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Költekezés.
Nagymihály, 1905. március

A társadalmi életünket mozgató pro- ' 
blémák között mindenesetre előkelő helyet 
foglal el az anyagi erőnkkel számot nem 
vető aránytalan költekezés és ezzel kapcso
latban a szertelenségeket hajhászó nagyzo- 
lási viszketeg. Mindkettő társadalmi éle
tünknek oly betegsége, melyeknek követ
kezményeivel komolyan kell számolnunk, 
mert az emberiségnek ijesztő percentje mu
tatja be a hiúság vásárán hódoló áldozatát 
e két bálványnak és ezzel legtöbbször az 
anyagi romlás biztos örvényébe veti ma
gát. Az athéneieknek, mivel Minős király 
fiát, Androgeost megölték, e gyilkosság 
bűnének kiengeszteléséül minden kilenc év
ben hét ifjút és hét szüzet kellett feláldoz- 
niok a knososi labyrinthusba zárt Mino- 
taurusnak, mig Theseus Ariadne segítségé
vel az ártatlan vérrel táplálkozó szörnyete
geket ártalmatlanná nem tette. Társadalmi 
életünk vétkeinek és félszegségeinek Mino- 
taurusa sokkal falánkabb athéni elődjénél, 
mert közéletünk úgynevezett szereplő tag
jainak legalább kilenctizedrészét kívánja ál
dozatul. És valljuk be, energiánk nincs 
annyira felvértezve, idegeink nincsenek any- 
nyira megacélosodva az élet küzdelmei és 
csapásai ellen, hogy a csábitó kisértéssel a 
siker reményében fölvehetnők a küzdelmet 
és úgyszólván minden ellenállás és kard- * 
csapás nélkül feladjuk a rideg, de épen ezért I 
biztos bázison nyugvó matheinatikai tételek , 
erősségét. |

TARCZA.
A csipkekirálynö.

Nagyon szerény módban élt özvegy édes
anyjával, rendkívül csinos, kedves leányka volt, 
aféle Mignon alak Ideális liajhinai voltak, a köl 
töményt és csipkéi mindenek felett szerette. Min 
den könyvében vers, minden darab ruháján, fe 
hérnemiijén csipke volt. Körülrajongták üde ifjú 
szép valóját és nagyon szerették tinóin, magasztos 
leikéért.

Valami zártkörű táncmulatságon megismer 
kedett Illésy Géza fogalmazóval, az érzelmes fin 
nak rendkivü1 megtetszett a kis csipkekirálynő, ki 
fehér csipk* ruhájában egy felhőkbe burkolt an 
gyalnak tetszett. A leánynak is megtetszett a szép, 
erős, férfias, barna Illésy.

Többször találkoztak hol mulatságokon, szín 
házban stb. Illésy végtelenül megszerette a leányt, 
mindenki csak jót mondhatott a kis csipkekirály 
nőről, mint csipkeszeretetéért elnevezték a hányt.

Végre hát megkérte, édesanyja szívesen adta
lllésyn.-k leányát, elég garanciát látott a komoly, 
törekvő ember szerelmében, leánya jövője számára.

Illésy is a föld legboldogabb emberének kép 
Kelte magát, tényleg jól választott, az asszonyka

Hogy társadalmi erényeinknek eme fo
gyatékossága mily anyagi és erkölcsi rom
bolást visz végbe : fölösleges bizonyítanunk, 
mert ékesen érvel felfogásunk helyessége 
mellett az örökké napirenden levő s örökké 
aktuális sikkasztások és a még gyakoribb 
anyagi romlások nagy száma, mely szoros 
szervi kapcsolatban áll hiúságunk és rend
szertelen költekezésünk modern Minotau- 
rusával.

Ami a helyzetet még sokkal súlyo
sabbá teszi, az azon körülmény, hogy a 
felsőbb körök társadalmi nyeglesége, élv- 
hajhászása és határt nem ismerő fényüzési 
vágya az alsóbb és velük anyagilag lépést 
nem tartható néprétegeket mételyezi meg, 
melyek aztán a magnetikus hatás bűvköré
ből többé nem tudnak szabadulni, hanem, 
mint a hálóban megakadt hal, éviekéinek a 
szélsőségek között.

Vegyünk csak elő egy példát! Az al
sóbb hivatalnoki osztály évi fizetése tudva
levőleg 700 és 1200 frt közt mozog. Már 
most tévedni méltóztatik, ha abban az il- 
lusLban ringatózik, hogy az illető tisztvi
selő plajbászszal a kezében számvetést csi
nál magának arról, mily határig szabad 
mennie, hogy háztartása mérlegének, me
lyet vissonyai szigorúan megszabott hatá
rok közé ékeltek, egyensúlya meg ne bil
lenjen. Oh, nem! Józan megfontolás s vi
szonyainak szolid mérlegelése helyett ftlsóbb 
szempontoktól fogja magit vezéreltetni, mely 
felsőbb szempontok alatt azt kell értenünk, 
hogy a hasonszőrűek költséges passzióival 
és anyagi áldozatokat evolváló fényüzési

