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A tanév kezdetén.
A kánikula végvonaglásában a vakáció, 

az édes pihenés szép ideje elmúlt és ime 
ismét beköszöntött a hasznos munka, a fá
rasztó tevékenység bevezetője a hűvös szep
tember.

Még künn a mezőkön sárgán zöldel
lik a letarolt fű, a fák sudár koronáin még 
aranyosan szűrődik keresztül a nyári nap
fény meleg sugára, de bennt a múzsák hű
vös csarnokában már zsibongva nyüzsög a 
tudományszomjas ifjúság.

A szülők, gyámok kézen fogva veze
tik a reájuk bízott gyermekeket s iszonyú 
harc árán sikerül beiratniok csemetéiket, 
eljegyezve őket a tudomány fenséges Isten
asszonyának.

Ilyenkor tűnik fel legszembeötlőbben 
az az erős tódulás a tudományos pályákra, 
amely a mi viszonyainkhoz mérten éppen 
nem nevezhető egészségesnek.

Sok olyan gyermeket kényszerit a szü
lői szigor, de még inkább a szülői nagyra- 
vágyás az iskola szűk korlátái közzé, akit 
a szellemi fejlettség, tehetség, de főleg a 
hajlamok, más reá nézve hasznosabb, a jö
vőben jövedelmezőbb pályák felé vonzzák, 
de a gyermeki kötelesség a szülők parancs
szavát kötelezik reá.

Régi és elcsépelt dolog már az, hogy 
a gyermeket neveljük arra a pályára, melyre 
tehetsége, de főképpen hajlamai praedesti- 
nálják. De hiábavaló e téren minden törek
vés, a gyermek mindig arra az útra tere

TARCZA. 
Már késő.

Bizonytalan léptekkel, sápadtan és re
megve ment Ormav Sándorné végig az utcán. 
Az emberek, akik máskor mindig gyönyör
ködve nézték az elegáns szép asszonyt, amint 
kissé kihívó, üde arcával mosolyogva, nyájasan 
viszonozva üdvözlésüket — most meglepetve 
néztek utána. Egy tőzsdébe ment be és a bé
lyeget, melyet vett, izgatottan ragasztotta fel 
egy levélboritékra. Egyszerre csak odafordult 
a segédhez, aki kiszolgálta: >Kérem, czimezze 
meg, nem akarom lehúzni a keztyümet.*  Olyan 
hangon mondta, hogy a kis zsidó, mialatt tollért, 
tintáért nyúlt, meglepetve nézett reá. A címet 
kérte. Az asszony zavartan, gyorsan mondta 
tollba, mintha keserű lapdacsot kellett volna 
lenyelnie, úgy nézett. ’Pogánv I.ászló Tárnod.*  
Mélyen elpirult, akárcsak egy iskolás leány. A 
segéd mosolygott. »Es kommt sclion vor Gná- 
dige. Es kommt schon vor*  mondta. Később 
hosszú idő múlva is, ha eszébe jutott ez a mo
solygás Orinavnénak, ökölbe szorult a keze és 
arcába szökött a vér. Köszönés nélkül ment ki 
a szűk, keskeny helyiségből. A segéd bámulva 
nézett utána . . . Ormayné már két napja töp
rengett rajta, hogy hogyan címezze meg ezt a 
levelet. Az ő írását ismerik a tarnódi postán, 
hisz a szüleinek mindennap ir, az egész város 

lődik, amelyre a szülők előrelátása, óhaja 
őt sodorják. S a évge a dolognak legtöbb 
esetben az, hogy a kényszer megszüli, meg
nagyobbítja a szellemi proleturiátust, a dip
lomás éhezőket, kiknek sem kedvük, sem 
hajlandóságuk pályájukhoz nincsen s tisz
tára az emberiség terhére, a társadalom 
nyűgére nevelődnek fel.

Ha a beiratási statisztikát kissé tanul
mányozzuk, meg fogunk döbbenni attól az 
óriási aránytalanságtól, mely jellemzi a tu
dományos pályára terelt ifjúságunk töme
gét. A müipari, kereskedelmi, gyáripari, 
földmüvesi és még sok más pálya, mely 
biztos megélhetést nyújt követőjének, mind 
háttérbe szorul, mert ifjúságunk zöme a 
diplomás pályák felé tömörül, noha azok 
unos-untig túlzsúfoltak s csak küzdelmek
kel, nyomorúsággal fizetnek követőinek.

íme a százados előítéletek minő gazda
sági válságot képesek előidézni. A meg
élhetés, mely napjainkban oly súlyos gon
dot képez az által, hogy egy-egy pályát 
túlzsúfolnak az előre nem látó szülők aka
ratát követő gyermekek még növeltetik e 
körülmény által és a — nstrugle fór lifea 
— még nehezebb.

