre az ünnepelt szépségekre, mint a kifes
tett, szalmával tömött bábokra I , . . Nekem 
csak te vagy az egyetlen élő, az egyetlen méltó 
asszonyt teremtés ... A többi mind halott. .. 
A többi arra sem érdemes, hogy utolsó legyen 
a te szolgálóid sorában Szeress drágám, sze
ress. És gondolj rám úgy, ahogy én gondolok 
rád, epedő vágygyal, édes fájdalommal, örökké 
tartó szerelemmel 1 A te sírig hü I s t v á n o d.

Gyönge szellő támadt és a filagoriába bó- 
koló akácfákról hervadt levélkék hullottak az 
Ingeborg kisasszony ölében fekvő szerelmes 
levelekre, korán clhervadt — levélkék. Ingeborg 
kisasszony olvasta tovább a Barcza István le
veleit. — Augusztus 3. — Imádott angyalom ! 
Még csak egy hónapig kell várnunk, azután 
megnyílik előttünk a menyország. Számlálom 
a napokat . . . Folytonosan rád gondolok . . . 
Szeretlek I Most már bizonyos vagyok benne, 
hogy megkapom az állást, amire számítottam, 
jövő levelemben mindent megírok . . .

A gyenge szellő még egyet sóhajtott s a 
hervadt levélkéket vitte magával az Ingeborg 
kisasszony öléből. Egy ideig zörögtek a földön, 
Lapuuk sasi száma 4 oldalra tsrjsd.

Az elöljáróságok megtesznek ugyan 
minden óvó intézkedést. De vájjon ki tud 
a Sors utjának elébe vágni? 1

Mindenesetre szükséges, hogy megte
gyük mindazt, mi emberi hatalmunkban áll 
egv esetleges járvány meggátlására, mert 
annak következményei beláthatatlanok. Meg
szívlelendő tehát mindaz, mit a (elsőbbség 
ez esetre ránk parancsol, s ne igyekezzünk 
furfanggal azt kijátszani, mert saját soha 
ki nem pótolható kárunk származhat belőle.

I- ülönösen a vereskakas garázdálkodá
sát kell tőlünk lehetőleg meggátolnunk. 
Egy vigyázatlan könnyelműség s oly sze
rencsétlenséget idézünk elő, melyei azután 
későn, vérző szívvel, könnyes szemmel bá
nunk meg.

Reméljük azonban, hogy a tizenkette
dik órában még minden jóra fordul és a 
szomjas föld az áldásthozó esőt mohón 
issza be, elejét véve minden további ve
szedelemnek. x.

— Városi közgyűlés. Nagymihály város 
képviselőtestülete julius hó 21 én délután 4 órakor 
közgyűlést tartott.

Tárgyaltatott ez alkalommal az elöljáróság 
és kövező bizottság a városon átvonuló állami ut 
kövezése tárgyában a kereskedelmi Minisztérium 
hoz intézendő kérvényre vonatkozólag.

A közgyűlés elfogadván az előadói javaslatot, 
kimondotta, hogy a kassa—jabloniczai állami köz- 
utnak Nagymihály városán átvonuló szakaszának 
koczkakö, esetleg asphalttal leendő kihurkohatása 
iránt a keresk. minisztériumhoz feliratot tél. 
Kimondotta továbbá a képviselőtestület, h.„y a 
község állal eddig fizetett 309 kor. évi fenntar
tási hozzájárulási összeg 5 százalékkal tőkésített 

azután tovairamodtak és eltűntek nyomtalanul.
II.

És megtörtént az a csodálatos, hogy a 
sok levél után Barcza István három hétig egy 
betűt sem irt a szerelmes Ingeborg kisasszony
nak. Három hét múlva végre megjött a levél, 
az utolsó, amit Ingeborg kisasszony Barcza 
Istvántól kapott. Rövid levél, alig nyolez sor, 
de benne volt a fiatul leány egesz üdvössége, 
mert ebben a levélben ki volt tűzve az eljegy
zés várva-várt napja.

Augusztus 24. — Kedves Ingeborg 1 Érte
sítsd édesatyádat, hogy eljegyzésünk szeptem
ber tizedikén megtartható. Ha addig nem kap
nál levelet, ne nyugtalankodjál. A jegygyűrűt 
magammal hozom és szeptember tizedikén, leg
később délután 4 órakor megérkezem. Ölel a 
viszontlátásig István.

Ingeborg kisasszony húszszor is elolvasta 
húszszor is végigcsókolta azt a levelet. Nem 
vette észre, hogy olyan rövid, hogy olyan szá
raz . . . hogv olyan szívtelen . . .

III.
Ingeborg kisasszony fehérbe öltözött. — 

Aranyszőke baja ragyogott, mint a nap. Mély
séges kék szemei merengve néztek a jövő bol
dogsága felé. Nézték azt az imádott férfiul, aki 
közeledik .... egészen közel van már A jó
barátnők ott sflrögtek-forogtak körülötte és 
öltöztették buzgón a szép menyasszonyt, az 
árendás szerencsés leányát Ebben a pillanat-



6200 korona összegének 80 százalékát, vagyis 
4960 koronát egyszersmintleukorra felajánl hozzá 
járulásként a kiburkolási költségek fedezetére.

Ugyanis tervezve van, miszerint 5 éven be 
lül a városon átvonuló állatni ut kiburkolva less ; 
hogy azonban a munkálatok már a jövő évben 
megkezdve lehessenek, a város feliratot intéz a 
miniszterhez és Sztáray Sándor orsz. képviselőt 
megkéri, hogy a város feliratát illetékes helyre 
juttassa.

