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Társadalmunk régi sajgó sebe.
A télnek is meg volnának az örömei. 

A társaséletet az ember szomjuhozza, szük
ségességét Széchenyi fejtette ki, mikor a ka
szinók szervezésében fejtett ki széleskörű 
agitációt. Társaskör száz meg száz alakult, 
telente van is valamelyes mozgalom, hogy 
az emberek egy-két órát szenteljenek jó
kedvüknek is. Azonban hovatovább már a 
jókedv, a mulatság sem olyan természetes, 
jóleső érzés ma már, mint volt régebben. 
Sok helyen az országban bizonyos megkü
lönböztető társaságok vonulnuk föl a mu
lató termekbe, akik egv-egv érdekes cso
portba verődnek, begombolkoznak, egyik a 
másiktól félrehuzódik. Az a fesztelen jókedv 
hiányzik, mely régen a magyar ember mu
latságát jellemezte. Egy-egy csoport összeül 
és a más asztalnál levő társaságot csepüli, 
az asszonynép kigunyolja a szegényes toa
lettet, pletykát pletykára gyárt, a férfi nép 
pedig ellenséget lát a másikban, avagy a ki
sebb fizetésű emberek elől kitér, hogy va
lahogy kezet se foghasson velük. Amellett 
a titulussal úgy dobálódzunk, mint értékte
len holmival. A méltóságos ur demokratikus 
elveket hangoztat, a kishivatalnok áhitozza 
a nagyságos uram megszólítását.

Beteges állapot ez nagyon. A régi uram- 
bátyámék ifiurat, kisasszonyt, tekintetes asz- 
szonyt ismertek. Az iíiur megtisztelte az 
örgebbet, a hölgyekkel egyenes, magyaros

TARCZA.
A régi mesterség.

A tengerparton két ifjú járkált karonfogva. 
Az egyik költő volt, a másik gabonakereskedő. Ha 
mind a kettő költő, vagy mind a kettő gabonake 
reskedő, nem is sétálnak karonfogva. Vagy ha úgy 
sétálnak is, azon igyekeznek, hogy az egyik ho 
gyan boszantsa, vagy hogyan csapja be minél job 
bán a másikat. így azonban mulattatták egymást. 
Jókedvű nevetésüket el elkapta a szól, mely gyón 
géden fodrozta a hullámokat s szétzilálta az égen 
a felhőket, úgy hogy gyönyörűen kisütött a kelle
mes, enyhe téli nap.

A téli veröfényben sütkérezve, egy kövér ur 
jött velük szemben. Igen lassan ballagott, látszott, 
hogy nehezére esik minden lépés. Csakhamar ki 
is fáradt és lihegve telepedett le egy lócára. Szolga 
jött utána, aki gondosan bebugyolálta a térdeit a 
vörösc*ikos,  sárga takaróba. Az öreg ur szivarra 
is gyújtott, de azt is hamarosan eldobta. Végtelen 
unalom, fanyarság, elégedetlenség ült az arcán. Pe
dig körülötte legszebben virultak a babérligetek. 
A legvigabb keringő hangjai csattogtak ide a zene 
kar pavilonjából és a legdivatosabb ruháju, leg
pompásabb asszonyok rajzoltak előtte a nyüzsgő 
tengerparti sétauton. A két fiatalember tisztes tá
volban a kőkorláthoz támaszkodott, amelyen nagy 
buzgalommal törekedett átcsapni egy egy merészebb 
hullám. Úgy nézték az Öreget. A kedvetlenség élő 
szobrát itt a zajos, színes életvidorság közepette. 
Az egyik, a költő megszólalt ; 

őszinte beszéddel, több társadalmi állandó
sággal beszéllek, mint ma, mikor szabad
jára nyilatkozhat a trágár ötletesség. A sa
rokba vonuló, a cigányokat maguknak le
foglaló társaságok, az ember hírnevén csép
lők társalgása, nem természetes mulatság s 
hogy úgy fejezzük ki magunkat, nem is mü
veit emberekhez illő esemény. A társadalmi 
eleganciához tartozik, hogy a müveit ember 
nem tesz különbséget ember és ember, nagy 
úr és szegény tisztes becsülete között. Men
tői nagyobb routint szerzett valaki a társa
dalmi érintkezésben, annál megnyerőbb lesz 
az illető modora és akinek kellemes modora 
van, az másoknak is jó órákat szerez. Már 
pedig éppen nem mondhatjuk, hogy az em
berek társaságában olyan jól érezné magát 
az ember. Bizonyos lehangoltság látszik min
denkinek a szemében, és érezzük, hogy ez 
nem jól van igy. Mert akár a pénzzel pa
zarul bánó, allűrökkel játszó társaságot utá
nozzuk a költekezésben, akár meghúzódunk 
a sarokban, lelkünk a természetes jókedv 
hiányát érzi. Szerintünk a mulatozási órák 
arra valók, hogy az ember feledje a napi 
robotot s abban az egyhan >u. idegőrlő mun
kában találjon valamelyes orvosságot az em
beri szenvedés bajában.