Bizonyosak vagyunk benne, hogy e 
nehány felvilágosító soraink egy lépésnyit 
sem viszik előbbre kitűzött célunkat, ifja- 
inkat, kik sem képességet, sem hajlamot a 
tudományos pályákhoz nem mutatnak, azok
tól visszatartani. De kötelességünk az el
vakult szülők szemei elé az uralkodó álla
potoknak hü tükörét tartani, hogy benne 

megtudná, hflgy ő levelet irt Pogány Lacinak, 
végre az az ötlete támadt, hogy egv üzletben 
cimezteti meg, ahol nem ismerik. Most inár 
ezen túl volt, csak föl kell adni a levelet. Egy 
hordárral küldte be a levelet a postára s míg 
a vevényt várta, holtra vált arccal állott egy 
kirakat előtt. Végre a vevénv is kezében volt, 
görcsösen gyűrte össze a szegény’ kis papír
darabot. 'Megtettem*,  mondta halkan s a saját 
hangjától megrémülve összerezzent.

Kábultan ment tovább, visszagondolva 
minden egyes percére annak a rettenetes pár 
hétnek, ami őt erre az őrült cselekedetre bírta. 
Örökkévalóságnak tűnt föl előtte az az idő, a 
mióta tudatára ébredt annak, hogy önmagát 
csalta meg, amikor rábeszélte Pogány I.aczit, 
hogy vegye el Emmit, a kis rokonát, ügy járt, 
mint azok a gyermekek, akik nagyon jók akar
nak lenni és odaadják testvérjöknek a vajas 
kenyerüket s azután sírásra álló szájjal nézik, 
hogy mint fogy az cl percről-percre. Kétségbe
esetten gondolt rá, hogy az esküvő napját már 
kitűzték és gyötrelmét, izgatottságát csak nö
velték azok a boldogságtól sugárzó levelek, 
melyeket Emmytől kapott.

— l'gy-e eljösz az esküvőre kis mamáin ? 
— irta legutóbb is Einmv. — Hisz csak neked 
köszönhetjük boldogságunkat, te ismertettél 
meg egymással minket . . .

Örült vágy szállta meg visszakérni, vissza
követelni, amit egyszer hideg észszel, gúnyos

Lapaok mai az Ama 4 oldalra törjed. 

megláthassák minő jövendőt szántak leg
féltettebb, legdrágább kincsüknek, gyerme
küknek, azáltal, hogy a kenyeret ma már 
nem nyújtó tudományos pályákra szorítják.

Szavunk legyen intés sziveiknek, ne
hogy akkor bánják meg üres nagyravágyá- 
sukat, melylyel gyermekük jövendőjét zúz
ták össze, mikor már késő s változtatni a 
dolgok rendjén lehetetlen.

Reméljük, hogy a szülők gyermekeiket 
most az iskolaév kezdetén több megfonto
lással s több gondolkozással engedik útra 
azon a pályán, amelyen gyermekük tehet
sége, hajlandósága, a legjobban s legbizto
sabban érvényesülhet. x.

— Kéi>vlaeliHe»tületl gyíílét. A város 
képviselőtestülete augusztus hó 30-án d. u. 3 óra
kor gyűlést tartott. Tárgyaltatott az elöljáróság és 
kövező bizottság jelentése az eddigi járdamunká- 
latokról, melyeket a közgyűlés tudomásul vett.

Hosszabb vitatkozásra adott alkalmat több 
utca lakóinak kérvénye, amelyben a fürdő, Jókai, 
Kazinczy és Rákóczy utca, továbbá az Andrássy 
Dénes ut mindkét oldalának a kir. közjegyzői iro
dáig asphalt járdával leendő ellátását kérik. A kép
viselőtestület azonban egyelőre csupán az Andrássy 
Dénes ut két oldalának a kir. közjegyzői irodáig, 
illetve a szolgabirói hivatalig asphalt járdával le
endő ellátását rendelte el, de csak azon feltétel 
alatt, ha ezen útvonalon elterülő házak és földek 
tulajdonosai az eddigi hozzájárulást felajánlják. 
Meg vagyunk győződve, hogy sikerülni fog mó
dot találni legalább a jelzett helyeken a járdát 
már most kiépíteni. A többi utcákra nézve a kép 
viselőtestület csupán az összes munkálatok szám 
adásainak beterjesztése után fog dönteni.

nevetéssel utasított vissza. Arra a gondolatra, 
hogy tán épen most csókolja, most öleli Pogány 
a menyasszonyát azzal a csókkal, azzal az öle
léssel, amihez neki volt jussa s amit ő dobott 
el magától — fejébe ment a vér és elöntött 
elmosott minden józanságot az agyában. Egy 
ilyen lázas percében ez izgatottságnak, amint 

| kétségbeesve járt homlokára kulcsolt kézzel 
le és fel szobájában, elhatározta, hogy félre 
tesz mindent: büszkeséget, jóindulatot, becsü
letet és irt, irt remegő kézzel egy szenvedélyes 
őrjöngő levelet, visszahiva azt, akit elűzött és 
Ígérve szerelmet, forró csókot, mindent . . . . 
Napokig küzdött magával, végre is győzött a 
gonosz, a féktelen vágy, az őrjöngő erkölcsi 
érzékén, a levelet föladta, a levél megy.