Sztáray Sándor gróf eddigelé is közbenjárt 
az ut kiburkolása iránt és övé lesz az érdem, ha 
a jövő évben dűlőre kerül.

Sulyovszky István bejelentése, inelylyel a 
közkórháznál alkotott ágy alapit vány után öl illető 
jogainak gyakorlását Nagymihály városára ruház 
ta át, tudomásul vétetett és az alapítónak jegyző
könyvi köszönet szavaztatott.

Ezzel a közgyűlés véget ért.

VEGYES HÍREK.
— Lapunk múlt heti száma technikai 

akadály folytán nem jelenhetett meg, amiért is 
olvasóink szives elnézését kérjük.

— A bíróság köréből. Garbinszky Sándor 
kir. albiró most vette ki szabadságidejét és távol 
létének tartama alatt az ügykörébe osztott ügye
ket Mattyaxovszky Mór kir. járásbiró és Sallay 
Béla kir. albiró intézik el.

— Szabadságon. Dr. Widder Márk járási 
tiszti orvos augusztus hó 3 ától szeptember hó 3 áig 
terjedő időben szabadságon lesz és ez idő alatt hi 
vatalos teendőit Dr. Pogány Gerö körorvos fogja 
ellátói.

— Az asphalt járda a Kossuth Lajos 
utca jobb oldalán teljesen kész, a Kazinczy utca 
bán pedig folynak a munkálatok. E héten a Kossuth 
utca baloldalának a Laboré hidjától kezdődő ré
sze a Csillag szállóig szintén elkészül, e hó végé 
vei pedig a tervbe vett összes asphalt munka át 
adható lesz.

— Országos rá sár. Hétfőn és kedden e 
hó 8 án és 9 én országos vásár lesz városunkban, 
melytől úgy a kereskedők, mint a termelők sokat 
várnak. A szarvasmarhának azonban ára a nagy 
takarmányhiány miatt nem igen lesz.

— 17 pénzintézet. A nagymihályi önse 
gélyző egylet számolva üzletkörének és forgalma 
n#k gyarapodásával, elhatározta, hogy felszámol 
és részjegyeinek tulajdonosaiból w Nagymihályi 
Gazdasági Bank**  cim alatt részvénytársasággá 
alakul át. E végből legközelebb rendkívüli köz 
gyűlést fog egybehívni, melyen az igazgatóság 
erre vonatkozó indítványát megteszi. Az alakú 
landó r. t. az önsegélyezési üzletet továbbra is 
megtartja és e címen egy külön önsegélyezési 
osztályt létesít.

— Halálozás. Lövik Gusztáv varannói kir. 
aljárásbiró — mint arról részvéttel értesülünk — 
folyó hó 25-én szélbüdésben hirtelen elhunyt Va 
rannón.

bán talán senki sem szerette őszintén, pedig 
Ingeborg kisasszony máskűlömben kedves ba
rátnőjük volt. Egy részük búsult, niás részük 
irigykedett. Sőt voltak közöttük olyanok is, a 
kik egyenesen a szivébe szerették volna dőlni 
azt a hegyes gombostűt, amivel a boldog meny
asszony szalagos ruháját összetüzdelték. De 
valamennyi édesen mosolygott rá, valamennyi 
túláradó szeretettel gratulált.

Ki érdemli meg a szerencsét, ha te nem, 
aranyom ?

— Te arra születtél, hogy előkelő, nemes 
asszony legyen belőled.

— Te már gyermekkorodban is első vol
tál közöttünk.

— Maradj mindig olyan boldog, mint ma. 
Vőlegényed szeressen úgy, ahogy én szeretlek 
kedves Ingeborgom.

— Ha nagyon jól megy a dolgod, emlé
kezzél meg a te hfl Erzsikédről, akinél jobban 
senki sem szeret ezen a földön.

Így ömlőitek a fogadkozások, igy áradoz
tak a magasztaló beszéllek Ingeborg kisasszony 
felé, aki hófehér ruhájában merengő arcával

— Vj malom A nagymihályi mümalom 
leégése folytán és tekintve, hogy Sztáray Sándor 
gróf a régi mümalom felépítésétől elállóit, a gazda
közönség körében azon eszme merült fel, hogy 
Nagymihályon egy nagyobb szabású gőzmalom 
építtessék. Többen fel is keresték e tárgyban a 
grófot, aki örömmel üdvözölte az eszmét, mint a 
inelyn*  k kivitelétől gazdaközönségünk sok jót vár 
hat, a termények ára ugrania nem fog egyes 
malmok önkényétől függni. Sztáray Sándor gróf 
ennek folytán julius hó • ának d. e. 10 órájára 
a központi ura lalmi irodába egy szükebb körű 
értekezletet hívott egyb *. amelyen megjelentek : 
dr. Eerenczy El k. Widder Samu. Weinberger 
Arthur, W»inber.;er Z-igtnond. Czibur Bertalan, 
Spiegel Samu, B- rtus Boldizsár, Schvarcz Bernit 
Landesman Vilmos, Schreiber Jónás, dr. Ept rjesy 
Lajos és dr. Kállai József. Az értekezleten gróf 
Sztáray Sándor kifejtette nézeteit és azon ajánla
tot tette, hogy egv 3—400 mm. napi őrlő képes 
seggel bíró gőzmalom a vasút mentén építtessék 
fel, ő a malom prosperálását biztosítottnak látja, 
mert vidékünk egymagában képes a szükséges 
terményeket szállítani, nagy fogyasztási piacunk 
van és a kedvező szállítási díjtételek folytán na 
gyobb kivitelre is számíthatni. Amennyiben az 
értekezlet egy részvénytársaság alakítását látná 
jónak, ö is belép a részvényesek közé.