De nem talál. Még aki társaságba is jár, 
az is megundorodik, végre is visszavonul, 
emberkerülő, társaságot nélkülöző lesz, mert 
végeredményben is arra a konklúzióra jön,

— No, végre eszembe jutott, miért tűnik föl 
előttem ennek az urnák az arca oly ismerősnek.

— Miért?
— El se hinném, ha nem tudnám bizonyé 

san. Pedig hát valamikor sokat kiabáltam a nagy
ságos urra: Hé, pincér, még egy fröcscsöt!

— Ne mondd.
— Ott futkározott egy kis budai korcsmá 

bán. hóna alatt az asztalkendővel. A történeti igaz
ságnak tartozom azzal a kijelentéssel, hogy az az 
asztalkendő nem is volt valami tiszta. De ezt meg 
bocsátottuk a kis korcsmának, amely külöinben 
roppant barátságos fészek volt. Sokan jártunk oda 
iróeinberek, ha egy kicsit vidékre akartunk menni. 
Mert hiszen tudjuk, hogy Buda már vidék . . .

— Hát aztán, hogy vitte föl ennyire az Is 
ten a dolgát ?

— Tudom is én. Nem kisértem figyelemmel 
a pályáját. Annyit hallottam róla, hogy a gazdája 
később meghalt és ő feleségül vette az özvegyét. 
Aztán egymásután annyi házat rakott Pesten, hogy 
én még tán légvárat se építettem annyit . . .

E pillanatban két karcsú, prémes boás hölgy 
tűnt föl az ifjak elölt. Nem filozofáltak tovább a 
szerencse forgandóságán, hanem nyomban utána 
eredtek a két andaluziai szemű tüneménynek és a 
gabonakereskedő éppen olyan hévvel, sőt határú 
zottan ügyesebben kezdett udvarolni a maga ideál
jának, mint a hivatásszerű trubadúr. Otthagyták a 
ritkuló hajú öreg urat, aki mogorván nézett a tér 
déré csavart plédre. Talán arra gondolt, hogy uii 
kor pincér volt, bezzeg jobban birla a lábait, mint 
most . . . ___________________
Lapunk mai 4 oldalra, terjed. 

hogy nem érdemes senkivel és semmivel 
törődni. Ez a társadalmi betegség szüli az
tán azt a nagymérvű közönyt, mely a köz
ügyek véghezvitelét is megakasztja, ez a kö
zöny okozza, hogy egy-két jobb idea sem 
jut dűlőre, mert a társadalmi szövetkezés 
egységes ereje hiányzik a társadalomból és 
aki valamelyes reformmal foglalkozik is, arra 
is ráfogják, hogy beteges álmodozó. Az 
idealisták tábora e miatt aztán egyre fogy, 
amit aztán a közönyösek is belátnak. Az 
ember jobb érzése erre felszólal, még egy-egy 
ügyben próbákat tesznek, újra megalakíta
nak egy másik intézményt, egy másik kört, 
de egy-két rövid hónap múlva újra a régi 
stagnáció üti fel a fejét, megint halomra dől 
a sok szép idea.

Pedig oly könnyű, oly egyszerű az akut
bajon segíteni. Az emberek szakítsanak az
zal az előítélettel, hogy ember az embernek 
halálos ellensége. Ne tegyenek megkülön
böztetéseket, hanem helyezkedjenek igazán 
demokratikus alapokra, ember az embert 
becsülje meg, nem azért, mert egyik-másik 
egy-két forinttal többet keres, hanem azért, 
mert amit megkeres, azt megérdemli, mert 
arra tehetsége van. Ez a megbecsülés azon
ban ne pózzal történjék. Térjünk vissza a 
régi szokásokra, azok jobbak és igazabbak 
voltak, legalább inkább megédesítették az 
életet, mint a mai élet, amelytől annyi em
bernek elment már a kedve.

II.
Az előkelő ur, aki után szolga hozta a finom 

gyapjas takarót, valóban a .Három hársfa**  pin
cére volt hajdanában. Hűségesen kiszolgálta a ven
dégeket és még hűségesebben szolgált az ö piros
pozsgás ténsasszonyának. Tovább kellett ezért az 
asszonyért szolgálnia, mint Jákobnak a Lábán leá
nyáért. De kitartott mellette tántoriihatatlanul, pe
dig a megtakarított pénzéből lett volna módja ön
álló üzletet is nyitnia. S Isten látja a lelkét: nem 
is azzal a számítással cselekedte ezt, hogy a Há
rom hársfa göthösködő vén gazdáját majd csak el- 
szólitja az Ur az árnyék világból s akkor ő veszi 
át a kívánatos örökséget: a még mindig helyre 
menyecskét és a virágzó vendéglőt. Vannak még 
önzetlen, nagy ssorelmek a világon, amilyenekről 
nem zengenek a költők, akik nem tartják eléggé 
poetikus tárgynak a pincér szerelmét az ő gazd
asszonya iránt. De végre is bekövetkezett, aminek 
a történelem logikája szerint be kellett következ
nie. S akkoron Gyuszi a szabad levegőben meré 
szén csattogtatni kezdte a vállalkozó kedve szár
nyait. Kiröppent a budai zugocskából egy fényes 
hatalmas balparti szállóba, melyet kibérelt s a lég 
modernebb kor igényei szerint rendezett be, mint 
azt még a külföldi vasúti várótermekben elhelye
zett reklámjai is oly ékesen hirdették. S mint a 
költő ott a tengerparton oly találóan mondott*  : 
más ember még légvárat sem épit annyit, mint a 
hány cifra, óriási bérpalotát vásárolt és épített a 
főváros legforgalmasabb pontjain. A legpompásabb 
palotában az egykori lótó-futó borfia lakott: a lép- 
csőház falait aranyos márványlapok borították és 
puha szőnyeg virágösvénye vezetett az emelet lég-