önmagától borzadva vonszolta tovább ma
gát, minden szembejövő arcán megvetést, el
itélést olvasva. Már a külváros piszkos, szűk 
utcái között ődöngött, a kis szatócs boltokból 
petróleum, doh és füszerszag csapott ki, a ho
mályos kis ablakokból kiváncsi arezok néztek 
utána. Fekete selyem ruhája a piszkos járdán 
egész porfelhőt vert föl, nem is vette észre, 
húzta maga után. Egy templom mellett ment 
el. Kiáradt belőle a gomolvgó tömjénillat és 
hallatszott az orgona mellett egv áhitatos ének
hang, amint könyörögve zengett az éghez. Es 
őt, aki református volt és nemcsak vallotta, 
de egészen a tapintatlanságig hangoztatta nem 
egyszer idegenkedését a Mária kultusztól, most



VEGYES HÍREK.
— l'elelös szerkesztőnk dr. Kállai József 

hazaérkezvén, átvette lapunk szerkesztését.
— A bíróság köréből. Garbinszky SAn 

dór kir. albiró szabadsága aug. bó 29 én lejárván, 
a jelzett napon hivatalát átvette.

— A szolyablrói hivatalból. Dr. B'íJdrr 
Márk járási tiszti orvos egy havi szabadsága vé
get ér és e hó 2-án átveszi hivatalát.

— Vj pénzügyiyazyató. A sátoraljaújhelyi 
pénzügyigazgatóság élére Mauks Endre pénzügyi 
tanácsos, pozsonyi helyettes kir. pénzügyigazgató 
neveztetett ki. Széles körökben megelégedést kel
tett a kinevezés, mindenki ismeri Mauks Endrét, 
a kitünően képzett tisztviselőt, a kiváló hivatal
főnököt, az igazságos és előzékeny embert. Nálá
nál jobban senki sem tölthetné be állását.

— Vj postakerületi igazgató. A kassai 
kerület, melyhez Zemplénmegye is tartozik, posta 
távírda és távbeszélő hivatalainak főnökét, liene 
Róbert kir. tanácsost Budapestre helyezték át, he
lyette Pál Imre budapesti p. és t. igazgató he 
lyeltes neveztetett ki.

— Kartell. Az idei nagy szárazság folytán 
előállott Ínségnek előjelei immár városunkban is 
jelentkeznek, ami a fogyasztó közönségre, különö
sen a szegényebb lakosságra semmiesetre sem fog 
üdvösnek mutatkozni. Ugyanis — mint helyi tu
dósitónk jelenti — a városunkbeli pékek egymás 
sál szövetkezve elhatározták, hogy a sütemények 
árát felemelik akként, hogy az eddig 10 krajcár
ért adott 7 darab sütemény helyett ezentúl csak 
ti darabot adnak. Az erre vonatkozó kartellt ma 
kötötték meg Lakner Antal pékmester lakásán.

— A nagymihólyl Lawn-Tennis Club 
saját alaptőkéjének gyarapítására a Barnai szálló 
összes termeiben f. hó 17 én zártkörű táncestélyt 
rendez. Belépti dij személyjegy 2 kor. családjegy 
5 korona. Kezdete 8 órakor. Felülfizetések köszö
nettel fogadtatnak.

— Halálos elgózolím. Rovnydk István 
fuvaros Petróczon trágyát fuvarozott egyik rokona 
Rovnyák Mihálvné udvarából. Midőn tegnap d. u. 
az udvarból egy megrakott szekérrel kiment, Uov- 
nyákué két éves fiacskája a szekérre kapaszko
dott és oly szerencsétlenül esett el, hogy a szekér 
kerekei alá került. Súlyos sérülésekkel került ki 
a kerekek alól s egy órai kínlódás után a szeren
csétlen gyermek meghalt. A bíróság felboncoltatta 
a kis hullát és nyomozatot indított annak meg 
állapítása iránt, kit terhel a gondatlanság.

— Életveszélyes verekedve. Laskon ni. 
hó 29-én búcsú volt, azon Bogár József és Balog 
Pál vásárhelyi lakosokat annyira összeverték, hogy 
véres sebektől boriivá vitték őket a helyszínéről 
haza. A csendőrség a tetteseket kinyomozta és 
őket a bíróságnak átadta.

mintha valami vonta, vitte volna l>e a temp
lomba. Pár perc múlva majdnem eszméletlenül 
borult a kis templom Mária képe elé bünbo- 
csánatért esedezve . . .