A dologhoz JKeiwőeryer Zsígmond nagy szak 
értelemmel szóllott hozzá es a felvetett kérdésekre 
szakszerű felvilágosítással szolgált, szerinte is a 
malomnak szép jövője van Nagymihályon és azon 
ajánlatot tette, hogy 6 —800.000 korona alaptöké 
vei egy részvénytársaság alakíttassák.

Dr. Eperjezy Lajos csak a termelők és nem 
a közönség érdekeit látja biztosítva az alakulás 
sál és különben is aggályai vannak, hogy a malom 
prosperálhasson.

Czibur Bertalan nehezen hiszi, hogy rész 
vénytársasági alapon a malom felépülhet, de 
ajánlja, álljanak össze a gazdák, az ő érdekük 
függ első sorban a vállalattól, építsék tehát ők 
fel a malmot szövetkezeti utón.

Widder Samu még nem látja a kérdést 
érettnek arra, hogy a mai értekezlet határozhas
son, mert a vidék hangulatáról még tájékozva 
nincsen, felvetette azonban azon eszmét, hogy a 
gőzmalom felépítésével a városnak villamos vilá 
gitása is keresztülvihe’ó volna.

Dr. Kállai József indítványára a határozat
hozatal felfügg*  sztetett és aug. hó 7-ének d. e. 10 
órájára az értekezletnek folytatását határozták el, 
amikorra a vidék több birtokosa is meghívást 
nyer. Sztáray gróf is hozzájárult ebhez és meg 
köszönte az érdeklődök megjelenését, az értékes - 
letet bezárta.

l’gy értesülünk, hogy az alakulandó rész
vénytársaságnak 600.000 korona alaptőkéje lesz 
és e célra 2tXM> darab 300—300 koronás részvény 
fog kibocsáttatni.

— Gyémántmisés püspök. A kassai 
egyházmegye nagyérdemű püspöke, liubict Zsig
mondi m. hó 19 én töltötte be pappá szentelésének 
60 ik esztendejét Teljes testi és lelki frisseségben 
virrad a tudós főpapra ez a ritka évforduló, mely 
csak kiváltságos keveseknek jut részéül. Bubics 
püspök aki legnépszerűbb és leghazafiasabb fő
papjaink egyike, mint minden évben, most is 
Badenben üdül és igy gyémántmiséjét csak haza
jövet, a jubiláló egyházmegye ünnepségeivel egy
szerre, Nagy boldogasszony napján fogja székhe
lyén megünnepelni

olyan volt épen, mint az angvalszárnyu Mignon, 
amint ül és énekel a vak hárfás oldalán. Szive 
tele volt szerelemmel s arca ragyogott a büsz
keségtől.

IV.
A régi almáriomon álló talpas óra régen 

elütötte már a négyet, de Barcza István nem 
toppant a szobába. Nem hozta magával a fé
nyes aranykarikát.

Barcza István nem jött. Helyette az öreg 
árendás lépett az ünneplők közé. Sápadt volt 
és a szemei ki voltak sírva. Nyitott levelet tar
tott a kezében és szótlanul átadta Ingeborg 
kisasszonynak.

Ingeborg kisasszony olvasta félig fenn
hangon a levelet.

lekintetes ur! Barcza István a törvény
szék fogházában ül, mint vizsgálati fogoly. N. 
P. gróf, aki régebben összeköttetésben állolt 
családjával, vádat emelt ellene, hogy nagyobb 
összeg erejéig visszaélt a nevével. Barca István 
a vizsgá óbiró előtt mindent bevallott. Szeren
csétlenségét egy szépségéről híres könnyelmű 
leány okozta akiért becstelenségbe keverte 
magát. Engem kért föl a boldogtalan, hogy

— A pottahlvatal immár uj helyiségei- 
bon működik, szép, kényelmes szobák állanak az 
.gyes osztályok rendelkezésére és a közönség is 
kényelmesebben eljut mindenhová. Az áthelyezés 
folytán a Kossuth Lajos utcáról elkerültek a táv 
iró oszlopok, amely körülmény főutcánknak csak 
előnyére van. E helyütt kénytelenek vagyunk fel 
szóllalui azon fonák és eléggé nem is kifogásol 
ható iutézkedés ellen, hogy dacára annak, misze
rint a posta most a Kossuth Lajos utca végen 
van, úgy ezen, mint a Sulyovszky-utca lakói a 
leveleket és egyéb postai küldeményeket most 
egy órával később kapják, mint eze.ött. Ez egy 
aosurduin es tűrhetetlen állapot, helytelen beosz
tásra és a nagykő önség iránti figyelmetlenségre 
vall. A szegény levélhordók is kétszer annyit fut 
uak, mint eddig, ők azonban nem tehetnek arról 
és kénytelenek a kiadott rendeletnek megfelelően 
eljárni. Megszoktuk már, hogy egyes hivatalok a 
közönség érdekeit mibe sem veszik, de hogy sa 
ját közegeiket is nyaggatják, ez már abderai ál
lapot. Mintha az olyan uagy dolog volna, hogy 
egyik oldalon egy, a másik levélhordó a másik 
oldalon járjon. Ha pedig kevés a személyzet, úgy 
egy harmadik ievélhordó iránt előterjesztést kell 
tenni, felhívjuk ezen körülményre a postahivatal 
figyelmét és hisszük, hogy haladéktalanul intéz
kedni fog ez állapot megszüntetése iránt.