VEGYES HÍREK.
— Nyugdíjazás. Dr. Fsrsnezy Elek sátorai 

jaujhelyi anyakönyvi felfigyelő f. é. január havá 
bán nyugdijaztaita magát. Az anyakönyvi felügye 
tőségeket ugyanis feloszlatták és a kormány Dr. 
Ferenczynek Ung vármegye főispánt állását fel 
ajánlotta, melyet azonban, miként iám*  retet, nem 
fogadott el.

— Áthelyezés. A belügyi kormány l'rtczky 
Béla járási számvevőt Varanuóról Trencsénbe he 
lyezle át. Oka az áthelyezésnek, hogy Ur»czky 
Kispál alispánhelyettes rendeletéinek végrehajtását 
megtagadta.

— Az ipartestületi bál e hó 3 án folyt le a 
Barnai szállóban nagyszámú közönség részvétele 
inellett, szép anyagi, de még szebb erkölcsi siker 
re!. A táncterem fényes díszítése gondos igyeke 
zetre és finom Ízlésre vallott. A zöld fenyógalyak 
közt elhelyezett és nemzeti színű kis lobogókkal 
körülvett magyar címer- k a szó szoros értelmében 
dobogásba hozták a belépők szivét s a közönség 
nem győzte eléggé dicsérni ezt a díszítést, mely 
szépsége mellett iparosainknak hazafias érzületéről 
is tanúskodott. A tánc este 8 órakor kezdődött s 
reggel 7 óráig tartott. Az első négyest mintegy 
50—60 pár táncolta. A mulatságon közönségünk 
minden osztálykülönbség nélkül részt vett, a mi az 
estély sikerének mindenesetre előnyére vált és 
miut szerfölött örvendetes jelenség konstatálható. 
Az anyagi eredményt a következő mérleg tünteti 
fel : Bevétel volt 563 korona, kiadás 368 K 61 f, 
vagyis a tiszta bevétel 194 K 39 fiillért tesz ki. 
Ezt az összeget az ipartvstület diszzászló alapjának 
gyarapítására fogja fordítani. A rendezőség ezúton 
mond köszönetét mindazoknak, kik jelenlétükkel 
vagy je«yök megváltásával az estély anyagi és 
erkölcsi sikerét előmozdítani szívesek voltak.

— A nagymihályi Casino-egyesület évi 
rendes közgyűlését foiyó hó 4 én tartotta meg Po 
lányi Géza casinói alelnök elnöklete alatt. A köz 
gyűlés tudomásul vette a választmány által elfoga 
dott költségvetést és a múlt évi számadásokat is 
elfogadván, a tiszti karnak a tel mén tvényt meg 
adta. A Casino budgetje arról tesz tanúságot, hogy 
a bevételek fedezik az összes kiadásoknt és 200— 
300 korona évi felesleg is marad, a mely körül 
meny nagyrészt az okszerű házi kezelésnek tulaj 
donitható. A közgyűlés köszönetét szavazott Pold 
nyi Géza aleluöknek, Fröhlich Gyula igazgatónak 
és az egész választmánynak is.

— Sportegylet. Városunk intelligens fiatal
sága egy sportügyiét létesítésén fáradozik. Az egy 
leiben a vívás, korcsolyázás, tornászat, úszás gya 

szeszfütéses termeibe. A lótó futó boriin bizony 
must már naphosszat karosszékében üldögélt s las 
sankint belehizott abba a tekintélyes karosszékbe 
és a szó szoros értelmében fuldokolni kezdett a sa 
ját zsírjában s az egyetem összes nyilvános s ina 
gántanárainak dolgot adott, hogy a külömbnél kü 
lomb bajaiból kigyógyitsák.

— Tanár ur, a májam fáj.
— Tanár ur, hangyák mászkálnak a lábúmba.
— Kedves professzor ur. ez az orvosság ne

kem nem használ. írjon kéretu másikát !
— Betegebben jöttem ha .a a fürdőből, mint 

ahogy odamentem. Segítsen rajtam, az Istenért!
A nyilvános és magáutanár urak rájöttek, 

hogy a legtöbb betegség az öreg ur pihent képze 
ktéuck lidércjátéka, s ha szegény « mber: talán ki 
i» gyógyítják egy jókora adag gorombasággal. De 
mivel gazdag ember volt : óvakodtak ilyenformán 
kigyógyitani, s csak írtak neki a szivárvány min 
den színeiben játszó orvosságokat é.s küldözgették 
a szélrózsa minden irányába, ahol az öreg ur ki 
állotta a legkülömbözöbb gyógymódokat, amely 
gyógymódok csak egyben hasonlítottak egymáshoz 
teljesen : hogy méregdrágák voltak mind . . .

