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Nehéz idők.
sMegnehezült az idők járása fölöttünk, 

oh haza! Halmaidon s letarolt alföldi me
ződön szörnyű halál lakik.« Valami külö
nös és szerencsétlen játéka a sorsnak, hogy 
e klasszikus idézet betüröl-betüre illik az 
ország mai állapotara. Csakugyan megne
hezült az idők járása fölöttünk. Rettenetes 
szárazság feküdte meg nehéz átokként ezt 
az országot, kiszitta a föld erőit, kifosz
totta a gazda ember hombárait, megtize
delte az aranykalászos táblák termését, ki
perzselte a füvet, kiitta a kutak, források 
vizét, mintha a hét egyiptomi csapás egyike 
sújtott volna le Magyarországra.

Itt állunk az ősz elején. Még hivata
losan nem léptünk a mesgyéjére, de szep
tember mar az ősz hónapja. Ez az időszak, 
amely elraktározza, szétosztja a nyár ösz- 
szegyüjtött kincseit. Ennek a hónapnak a 
jegyében indul meg a gazdasági munka 
után a kereskedelmi munka. Kötött szer
ződések, szállítási kötelezettségek beváltása 
előtt áll a magyar gazda és a magyar ke
reskedő. De mit szállítson ez is, az is? A 
raktárak üresek, a hombárok, szérűk kon
ganak. Szomorú ősz, szomorú szeptember.

A szárazság rettenetes következményei 
érezhetők minden vonalon. A beállott ta
karmányhiány folytán a marha értéke csök
kent. Ki élelmezi ma a marhát, amikor csak 
ráfizet az élelemmel? Olcsó áron megy 
veszendőbe a gazda ember marhája és igy 
vész el bitangul a szegény, sok gyermekes

T ARCZA. 
Az asszony elment.

— A „Felaó-Zeinplén“ eredeti tárcája. —

Tulajdonképen teljesen érthetetlen dolog, 
hogy miképen veszett össze Tobor Iván a fe
leségével az első esztendő vége felé. Nagy bol
dogságban éltek és Tobor amikor megnősült, 
már úgy vágyódott évek óta a házas élet tiszta 
csendes boldogságára, mint az üldözött vad a 
forrás mellett egy ital üdítő vízre és a biztos 
zavartalan pihenőre.

Tobor nagyon különös ember volt. \ iha
ros fiatalság után vonult haza a birtokára, mint 
mondái, pihenni. Sokszor kóborolt ott a lisza 
partján, puskával a vállán, a nádas mellett. 
Legtöbbnvire el sem sütötte a fegyvert, hanem 
letelepedett a szomorú füzek alatt és ott el
gondolkozott. Mellette zúgott a nádas s a gon
dolatokba beleszóltak a Tisza csacsogó hullá
mai. Mindez csak arra volt azonban jó, hogy 
mindinkább érezzék a nagy csöndesseg, amely 
itt tanyázik a nagy síkon. A szél is olyan ré
vedezve jár itt. Hol a vizet fodrozza, majd meg 
bekalandozik a pusztaságba, végig fut a síkon 
s tovább erőre kapva fölkavarta a homokot. 
A mcssziségben ilyenkor tovalebbcnt egy-eg) 
szürke homokfelhő, kélt, szállt, emelkedett, vég
tére eltűnt, semmivé lett. Tobor ahogy nézte 

család tejelő tehene is, amely a megélhetés 
minden forrása.

Megdöbbentő az az ínség, amely a 
magyar népre vár. A letarolt mezőkön csak
ugyan szörnyű halál lakik s dühödötten tá
boroz a harc, az élet harca.

Szeptemberrel indul meg az úgyneve
zett saison, vagy helyesebben season. A 
francia saisona a mulatságok idejét, az an
gol seasona a munka évadját jelenti. Tehát 
a season. A szeptemberi alászántás, az őszi 
vetés ideje. Vájjon sok reménység kiséri 
ezt a munkát.- Alig. Az utóbbi esőzések 
megpuhitották ugyan itt-ott a talajt, de 
általában kiégett holdföld az.

Ez az őszi munka is tehát megfogyat
kozott teendőiben Ilyen nyár és ilyen ősz 
után vájjon milyen tél várhat a szegény 
magyar népre ? Még végig gondolni ezt a 
gondolatot is iszonyatos, hát még végig
élni. Pedig végig kell élni, ha csak közbe 
bele nem pusztulunk.