— Gynumnluml magántanfolyam. 
Ac él Dezső absolvált tanárj. igazgatása alatt f. 
évi szepiember elsején Nagymihályon gymnasiumi 
magántanfolyam nyílik meg, melyro egyelőre I. 
osztályú tanidók iratkozhatnak be, kik az év vé
gével nyilvános gymnasiumban levizsgáznak. Kí
vánatos, hogy tekintettel a város érdekeire és a 
mérsékelt tandíjra, minél többen jelentkezzenek. 
Felvilágósitást szívesen nyujt dr. Cilitek Samu és 
Briinn Mó- bankigazgató. Más osztálybeliek, vala
mint realisták, fiú és leány polgáristák kü
lön órákban nyerhetnek oktatást. Vidékiek Aczél 
Dezsőnél ellátásban is részesülhetnek.

— Halálokán. Gulácsy Sándor oki. gyógy
szerész élete 23 ik évében f. bó 1 -én Bánocon el
hunyt. Temetése e hó 3 án általános részvét inéi 
lett ment végbe.

— Jiiinxihiet. A nagymihályi ifjúsági egye 
sülét julius hó 3 áu rendezett nyári mulatsága al
kalmából felülfizetlek : Dr. Eperjessy Lajos 9 K. 
Sarudy Józsefné 2 K 40 f. Mérvay Jenő, Polányi 
Géza. Rontsinszky Ágoston, Strömpl Gábor 2 — 2 
K. Friedman Mihály, Klain Sándor, Malatiuszky 
László 1 —1 K. Leichtman Lajos, Lencsés András 
Zseltvay Béla 80—80 í. Atnbriskó Bertalan, Ra- 
kovszky Aladár 60-GO f. Goldstein Izidor, Her- 
czik Béla, Ruczky Árpád 40—40 f. Pelles József 
30 f. — Fogadják a szives felülfizetök, úgy ked
ves vendégeink, az ifjúsági egyesület hálás kö
szönetét. Ai elnök.

— l'rtenitén A m. kir. posta és távírda 
kassai igazgatósága lapunk utján is tudatni óhajtja, 
hogy a m. kir. keresk. miniszter — üresedések 
hiányában — posta és távirdagyakornok jelölti 
állásokra pályázatot hirdetni nem fog és hogy 
gyakornokjelöltek pályázaton kívül sem vétetnek fel.

szomorú sorsáról értesítést küldjék a Tekintetes 
urnák. Márton Pál fogházigazgató.

Ingeborg kisasszony olyan lett, mint a 
halál. Karjai mereven lelógtak és a borzasztó 
levél odaesett ijesztő fehérséggel a kicsi lábaihoz.

Egy ideig igy állott megkövülve. Azután 
fölkérte az apját, fölkérte a barátnőit: hagyják 
magára mert le akar vetkőzni I Mindenki né
mán távozott a szobából.

V.
Ingeborg kisasszony nem vetkőzött le, a 

mikor egyedül maradt. Nem is sirt, nem is 
tépte a haját. Csak érezte, hogy nem élhet 
többé. Hogy ezt a csalódást, ezt a gyalázatot 
nem éUieti túl.

Hófehér ruhájában, úgy ahogy volt, ki lo- 
pódzkodolt a kertbe, végigsuhant a kerek er
dőn és ment gyors léptekkel a folyó felé.

Először bokáig ment be a folyóba azután 
csípőig ... és olt állott a dagadó hullámok 
között, nv ugodlan, büszkén, min egy hableány. 
Egy-két buborék pattant széjjel a habokban. 
Egy-két rózsalevél úszott bugdácsolva, lebegve 
a rohanó víz tetején . . .



— Lótolvajok. Egy idő óta MAlcza vidé
kén a lótolvajok gyakran fordulnak inog, csak 
nem régen A bániról három lovat vitt*  k el és ma 
se in tudhatni, kik voltak a tettesek és merre van 
az ellopott jószág. E hó 1 én éjjel Patriken ven 
dégazerepeilek a lócsiszárok és Prascuák Mihály 
istállójából 2 lovat. Sztasko Andráséból pedig 1 
lovat vithk el. LM Jánosnál is próbáltak sze
rencsét, azonban a gazda neszét vett**  a dolognak 
és kisietett a szobából, azonban vesztére. Meg
akadályozta ugyan, hogy lovait elvigyék, de a 
tolvajok annyira összeverték, hogy súlyos sebek 
töl összerogyott és felgyógyulásához kevés a re 
inény. A tolvajok bő ingujjba és nadrágba voltak 
öltözve. A csendőrség a legnagyobb erélylyel nyo
mozza a tettesek ot.

— Egyházmegyei hírek. A felsőzemp
léni ev. ref. egyházmegye f. évi őszi közgyűlését 
a deregnyői ev. ref. egyházban e hó 25 én tartja 
meg. A gyűlés reggel 9 órakor kezdődik, ezt meg 
előzőleg isteni tisztelet lesz, melyen Tóth István 
mibalyi lelkész fog imádkozni.

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület pap 
szenteléssel egybekötött őszi közgyűlését az abauji 
egyházmegyébe kebelezett szepsii ev. ref. egy
házban t. é. szeptember hó 25 én d. e. 10 órakor 
fogja megtartani.

— A laborczmenti ifjúság 1904. augus- 
tus 14-én a deregnyői alsóerdőben jótékonyczélu 
zártkörű bátyus táncmulatságot rendez. Beléptidij 
személyenként 2 kor., családjegy 5 kor. Kezdete 
délután 4 órakor. A tiszta jövedelem Deregnyő 
községe szegény iskolás gyermekeinek ingyen tan 
könyvvel való ellátására fordittatik.