Már alkonyodon, mikor minden erejét 
összeszedve, hazatért. Az őszi alkony homályá
ban zavaros fantasztikus képeket látott. Napo
kon keresztül, mint egv alvajáró tett, vett, nyu
galmat erőltetett magára és beteg idegeit el
zsibbasztotta, megbénította a várakozás — mi 
lesz? — Férje aggódva nézte s annyiszor meg
kérdezte egy nap: nincs-e valami baja, olyan 
nagyon sápadt. .Semmi bajom- felelte könnye
dén s mosolyogni igyekezett. Várt, megfeszült 
idegekkel, várta azt, aki mögött nem is olyan 
régen a hidat felperzselte, nem is sejtve vagy 
nem is akarva sejtetni, hogy jöhet idő, amikor 
az önmaga előtt is titkolt érzelmek, nem kér
dik azt, hogy szabad-e, jó-e, de áttörnek min
den gátat. Minden neszre, minden ajtónyitásra 
figyelt, hátha most jön az, akit visszahívott. 
Végre jött — egv levél. Elolvasta egyszer, két
szer, sokszor a sűrűn teleirt lapokat és nem 
értett belőle semmit. Valami nagy csapás érte, 
ugv érezte és bódult agygyal, tágranyilt sze
mekkel bámult maga elé. Mint valami égő pont 
világított felé a fekete sorokból ez a két szó : 
• Már késő.< — Gépiesen állott föl, a levelet 
gondosan visszalette a borítékba és becsukta

_  Tűz. Töketercbesről Írja tudósítónk, hogy 
ott hétfőn ismét nagy tiiz pusztított, melynek csak 
hamar 15 ház, számos melléképület, sok szarvas 
marha s gabonanemü esett áldozatul. A kár 50 
ezer koronára rúg. melyből alig térül meg valami 
biztosítás utján. A tiiz gyújtogatás folytán egv 
szerre két helyen keletkezett és csak a lakosság 
vállvetett buzgalmának köszönhető, hogy az irtó 
zatos szélviharban az egész község el nem pusz
tult. Egy asszony a tűz színhelyén egy kendőbe 
burkolva szénbe csavart kendert talál’, ami nyil
vánvalóvá teszi, hogy a tiiz gyújtogatás folytán 
keletkezett.

— Építkezőnek. A Kossuth Lajos utcai le 
égett házakat serényen építik. A Löfflert Glilck féle 
házak emelve és szép tetőszerkezettel lesznek el
látva és a várost emelni fogják. A Grilnwald féle 
ház valószínűleg teljeseu lebontva lesz és helyére 
egész uj épület kerül.

— Vörheny. Az őrmezői uradalom cseléd 
lakosainál vörheny eset fordult elő. Dr. Pogány 
Gerö helyettes járásorvos a legszigorúbb intézke 
déseket tette meg, hogy a ragályos betegség ne 
terjedhessen.

— Véren verekedés. A f. évi augusztus 
Ilii 28-án vasárnap Klokocsóu megtartott búcsú 
alkalmával a klokocsói és kuszini legények össze
vesztek, s miután mindannyian előzőleg alaposan 
bepálinkáztak, csakhamar véres verekedés lett a 
vége. Különösen Gombol András klokocsói legény 
járt rosszul, akinek Halapi Mihály kuszini legény 
oly szerencsétlenül döfte szivébe kését, hogy Gom
bos 24 órai kínlódás után sebeibe belehalt. A 
gyilkost a csendörség letartóztatta.

— Eljegyzés. Steinhardt Ignátz helybeli 
lakos augusztus 30-án eljegyezte Guttman Anna 
kisasszonyt, Guttman Menyhért helybeli mészáros 
leányát.

— Végrehajtók bánata. Akkor boldog 
a magyar, ha a végrehajtó sir. Már pedig a vég
rehajtók panaszkodnak. A „Bírósági Végrehajtók 
Közlönye" újságolja, hogy rosszul megy a végre
hajtók dolga, mert a múlt esztendőben ebben a 
boldog országban negyvenezerre! kevesebb végrehaj
tás történt, mint harmadéve. Ez más szóval anv 
nyit jelent, hogy a magyart tavaly nem licitálták 
annyira, mint az előző évben. Csakugyan gazda 
godnék ez az ország, mint osztrák szomszédaink 
állítják ? A reményünk azért nem lehet valami 
vérmes, mert igy is háromszázezer magyar ember 
holmiját licitálták el a múlt évben. A végrehajtá 
sok számának kisebbedése tagadhatatlanul némi 
fellendülést jelent. De nem sokáig fog tartani a 
jó mód, mert máris fenyeget a takarmányhiány. 
Megint adósságot kell majd csinálni a magyar 
gazdáknak és adósságnak nagyon sokszor licitáció 
a vége. Majd a következő évek statisztikájának 
jobban fognak örülni a végrehajtók.

egy fiókba. Mikor este a szobaleány behozta 
a lámpát, rémülten sikoltott fel. Az asszony 
ott feküdt eszméletlenül a szőnyegen.