Segítségre van szükség, gyors és hat
hatós segítségre. Hiszen a föld Ínségeseihez 
sötét, fekete hadsereg gyanánt sorakoznak 
a tűz Ínségesei. Szerte az országban fékte
lenül pusztított a vad elem, a tűz. Falvak, 
városok, vagyonok hamvadtak el. Családok 
tanyáznak kint a mezőkön hajléktalanul, 
ma még fekhelyet találva a puszta földön, 
s takaródzva a mennyboltozat csillagos ta
karójával, de mi lesz velük, ha jő a zord, 
kegyetlen, hófuvatagos, jégvirágos tél ? A 
kutyának is vaczkot ad az emberi irgalom, 
csak ezek ne találjanak könyörületre ?

ezt a puszta csöndjében, mind csak arra gon
dolt, hogy igy suhan, múlik el minden, az em
ber élete is, az is csak felhő, kié rózsák, kié 
szürke és sötét, de mind eltűnik, egykor sem
mivé lesz. A gyakori merengés mindegyre elé- 
gikusabbá tette Tobort, olyan elhagyatottnak 
érezte magát. Ebben a lelki állapotban gon
dolt a házasságra s minél többet gondolt, an
nál jobban vágyott rá. Nem keresett soká asz- 
szonvt. A szomszéd birtokosnak volt egy lánya, 
mindennel megáldotta az Isten, hogy jó fele
ség lehessen belőle. Csupa szív volt, ritka, ne
mes szív, egyszerű és igénytelen, akinek sem 
lelkét, sem kedélyét nem rontotta meg a nagy
város raffineriája Ez a leány titokban régóta 
szerette Tobort, aki egészen más volt, mint a 
többi falusi gavallérok. Három havi mátkázás 
ulán megesküdtek. Ez a l'obor házasságának 
a története.

Boldogan éltek egész az összeveszésig. 
Hogy ez miként esett, mint mondáin, szinte 
érthetetlen, ám azért mégis meg van a maga 
története. Tobort ismerve, meg lehet talán ma
gyarázni. A Tolmr szive sohasem mozdult meg 
egész életében, csak ott a Tisza mellett a csönd
ben. A leendő feleségét pedig nem ösmerte ki
teljesen, nem is mérlegelte magában, hogy tu
lajdonképen milyen kincset kap benne. Az 
első hónapban pedig boldogság volt, csupa bol
dogság és lohol- azt hitte, hogy ez nem lehet 
Lapunk mai száma 4 oldalra tarjad.

Nehéz időket élünk. A sors súlyos 
megpróbáltatásoknak teszi ki erőinket. Helyt 
kell állatiunk a szomorú időkben. Hiszen 
magunkért állunk helyt, s magunk vérének, 
húsának vesztéről van szó.

A társadalom segítsen a maga eszkö
zeivel. Feszítse meg minden erejét, felezze 
meg falatját, ossza meg gondját a szeren
csétlenekkel, akik a föld s a tűz Ínségesei.

De ez nem minden. A nép, az ország 
jólétének, boldogulásának legfőbb őre, az 
állam is teljesítse kötelességét. Adjon mun
kát az ínségeseknek. Nem alamizsnát oszt 
ezzel, hiszen a saját ügyét, létérdekét szol
gálja ezzel. Ami forrása van csak a mun
kának, azt mind nyissa meg. Itt vannak a 
beruházások. Indítsa meg a munkálatokat 
a maguk egész vonalán. Csak segítsen, se
gítsen minden módon és minden eszköz
zel. A sors félreverte fejünk felett a haran
gokat : halljuk meg intelmét. x.

VEGYES HÍREK.
Kisasszony napja.

Nagymihály, 1904. azept. 8.

Nagy ünnepet ül ma a keresztény vi'ág. 
Piros betűs ünnep a kalendáriumban Kisasszony 
napja, Mária születésnapja, a mely egy csomóba 
esik a nyárutói Mária ünnepekkel. A magyar nép 
ezeket Kisasszony napja kivételével Boldogasszony 
ünnepeknek nevezi, mint ahogy erről keresztelte 
el január havát is, noha a kalendárium szerint 
augusztus a Kisasszonyhava, dacára, hogy az ün
nep szeptember 8-ra esik.