mindenkép minta feleségnek bizonyult. Otthonát 
igazi paradicsommá változtatta jóizlésével és ked
ves gyöngédségével. Csin, tisztaság, kényelem volt 
mindenütt kis lakásukban. A szív és gyomor jo 
gait egyformán méltatta a kis asszonyka, mert 
nemcsak meleg nyájas szóval, édes csókkal fo
gadta fórjiirál, hanem kitűnő menüvel is. Olyan 
jó kis gazdasszony volt, hogy különben éltek va 
(amennyi hivatalnoktársaiuál s e mellett még csip
kére is tellett, in* rt asszonykorában még jobban 
szerette a csipke*, mint azelőtt, most már gyűjte
ménye is volt a különféle csipkékből, persze csak 
iinitatioja a valódi drága csipkéknek, mint ő férje 
előtt hangoztatta. () maga is mint szebb, bajosabb 
vo t csipke felhői közt, ha szép volt a bimbó, 
mennyivel szebb vo t a teljesen kinyílt rózsa. II- 
lésynek gyakran tündéráloraiiak tetszett a léte e 
bájos lény mellett, kit 3 év után szenvedély* seb 
ben szeretett még. mint egyesülésük első perceben, 
de nemcsak ő szerelte, hanem mindenki, ki csak 
megismerhette e bájos, gyengédszivü, subtil lelki! 
nőt. Collégéi irigyelték kincséért, ő boldog s büszke 
volt földi menyországára . . .

De a legtisztább ég is boborulhal, a legara
nyosabb nap is leáldozók, igy van ez a boldog 
sággal is, egy ostoba szellő és elfujja a legszebb 
két virágot, megdermeszti a legforróbb sziveket.

Az asszonyka ismét csipkét venni ment, va

viszketegségével lépést kell (?) tartania.
E szerint a bálok és estélyek felülfize- 

tési rovatában oly összeggel kell szerepel
nie, hogy mások le ne főzhessék, feleségé
nek oly kalapot kell rendelnie, mely a kül
világnak háromszoros jövedelmet mutasson 
és oly zsúrokat — korunk áldásos találmá
nya I — adnia, melyek még a tapasztaltabb 
koponyákat is megtéveszszék! Egyszóval 
szerepelnie kell mindenütt, hol a csillámló 
fényt és jólétet dobra ütik. Pedig a fényes 
estélyek és fényűző szereplés hányszor rej
tenek gondosan titkolt nyomort, a drága 
ruhák hányszor takarnak bujkáló szegény
séget I

Még egy feltűnő dologra kell felhív
nunk a figyelmet. A vagyonilag tehetőseb
bek sokkal inkább tudják megszabni a ta
pasztalat bizonysága szerint azokat a hatá
rokat, melyek közé társadalmi és családi 
életünket szorítják, mint azok, kik minden 
anyagi fedezet hiánya dacára nemcsak maj
molják. hanem még túlszárnyalni is igye
keznek költekezésük mértékét. Nem való
ságos irónia-e ez I ?

A rideg valóság pedig e problémában 
az, hogy az ily szertelen és az anyagi te
hetséggel számot nem vető költekezés nem
csak, hogy nem emeli a társadalmi élet fé
nyét, meit meghamisítja igazi színezetét, ha
nem valóságos bűnt követ el önmaga és 
családja ellen az, ki a csábitó kisértések 
ölelő karjaiba veti magát. A ki biztos ala
pon és a jövővel számolva akarja a maga 
mindennapi életét berendezni és családját 
eshetőségeknek kitenni óvakodik: plajbász-

lami alkalmi vétel kínálkozott, — mint férjének 
mondta — igaz, hogy kissé távol esik a városrész, 
hol a csipke kapható, de a kedvező alkalom meg 
érdemli a fáradságot. El is indult, mivel a villa
mosra várni kellett, hát gyalog ment, a csipkét 
tényleg meg is vette, de a hosszú utón, a nagy 
hidegben átfá-ott. Lefeküdt és nem is kelt fel 
többé, pár nap alatt vége volt. Illésy majd meg
őrült fájdalmában, nem tudta felfogni, hogy ezt a 
gyönyörű, édes asszonyt elveszítse, hogy ez a 
poudrók martaléka legyen, ki neki mindene volt 
e földön és ki a koporsóban is oly’ üde és szép 
volt fehér csipke ruhájában, mint egy alvó clierub. 
Ravatalát telthintette fehér szegfüvei, az ő ked
venc virágaival ; .Legjobban szeretem őket, mert 
ők is csipkések** mondá mindig enyelegve férjének.

A temetés után nem találta helyet a szegény 
ember sehol sem, elég volt egy utca vagy sétatér 
látása, hol vele sétált egykor, hogy fuldokló zoko
gásba törjön ki. Nem tudott megvigasztalódni, oly 
szomorú, kietlen és üres volt számára az egész 
világ felesége halála óta. Azután az anyagi gon
dok is mutatkoztak, eddig semmit sem nélkülözött, 
határozottan jó módban élt a megboldogult drágá
nak az ügyessége és takarékossága folytán, most 
meg ki nem tudott jönni a fizetésével, pedig csak 
egymagában volt, sőt még adósságba is verte ma
gát lassankint. Egy Ízben épen valami nagyobb

készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. itégi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak.

"■ ~ Műterem: Nagymihály, Rákócsi-utosa. —

Lopunk mai száma 4 oldalra terjed.
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szál a kezében csináljon számvetést és a 
csalhatatlan számok Útmutatását követve
vonja meg családi és társadalmi életének
határait. Aoiól Dei»ö.

VEGYES HÍREK.

Krónika.
Cudar hazugság, hogy nem haladunk 

S homlokunkra koszorút nem fonunk : 
Müveit nyugattal versenyt szaladunk : 
Papíron kész már im’ — Uh fonunk! 
Szives örömest átadná részét, 
Ki hallva kedves csilingelősét: 
.Halló! Tán vendég? Tárva az ajtó!* 
S telelik rá: .Nem! A — végrehajtó . . .“

Férjuram ha jó kibicre akad,
Pénze bár nincs már s mástól kölcsön kért, 
Nyerni akarna, ha törik szakad 
S haza telefonál — kit pénzmagért: 
.Édes cicuskám, jó üzlet akad: 
Küldj száz forintot s — vacsorázz magad!* 
S neje feleli, dörzsölve kezét: 
„Küldöm már, édes! Sok-tok szerencsét! . .