— Próbából. Keszler Mór tánctaniló f. évi 
augusztus hó 13-án a tánctanitási idény befejezé
séül tanítványai részére próba táncestélyt rendez a 
Csillag szálló nagytermében, melyre a közönséget 
ezúton is meghívja. A táncpróba kezdete 8 órakor, 
vége 10 órakor. Ezután következik a vendégek 
és a ki nem fáradt növendékek táncvigalma. Be
léptidij személyenként 2 korona, csaladjegy 5 kor.

— Szerkesztő változás. A Sátoraljaújhely 
ben megjelenő „Zemplén- című újság eddigi tele 
lős szerkesztője dr. Szirmay István megvált állá 
sálé). A távozó szerkesztő helyét dr. Molnár János 
saujhelyi gyakorló orvos foglalta el.

— A gálszécsi tíizkárosultak javára 
Polcinyi Géza és dr. Eptrjezy Lajos városunkban 
gyűjtést rendeztek, melynek eredménye 411 kor. 
95 fillér volt. Ezen összeg Kovács Sámuel gálszé 
esi városi bírónak lett megküldve, ki azt a járási 
főszolgabírónak adta át. hogy a többi begyült adó 
mányokkal egyszerre osztassák szét. A tüzkáro 
sultak nevében Bencsik Béla szolgabiró dr. Eperjesy 
Lajoshoz intézett levelében hálás köszönetét mond 
a kegyes adományokért. — Adakoztak :

Gróf Sztáray Sándor, Polányi Géza 50—50 
kor. Dr. Eperjesy Lajos 30 kor. Czibur Bertalan 
20 kor. Nagymihályi kereskedelmi és hitelbank 
15 kor. Horváth Sándor, Slrömpl Gábor, Spiegel 
Bernát. Spiegel Samu, Barnai Andor, dr. Widder 
Márk 10—10 kor. Dr. Chudovszky Mór, Füzessérv 
Tamás, dr. Kállai József, Nagymihályi önsegélyző 
egyesület, Bajusz Andor, dr. Fuchs Ignácz 5—5 
kor. Friedman Simon, Rontsinszky Ágoston, Brünn 
Mór, dr. Glűck Samu, LöíHer Noa, LöfHer Miklós 
Müller B. és fiai 4 — 4 kor. Bartus Boldizsár, 
Frőhlich Gyula, Bucsinszky Lajos, Glück Mór 
Friedman Mityu 3 — 3 kor. Görgey Géza, Remenar 
Adolf, Szőllő8Í Sándor, Widder Béla, dr. Kellner 
Mihály, Walkovszky Béla. Garbinszky Sándor. 
Bergor Ernő, Marmorstein Jenő, Lándai József, 
Handler Miksa, dr. Veszperényi József, Barna 
Bertalan, Semsey Gyula, Stadier Mihály, Zsem 
bery János, Fail Arthur, Landau Lázár, Brügler 
Samu, Brügler Lajos. Landesman Vilmos. Schreiber 
Jónás 2—2 kor. Rontsinszky Géza, Cséry E'ek, 
Reviczky Imre, Tolvay Imre. Egrrczky Mihály, 
N. N. Chira László. Baán János, Be'ász János, 
Rosenberg Ignácz, Lőwi Bernál, Moskovics Mór. 
Guttman Márk, Goldstcin Adolf, Klvinbündl«*r  Li 
pót. Steindler Etel. Kiéin Hermán. Stern Ármin, 
Kiéin Gyula, Lidit mán Hermán. Goldfinger Simon 
Berkovics A. Lipót, Land« sman Izsó, Dobozy 
Lajos, Bendy János, Miskovics B *la.  Frimmer 
György. Gottesman Mór, Brügler Mór. EichenLaum 
Lipót, Kolozsváry Ödön. Kiéin Lipót, Kiéin Simon 
Berkovics Ignácz, Grünstein Hermán, Gyurócsik 
György, Leb» da Mihály. Csincsár János, Grüii 
wald Lipót, Maslyay József, Kalinovszky \ iktor, 
Medveczki N., Bencsik Károly. Janecsek József, 
Zboján Mihály 1—1 kor. További adakozók
névsorát jövő számunkban közöljük.

— Példás kedvezményt léptetett életbe 
hazánk egyik legszebb és legkedveltebb fürdője : 
Herkulesfiirdő. Az igazgatóság mindazokat, kik 
szerény jövedelemmel bírnak, e hó 26 tói kezdve 
•>O0/0 árkedvezményben részesíti úgy a lakás, mini 
a páratlan gyógyhatású kéndus és közös meleg 
fürdők árainál. Lmeretos, hogy e vilánhirü für 
<b»k csalhatatlan sikerrel használtatnak ischias, 
idült csuz. köszvény, bőr s csontbetegségek, arany 
ér, altesti bántalmak. vesebajok, vérszegénység, 
stb ellen. Dicséretes cselekedet az igazgatóság 
részéről, I ogy az említett kedvezmény által mó 
dót nyújt az intelligens középosztálynak is, hogy 
Herkulesfiirdő gyógyító és üdítő hatásában része 
sülhessen.