A nép a szép Boldogasszonyról sok olyasmit 
hisz, amit ezredév vallási mozgalmai közepeit, ré

másképen. Azt látta, hogy a felesége nagyon 
szereti, hogy menyország az otthona. Ám vall
juk meg őszintén, Tobor abból a menyország
ból néha ki-kivándorolt egy kissé a pokolba. 
Értvén pokol alatt mindazokat a helyeket, a 
hol legénykorában vélte föltalálni a menyor
szágot.

Egy este a felesége hiába várta vacso
rára Elmaradt bejelentés nélkül és csak reg
gel felé vetődött haza magával hozva a jó paj
tásokkal átélt tivornya mámorának egy részét. 
A szegény asszony egész éjjel nem tudott hová 
lenni az aggodalomtól és hajnalban aztán a 
nyakába ugrott az urának, de később szemre
hányásokat is tett neki. Tobor egyszerre dühbe 
jött, úgy érezte, hogy az ő egyéni szabadságá
ban korlátozzák. Durván fölpattant. Igv vesz
tek össze. Az asszonyka pedig, akiben volt ön
érzet, nem tűrte a sértegetést, hanem össze- 
pakkolt s utazott haza tüstént a szüleihez. To
bor még a vasútra sem kisérte ki, sőt bucsu- 
zás helyett utána kiáltott, hogy minden jól 
van igy, csak menjen, örül, hogy végre sza
bad lett.

Tobor e pillanatban azt hitte, hogy meg
gyűlölte ezt az asszonyt s hogy most megsza
badult tőle, attól az óriási, szinte majomszere- 
tettől, mert terhére volt. Ám csakhamar más
képen kezdett gondolkozni. Hogy magára ma
radt, föl s alá járkált a szobákban s lassankint



ssint az egyház tanaiból merített, részint pedig 
ősrégi időkből maradt apáról fiúra, mint egy nem 
zet megszenteli kegyelete.

Mindez csak arra a csodatevő szent asszonyra 
vezethető vissza, aki érdemesnek találtatott arra, 
hogy anyja legyen a világ megváltójának.

Kisasszonynapja, a legszebb Mária ünnep, 
fordulópontot képez a természetben is. A levegő 
ugyan meleg még, de a napsugár ragyogásába már 
beleszövödik az őszi veröfény kacérkodása ; es 
ténkint nyirkos lesz a lég, ökörnyál úszik a leve
gőben s a falusi templomok tornyán szeptember 
8 án gyülekeznek össze első alkalommal a fecskék.

Nagy hadi tanács van ott, megbeszélik a 
hosszú vándorút összes részleteit s alig telik bele 
néhány nap, seregestül vonulnak abba a bűbájos 
országba, ahol örökös, forró nyár honol, nincs hi
deg soha s a melyről úgy ábrándozik a szegény 
poéta nép, mint az igazi boldogság honáról.

Mi az a rendkívüli természetfölötti erő, ami 
megsúgja a fecskének, gólyának, hogy szeptember 
8-ika után már csak elvétve akad szép idő ?

Olyan kérdés az, mint annyi más a nagy 
mindenségben, amire szintén nincs felelet. Kis 
asszonynapja után már csak a vénasszonyok nyara 
következik ; az igazi nyár, a mely befejezte az 
idén oly szomorú munkáját, egy évre itt hagy 
bennünket, hogy' a lombhullató ősz foglalja el he
lyét a maga borongós melankólikus hangulatával.

Kisasszony napja még az enyhe ragyogás, a 
szelíd sugár napja. Az égről még enyhén tűz le a 
nap s szelíd sugárzással aranyozza be a templomok 
tornyait, hol dicsitő ének zeng Mária tiszteletére.

Es áldva száll az ima az Egek felé Mária 
ünnepén, Kisasszony napján . . .

— Áthelyezés. Rásky István, a m. kir. 
államvasutak helybeli állomásának tehcráru pénz 
tárnoka hasonminőségben Pelsőczre helyeztetett át.

— t / gőzmalom, Landesman Vilmos, a 
volt gróf Sztáray féle gőzmalom f<»bizományosa és 
egyedüli lisztelárusitója az Andrássv Dénes utón, 
a vasúti vágány mellett elterülő ingatlanán egy 
nagyobb és modern berendezésű gőzmalmot fog 
épiteni. A közigazgatási bejárás már legközelebb 
lesz foganatosítva.