•
Halló! halló! Uj táncestély talán ? 

Nöjjetek bátran nagyra, reményűik : 
Alig ültünk tort előbbi porán 
S már uj bált rendeznek tűzoltóink. 
Legyünk vidámok — megenyhült a lég! — 
S házunk bár gyakran porhamuvá ég, 
Gondjaik oltásához — pénzszerrel 
Fogjunk mi hozzá — nagyobb (!) tiktrrel . . .

A. D.
— A városházából. Hétfőn lesz a pénz

tárnok választása. Két pályázó van és pedig Jfís 
kovict Béla és Alexa Mihály. Korteskednek mind 
kettőnek az érdekében és bizony nehezen lehetne 
ma még megállapítani, ki lesz a győztes.

— A petíció február hó 25 én lett beadva 
és az első tanácsba soroztatott. Előadója lstvánjjy 
József kir. curiai biró lesz, a tárgyalás határideje 
előreláthatólag április második felében lesz kitűzve.

— Az uj /turnéi kormányzó. A fövá 
rosi lapok közlése szerint fiumei kormányzónak 
volt országgyűlési képviselőnk, gr. Hadik Barkóczy 
Endre van kiszemelve, l'gy értesülünk azonban, 
hogy őnagyméllósága nem szándékozik a neki már 
többször felajánlott állást elfogadni.

— Kaszinói közgyűlés. A nagymihályi 
kaszinó egyesület f. hó 5 én <1. u. 5 órakor fogja 
évi rendes közgyűlését megtartani. Ez alkalommal 
felülvizsgálva lesznek a számadások és megáliapi 
tást fog nyerni az ez évi költségvetés.

— Mátyás napja. Február hó 24 én volt 
jégtörő Mátyás napja, a hit e naphoz azt fűzi, 

összeget kellett volna fizetnie és nem volt egv ko- ‘ 
rónája sem már havi fizetéséből, szomorúan, csiig I 
gedten nézett körül az aranyos csecsebecsés lakás ’ 
bán, midőn egyszerre csak felesége csipkéi ötle
nek szemeibe, emlékszik, hogy egyik napilapban 
csipkéket keres megvételre egy csipkekereskedő, 
eladja, gondolja magában, úgyis fáj neki, ha reá 
juk néz. ír neki, vételre kínálja a csipkéket, ha 
nem is valami nagy értékűek, egy pár foriut la 
Ián mégis kikerül az árukból.

Másnap tényleg eljött a kereskedő, ugyan 
csak elbámult az elébe rakott csipkéken, sokáig 
nézegette, csodálgatta, végre kijelenti, hogy igen 
szívesen megveszi az egész gyűjteményt, mert a 
legremekebb igazi csipkék vannak itt összeválo
gatva. Illésyvei forgott a világ ezek hallatára, nem 
tudta megfejteni a rejtélyt, hogy tellett feleségé
nek vagyont érő csipkékre, az ö szerény fizetése 
mellett. A kereskedő végre kifizette neki a 15000 
forintot a csipkékért. Az egyik csipkehalmazból 
kihullott egy darab papír, mit ő mohón felvett és 
zsebretett. Midőn egyedül maradt, leroskadt egy 
székre, a pénz előtte feküdi az asztalon, nem birt 
hozzá nyúlni, elvesztett üdvösségének, hitének az 
ára volt az. Végre szétbontotta a mellényzsebébe 
gyűrt papírt számla volt, csipkékről szélt, melye
ket valami J . . . gróf vásárolt Illésy Gézáné Ő 
nagysága címére küldetésének az utasításával. Mint 
halálra sebzett vad szökött fel a szegény ember 

hogy ha Mátyás napján jég van, úgy az megtö 
rik, elleneseiben pedig hoz jeget. Most talált je- 
get és mint látszik el is viszi azt, mert azóta ál
landóan enyhe az időjárásunk és maholnap meg 
is indul a jég.

— Bevont korcsma-engedély. A pénz
ügyi miniszter rendelete folytán Málcza község
ben egy italmérési engedély be fog vonatni, miután 
a községben csak két korcsma lehet, jelenleg pe
dig három van. Bizony, sérelmes ez intézkedés, 
mert szerzett jogokról van szó, amelyeket a kor
mánynak is figyelembe kell venni.

— képviselőválasztás utójátéka. 
Weitz Sámuel bánóczi korcsmáros, ki a lefolyt 
képviselőválasztás alkalmával a Hadik-párt kortese 
volt, múlt hó 28 án kicsibe múlt, bogy keservesen 
nem itta meg ellenzéki pártállásának a levét. Ke
resztelő volt ugyanis aznap Schwarcz Bernát há
zánál, ahol a képviselőválasztásról is folyt a szó, 
a víg társaság a keresztelőről távozva, Demkó Kál
mánt éltette és egyesek Weisz Sámuel korcsmá
jába is betérve, bort kértek. A korcsmáros látván, 
hogy vendégei bizony már elég ittasak, megta
gadta a bor kimérését, melyre nagy esete paté tá 
madt, szemére lobbantották ellenzéki pártállását s 
oly fenyegető módon léptek fel a korcsmáros el
len, hogy ö jónak látta saját házából menekülni. 
Az esetnek, mint értesülünk, a büntető bíróság 
előtt lesz a folytatása.