— Asszonyok nyári foglalkozása. 
Minden I áziasszony egyik legfontosabb feladatú 
nak tekinti évente legalább egyszer fehérnemű 
szekrényét alaposan kiüríteni és minden egyes 
darabot — ha az nem is lett használva — ke 
resztülmosni. Sok vidéken szokásos a mar mosott 
fehérneműt egy napig a fűre teríteni, ahol a nap 
sugarak azt szorgalmas öntözés közben fehérítik. 
Nálunk ez a módszer kevésbbé s okásos, attól el 
is tekinthetünk, ha a fehérneműt jó mosószerekkel 
kezeljük, pl. a Schicht féle „Asszonydicséret*  mosó
kivonattal beáztatjuk, aztán Schicht féle szinszap 
pannal (Szarvas vagy Kulcs jegygyel) beszappa
nozva, jól kimossuk és kiöblítjük. Ajánlatos még 
a fehérneműt mosás után Schicht féle fehéritőszap- 
pannal (védjegye „Hattyú a csillagban*)  kifőzni. 
A siker minden háziasszonyra nézve kielégítő lesz. 
A „Schicht*  név kezeskedik minden e név alatt 
előforduló mosószerek helyes alkalmazása mellett 
a tisztaság és kártalanságért, valamint a teljes 
sikerért.

— Pályázat lelkészt állásra. Kun Bér 
tálán ev. ref. püspök a tiszáninneni ev. ref. egy 
házkerület f< lsőzempléni egyházmegyéjébe bakéba 
lezett tussal ev. ref. egyházközség lelkészi állására 
pályázatot hirdet. Az állás évi jövedelme ez idő 
szerint 1540 korona, mely összegből a kongnia 
579 kor. 11 fillért tesz ki. A pályázatok legkésőbb 
f. évi szeptember hó l éig nyújtandók be llutka 
József bánóczi espereshez.

SZÍNHÁZ.
Előreláthatólag egy évre lezárjuk lapunk 

ezen rovatát. Vége van a 21 napos saisonnak, 
melyben a nemesebb szórakozás, a jó ízlés és 
zengzetes nyelvünk kultúrájának mutathattuk 
be hódolatunkat.

Monory is meg lehet elégedve itteni ered
ményeivel, különösen ha figyelembe veszi, 
hogy a kánikula legelviselhetetlenebb napjai
ban játszott társulata és hogy előadásait meg
szakítás nélkül folytatta. Az erkölcsi eredmény 
mindenesetre meg volt; jövőre talán szaba
dulni fog a színkör bérének fizetésétől és 
anyagi eredménye is lehet majd.

Az előadásokról a következőkben számo
lunk be:

Csütörtökön jul. 21-én Malonyay, Bákosi 
és Szabados nagyhatású s szép zenéjü operettje 
a -Bolond*  ment. Nagy Aranka Bimbilla sze
repében jól játszott s sok tapsot aratott, hangja 
kellemes és sokat várunk tőle. Kitűnt még Vi
rágh (Bimbó) és Hajcsányi (Deli).

Pénteken jul. 22-én Forgószél kisasszony < 
három felvonásos énekes bohózat került színre. 
Balázs Janka Liáné szerepét ötletességgel, ked
vesen játszotta el. Virágh (l.ebardier Gaston) 
kabinet alakítást nyújtott és mindnyájan jól 
mulattunk mókáin. Igen hálás elismerésben ré
szesült Sajó (Scrignan hadnagy) és Szapárv 
Janka (Aurelia).

Szombaton jul. 23-án szépszámú közön
ség előtt ment az -Aranyvirág- három felvo
násos operett. Molnár Bella dicséretre méltó 
igyekezetét tanúsított. Balázs Janka (Stone El
len) igen kedves volt s sikkesen táncolt. Virágh 
(Cauld Harrv) imponáló jó kedvvel játszott és 
animoval táncolt 28 fok Hcamur mellett, sőt 
egves számokat még megismételnie kellett, a 
miért sok tapsot is nyert. Kitűnt Hajcsányi és 
Zilahi is. A közönség szívesen fogadta az elég 
szépen kiállított darabot.

Vasárnap jul. 21-én zsúfolt ház előtt a 
• Drótostót« került színre. Nem sok jót mond
hatunk az előadásról, az előjáték énekszámai 
nagvon is primitívek voltak, a quar tettek és 
finálék sehogy sem mentek össze. Szembeötlő 
volt az egész idény ala t eltűrt hangnélküli 
kórus dissonuatiája. Egjedűl Virágh volt az, 
aki Pfefierkorn szerepében állandó jó kedvben 
tartotta a közönséget. Törhető volt Kellér is 
Gűnter szerepében.

Hétfőn jul. 2ö-én -Doktor ur« Molnár 
Ferencnek már nálunk ti bbször előadott 3 fel- 

vonásos bohózata ment. F. Egyed Lenke (Sár
kányáé) elég ügyesen mozgott szerepében és 
megfelelt Hajcsányi (Csathó) is. Virágh (Puzsér) 
virtuozitással kiszínezett alakitás volt, aminőt 
csak ritkán látni. Nem volt ő az a túlzottan 
bohóckodó alak, mint eddigi elődei, akik itten 
kreálták ez alakítást.

Kedden jul. 26-án az esőmentes szinkőr 
csütörtököt mondott, úgy a nézőtéren, mint a 
színpadon csurgóit a viz s e miatt az előadást 
másnapra kellett halasztani. A Virágh jutalom- 
játékára bejött közönség a Barnáiban igyeke
zett magát kárpótolni az elmaradt műélvezetért.

Szerdán jul. 27-én Virágh Ferencz juta
lomjátékául -Lili*  került szilire. A közönség 
elismeréssel adózott kedvencének és egy pén
zes zacskóval és sok virággal kedveskedett 
neki. Balázs Janka (Ameiie) s Hajcsányi (Plin- 
chard) még megállták helyüket, a többi sze
replők azonban a legenyhébb mértéket sem 
ütötték és jobb velük nem is foglalkozni.