— Katonai átvonulás. Az llngváron 
állomásozó 66. gyalogezred három zászlóalja e hó 
7 én városunkon átvonult és itt pihenőt tartott. Az 
ezred itt időzése alkalmával térzenét is adott és 
ma reggel Szinna télé ment, onnét Bereznáu ál 
L’ug várra megy vissza.

— Búcsú. Ma, Kisasszony napján városunk 
bán a szokásos buesu tartatott meg. Már a kora 
reggeli órákban igen sokan jöttek be a vidékről 
és részt vettek a római katholikus templomban 
tartott isteni tiszteleten.

minden oly üresnek, kietlennek tűnt föl neki. 
Két napig élt magánosait és oly rettenetesen 
kellemetlenül érezte magát. Minden egész más. 
A harmadik napon mikor éjjel hazafelé készüli, 
horzadozva gondolt lakására, ahol most nagy 
magányos csöndesség ütött tanyát. I*aradi  volt, 
de ahelyett, hogy vágyott volna lepihenni, ugv 
gondolt hideg ágyára, mint valami koporsóra. 
Legjobban gyötörte a csönd, a nagy sivár, ki- | 
ellen csönd Meg aztán olyan pusztának érezte | 
hajlékát, pedig az asszony csak egy-két apró
ságot vitt magával, de épen ez a néhány ap
róság tudta oly kedvessé tenni a hajlékot. To- 
bornak megfájdult a szive. Kérdezgetni kezdte 
magától, hogy lulajdonképen miért is történt 
mindez ? Rájött, hogy úgy még senki sem sze
rette, mint ez az asszony. Es fogja-e még va
laha valaki igy szeretni ? Vádolni kezdte ma
gát, hogy elüldözte a feleségét. Vájjon mit csi
nál most ő? Bizonyára könnyezik s a gondo
latai ép úgy feléje szállnak most, mint az övéi 
ő hozzá.

Es Tobor, a büszke Tobor másnap már 
sietett utána a feleségének, hogy visszahívja. 
Amikor megérkezett kastélyába, ledobta magá
ról az úti ruhát és aztán a kocsira ült, hogy 
áthajtasson a szomszédba. Az ut a Tisza men
tén vitt el és Tobor a nádas mellett leszállt 
s újra oda telepedett a szomorú füzek alá, hogy 
egy kissé gondolkozzék. Mit is fog mondani a

— A postai kézbesítés ügyében örven 
detes állapot következett be. A posta belátta, hogy 
a közönség érdekeit méltányolni kell és intézke
dett egy harmadik levélhordó kirendeléso végett, 
ami sikerült is. Ma már mindenki kellő időben 
kapja kézhez leveleit és a közönség az uj be
osztással minden tekintetben meg van elégedve.

— Betöréses lopás. Folyó hó 2 án éjjel 
Laaztoméron Markoviét Éliás lakásába betörtek és 
egy elzárt szekrényből 180 korona készpénzt vit
tek el. A csendőrség megállapította, hogy a tettes 
Gatparik István nagymihályi illetőségű csavargó 
volt, akit azonban eddig nem sikerült elfogni.

— Kóbor cigányok. A cigányok ismét 
megtelepedtek a vidéken. Lasztoméron és Füzes 
seren ütöttek legutóbb tanyát és ott többrendbeli 
lopást és mezőrendőri kihágást követtek el. A 
csendőrség előállította a tetteseket, a bíróság azon 
bán szabadlábra helyezte őket és azok most más 
vidéken próbálnak szerencsét.

— A tűzoltóság köréből. Novakószky 
Lajos tűzoltósági raj vezető őrmesteri ranggal se
géd szertárnokká neveztetett ki.

— Házvétel, Rotenwatser Mór helybeli 
vendéglős a Benes örökösök tulajdonát képező 
Kossuth Lajos utcai házat örökáron megvette.

— Eljegyzés. X.lein Jakab helybeli lakos 
eljegyezte Berger Regina kisasszonyt Bánffy- 
Hunyadon.

— Házasság. Horpáth Elek, az Andrdssy 
Sándor gróf hardicsai gazdaságának ispánja oltár
hoz vezette Sztlaukál Irma kisasszonyt, Sztlaukál 
Ferenc uradalmi erdész leányát.