— Betörés. A múlt péntekről szombatra 
következő éjjelen a Kossuth Lajos utczában két 
üzleti betörés is volt. Ismeretlen tettesek Bley Löbl 
fiai és Qarfunktl Dávid kereskedők üzleti helyi 
ségeibe behatoltak, telfeszitették a pénzes fi kokat, 
csalódásukra azonban édes keveset találtak beu- 
niik. Garfunkel üzletében a vaskasszát kísérelték 
meg feltörni, azonban erőlködésük hiába valónak 
bizonyult. betörök az udvaron át hatoltak be 
a helyiségekbe és pedig fal fúrás utján. A csend
őrség nyomozza az ismeretlen tetteseket.

— A málezai hitelszövetkezet közgyű
lése. A Málcza és vidéki hitel és takarék szövet 
kezet február hó 26-án délután 3 órakor tartotta 
meg közgyűlését. Az igazgatóság és felügyelő bi
zottság jelentésének tudomásul vétele után a köz
gyűlés betöltötte a két hiányzó aligazgatói és egy 
felügyelő bizottsági állást, előbbiekre ifj. Komáromi 
János abarai és Lefkovict Lipót málcai lakos, utób 
bira Láczay Béla málcai lakos választatott meg. 
A szövetkezet oly sikerdus eredményt ért el a múlt 
évben, hogy a vezetőségnek dicséretére válik mű
ködése. Az összforgalom a következő volt : Bévé 
tel 54.575 korona, kiadás váltó és kötvényekre 
54410 K 20 f. Takarékbetét 39.993 K 93 f, A 
tiszta jövedelem 1161 korona 20 fillért tett ki, a 
melyből az üzleti terhek levonása után 14% uyi 
osztalékot fizet.

— Március 15. A casino egyesület a folyó 
évben is méltó kegyelettel fogja megünnepelni a 

ennek az elolvasása után, ott hevert eszményesi- 
tett bálványa : összetörve, a sárba tiporva. Meg 
csalta, beszenyezte becsületes nevét. Szerelme, jó
sága, gyengédsége, mind csak őt altató komédia 
volt, kedvese volt egy grófnak, ki csipkékkel 
fizette forró csókjait, szerelmes öleléseit . . .

E naptól fogva, mintha kicserélték volna 
Illésyt. nem járt ki többé a temetőbe, nem vitte 
ki többé a fehér szegfücsokrokat felesége sírjára, 
nem is említette többé senki előtt sem az elhuny 
tat, mindenkép felejteni, száműzni akarta az em 
lékét. Az emberek azt hitték, hogy az idő jóté
kony hatása e változásnak oka.

/íz egyedüllét lakásában azonban mégis kín 
volt Illésy re nézve, bárinint akarta is felejteni, 
gyűlölni a nyomorultat, mint már ö most nevezte, 
nein tudta, minden tárgy a múlt boldogságáról 
regélt neki. Kerülte lakását, mulatott, dorbézolt, 
de ha a mámor elmúlt, annál kínosabb volt a ki 
józanodás, azután azok az álmok, milyen édesen, 
iiden látta őt gyakran álmaiban. Szabadulni .akart 
mindenáron a múlt emlékeitől. Eltökélte magában, 
hogy megnősül újra, egyszerű, tiszta, házias nőt 
vesz feleségül, ki nem csalja meg. Sokáig váloga
tott, mig végre egy idősebb leányra akadt, aki 
házias volt, vallásos, erényes, nagyon egyszerűen 
öltözködött, csupa Ízléstelen, rossz szabású karton 
és posztóruhát hordott. A világ hiú piperéit gyű
lölte, csipkét még a fehérneműjére sem varrt. El- 

nagy nap emlékét. Este társas vacsora lesz a Barnai 
szálló termeiben, melyre a rendezőség szívesen 
látja vendégeiül a járás minden polgárát.

— A szobránci országos vásár, mely 
tegnap tartatott meg, gyéren volt látogatva. Az 
állatfelhajtás elég nagy volt, de annak dacára az 
árak tulmagasak voltak.

— Batyubál Málezán. A málcai dalárda 
által február hó 26 án rendezett műkedvelői elő 
adással egybekötött battyubál fényesen sikerült. A 
szép műsort élvezettel hallgatta végig a közönség 
és megtapsolta annak szereplőit Zábory Pál taní
tót, Kováct Pál segédjegyzőt és az énekkart. Az 
előadás rendezése Kiss Tamás lelkész érdeme s 
neki köszönhető úgy az erkölcsi mint anyagi siker. 
A hág verseny után táncz volt, mely a hajnali órá 
kig tartott.

— 17 ügyvéd Szobránczon. Dr. Preusz 
Jenő Szobránczon ügyvédi irodáját az elmúlt hé 
ten megnyitotta. Mint értesülünk, Nagykaposon 
is legközelebb letelepedik egy uj ügyvéd.

— Esküvő. Dr. Ligeti Albert homonnai 
kórházi alorvos f. hó 5-én esküszik örök hűséget 
Fuchs Stefi kisasszonynak Kassán.

Landesman Izsó helybeli órás és ékszerész f. 
hó 8 án esküszik örök hűséget Benedek Irénke kis 
asszonynak Salgótarjánban.

— Országos vásár. Nagymihályban az 
úgynevezett húsvéti vásár f. é. április 17. és 18. 
napján lesz megtartva. E vásár a legélénkebbek 
közé szokott tartozni.