Csütörtökön jul. 28-án Planquettc 3 fel- 
vonásos operettje, a -Kornevillei harangok < 
Hajcsányi István jutalomjátékául ment. Az elő
adás elég acceptabilis volt, Hajcsányi szép éne
kével tetszést aratott és sok tapsot nyert. Tisz
telői több csokorral és pénzgvüjtéssel fejezték 
ki iránta elismerésüket. Nagy Aranka és Ba
lázs Janka szintén kitűntek énekükkel, Virágh 
(Gáspár apó) nagyon bizonytalanul mozgott és 
látszott, hogy szerepébe csak beugrott.

Pénteken jul. 29-én másodszor adták a 
• Drótostót «-ot kis közönség előtt s joggal bosz- 
szankodtak, hogy a második felvonás táncszá
mait kihagyták, ’e beívelt bizony inkább elma
radhatott volna az ének.

Szombaton jul. 30-án utolsó előtti előadá
sul és Balázs Janka jutalomjátékául a -Kis 
kofa- került színre. Bizony gyenge egy darab, 
zenéje is messze áll attól a ponttól, ahol az 
igazi operetté kezdődik. A szereplők tőlük tel- 
hetőleg igyekeztek lelket önteni a darabba, de 
hiába, nem sikerült. Balázs Janka és Molnár 
Bella a közönség tetszését kivívták, Virágh sok 
tréfát és helyi viccet csinált, hol kisebb, hol 
nagyobb szerencsével és tetszéssel.

Vasárnap jul. 31-én utolsó előadásul Ke
rekes Pungur Mihály tákolmánya -Obrenovics 
Sándor Szerbia királya élete és halála- .mű 
látványosság ment. Ezzel befejeződött az . ény 
és e rovat vezetője is búcsút mond ugv a kö
zönségnek, mint a társulatnak, a viszontlátásig!

Z.

E.I.I5. .zerke.ztő - Dr. Kállai József.
Kiadóhivatal) művezető : X*ándfci  JÓXSftf.

Hirdetések.
IZ é r e 1 e m !

Azon t. hölgyet vagy urat, akinek esernyő
met kölcsönadtam, de máig vissza nem kaptam, 
kérem szíveskedjék azt hozzám visszaszármaz
tatni. Friedman Mihály.

Minden családnak 

saját jól felfogott érdekében csakis a 

Kathreiner-fcle 

Kneipp-maláta kávét 
szabadna pótlékul használnia
a mindennapi kávéitalhoz.



Felhívás
Nagymihály község lakosaihoz.

A járdázásról alkotott községi szabályren
delet 6-ik és 7-ik szakaszaira hivatkozva fel
hivatnak Nagy mihály község lakosai, hogy há
zaik előtt elvonuló asphaltjárda, valamint a 
vizfolyókák folytonos tisztán tartását annyi
val inkább kötelességüknek ismerjék, mert a 
mulasztásban lévők költségére fognak a tisztí
tási munkálatok elvégeztetni, ezenfelül a leg
szigorúbb pénzbírság fog ellenük alkalmaztatni.

Miheztartás végett a szabályrendelet (i-ik 
és 7-ik szakaszai teljes szövegükben alább kö
zöltéinek.

6.
A járda és a vizfolyókák folytonos tisztán 

tartásáról gondoskodni a ház-, illetőleg telek
tulajdonosok, a bérházakra nézve pedig az uteára 
néző helyiségek lakóinak kötelessége, mely cél
ból a járdát a szükséghez képest naponkint le
seperteim és felöntözletni, télben a járdáról a 
havat lesöpörtetni, a jeget megfelelő módon a 
járda megrongálása nélkül felvágatni és a jár
dát homokkal vagy fürészporral beszóratni kö
telesek. Ha ezen kötelességüknek az elöljáró
ság felhívása dacára eleget tenni vonakodnának, 
az itt felsorolt teendők a mulasztásban lévők 
veszélyére és költségére az elöljáróság állal 
fognak teljesittetni.

7. §•
A járdák a gyalogközlekedésre, a vizfo

lyókák a vizlevezetésre folytonosan szabadon 
tartandók, ennélfogva azokat bárkinek bárminő 
célra elfoglalni avagy azokra bármit lerakni 
tilos. Építkezések alkalmával azonban az épít
tető az elöljáróság engedélye alapján megha
tározott időre a járdát elfoglalhatja, de az oko
zott kárt megtéríteni tartozik.

Az ezen szakaszokban jelzett tilalom el
len vétők az elöljáróság által a kövezési alapra 
fordítandó és annyiszor a mennyiszer 20 ko
ronáig terjedhető pénzbírsággal büntetendők. 
Ugyancsak az elöljáróság a járdára és úttestre 
elhelyezett tárgyakat a fél költségére és veszé
lyére elbontathatja.

Nagymihály, 1901. julius 28.

Jóth JÜrpád Szladek József
jegyző. bíró.

Bor eladás.
Tudatom, hogy 190 2. évi 

szabolcsi borom 
vart eladó. — Hektoliterenként 44 K.

Hordók saját beszerzési áron számíttatnak.

özv. Madarász Lajosné.

Védjegy.
Egy készülék ára 3 kor. 
utánvét mellett =====

Minden t. hölgy saját maga, minden divat szerint, minden fáradság nélkül 
készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL féle

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

segélyével, anélkül, hogy a szabászati rajzot megtanulta volna. 
Eme készülék minden testalkat részére szabályozható. Akadé
mián vizsgáztam. Számos elismerő levelet kaptam minden 
országból. Minden államban törvényileg védve és szabadalmazva.