111.
Természetesnek fogjuk találni, hogy Hajnács 

György ur abból a fürdőből sem jött gyógyultab 
bán haza, ahol sz< rencsénk volt vele találk< zhatni. 
Végtelen elkeseredésében még talán leugrik a pa 
lotája harmadik emeletéről, ha ekkor nem akad 
olyan szórakozásra, amely még az ö eltespedt élet
kedvét is fölvillanyozta. — Ezt a szórakozást (gy 
összetöpörödött, vézna, csillogó szemű emberke 

korlása tétetnék lehetővé a tagoknak. E végből 
egy alkalmas helyiséget bérelne ki az egyesület és 
a Laborcz egy megfelelő helyén korcsolya s úszó 
helyet létesítene. Lawo Tennie pálya is rendelke 
zésére fog állani a tagoknak. Az eszme iránt úgy 
a városban mint a vidéken érdeklődnek és ötven 
n ‘I több tagra számit az egyesület. Nők is lehet
nek te rinéazvtesen a sportügyiét tagjai.

— Tűzoltó bál. Az ezidei télnek egyik na 
gyobbszerü mulatsága a tűzoltó bál lesz, mely 
március havában fog megtartatni A parancsnokság 
legközelebb megállapítja a tánczestély napját és 
szétküldi a meghívókat.

— Értesítés. A nagymihályi ifjúsági egye 
sülét helyiségében f. hó 11 tői kezdve 5 vasárun 
pon át délután 5 —6 ig terjedő időben Oppitz Sán
dor ur a levegő, viz és tűz címen fizikai és ebe 
miai kísérletekkel kapcsolatosan sorozatos előadást 
tart, miről az ez iráut érdeklődő közönség ezennel 
értesittetik, egyben ezen előadásokra tisztelettel 
meghi válik.

— Országos vásárok. Nagymibályon (eb 
ruár hó 5 én országos vásár volt. Az idő nem ked 
vezeti és annak is tulajdonítható, hogy a forgalom 
gyér volt. — Homonnán tegnap tartották meg az 
országos vásárt, a mely szintén kis látogatottság 
nak örvendett. Mindössze az állatvásáron volt némi 
forgalom észlelhető.

— Kongrua letiltás. A kormány az adóhi 
vatalokoz rendeletéi intézett, a melyben utasítja a 
pénztárakat, hogy a kongruát csak azon lelkészek
nek fizessék ki, a kik állami adójukat befizették. 
Íme ez is egy módja az önkéntes adófizetésnek.

— Miskár Nagymihályon. Kispd! utazó, 
mint megbízható hulyröl értesülünk, legközelebb 
a járási székhelyeket fogja meglátogatni és egy
úttal hivatal vizsgálatot tartani a főszolgabírói hi 
vatalokban. Miután a megyefőnök Pallacicini Al 
fréd őrgróf uj főszolgabírókat akar a hazafias ér 
zelmü tisztviselők helyett kinevezni, a Miskdr 
utazásai elhalasztotta és i»z uj főszolgabirák instal
lálásával akarja azt egybekötni. Miskdr Kispál illő 
fogadtatására már most készülnek Nagymihályon.

— Öngyilkosság. Kercz Adolf állainvasuti 
pénztáros e hó 4 én Homonnán egy éles borotvá
val elvágta nyakát és elvérzés folytán meghalt A 
szerencsétlen véget élt ambiciózus fiatal ember rö 
vid ideje hogy Homonnán van, ott beleszeretett 
egy úri leányba, a kinek kezét is megkérte. E 
napokban kapta meg a szülők elutasító válaszú 
és ez arra indította Kerczet, hogy önkezével ve
tett véget életének.

— Eljegyzés. Hosner Jakab oki. tanító el
jegyezte llVizr/í Hedvig kisasszonyt, Weizen Sá 
nmei nagybérlő leányát Kis Ketonban.

ajánlotta neki, minden költőket s szónokokat meg 
szégy< nitő tüzes és színes ékesszólással festette le 
előtte az aranyhegyeket, amelyeket a börzén — 
mint mondotta — egy kézforgatás alatt nyerni le 
hét. A csillogó szemű, fürge gyik ember fel tudta 
kelteni hősüna érdeklődését, sőt állandóan le is 
tudta kötni, mert minduntalan valami meglepetés 
sel szolgált neki. Be kell azonban vallanunk, hogy 
e meglepetések többször voltak kellemetlenek, mint 
kellemesek, úgy hogy Hajnács ur egyszer csak 
azon vette észre magát, hogy házai roskadoznak 
az adósságok terhe alatt, — talán bizony össze is 
rogynának, ha nem volnának olyan szilárdul meg
építve . . .

Hja. a szerencse olyan, mint a makacs auto
mata. Dobálni kell a torkába a pénzt, amíg végre 
busásan visszaadja, — vigasztalta a zsörtölődő öreg 
urat a gyik ember.