— Ötfilléresek. A brünni kereskedelmi és 
iparkamara, mint a Magyar Pénzügy Írja, érde
kes. úgy a mindennapi forgalmat, mint a valuta 
kérdést érdeklő indítvány tárgyalásával foglalko
zott. Egy kamarai tag ugyanis azt indítványozta, 
hogy a kamara kereskedőim osztálya bizassék 
meg az ötfilléresek életbeléptetésének kérdése meg 
vitatásával. A kamara, hogy a kérdésben kellő tá 
jékozottságot nyerjen, Írásbeli véleményt kért be 
az érdekeltektől. A beérkezett vélemények kétfé 
lék voltak. Az egyik, a kisebb rész, az uj ötfillé
res pénznem ellen foglalt állást, azzal a megoko- 
lással, hogy ezáltal bizonyos árucikkek megdrágu 
lásától tartanak. De a vélemények túlnyomó része 
az ötfilléresek mellett nyilatkozott és ezt azzal in
dokolták, hogy szükséges az uj valuta tizedes rend
szerében az ötös osztásra figyelemmel lenni, to
vábbá, mert valószínű, hogy ez a pénznem a ko 
ronaérték népszerűsítését előmozdítaná s hogy ke 
vesek a forgalomban levő bronz pénznemek, végül 
pedig a külföld példájával érveltek, ahol ugyanis 
számos állam pénzértékei között az ötfilléresnek 
megfelelő pénznem is megvan.

— Eontos Amerikába utazóknak A 
magyar kormány az Amerikába való utazást most 
már Brémán át is megengedte. Fiúmén át Aine 
rikába szóló útlevelek most már Brémán át is ér 
vény esek, ha az illető utas egy Breinennek szóló 

vette tehát, bizony ez az asszony inindenkép el
lentéte volt első feleségének, nyárspoigárias Ízlése, 
mogorvasága lakásán is meglátszott. A finom ro 
kokkó bútor helyett csupa nagy otromba bútorral 
tömte tele a lakást; ő maga is a kiállhatatlanságig 
erényes volt, mindenkivel összeveszett a becsület 
szent nevében, mindenkit elriasztott magától durva 
modorával. Örökké porolt, takarított, sütött, főzött 
és imádkozott, a mellett szívtelen és fukar volt. 
A koldust Isten igéjével kergette el ajtajától. Illésy 
nagyon boldogtalan volt e derék asszony mellett 
otthonja nyugtalan pokol volt második feleségével. 
Mindjobban belátta az igazságot, hogy vannak ki 
állhatatlan Griseldisek és édes jó Magdolnák . . .

Ismét csak kijárogatott a temetőbe a boldog 
ságot rejlő sirhoz, ismét kivitte a fehér szegfül s 
nap nap után jobban kibékült a holttal. Egyizben 
<-‘gy nagyon csúnya házi jelenei után ismét ki 
ment a temetőbe egy szép friss csokor szegfüvei, 
a viruló sírnál végtelen fájdalom fogta el, az ő 
örökre el virult boldogsága tudatában, a múlt bol
dogsága utáni vágy oly vehementiaval tört ki szi
véből, hogy görcsösen zokogva átkarolta és össze
csókolta felesége fej fáját, majd kirántotta kis re 
volverét, szivére illesztette és „Jövök édes kis 
csipkekirálynőm!* í lkiá fással elsütötte. Másnap 
ott találták kihűlt holttestét a sirhal inon.

H. Körber Anna. 



hajójegy birtokában van. Aki Bromán át akar 
utazni, annak okvetlenül kell otthonról 20 koronát 
előre Bremenbo előlegnek beküldeni, mire rögtön 
megküldetik a hajójegy. Jóegészségil és munka
képes munkások, az amerikai rendeltetési helyig 
szóló vasúti jegyet kifizették és azonkívül még 
50 koronát készpénzben felmutatni tudnak, Ame
rikában bebocsátást nyernek. Akinek barátja! van 
nak Amerikában, hozza magával azok címeit. — 
Szembetegek vagy egyéb testi fogyatkozásban 
szenvedők, 50 évnél idősebb személyek vagy olya
nok, akik valamely Amerikában levő gyárral szer 
ződést kötöttek, mely szerint ott bizonyos meg 
határozott bérért dolgozunk, Amerikából vissza 
utasiltatnak. Ratiborban, valamint Bremenbon min
den kivándorló megvizsgáltatik, mindenki tehát, 
aki Bremenben hajóra felszáll, előreláthatólag Ame
rikában bebocsátást nyer.

— Sxenxácxiöx xxurnallaxtikai Jubile
um. Az „Egyetértés,” mely a hazai zsurnaliszti 
kában a legelső helyek egyikét foglalja el és amely 
mint politikai tényező is igen nevezetes, a közel 
jövőben nagy ünnepel ül. Ez év tavaszán lesz 
ugyannis 40 évo annak, hogy az Egyetértés fönn 
áll. Az évfordulót a legnagyobb magyar lap igen 
érdekes módon fogja megünnepelni, amennyiben 
olyan jubiláns számot ád ki, aminőre még aligha 
volt eset valahol. Jubileuma alkalmából ugyanis 
az Egyetértés 230—250 oldal terjedelmű disz szá 
mot ád ki. Ez egy 500—600 oldalas kisebb alakú 
lapnak felel meg. A jubiláns szám igen fényes ki 
állitásu és rendkiviil gazdag tartalmú lesz.

CSARNOK.
Napnyugat királya.

I.
Napnyugat királya a keleti expr eszszel érke 

zett meg. Páriában hallotta, hogy a legjobb éjsza
kai mulatóhely Budapest és személye körüli mi 
niszterével meg a tolmácsával sietve robogott a 
magyar fővárosba.