— A felvidéki akció kibővítése. Az 
országgyűlés megszavazta az akciónak Zemplén 

' vármegyére vonatkozó kiterjesztésének költségeit. 
A mull héten Molnár Béla, a kirendeltség zeinp 
leni megbízottja, az ügymenet tanulmányozása vé
gett Munkácson és vidékén az akció főbb pont
jain időzött és igy nemsokára nálunk is kezdetét 
veszi a népsegités munkája.

— Hetivásár Szobráncon. Szobráncz 
község kérelmére a keresk. miniszter megengedte, 
hogy ott minden hét keddi napján (havonként az 
első kedden sertésfelhajtással egybekötve) botivá 
sár tartassák.

— Az iparos tanoncok az ipartörvény 
62. § a értelmében cselédeknek nem tekinthetők, 
s velük ennélfogva a szakmájukba nem vágó cse
lédmunkák nem is végeztethetek. Miután több 
iparos a törvény ezen rendelkezéseit nem respek
tálja és a szolgabirói hivatalhoz több feljelentés is 
érkezett, a hatóság több iparos ellen a kihágási 
eljárást megindította.

— Izraeliták újéve. Az izraelitáknak 
szombaton lesz az újévük. Az 5665 ik évet kez
dik Írni a világ teremtése óta és a Roscli llasona 
ünnepet fényes egyházi ünnepélyekkel iilik meg.

feleségének .’ Mivel fog beköszöntem ?
Nem tudott semmi okosat kisütni. Hátha 

elfordult-tőle végkép az asszony ? l’gy érezte, 
hogy ezt nem tudná túlélni. Töprengve bámult 
a pusztaságba s végre is alkonyattájban esz
mélt föl. Ekkor eszébe jutott ismét az, hogy 
kietlen magány, ami reá vár, a lelki szemei 
előtt pedig megjelent a feleségének mosolygó 
arca, majd mintha könnyes szemeit látta volna 
felragyogni. Tobor kikapta a kocsisa kezéből a 
gyeplőt, a lovak közé vágott és őrült vágtatás- 
sal hajtott be a szomszédos postára.

Ott a verandán várta a felesége. Tobor 
látta rajta, hogy ő is mennyit szenvedhetett s 
e pillanatban megérezte, hogy aki ennyire szen
ved, az nagyon szeret. Férj és feleség egy pil
lanatig némán állottak szemben egymással. 
Azután Tobor odalépett az asszonyhoz s csön
desen mondta : Bocsásson meg.

Az asszony nem felelt semmit, de mikor 
aztán Tobor kézenfogva vezette kocsijához, né
mán, engedelmesen követte.

Tobor boldogan hozta haza a feleségét, 
akiről érezte, hogy az egyetlen teremtés, aki 
megérti őt, aki tudja hogy c három nap 
boldogtalanságáért sehol sem találhat kár
pótlást egyikük sem, csak egymás szivében.

Nemeskéri Kiss József 
*

— Elhunyt 48-as honvédhadnagy. 
Tokajban e bó 6 án 75 éves korában végelgyen
gülésben jobblétre szenderült bajsai Zdkó Soma 
1848—49iki honvédhadnagy, Zom pl én vármegye 
törvényhatósági bizottságának tagja. Az elhunyt
ban F'dzestéry Ödön tokaji főszolgabíró apósát 
gyászolja.

— Segély. Özv. Tisza Kálmánná, sz. Degeu 
féld Ilona grófnő a cirókabélai tüzkárosullak ré
szére a wJósziv“ egyesület pénztárából 1000 kor. 
segélyt utalványozott. Ez már a második nagyobb 
segély, melyet a nemes grófnő az utóbbi napok 
bán zemplénmegyebeli tüzkárosultaknak engedé
lyezett.

— Vj iskola. A márki gk. egyház uj elemi 
iskolát építtetett, amely immár fedél alatt van. Az 
uj iskolában az előadások október hó végén fog
nak megkezdődni.

— Az omnibusz vállalat sikeresen mű
ködik városunkban és az utazó közönség szívesen 
is veszi azt igénybe. Az éjjeli vonatoknál gyak 
ran kocsit nem lehetett kapni s akárhányat! gya 
lóg jöttek be a városba sárban, esőben, hóban. 
Most segítve van a bajon, a közönség kényelme
sen közlekedhetik a vasúthoz és a városba.