Sok, sok idő múlva, már majdnem tavasz 
volt, mikor először hagyták egyedül. Azt hitték, 
elaludt a nagy karosszékben. Pedig csak meg
fogyott, áttetsző kezével eltakarta arcát. Nehe
zen tudott csak felállni és minden bútorda
rabba bele kellett fogódznia, hogy a szekrényig 
mehessen. Kinyitotta az egyik fiókot, kivett 
belőle valamit, a kandallóig vitte és anélkül, 
hogy megnézte volna, a parázsra dobta. Arra 
sem fordult, mikor a tűz lángra lobbantolla s 
elégett. Visszament a karosszékbe a párnák 

I közé, a terűire húzta a takarót. Bágyadt mo
solygással nyújtotta kezét belépő férje felé, ki 
gyöngéden betakargatta.

— Édes jó asszonykám — mondta — 
csakhogy újra mosolyogni látlak, milyen bol
dog vagyok. En Istenem, milyen beteg voltál, 
de hol is hülhettél meg annyira ? Ezentúl majd 
jobban fogok reád vigyázni.

Az asszony két könycseppet törölt ki 
észrevétlenül a szeméből, egy kicsit el is pi
rult. — Ne félj kedvesem, ilyen beteg sohasem 
leszek többé I — mondta megszorítva a férje 
becsületes, erős kezét. H J.

*

— Megint vinuatartiAk a katonákat. 
Egy kis keserűség az idén is marad hátra kato
náiknál. Ennek oka az, hogy az idén is lesznek 
visszatartások. Csakhogy mig a múlt esztendőbeu 
a harmadik évüket kiszolgált legénységet tekintet 
nélkül altiszti rangfokozatára, tartották vissza, ad
dig az idén csak az altisztekre van szükség. A 
múlt esztendei felfordult viszonyok miatt ugyanis 
egyetlen egy ezred sem rendelkezik ujonckiképző 
altiszttel. Abban az esetben pedig, ha a harmadik 
évüket kiszolgált altiszteket hazabocsátanák, a ki
képzés teljesen fennakadna. Ezt kikerülendő, a 
hadügyminiszter elrendelte, hogy a harmadik évü
ket kiszolgált altisztek december 31-ig visszatar 
tandók az október 6 án bevonuló újoncok kikép
zésére. Az igy eltöltött három hónap két gyakor
latba számiltatik be.

— Népesedési statisztika. A nagymihályi 
anyakönyvi kerületben az elmúlt augusztus havá
ban 21 születési, 10 halálozási és 8 házassági eset 
lőtt bejelentve.

— Vj lap. Tokajban „Tokaj és vidéke**  
cim alatt ismét megindult egy társadalmi és köz 
gazdasági hetilap, melynek első száma múlt hó 
25 én elég változatos tartalommal jelent meg. Fő
szerkesztője dr. Engel Jakab és felelős szerkesz 
tője dr. Széctén Vilmos.