Guschelbauer Antal, Sopron.

£3? Képviselők minden helységben kerestetnek.

1793—1904 tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Balkó István sátor 
aljaujlx lyi lakos végrehajtási arv. rés jog hatályá 
val bíró önkéntes bírói árverési ügyében a nagy 
inihályi kir. járásbíróság területén lévő a falkuM 
30 sz. tjkvben A. I 123. hrsz. alatt felvett és B. 
9. s. sz. alatt Balkó István nevén álló belingat 
lanra 1165 korona, továbbá a falku-d 215. számú 
tjkvben A. I. 124 hrsz alatt felvett s B. 8. ssz. 
alatt Balkó István nevén álló belsőségre az árve 
rést 45 koronában ezennt I megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt in 
gatlanok az 1904. évi szeptember hó 24-ik 
napján d. e 9 órakor Ealkus község birájá 
nak házánál megtartatni • nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla 
nők becsárának 1<*  százalékát vagyis 116 korona 
50 fillért, illetve 1 korona 50 Hitért készpénzben, 
vagy az 1881. Icz. 42 ijában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügvminiszteri rendelet 8 íj
ban kijelölt ovadékképos értékpapírban a kikül
dött kezéhz letenni, avagy az 1881. LX tcz. 
170 t? a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elölegus elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 
Nagymihálybán 1904. évi julius hó 10-én.

Garbinszky. kir. aljbiró.

Fontos sérvben szenvedőknek!
Ne mulassza el senki, kinek kedves élete s 

egészsége, magának beszel ez ni a legújabban javí
tott cs. és kir. szabadalmazott amerikai
rendszerű Gummiservkötót beszerezni. A guintnii 
sérv kötő Pollítzer találmánya s a leghíresebb orvos 
szaktekintélyek a legjobbnak ismert*  tett el. Mert 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható so a 
sérvet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérv kötőnek a testről váló 
lecsúszást

Rendelésnél kérjük megadni a test körmére 
tét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal, vagy mind 
két oldalon van e. Megrendelést két a legnagyobb 
titoktartás m.-llett pontosan eszközöl :

POLLÍTZER MÓR és FIA
c*á«z.  és kir. s»ab. kötszerészek.

BUDAPEST, V., Deák Ferenoz-utcza 10.
Alapittatott 1854-ben.

1791 -1904. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy özv. Sirochtnan 
György né, úgyis mint kiskorú Siroeliman János, 
György s Mária téstgyámja végrehajtatónak kisk. 
Kovály Miklós és kisk. Kovály János, özv. Ko 
vály Mihályné, sz., Nviczkv Zsuzsámul végrehaj
tást szenvedő elleni 2200 K. tőkekövetelés s jár. 
iránti végrehajtási ügyében a nagvmiliályi kir. 
Járásbíróság területén levő a morvái 70 sz. tjkv. 
ben A. 1. 92. hrsz. alatt felvett s B. 9. 10 s. sz. 
a kisk. Kovály János s kisk. Kovály Miklós vég 
reliijtást szenvedők nevén álló s a végr. térvény 
156 § a alapján A. 1. s. sz. alait. Kovály András 
B 6. s sz. a. Kovály János (nős Hurcsik Anná
val/ s B. 7. 8. s. «z. a. Koválv Mihály s Kovály 
György társ ulajdonosok nevén álló belingatlanra 
616 K. továbbá a morvái 256. sz. tjkvben A. I. 
273. 289. 353. 384 453 502. 523.580.623. 647. 
hrszámok alatt kisk. Kovály János és Miklós vég- 
raha tásl szenvedők nevén álló külingatlan jutalé 
kára az árverést 63 koronában ezennel megálla 
pitott kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan 1904. évi szeptember hó 
22-ik napjának délelőtti 9 órájako r Morva 
község bírójának házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el 
fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok b< csirának 10%-át vagyis 61 K 60 f. t il
letve 6 K 30 f. t készpénzben, vagy az 1881. LX. 
te. 42. íj bán jelzett árfolyammal számított s az 1881. 
évi november hó 1-én .‘>333. sz. alatt kell ig. min. 
rendelet 8.4? ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kézéi lez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. c. 170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróság 
nál előieges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy 
Mihály bán, 1904. évi julius hó 10.

Garbinszky, kir. aljbiró.

Ridzina pusztai szeszfőzde részére ■MT ügyes szakképzett "W 

szeszfőző
kerestetik. — Bővebb felvilágosítást nyújt 

WIDDER SAMU ipar és mezőgazdasága 
RIDZINA Gyártelep u p Bánócz.

GOLDSTEIN JAKAB 
templom- éa ssoba-faató 

NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad rnindennciiifl festői és tapétázó munkákat 
valamint ablak- ét ajtó-mázolást. czimfestést és minden 
e szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutá- 
nyos árak mellett. — -------

íFestékkereskedésemben 
mindennemű Borostyánkő-máz szobapadlók fényes és tar
tós befestésére, szárai- és olajfestékek, firneisz terpen
tin, lakk, ecset, arany- és ezüst-bronz nagy választékban 
és jutányosán beszerezhető.

Schicht-szappan
VÉDJEGYEK:

vagy

1

a legjobb, legkiadó-
sabb és azért a ^süiSüíM 
legolcsóbb szappan

..Kuloa*

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a »SCHICHT« névvel és fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

Nyom. Landesman B. könyvnyomdájában