— A szerencsi cukorgyár az 1904—
1905. üzemévét í. hó 5 én nyitotta meg a cukor 
finomító működésével, 12 én pedig a nyersgyár 
kapui nyílnak meg 2000 munkás számára. A cu
korgyár kilátásai az idén vajmi soványak a répa 
általánosan gyenge fejlődése miatt.

— Lelkészt áthelyezés. Cselényi István 
soóvári segédlelkész hitoktatói minőségben IIo- 
monnára helyeztetett át.

— A dinnye héj. A munkásnép a piac
tereken szokta a dinnyét fogyasztani s a héját a 
járdára dobja. Sok lábtörésnek volt már oka ez a 
héj, melyen a járók elsiklottak. Jó szolgálatot 
tenne a rendőrség, ha dobszó utján figyelmeztetné 
a közönséget, hogy a dinnye héját és más gyű 
mölcscsutkát ne a járdára, de legalább a kocsi- 
útra dobják s hogy aki nem igy cselekszik, azt 
megbünteti.

— Elvi határozatok ipar-ügyekben. 
Ipar-ügyekben felmerült vitás esetek kapcsán a 
keresk. miniszter a következő elvi határozatokat 
hozta, amelyeket mihez tartás végett itt közlünk : 
1. Tanoncnak az iparüzlethez nem tartozó mun
kákra való alkalmazása az 1884. XVII. tcz. 157.

alap|án büntetendő kihágást képez. 2. Kémény 
seprési teendők hanyag teljesítése vagy elmulasz
tása által elkövetett kihágás elbírálása nem az 
iparhatóságok, hanem a rendőrhatóságok hatáskö
rébe tartozik. 3. Tanoncok iskolai mulasztásáért 
minden esetben az iparos felelős, még akkor is, 
ha a tanonc szerződésben a szülőre vagy gyámra 
hárítja át, illetve akkor is, ha a tanonc szülőjénél 
vagy gyámjánál lakik. 4. A bérkocsi iparenge
dély alapjáu forgalomba helyezhető bérkocsik szá
mának megállapítására nézve a bérkocsi iparról 
szóló szabályrendeletekben lehet korlátozó intéz 
kedéseket tenni. E rendelkezések megszegése nem 
az iparhatóságok, hanem a rendőrhatóságok hatás 
körébe tartozó kihágást képez. 5. Hordozható főző
készülékekkel gyakorolt utcai virslifőzés és eláru- 
sitás ipari foglalkozásnak nem tekiuthető.

— 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 ' ta a Kath reiner-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 Kathreiner fele Kneipp maláta kávé gusztosos 
tiszta termék, melyet minden vevő azonnal fel 
ismer. Óva intjük háziasszonyainkat azoktól a 
sokféle „kávé pótlékok**-tói,  melyek minden el 
képzelhető nagyhangú név alatt forgalomba hozat
nak, és ezáltal a közönség figyelmét, ezeknek a 
nkülönlegességek**  nek tulajdoiiképeni összetételé 
tói elterelni, a közönséget tévedésbe ejteni igye 
késnék.

— Szilágyi és Diskant miskolezi gép 
gyáros cég kitűnő borsajtóira, valamint legújabb 
„Villám**  centrifugális bogyózó és zúzógépére fel
hívjuk olvasóink figyelmét. Kiemelsndők különö



sen a cég által feltalált és készített .Kincsem" és 
.Hegyalja*  borsajtók, nemkülönben a nagy Üzemű 
préseléshez készített .kettős kosaiu“ sajtók, ame
lyeknél a régi világfából készített prése geniálisan 
egyesítve van a modern technika vívmányaival 
A sajtó felső része aczél, alsó része faszerkezet. 
Ennélfogva a must sehol sem érintkezik vasré
szekkel, hanoin csak fával, ami a must színét 
izét, zamatját 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 II. mezőgazda 
sági országos kiállításon a cég borsajtói első díj 
jal, aranyéremmel lettek kitüntetve. A cég Ízléses 
árjegyzékét kívánatra minden érdeklődőnek meg
küldi.

— mindennek Apóidé én gondozóé a 
fenntartó feltétele. Ily célokat szolgál a Hrázay- 
féle sósborszesz. Mint minden jónak, közkedvelt
nek, a mi elterjedésre jut — úgy a sósborszesz- 
uek 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.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József.
Kiadóhivatali milvozotő : Lá.nda.1 József.