D a szerencse automatája, úgy látszik, vég
képp elromlott a hajdani főpincér számára. 8 egy 
gyönyörű tavaszi reggelen folkele Hajnács ur a 
karosszéke lágy öléből, hogy a tömeggondnokához 
meujen. Ugyancsak szaporázla a lépteit, amikor 
hazaierőben volt. Felesége, aki valamikor dalolva 
sütött főzött a konyhán, vörösr.- sirt szemmel fo
gadta. A férfi ott sünd-irgöti körülötte. Nem tudta, 
hogyan kezdjen a vigasztaláshoz Utoljára is szinte 
haragosan szólt reá :

— Hál te miért sírsz ?
Az asszony kerekre nyitotta szemeit. Talán 

nincs is eszénél az ura, hogy nem tudja, mi tör
tént velük.

— Haladópárti lap. Szégyen érte várme
gyénket ! Akadt egy újság, a mely a darabontok 
szolgálatába állott és hirdeti az egyedül üdvöt hozó 
.haladó párl“ elveit. A .Zempléni Hírlapot" vá 
sárolta m- g e célra Kristóf és társai, ingyen ősz 
togatják Ujhelyhen, azonban senki sem olvassa. 
A mennyire testeijük, hogy vármegyénkben e lap 
megjelenik, oly jól esik konstatálnunk, hogy szer 
kesziője nem akadt a megyében. Vészi ur Pestről 
volt kénytelen ledirigálni egy embert, ő szerkeszti 
a lapot, ö hirdeti a darabontok program mjá‘ és 
Miskar Kispálnak Zemplén vármegye közigazga 
tása korül szerzett érdemeit.

— Talált karperecz. Egy ezüst karperecét 
talált a Kossuth Lajos utcában a rendőrség. Az el
veszett ékszert annak jogos tulajdonosa a város 
házán átveheti.

— Az 1906. évi pótköltségvetés az előljá 
róság állal közszemlére kitétetett. Ez ellen 15 na 
pon belül a jegyzői irodában észt < vételek, felszó 
lamlások és esetleges módosítások nyújthatók be.

— A budapesti Uránia folyó hó 15. és 16. 
napjain tartja előadásai' Nagymihályon a Barnai 
szálló nagytermében, mely alkalommal szilire ke 
rül a .Párisi asszony" és „Az orosz japán háború." 
Az előadások iráut nagy az érdeklődés és a je
gyek legnagyobb része már el is adattak Landes 
mán B. könyvkereskedésében.

— Városi közgyűlés. Nagymihály város kép 
viselőtestülele e hó 14 én közgyűlést tart. A gyű 
lés nevezetesebb tárgya lesz a gróf Sitdray Sándor 
által kiépíteni tervezett mezei vasút engedélyezése 
tárgyában beadott kérvény. A vasút ugyanis a vá 
ros belterületén át a pályaudvarig van tervezve s 
ez okból van szükség a képviselőtestület hozzája 
rulására.

— Uj üzlet. Moskovits és IVeisz cég alatt egy 
uj kézmü- és divatáruház nyílt városunkban a Kos 
sulii Lajos utcán.

— Az egétizzég elÓmoz(ltt<l*<i  a Kalhrei- 
ner-féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp- és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag (kofeín) tartalmánál fogva, hátrányo
san hat a szív működésére, mely súlyos követ
kezményekkel járhat. /\ Kathreiner-féle Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóltevő 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ér
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind 
azok, akik a Kathreiner féle Kneipp maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mel
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s ren
dezett háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok 'hiányvznának. Csakis

— No igen, azt kérdezem, hogy miért sírsz ? 
Hiszen nem jutottunk ám egészen tönkre. Maradt 
még elég pénzünk, amivel kezdhetünk valamit!

— Ugyan mennyi pénzünk maradhatott?
Hajnács büszkén fölemelte a fejét:
— ötszáz forint !
De már erre elnevotte magát az asszony is. 

Csakúgy hangzott a kacagása.
— Ötszáz forint! S te ennek Örülsz oly bo 

lendül ?
Ennek hát.’ — kiáltott Hajnács ur, s most 

már komolyan megharagudott az asszonyra, ötszáz 
t »rint nagyon sok pénz! S én már tudom is, mit 
kezdek vele. Te, egy valóságos kis aranybányára 
akadtam. Egy kis korcsmára, Budán. Három gyár 
is van mellette A munkások mind odajárnak. Azt 
is megtudtam már, hogy nem hazugság, hanem 
tiszta igazság, amit a hirdet s mond, hogy az üz
letet családi körülmények miatt adják el. Még ma 
kibérelem. Holnap már oda is költözünk !

8 gyors, fürge léptekkel mérte Hajnács ur 
föl s alá a szobát, mintha már vendégei szólítanák 
égj ik asztaltól a másikhoz. 8 csupa ruganyosság, 
csupa életkedv lett újra az egész ember. — Csák
iig.) au kibérelte a kis korcsmát s soha többé nem 
fájt a mája, soha többé nem bántotta az életuna
lom. A tudós tanárokat nem tudta volna megfizetni, 
de nem is volt.rájuk szüksége. A n’*gi  volt ismét, 
a régi munka egészséges, vidám, fáiadhatatlan ro 
botü*a • • • Sas Ede. 



ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner féle Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt piir 
költ terméket, s nézzünk különösen arra, hogy a 
.Kathreiner*  névvel ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

— Modem hirdetőid iroda. Úgy a bel 
földön, mint a külföldön előnyőseit ismerik az .Ál
talános Tudósitó*  hirdetési osztályát (tulajdonos: 
Leopold Gyula szerkesztő). A legnagyobb hirdető 
cégek e megbízható iroda utján eszközük összes 
reklámjaikat, mert kiváló szakértelemmel, odaadó 
lelkiismeretességgel és felUlmulhaiallaii pontosság 
gal teljesiti az összes megbízásokat. — Leopold 
Gyula szorgalma, leleményessége és agilitása meg 
termelte a gyümölcsét, amennyiben hirdető irodája 
ma a legnagyobb Budapesten, sőt mint értesülünk, 
most ismét tetemesen megnagyobbította vállalatát 
és az Erzsébet-körut 41. szám alá helyezte.

IRODALOM.
— Igazi független ujfüig, mint a közel 

mull napok eseményei is igazolták, a Hírlap. 
A szocialisták terrorizmusa, a sajtószabadság ellen 
intézőt! támadása sein félemlitette meg, amint m m 
ijedt meg soha semmi hatalomtól, hanem hirdette 
és hirdeti a meggyőződése szerint való igazságot, 
küzdött és küzd folyton a szabad vélemény nyil- 
vánitásáért. Liberális és demokratikus elveket val 
lőtt immár 27 éven át, liberális és demokratikus 
irányban fog haladni ezentúl is, az elvek diadaláig. 
8 ebben bizonyára támogatja a nagy magyar ol 
vasóközönség, melynek igy a szive szerint tud be 
szélni. Magyarország legkedveltebb és legelterjed 
tebb lapja azzal hálálja meg a nagy pártolást, hogy 
ugyanazon árért sokkal nagyobb lapot ad, több 
olvasni valót nyújt, mint más újságok és minden 
előfizető díjtalanul kap egy díszes kiállítású nagy 
képes naptárt. Ez a naptár az 1906. évre már 
megjelent és minden újonnan belépő előfizető is 
megkapja, ha negyedévre egyszerre küldi be a 7 
korona előfizetést. Van a Pesti Hírlapnak divat 
lap melléklete is, melyet féláron rendelhetnek meg 
a lap előfizetői. Ez a Divat balon. A Pesti Hírlap 
a kiadóhivatalnál (Budapest, Váci körút 78.) meg 
rendelhető egy hóra 2 K 40 f. és negyedévre 7 
korona előfizetési áron, mely legcélszerűbben posta 
utalványon beküldhető. A Pesti Hírlap és Divat- 
Sálon együtt (a Pesti Hírlap nagy képes naptárá 
val) negyedévre 9 korona. Jó lélekkel ajánlhatjuk 
t. o vasóközönségtink figyelmébe.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatók Landesman B. könyvkereskedésében.

Falelőa nzerkanztő : Dr. Kállai József.
Kiadóhivatali művezető: L Alidat József.

Nyilvános számadás
a nagymihályi általáuos ipartestület által folyó évi 

február hó 3 án rendezett tánczestélyéről.
Bevétel......................... 563 K — 1
Kiadás......................... 368 K 61 f

Jövedelem 194 K 39 f
Felül fizettek: Barnái Andor 20 K — Dr. 

Eperjesy Lajos. Polányi Géza 10 —10 K — Czi- 
búr Bertalan, Weinberger Jenő. Oppitz Sándor, 
Dr. Widder Márk 8 —8 K — Dr. Fuchs Ignácz, 
Strömpl Gábor 6—6 K — Löftler Noa, Spiegel 
Samu, Szöllösi Sándor 5—5 K — Dr. Preusz Mik 
lós, Dr. Glück Samu 4—4 K — R*  ich Adolf, 
Landesman Vilmos, Richtzeit Vilmos, Dr. Leno 
rovics Mihály, Mtiller Ignácz, Bajusz Andor, Dr. 
Örley Ödön. Dr. Holló Andor, Lichtman Hermán, 
Friedman Mihály 3—3 K — Schreiber Jónás, 
Tolvay Imre, Zombory Géza, Karczub Pál, Papp 
István, Vágó István, Bódy Győző, Dr. Brügler 
Miksa, Novakovszky Lajos, Gyagyovszky Ede, 
Fröhlich Gyula, Hiindh r Miksa, N. N. Balázs La 
jós, Fodor János, Ehrenfeld Mór, Deák Jenő 2—2 
K — Hering József, Gyurócsik György, Kákos 
György, Kiéin Ödön, Sztanko Kálmán. Malatinszky 
László, Mathiász József, Repiczky János, Besskó 
Ferencz, Fáber Ferencz, Miskovics B la, Mascse 
nyik Ede, Fedorcsák János. Kuz-ina János, Mis 
kovics József, Onuska András, Berkovics Márkus, 
Csémi Béla, Neuman N., Kiéin Sándor 1 — 1 K

Az Andrássy Dénes utcán egy 
3 szobából álló lakás, esetleg Hz- 
lethelyiségnek Is kiadó. Bővebbet 
Seszták Antal háztulajdonosnál.

*** Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó az 1M81. évi LX. Let. 102. 

értelmében ezennel közhírré teszi, hogy asaobránczi kir. 
jbiroságnxk 1905. 8p. 358 4. számú végsése következtében l>r. 
Eperjesy Lajos ügyvéd álul képviselt Jurexó Mihályné javára 
özv. Hingyos Audránné laborézazögi iákon ellen 640 korona 
• jár. erejéig 1905. december 22-én foganatonitott kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 669 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m. szarvasmarha és háaibutor stb. nyilvános 
árvetésen eladatnak.

Mely árverésnek a sz.obránczi kir. járásbíróságnak
1905. évi V. 171/3. sz. végzése folytán — K tőkekövetelés
ennek — napjától járó százalék kamatai, egy-
harmad százalék vált ’ulij és eddig öaszesen 68 K 76 f.-l>eu 
biróilag már megállapitott költségek erejéig Lalmrezszögön
1906. febr. 15. d. e. 11 órája határidőül kitüzedk és ahoz 
a venni szándékozók oly inegjegyséssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az I8»l. évi LX. L-cz. 107. és 108. 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
becsáronalul is ol fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és feldlfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1«M|. évi LX. U-cz. 120. |-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Saobráncs 1906. évi január 28. napján.

Hartmann Lipót 
kir. bírósági végrehajtó

„Az Első Leánykiházasitási Egylet**  
gyermek- és életbiztosító intézet felsöinagyar- 
országi vezérképviseh'ísége Nagymihályon és 
vidékén

főügynökséget
óhajt létesíteni, igen előnyös feltételek mel
lett. Ajánlatok a kassai vezérképviselőséghez 
intézendők, hol járatos Üzletszerzők fix fize
tőt mellett felvétetnek.

3021/905 tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság, mint telek 
könyvi hatóság ezennel közhírré teszi, hogy a nagy- 
mihályi kereskedelmi és hitelbank végrehajlatónak 
Muha Györgyné született Hardi Mária végrehajtást 
szenvedő elleni 1800 kor. tőkekövetelés és jár. ir. 
végrehajtási ügyében a nagymihályi kir. jbiróság 
területén lévő, a nagymihályi 990 számú tjkvben 
931—33 brszám alatt felvet*,  a B 1 ssz. alatt ö*v.  
Muha Györgyné szül. Muha Hardi Mária nevén 
álló ingatlanra az árverési 4000 koronában ezennel 
m< gállapitott kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fentebb me jelölt ingatlanok az 1906. évi feb
ruár hó 13-ik napján délelőtt 9 órakor 
a nagymihályi kir. járásbíróság tlkvi helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartozunk az ingat 
lanok becsárának 10 százalékát, vagyis 400 kor. 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 § jel
zett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
1 én 3333. sz. a. kelt iginiii. rendelet 8. §-ában ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke 
zéhez letenni, vagy az 1881. X. te. 170. §. értei 
méhen a bánatpénznek a bíróságnál előkges el be 
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át 
szolgáltatni.

Kelt Nagymihályon, 1905. november 24 én, 
a kir. jbiróság tkvi hivatala.

Garbinszky, kir. albiró.

i
i

Tisztelettel van szerencsém Nagymihály és vidéke nagyérdemű közön
ségét értesíteni, hogy Nagymihályon, Kazinczy-utca 12. szám alatt a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő

úri és női ezipész műhelyt 
nyitottam és azon kellemes helyzetben vagyok, hogy férfi- és női lábbeliket a 
legizlésesebb és legszolidabb kivitelben készíthetek.

Három évig az ungvári es. és kir. 66. gy. ezrednél mint egyenruházati tiszti 
czipész működtem, úgyszintén több évi működésem hazánk nagyobb városaiban 
szakmámban való teljes jártasságot eredményezett számomra s a n. é. közönség 
támogatása mellett azt a legteljesebb mértékben érvény esi Illetem is.

Szives támogatásért esd

DZSTTFFJIl FEEEKTCZ
czipész.6—5

A szab, amerikai ön
működő szerkezettel 

ellátott
• ablakredöngök • 
(rolletták) a legjob
bak, legtartósabbak és 
ezáltal a legolcsóbbak 

tizek valamint más 
szerkezetű redőnyök 
is nálam legjutányo- 
sabban, jótállás mel

let kaphatók.

Zsinórral ellátott régi redőnyök jutányosán alakíttat 
nnk át önműködő eierketetiiekre 

Elvállalom továbbá egész épületek üvege
zését, egyszerű, solin, homályos, mintázott, 
színes, rcczés és tükör üvegből, úgyszin
tén képkeretek és tükör bevágásokat 

minden lehelő minőségben.
Szóbeli vagy Írásbeli meghívásra szí

vesen mintákkal és felvilágosítással szol
gálok.

Midőn még pontos és szolid kiszol
gálásról előre is biztosítom a n. é. kö
zönséget, kérem b. pártfogását es vagyok 

kiváló tisztelettel s—to I

GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymihály Kossuth Lajos utcza 62. szám.

A

Iszákossá^ nincs többé 1
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pró
bát a Cozaporból. Kávé, thea, étel vagy szeszes 
italban egyformán adható be az ivó tudta nélkül.