Ő felsége inkognitó utazott s az „Arany ki 
rálynő“ vendégkönyvében, ahova szállt, úgy sze
repelt mint Alhambra Jeromiás gróf. Őfelsége azon
ban nem azért volt Délamerika legnyugatibb tar
tományának királya, hogy ezt azonnal le ne lehe
tett volna olvasni az arcáról. Különben sem xolt 
zárkózott természet. A személye körüli miniszterét 
gyakran leszamarazta a uagy nyilvánosság jelen 
létében, ami eleve elárulta, hogy őfelsége napnyu 
gáti fejedelem. Más sziinptomák is elárulták in- 
kognitóját. Őfelsége rendszerint reggel szokott ha 
zatérni s mikor a nap fölbukkant, akkor feküdt le 
csak őfelsége. Ami csak természetes egy napnyu 
gáti királynál.

Erős, kemény tél volt, amikor Alhambra Je 
romos gróf, becsületes nevén Navapokutno Kala 
raina Harakiri Colorado Mantuasi Jósé a keleti 
pályaudvar előtt guminikerek s fiakkerbu csapta 
magát és a tolmácsa által megneveztetle az Arany 
királynőt.

A szállóban már három színigazgató névjegye 
várta a derék napnyugati királyt. E névjegyek 
meghívást tartalmaztak a színházi díszpáholyokba 
és Alhambra Jeromos gróf, akit már a szálló előtt 
óriási néptőmeg fogadott, kedélyesen veregette meg 
a személye körüli miniszterének vállát, miközben 
jókedvűen mondta :

Ügyesen csináltad a dolgodat, Jankó ! Meg 
vagyok elégedve veled.

Mire a impnyugali miniszter becsületes so 
mogyi tájszólással felelte :

— Hát hiszen értek én az ilyenhez, nagysá
gos ur !

II.
Napnyugat királya megbolondította az egész 

Budapestet. Kávéházakban, vendéglőkben, éjjeli 
mulatóhelyek'*!! mind a napnyugati indulót húzták 
a cigányok, arcképét közölték az összes heti és 
képes napilapok és anziksz kártyák, szóval divatba 
jött. A gavallérok Alhambra nyakkendőt viselt' k. 
az asszonyok éjszakai láz álmaikban mind nap 
nyugati királynéknak képze ték magukat.

Farsang ideje járta és a báltermekben javá 
bán folytak az álarezos, jelmezes mulatságok. Al 
hambra Jeromos gróf, azaz Navapakumo Kalarama 
Harakiri Colorado Mantuasi Jósé őfelsége részt vett 
minden mulatságon. Ott volt a bálokon, a színházi 
premiereken, az éjjeli mulatóhelyek szépapáiban s 
amerre csak megfordult, mindenfelé tolongott utána 
a kiváncsi tömeg.

Nem csoda tehát, ha a színházigazgatók, ká 
vésők és vendéglősök rajongtak Napnyugat kirá 
lyáért.

Váratlanul azonban nagy botrány történt. O 
felségének személye körüli miniszter valahogyan 
megharagudntt gazdájára és ádáz bosszút eszelt ki. 
Körleveleket küldött az összes színházigazgatókhoz, 

vendéglősökhöz, kávésokhoz. E körlevél a követ
kezőképen hangzott :

T. Czim .’
Figyelmeztetem, hogy Alhambra Jeromos 

gróf, vagyis Navapakumo Kalarama Harakiri 
Colorado Mantuasi Jósé őfelsége közönséges csaló 
igazi nevén Láris Francai, egy ferenezvárosi 
butikos fia, aki tiz év előtt szökött holmi bűn 
letőjogi következmények elől a külföldre.

Tisztelettel
Jankó, szem. kör. miniszter Somogybul.

A színházigazgatók, kávésok és vendéglősök 
halotthalványak lettek az ijedtségtől, mikor ezt a 
levelet elolvasták. Azonnal jelentkeztek őfelsége 
személye körüli ministerénél és könyörögve mond
ták neki :

— Ne tegye tönkre az üzletünket. Még csak 
három hónapig várjon legalább ; őfelsége nagyon 
jó reklám nekünk s azzal, hogy leleplezi, minket 
tesz tönkre.

A napnyugati miniszter angol hidegvérrel 
felelte erre :

— Az üzlet üzlet ! Mennyi províziót kapok ? 
Ezzel az ügy aztán el is volt intézve. A so

mogyi fiúból lett napnyugati államminiszter renge 
teg pénzeket kapott hallgatása f jében.

Három hónap múltán Alhambra Jeromos gróf, 
vagyis Navapakumo Kalarama Harakiri Colorado 
Mantuasi Jósé őfelsége megszökött Budapestről s 
egyenesen Bukarestbe utazott. Mikor a vonat ké 
nyelmes ülésén végigdült, kaczagva kérdezte meg 
személye körüli miniszterétől :

— No, mennyit jövedelmezett az üzlet ?
— Elegei, megvehetnénk rajta a fél Ferenc 

várost és fél Soinogyot !•
Őfelsége jókedvűen nevetett :
— Hát csak becsületesek voltunk mi ? Hi

szen megmondtuk, bogy kik vagyunk. Osztozkod 
junk !

Es őfelsége, a napnyugati király megosztotta 
a szerzeményt miniszterével, miközben mély filo 
zófiával mondta :

— Es ki tagadhatja, hogy én vagyok a nap
nyugati király.

— En, Szélhámosság ö felsége ! . . . . (x)

Felelő" szerkesztő: Dr. Kállai József.
Főmunkatárs: Aczél Dezső.

Kiadóhivxtali művezető: Landal József.