Mathiász József kísérleti szóló

telepén eladóvá tétetik: Medoc Noir, fe
kete muakatály és Chasselas Vibert 

elsőrangú.

csemege szőllö
kilója 50 fillér.

VILÁGHÍRŰ
I

a.BEKÖSD festészeti iiiőintéz.et a kiválóan 
sikerült életnagyságu arcképeiről, melyeket elis
mert művészek által készíttet, számos (kir. köz
jegyző által liitelesített^ elismeri*  levél a világ 

minded BtájárJI.

■
Elsőrangú képek árai:

Olaj , aquarell és pastell festésben 
fénykép után cm. nagyságban ár., 20 K.
Legfinomabb kivitelű Brom . Platin- és 
krétarajz *r» 5K.

Részletes árjegyzék bérmentve.
Egy életnagyságu festményt késsitűnk mindenki
nek teljesen Ingyen, ha részünkre 6 rende
lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi.

„REKORD"
festésceti müintézet

BUDAPEST, VII., Rottenbiller-utcza 46. j

Van szerencsém a nagyérdemű közönsé
get tisztelettel értesíteni, miszerint az 
ország minden részében előnyösen is- 

mert, 1810. évben alapított 

Haltenberger Béla 
kassai ruhafestő-, vegyitisztitó- és gőzmosó-gyár 
képviseletét Nagymiltály és vidéke részére 
sikerült megnyernem.

Nevezett cég részére elfogadok festés, 
tisztítás, illetve gőzmosás céljából ru
hákat, függönyöket, nyakkendőket, 
illetve gallért, kézelőt és egyéb fehér
neműt a gyárban megszabott árak mellett.

A gyár képviseletének létesítése foly
tán a t. felek megkiméltetnek a postai kül
dés kellemetlenségeitől.

Szakba vágó felvilágosítással készséggel 
szolgálok. Teljes tisztelettel

Rosenberg Hermán
Kossuth Lajos utca. (Takarékpénztári épület.)

Gazdák figyelmébe I

Manhattan nélkül. Manhattan porral.

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

használjon

MANHATTAN
táp port. Használatának költsége igen csekély 
és dúsan megtérül. 1<M> klg. 50 kor. 50 klg. 
20 kor. Egy i) kilós próbákul deményt 5 ko 
rónáért küldünk postán ét bérmentve utánvét 
tel, hogy ti legkisebb gazda is meggyőződhes
sen a Manhattan por bámulatos hatásáról.

Központi főraktár: Manhattan Electrophor 
Vállalat, Budapest Vili. Aggteleki-utcza 15.

fi______________ S
WIDDER LÁZÁR 
helybeli terménykereskedő ozég 

irodáját 
ideiglenesen a Kossuth Lajos-utcza 

58. szám alá helyezte át.

X. rendű beregszászi 

csemege szőllö 
kilója 60 fillérért kapható

HAUPT H.-nál
Nagymlhály

Kossuth Lajos utca és Deák-tér sarok.

Postai megrendelések és szállítások pontosan 
eszközöltetnek.

■9**  Naponta friss szállítás.

Eladó_széna.
Kitilnő minőségit anyaszéna, 13 
boglyában, mintegy 1200 m. akár 
boglyánként, akár súly szerint 
kapható Kállai Márton és 
Lefkovits Samunál Málcán.

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 I.ajos-utczába (Takarékpénztári 
épület) helyeztem át és tovább is ugyanily 
minőségben fogom vezetni.

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

Evek 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.
jR bécsi tisztitó intézetek felvételi helge.

N0VAKÓSZKY LAJOS
gép- és épület-lakatos 

NAGYMIHALY, Kossuth Lajos uteza.
----------------------------

Van szerencséin az igen tisztelt közönség szives tudó 
mására adni, hogy

gép- és épület-lakatos 
műhelyemet saját házamba a volt Kardos Lajos-fele műhelybe 
helyeztem át, ahol az eddig folytatott (izemet lényegesen meg
nagyobbítottam és képes vagyok minden c sza >a v.go mun 
kákát pontosan és jutányosán eszközölni.

A n. é. közönség b. pártfogását továbbra is ken

kiváló (taWlfC

KARDOS LAJOS 
kociifényeső és kárpitot 

NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes uteza.