— Nemzetközi zsebtolvaj banda. Egy 
véletlenül leleplezett vasúti zseb metszés veszedel
mes tolvajbanda nyomára vezette a rendőrséget. 
A gazember szövetkezet Lembergben székel és 
manipulációit a vonatokon hajtja végre. A legtöbb 
tolvajlás a miskolc—mezőlaborci vonalon történt 
és sok dolgot adott a felvidéki rendőrhatóságok
nak. Eredményt azonban nem tudtak elérni, ami 
a banda tagjainak nagy szakavatottságára vallott. 
Pedig heteken keresztül magándetektíveket utaz
tattak a veszélyeztetett vonalokon. Végre is a vé
letlen jött közbe. Felhő István sátoraljaújhelyi pol
gári rendőr szombat éjjel vonaton Mezőlaborcra 
igyekezett. Legenyemihályon utitársa akadt. Egy 
meglett korú, elegáns ruházatú úriember szállott 
be a II od oszt, fülkébe s a detektivvel szemben 
helyet foglalt. Majd beszélgetést kezdtek s Felhő 
megtudta utitársa nevét s foglalkozását is (termé
szetesen álneveket). Feischl Ármin biztosítási ügy 
nőknek mutatta be magát s rövid beszélgetés után 
ásitozni kezdett, majd elszunyókált. Az ásitás és 
álmosság — azt mondják — ragadós. Felhő is 
előbb ásitozni kezdett s addig tátogatott meg bó
logatott, mig elnyomta az álom. Tőketerebes kö
zelében voltak, midőn a detektív arra ébredt, hogy 
utitársá a zsebeiben kotorászik. Felhő nem csa 
pott lármát, hanem álmot színlelve, hagyta, hogy 
az idegen fosztogassa. Az nem is zavartatta ma 
gát s midőn minden értékes tárgyat kiüritett a 
zsebekből, mint aki jól végezte dolgát, ismét vé 
gig nyújtózkodott a kocsi ülésen s nagyokat hor
kan tolt. Eközben Tőketerebesre értek. Ili a de 
tektív megrázta a horkoló tolvajt és letartóztatta. 
Az csak ámult bámult és csak akkor értette meg 
a dolgot, midőn Felhő Szelimmel szólva azt mondta 
neki, hogy: „Add vissza a gyűrűmet, úgy se le 
hét a tied. De a tárcám és az órám sem.“ — A 
tőketerebesi csendőrség motozáskor 3 pénzlárczát, 
5 aranyórát, 15 gyűrűi, láncokat s más értéktár
gyakat talált a tolvajnál, azonkívül 300 korona 
készpénzt. Ezután vallatás alá fogták s a bizonyí
tékok súlya alatt vallott is: Bergman Izraelnek 
hivják, lembergi illetőségű nyomdász. Egy nem
zetközi zsebtolvajbandának tagja, mely a vonaton 
operál. A banda székhelye L inberg, ahol heten 
ként találkoznak részben azért, hogy működésűk 
röl beszámoljanak, részben, hogy a lopott érték 
tárgyakat értékesítsék. Bergmannt beszállították a 
sátoraljaújhelyi ügyészség fogházába és a kitűnő 
fogásról azonnal értesítették a lembergi rendőrséget.

— Pótlás a babkávé ellen. Ha idegek, 
szív vagy gyomor megbetegedik, az orvos több 
nyíre az izgató babkávé élvezetét tiltja el. Csak 
hogy annak kedvelt jó ize úgyszólván már nélkü
lözhetetlen szokássá vált. Ezért már több, mint 
egy évtized óta a Katbreíner-féle Kneipp maláta 
kávét vezették be, mely ezt a jó izt szintén bírja 
a babkávé hátrányos tulajdonságai nélkül. Ez te
hát az egyetlen, valóságos pótlásnak bizonyult. 
A Kathreinerféle Kneipp maláta kávé gusztosos 
tiszta termék, melyet minden vevő azonnal fel 
ismer. Óva intjük háziasszonyainkat azoktól a 



sokféle „kivé pótlékok-tói, melyok minden el- 
képzelhető nagyhangú név alatt forgalomba hozat
nak, és ezáltal a közönség figyelmét, ezeknek a 
„különlegességek" nek tulajdonképeni összetételé 
tói elterelni, a közönséget tévedésbe ejteni igye
keznek.

— StilAgyl éa Diakant miskolezi gép 
gyáros cég kitűnő borsajtóira, valamint legújabb 
„Viliim" centrifugális bogyózó és zúzógépére fel
hívjuk olvasóink figyelmét. Kiemelendők különö
sen a cég által feltalált és készített „Kincsem" és 
.Hegyalja" borsajtók, nemkülönben a nagy Üzemű 
préseléshez készített .kettős kosaru“ sajtók, ame
lyeknél a régi világfából készített prése geniálisan 
egyesítve van a modern technika vívmányaival. 
A sajtó felső része aczél, alsó része faszerkezel. 
Eunélfogva a must sehol sem érintkezik vasré- 
szekke), hanem csak fával, ami a must színét, 
izét, zamatjai nem befolyásolja. A törkölyt nem 
kell összevagdalni, hanem kisebb darabokban is 
könnyen ki lehet venni. Az 1901. évi temesvári, 
az 1902. évi egri és a pozsonyi 11. mezőgazda 
sági országos kiállításon a cég borsajtói első dij 
jal, aranyéremmel lettek kitüntetve. A cég Ízléses 
árjegyzékét kívánatra minden érdeklődőnek meg
küldi.

— Mindennek ápoláa és gondozás a 
fenntartó feltétele. Ily célokat szolgál a Brázay- 
féle sósborszesz. Mint minden jónak, közkedvelt
nek, a mi elterjedésre jut — úgy a sósborszesz- 
nek is — egymásután keletkeztek utánzói. Ezért 
ajánlatos, hogy az utánzatoktól mindenki megkü
lönböztesse a Brázay-féle sósborszeszt az üveg 
alakjáról és az üvegen lévő védjegyről. A címke 
egyszersmind védjegy is.

CSARNOK.
Unter den Linden . . .