Hirdetések.
27. V. sz.

iw>5. Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó az 18H1. évi LX. t. ez. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi hogy a saiijliolyi kir. 
törvényszéknek 1904. 16717. szánni végzőé következtében 
Dr. Moskovics Ervin ügyvéd által képviselt llomonnai Ke
reskedelmi és Iparbank javára Dr. Növik József e’len 36H 
korona és jár. erejéig 1905. január 13. fog-’ atositott kielégí
tési végrehajtás utján felülfoglalt és I37H koronára becsült 
következő ingóságok, u. ni. bútorok, lovak, teienek stb. nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróságnak 
1904. évi V. 123/1. sz. végzése folytán 368 korona tőkekövete
lés ennek 1901. június 20-;ól járó '»•/• kamatai, '///o 'ál- 
tó.lij és eddig összesen Bő kor. 72 fill.-ben biróilag már meg
állapított költségek erejéig Alsó Körtvélvesen alperes Dr. 
Novák .1’.zsef lakás in leendő szközlésére 1905. márczius 
13. napjának d. e. 10 órája határidőül kitüz.e.ik s ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 18B1. évi LX. t.-cz. Io7. <*s 10**. 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek 
tecsáronalul is el fognak adatni.

Amennviben az elárveiezendo ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyeltek 
volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihályon 1905. évi febr. 23 ik napján.

Pelleti Józaei,
kir. bírósági végrehajtó

Keresek 
gyermekeim mellé egy jobb családból 

való 13 —14 év körüli magyar vagy né

met ajkú árva leányt.

Nttgymiluíly, 1905. márczius 1.

Dr. Eperjesy Lajos.

KitUnő minőségi!■■M újhelyi és beregszászi ■■■■ 

asztali borok 
literenként 4 0 árjával kaphatók a 

KLEIN-féle korcsmában Kossuth Lajos utca

« REKORD" festészeti mííintézet a kiválóan 
sikerült életnagysága arcképeiről, melyeket elis
mert művészek által készíttet, számos (kir. köz
jegyző által hitelesített) elismerő levél a világ 

minden tájár-'!.

Elsőrangú képek árai:
Olaj , aquarell- és pastell festésben 
fénykép után 48-63 cm. nagyságban
Legfinomabb kivitelű Brom , Platin- 
krétarajz

ár.20K. 
t 5K.

Részletes árjegyzék bérmentve.
Egy életnagyságu festményt készítünk mindenki
nek teljesen ingyen, ha részünkre 3 rende
lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi.

„REKORD“ I 
festészeti müintézet •

BUDAPEST. VII. Rottenbiller-utca 46.?
••••••••••••••••••••••••••••••••••jé

Hipdetmény.
Alólirt által közhírré tétetik, hogy a 

Mocsárban árlejtés utján építendő iskola ter
vét, akik az épitést elvállalni óhajtják, a 
szabvány tervét Mocsárban a körjegyzői iro
dában a hivatalos idők alatt megtekinthetik. 
Az árlejtés folyó évi márczius hó 5-én fog 
megtartatni.

Mocsár, 1905. évi február 22-én.
Füzesséry Gyula.

Dr. Schmiedt G. fötörzsorvos és phisicus híres 

fülolaja 
meggyógyítja az időleges süketséget, túlfolyást, 
fülzugást, süt az idült nagyothallást is. Egyedül 

Dr. Rothschnek V. Emil gyógyszertárában 

Debreczenben kapható. Használatára utasítás 
van hozzá. Ara 2 frt üvegenkint.

15-30 korona 
napi kereset elérhető koczkáztatás nélkül 

j± Erzsébet szanatórium és egyéb sorsjegyek g 
eladása által. — Tisztességes egyének bármely 

szakmából forduljanak

KÖVARY ÁRMIN
bank- és váltó-üzletéhez

Budapest, VI. kér. Ferencziek-tere g. sz.

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

• gészsege, magának beszelezni a legújabban javí
tott cs. és kir. szab a d a 1 m a z o 11 amerikai 
rendszerű Gummisérvkötöt beszerezni. A gumin ii 
sérvkötő Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvos 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. Mert 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható se a 
sérvet m m engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást.

Kendelésnél kérjük megadni a test körmére 
tét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal, vagy mind 
két oldalon van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás inellett pontosan eszközöl :

POLLITZER MÓR és FIA
csáaz. ée kir. stáb, kötnzerészek.

BUDAPEST, V., Deák Ferencz-utcza 10.
Alapittatott 1864-ben.

.ín.,: , egyoldalú 7-től 10. 
Ili Ül, kétoldalú io és 16111



Árlejtési hirdetmény
A nagymihályi önkéntes tűzoltó egyesület választmányának 

1905. évi február hó (ián tartott ülésének határozatából az egye 
sületi tagoknak posztó egyenruhával való ellátása céljából az alábbi 
hirdetményt bocsátjuk ki :

1. Előállítandó lesz 35 drb egyenruha (blúz, nadrág).
2. Ajánlat tehető : a) teljesen kész öltözetre (zsinórzással) 

b) csak posztó, zsinórzás, gonibozaira s hozzávalóra, c) csak szabó 
munkára.

3. Az egyenruha az országos tűzoltó szövetségi egyenruha 
mintájára készítendő.

4. Árlejtés ideje 1905. márczius hó 8-án délután 3 óra 
a városházán.

5. Az árlejtés nyilvánosan, szóval történik. írásbeli zárt 
ajánlatok az árlejtés megkezdéséig a főparancsnoknál benyújthatók.

6. Az Írásbeli ajánlatok csak annyiban vétetnek figyelembe, 
ha határozott összegről

7. A beérkező 
közti szabad választási

8. Vállalkozó,

szóinak.
illetve az árlejtésen megteendő ajánlatok 
jogot a parancsnokság fentartja.
ha ajánlata elfogadtatik, a vállalati összeg 

20% át óvadékul letenni köteles, és köteles az ajánlati egység ár 
mellett további 5 éven belül az egyesület által megrendelendő 
egyenruhákat előállítani.