I

Tisztelettel értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy f. 
évi szeptember hó 1-én

kocsifényező és kárpitos
műhelyemet a Kossuth Lajos utcából az Andrássy Dénes utcán 
újonnan épült házamba (a közjegyzői irodával szemben) helyez
tem át. Midőn ezt a n. c. közönség szives tudomására hozom, 
kérem további b. pártfogásukat és vagyok

kiváló tisztelettel
ZC-1A.T2IDOS LATOS.



KEI LLAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára. 

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

Mindenkor kaphatók :
OLÜCK MÓR czégnél NAGY-MIHÁLYON.

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.

381. V. hz.
mól. Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a sátor- 
aljatijhelyi kir. tvszéknek 1902. évi 1103, 11114, 1423. sz.
végzése következtében Dr. Kellner Mihály ügyvéd által kép
viselt Lipinszki Mauó javára Keiuák János ellen 150 kor. 
50 till. s jár. erejéig 1904. évi aug. 3-án foganatositott ki
elégítési végrehajtás utján lefoglalt és 710 koronára be
csült következő ingóságok u. ni. búza, ökrök, szekér, jtb. 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a n.-inihályi kir. jbiróság 1904 V 
203/2. számú végzése folytán 150 kor. 50 fillér tőkekövetelés 
ennek különböző időtől járó 6 százalék kamatai */>•/•  
váltó dij és eddig összesen 12*  kor. 16 fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig Szultán alperes Romák 
János lakásán leendő eszközlésére 1904. azept. 15-én d. e. 
9 órája határidőül kitiizetik és ahoz a venni szaudékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak uieg. hogy az érintett ingóságok 1*81.  
évi LX. t.-cz- 107. és 10*.  §-a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becaáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le es felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna 
jelen árverés az 18*1.  évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezen 
javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihályon 1904. évi aug. hó 31-ik napján.

Pelles József, 
kir. bírósági végrehajtó

1902. onz. gazd. kiállitá*. Pozsony;
1-ső díj, aranyérem.

)

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.

«Cs? Képviselők minden helységben kerestetnek.

©

Bobsajtók
»Kincsem«, »Hegyálja«, nKönyök- 

szerkezetü«, »Mabille« és »Acélorsós« a hegy
aljai bortermelők legkedveltebb borsájtói.
rSÜÍü kettős koearu .ajtók
FÖELÖNYE: A must sehol sem érintkezik vas

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

ÖzcIőzvlzóJe és "bogyó zók 1
.Villám iegujahb czentr.fugalis bogyozo és zúzógépek.

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

Nyom. Lsudesmau B. köayvuyomdijibaa

Vay Gábor gróf tulajdonát képező W 
Máriavölgyi fürdő (Szatmármegye) el- ® 
ismert kitilnőségil •forrásain (Mária, ® 
Mártlia, Gábor) kívül egy ujjal — ® 
Kurucz — gazdagodott. Dr. Korá- ® 
nyi Frigyes egyetemi tanár ur ezen W 
ásványvizeket sikerrel használja s a ® 
leghatékonyabb összetételit alkalikus W 
sós források közé sorolja. Kitiinő ha- ® 
tásunak tartja idillt gyomor- és '({ 
májbajok egész sora ellen, de me- ® 
legeli ajánlja ezen ásványtermékeket ® 
és a fürdő használatát gyomornedv ® 
elválasztás szabályozására, emész- ® 
tési folyamak élesztősére, köszvény, ® 
mindennemű hurut bántalmak ellen U 
stb. Vasúti állomás Szinyér-Váralja. W 
Az ásványvízre nézve megrendelés ® 
Hausman Jakab bérlőnél Munkács '[>' 
teendő, a fürdőre vonatkozólag az ® 
Uradalmi intézőség (Gáborszállás, ® 
up. Avas-felsőfalu) ad felvilágosítást. ©

Felsömagyarországi fő- és egyedelárusitó: q 

HAZAI H. I

ü)

©
2©
Jlbel- s külföldi ásványvíz nagykereskedő S.-a.-Ujhelyben ©
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Tudatom, hogy 19 0 2. évi 

szabolcsi borom 
van eladó. — Hektoliterenként 4 4 K. 

Hordók saját beszerzési áron szátnittatnak. 

özv. Madarász Lajosné.