Miminek hívják.
Sem anyja, sem atyja.
Egy kis öcscse van csak, 
Ő taníttatja.
Mikor a városra
Háborúi az alkony,
Ott látni rendesen
Az utcasarkon.
Nevető kék szemét
Ismeri már minden
Unter den Linden . . .

Csupa dérit, csupa jókedv, 
Csupa dal ez a lány.
A bút, a borút
Nem is ismeri tán.
A fasor alatt
Ha végigéalad,
Kis lába nyomába 
Szinte kacag minden 
Unter den Linden . . .

Aki sertéseit gyorsabban akarja felhizlalni, 
aki teheneitől és kecskéitől több és jobb
minőségű tejet akar, aki erős igavonó bar 
ntokal és tüzes lovakat akar, egyszóval aki 
jövedelmezőbb állattenyésztést akar, az 

használjon

MANHATTAN 
tápport. Használatának költsége igen csekély 
és dúsan megtérül. HX) klg. 50 kor. 50 klg. 

kor. ;> kilót próbakiildeményt 5 ko 
rónáért küldünk postán és bérmentve utánvét 
tel, bogi/ a legkisebb gazda is meggyőződhes
sen a Manhattan por bámulatos hatásáról.
Központi főraktár: Manhattan Electrophor 
Vállalat, Budapest Vili. Aggtelekl-utcza 15.
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Üzlet áthelyezés.
Van szerencsém a n. é. közönség szi

ves tudomására hozni, hogy helyben, a Rá- 
kóczi-utcában 35 év óta fennálló 

fűszer- és csemege-kereskedésemet 
a Kossuth Lajos-utczába (Takarékpénztári 
épület) helyeztem át és tovább is ugvanily 
minőségben fogom vezetni.

Raktáramban a háztartáshoz szükséges 
összes fűszeráruk legjobb minőségben, bél
és külföldi ásvány- és gyógyvizek legna
gyobb választékban és olcsó áron kaphatók.

hvek hosszú során át az üzlet ezen 
ágában szerzett tapasztalataim azon reményre 
jogosítanak, hogy a n. é. közönség bizal
mával továbbra is megtisztel.

Midőn még t. jóakaróimat és vevőimet 
pontos és szolid kiszolgálásról biztosítom, 
vagyok b. pártfogásáért esdve

kiváló tisztelettel

Rosenberg Hermán.
jA. bécsi tisztító intézetek felvételi helye.

Boreladási hirdetmény.
Méltóságos Gr. Sztáray Sándor nagy- 
mihálvi uradalmában nagyobb mennyiségű

1902. ÉVI
saujheljji és vinnai bor

hordónként eladó.

Az újhelyi bor literje . . GO fillér. 
A vinnai » » . . 50 »

Hordók önköltségen számíttatnak. Bő
vebb felvilágosítást nyújt
az uradalom központi irodája

Nagymihályon.

A nagyérdemű közönség szives tudomására 
hozom, hogy az eddig folytatott

bérkocsi-üzletet
folyó évi szeptember 1 én beszüntettem.

Midőn a n. é. közönségnek és jóakaróimnak 
az irányomban tanúsított jóakaratukért hálás kö
szönetét mondok, kérem azt a jövőben is részemre 
fen tartani.

Kivaló^tisztelettel 

£and«sman Sémát 
bérkoesi-tulajdonos.

I. ren-d/ö. beregszászi

csemege szőllő
kilója 60 fillérért kapható

HAUPT H.-n£l
Nagymihály

Kossuth Lajos utca és Deák-tér sarok.

Postai megrendelések és szállítások pontosan 
eszközöltetnek.

Naponta friss szállítás.

A Spree partján egy kis házban 
Ül egy gyermek gyászban . . . 
Valahonnan egy levél jött, 
Egy bolond levélke.
A kis Mimi elolvasta,
Elolvasta s egy szót szólt csak: 
Vége !
S golyó röpült a fejébe . . . 
Mimi meghalt. Nincsen.
Hajh, azóta gyászos, 
Olyan sötét minden 
Unter deli Linden . . .

(Berlin) Faragó József.

F.lelát) ezerkeszlő : Dr. Kállai József.
Kiadóhiv.teli miivezető : Landat József.

Mathiász József kísérleti szőlő

telepén eladóvá tétetik Medoc Noir, fe
kete muskatály és Chasselas Vibert 

elsőrang-vt.

csemege szőllő
kilója 50 fillér.

VILÁGHÍRŰ
. REKORD festészeti mii intézet m kiválóan 
sikerült életnagysága arcképeiről, melyeket elis
mert művészek által készitt«t, számos (kir. köz
jegyző által hitelesített) elismerő levél a világ 

luimlen tájáról.

■
Elaörangu kepek árai:

Olaj . aquarell és pastell festésben 
fénykép után 4M-63 mi. nagy-ágban ár. 20 K.
Legfinomabb kiviteli! Brom Platin- és 
krétarajz ... ára 5K.