Nagymihálv, 1905. márczius I.

•r

t♦

Alapittatott 1864-ben] | Alaplttatott 1864-ben

Évenkint gyártunk Cl. és klr MMbadaltaasott 

biztonsági átfedőcserepeinkből ütvén milliót. 
Egyedül legrégibb, legnagyobb és legjobb telep e szakmá

ban Ausztria-Magyarországon a

Bohn-féle Téglagyár
. TT o- O S a 3ST. ==

.. Gyárak Magyarország több városában..
Gyártmányok:

BOHN-féle szabadal- 
mazott biztonsági át
fedőcserepek 272. sz. 
Legolcsóbb, legjobb s 
legszebb tetőcserép, 
leghizelgőbb referen
ciák. Üvegtáblák, ge
rinccserepek stb. stb.

373. szám.
MF* Tessék ajánlatot kérni. "Ml

Sohn M és parsai £ugos.

7
7Horváth Sándor

alparancsnok.

Dr. Eperjesy Lajos
elnök, főparancsnok.

v

Pártoljuk a magyart

!

Konyhakészlet 
5 darab solingeni p* n 
géjü kés és 1 daral 

szeletelő villa csak 

4 korona 50 fillér.

Legfinomabb kivitelű 
igen czélszerü villany 

világitásu 

zseblámpa 
csak 3 korona.

Teljes dohányzó készlet 
csak 5 koronába 

kerül és pedig 1 finom 
u. tajtékpipa kínai 

1 ezüst foglalattal 1 
hozzávaló pipaszár 

célszerű dohányzacskó 
1 gyufatartó 1 tajték 

szivarszopóka 1 szivar 
tárca 1 házi pipaszár 

ral együtt 1 tajték 
szivarszopóka 1 szivar 
vágó 1 szivarhamutartó 

10 drb összesen.
4 és fél kiló körűibe 
lül 50 darab különféle 

illatú finom pipere 
szappan csak 5 kor.

s vegyünk csakis Magyarországban.
Egy nagy amerikai gyár tönkrejutása 

folytán azon helyzetbe jutottam, hogy az 
alant felsorolt 40 drb szabadalmazott ame
rikai ezÜ8t árukat mélyen leszállított áron 
potom 6 frt 40 krért szállíthatom bárkin* k 
és

6

f)
6

12
1
1
6
1

pedig:
drb amer. szab, ezüst asztali kés valódi 
angol-pengével
drb am. szab. * züst evővilla egy darabból 
drb * ’
drb 
drb 
drb 
drb
drb

amer. szab, ezüst evőkanál 
amer. szab, ezüst kávéskanál 
amer. szab, ezüst leves merítő kanál 
tuner, szab, ezüst tej meri tő kanál 
angol „Vikt ria“ pohártálcza 
remek asztali gyertyatartó.

40 drb összesen csak 6 frt 40 kr.-ért, ezen 
tárgyak ezelőtt 40 forintba kerültek. — Az 
amerikai patent ezüst egy teljesen teher fém 

belül is, melyért jótállást vállalok
Megrendelhetők utánvét mellett 

NEUMANN JÓZSEF-nél 
Budapesten. VIII., Örömvölgy-u 16

•W—

(> darab zománczozott 
fazék és 6 darab lábas 
külömböző nagyságúak 

csak
5 korona 90 fillér.

Egy valódi

Roskopf óra 
kétévi jótállás mellett 

csak 5 korona.

74. V. sz.
1905 Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. éri LX. t.-cz. 
’.02. §-a értelmében ezennel közhírré teszi. hogy x kxssxi 
kir. járásbíróságnak 1900. évi 8p. III. 66 5. sz. végzése kö
vetkeztében I)r. Kellner Mihály ügyvéd által képviselt özv. 
Hevszl Engelbertné javára l>r. Kovák József ellen 3876 kor. 
és jár. erejéig 1902. évi május 14-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le s felültoglxlt s 13510 koronára becsült 
következő ingóságok u. m. bútorok, tehenek, lovak, búza, 
stb. nyilvános árverésen eladxtnxk.

Mely árverésnek a n.-imhályi kir. jbiróság 1905. V. 
44/1. számú végzése folytán 3876 kor. tőkekövetelés ennek 
különböző időtől járó .">•/, kamatai. */,•/, váltódij és eddig 
összesen 62 kor. 88 fillérben biróilag már megállapított költ- 
•égek erejéig A.-Körtvélyesen alperes Dr. Nórák J<>zsef laká
sán leendő eszközlésére 1905 mároziua 6-án d. •. 
10 órája határidőül kitiiz.etik s ahoz a venni szándékozók oly I 
megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok 1881. 
évi LX. t.-cz- 107. és 108. §-a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna 
jelen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezen 
javára is elrendeltetik.

Nagymihály, 1905. február 17. napján.

Pellea Jóxaef 
kir. bírósági végrehajtó, f

f Földbirtokosok figyelmébe! |
A Francit Henrik Fiai féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a *5 

djj mezőgazdaságnak egy uj ágát : a S

o czikória (katáng gyökér - cichorium inthybus) termesztését 
í1 ajánlja kiserleti növelésre. A nyers anyag 1905. évben inétermázsánként (Jí
5 ® K 80 fnyi álban 3“/, súlylevonással vétetik át Kassára a gyárudvarba w
® szállítva és azonnal készpénzben kifizettetik. *

Q Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

X Kassán, 1905. januar 1.

FRANCK HENRIK FIAI. U]

Nyom. Landcaman B. könyvnyomdájában