I

Részletes árjegyzék bérmentve.
Egy életn.lgyaágu festményt készítünk mindenki
nek teljesen lngyon, ha részünkre 5 rende
lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi.

„REKORD44
festéiieti müintézet

BUDAPEST, VII., Rottenbiller-utcza 46.

Kérjen mindenki

■aját érdekében

Valódi Kathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávét 

csak oly csomagokban, a melyek a
Kneipp páter védjegyet és a Kath- 
reiner nevet viselik, és kerülje gondo
san a silány utánzatok elfogadását.

........... ....................................
U4.ll/C



KEI L-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér -Glasur4 fénymáz 45 kr. 
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden szinben.

Mindenkor kaphatók :
GLŰCK MÓR czégnél N AG Y-MIH ÁL Y O N.

Schicht-szappan
VÉDJEGYEK:

vagy „Kolos'"

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

Minden kártékony vegvüléktől teljesen ment.

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

legyen ellátva.

Brázay-féle

Sósborszesz

A Brázay-féle Sós
borszesz a fejbőrt és 
a hajat megtisztítja 
a gombacsiráktól és 
ezzel elejét vesszük 
a hajhullásnak és a 
kopaszodásra vezető 

korpásodásnak.

Hirdetmény.
A Méltóságon Báró Ragályi Balassa 

Ferenczné, szül. Báró Balassa Emma butkai 
eladott birtokában Butka községben lévő 
gazdasági ingóságok, úgymint jármos ökrök, 
igás lovak, ökrös és igás szekerek, ekék, bo
ronák, hámok, fejős tehenek, növendék 
marha és minden más a gazdasághoz tar
tozó ingóságok, valamint takarmány s szalma 
nyilvános árverésen szabadkézből és kész
pénzfizetés mellett el fognak adatni 1904. 
évi szeptember 6-én reggeli 8 órá
tól kezdve.

Butka, 1904. aug. 29-én.
Uradalmi igazgatóság.

A

Képviselők minden helységben kerestetnek.

részére!

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.

Egy készülék ara 3 kor. Ri.qphfilhílllftr Antal Qnnrnn Magyarázatok inutánvét mellett — uuscneiuauer Aniai, oopron. gyen kűldetnek _

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

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

1902. orez. gaz<l. kiállítás, Pozsony; 
l-ao díj, aranyérem.

BORSAJTÓK
»Kincsem«, »Hegyálja«, nKönyök-

szerkezetü«, »Mabille« és »Acélorsós« a hegy
aljai bortermelők legkedveltebb borsájtói.

kettős kosara sajtók
FÖELÖNYE: A must sehol sem érintkezik vas

részekkel. Egyszerű kezelés. Óriási 
erőkifejtés. A törköly egy darabban 
és könnyen kivehető. Egy ember 
által könnyen kezelhető. — — —

SzőlőzvLzólc és bogyózék 1
-Villám" legújabb czentrifugális bogyózó és zúzógépek.

Szilágyi és 2)iskant gépgyára JYtiskolczon.
--------------------------- 1 Árjegyzék ingyen. |----------------------------

Nyom. Lnndeomnn B. könyvnyomdájában

Hazai uj gyógyforrás. |
Vay Gábor gróf tulajdonát képező W 
Máviavölgyi fürdő (Szatmármegye) el- V 
ismert kitünőségll forrásain (Mária, © 
Mártha, Gábor) kivül egy ujjal — © 
Kurucz — gazdagodott. Dr. Korá- w 
nyi Frigyes egyetemi tanár ur ezen 
ásványvizeket sikerrel használja s a ® 
leghatékonyabb összetételit alkalikus W 
sós források közé sorolja. Kitűnő ha- © 
tásunak tartja idült gyomor- és ® 
májbajok egész sora ellen, de me- ® 
légén ajánlja ezen ásványtermékeket © 
és a fürdő használatát gyomornedv ® 
elválasztás szabályozására, emész- jr 
tési folyamak élesztősére, köszvény, ® 
mindennemű hurut bántalmak ellen ® 
stb. Vasúti állomás Szinyér-Váralja. W 
Az ásványvízre nézve megrendelés 
Hausman Jakab bérlőnél Munkács ® 
teendő, a fürdőre vonatkozólag az W 
Uradalmi intézőség (Gáborszállás, © 
up. Avas-felsőfalu) ad felvilágosítást. ©

Felsömagyarországi fő- ős egyedelárusitó: X

HAZAI H. |
bel- s külföldi ásványvíz nagykereskedő S.-a.-Ujhelyben Q

Tudatom, hogy 190 2. évi 

szabolcsi borom 
van eladó. — Hektoliterenként 44 K. 

Hordók saját beszerzési áron számíttatnak, 

özv. Madarász Lajosné.