A COZAPOR többet ér, mint 
a világ minden szóbeszéde a tar
tózkodásról, mert csodahatása el- 
lenszeuvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
desen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető mégcsak nem 
is sejti, mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit béki- 
tette ki ismét, sok sok ezer férfit 
a szégyen és becstelenségtől meg
mentett, kik később józan polgá. 
rok és ügyes üzletemberek lettek-

Az intézet, mely a COZAPuR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és 
egy köszönő Írásokkal telt könyvet dij és költség
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhes
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész
ségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 497. ss.
Vájja ki ezen szelvényt 

és küldje még ma az inté
zetnek. (Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
menteaitendők).

COZA INSTITUTE
(Dept. 497.)

62, Chanoery Lano, 
London, Anglia.
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ANagymihályi Gazdasági Bank rt. zárszámadása az 1905. évről.

gyen

Készpénz .
Váltók Jelzálog, bizt. K 78.543.—
Kötvénykölcsön Jelzálog, bizt. K 19.200.—
Értékpapír .
Visszleszám. intézetek 
Folyószámlái adósok 
Alapítási költség 
Óvási dijak .

Tartozik

21
9

22
23
36
35
35
34
26
24
25
33

MÉRLEG-SZÁMLA
Korona fillér

15951
744379
35490 
5000 
802

24071
244M»

113

70
70

05
20

828867 38

NYERESÉG- ÉS
Veszteség

Betétkamatok
Hetibefizetési betétkamatok 
Visszleszámitolt váltókamatok 
Folyószámlái kamatok . 
Tartaléktőke 6% kamatja 
Betétkamatadó .
Hetihetét kamatadó
Állami s községi adó 
Alapítási költség 
Tiszti s szolga fizetések . 
üzleti költség
Lakbér .

Áthozat a 
Folyó évi

Nyeremény: 
múlt évről K 14512

K 17132 28 17577

fokintyvi 
lajtatiim

3
4
5
6
7

29

Teher

Alaptőke 
Tartaléktőke*
Betétek .
Hetibefizetési betétek 
Visszleszámitolt váltók 
Átmeneti kamatok 
Nyereményegyenleg

* Ez évi dotációval K 25.OÖO’

K 181771.62
K 39568.26

Követel

Korona fillér

200000
21273

221339
364146

4530
17577

88
50
40
40

828867 38

Korona fillér

98

40

44034 08

86
70
14
28

04
04
97
41

Követel

k'ükónyri 
lapatám Nyereség Korona fillér

30 Áthozat a múlt évről 145 12
18 Váltókamatok .... 42122 54
19 Kötvénykölcsön kamutok 1932 62
20 Késedelmi kamatok 484 24
17 Biztosítási ügynökség 249 56

44934 08

Bódy Győző
fiiki> iiyr vett fii.

Schvarcz Bernát

Landau Mór
a. kUnycrtttiü.

Brügler Lajos

Brügler Benjámin 
ftémhirwk.

Colvay Imre Schreiber Jónás

V

30

Nagvmihály, 1905. deczcmber 31.

Dr. Glück Samu 
íjazg. tinók.

Szladek József Stark Hermán
•goag. tagok.

Jelen eredmény-, valamint mérleg-számlát az üzleti könyvekkel, valamint a főkönyvben kimutatott eredményekkel tételről-tételre összehason
lítottuk és azt ugv egészben, mint egyes tételeiben helyesnek s a valósággal megegyezőnek találtuk.

_A_ felügyelő bizottság:
Müller Ignácz Mathiász József Tóth Árpád

Jel. biz. tinók.

Buzay GusztávFriedman Mihály

Zxzteg-lxiTzás.

Málcza, 1906. február hó 6-án.
Az ioazaatósáa.

Jl JYUlcza és Vidéki Jakarék és 3<itelegglet m. Szövetkezet
t. ez. tagjai

az 1906. évi február hó 25-én délután 3 órakor
Málczán az ev. ref. népiskolában tartandó

Vll.évi rendes közgyűlésre
azon értesítéssel hivatnak meg, hogy az 1905. évi mérleg, az 
igazgatóság és felügyelő-bizottsági jelentések a szövetkezet hi

vatalos helyiségében bármikor megtekinthetők

Közgyűlési tárgysorozat:
1. Az 1905. évi pénztári forgalom, mérleg és nyeremény

számla, továbbá az igazgatóság és felügvelő-bizottság jelenté
seinek előterjesztése és ennek folytán a felmentvény megadása.

2. A mérlegben kimutatott tiszta nyereményről való ren
delkezés.

3. Az igazgatóság tagjainak választása.
4. Felügyelő-bizottság tagjainak választása.
5. Inditvánvok, melyek a közgyűlést megelőzőleg 3 nap

pal az igazgatóságnak írásban beadandók.

Házi kenyér sütöde NAGYMIHÁLYON !

Van szerencsém a jó kenyeret kedvelő és fogyasztó 
t. közönség tudomására adni, miszerint Nagymihálybin, a 
Kossuth Lajos-ntcza 12. szám alatt 30 év óta fennálló 
sütödémet

a hírneves gémes -féle

házi kenyér sütődével
berendezve megnagyobbítottam, hol is

&*?  naponta többször frissen sült
és alföldi női személyzettel házilag tisztán kezelt legizletese »l> 

házi kenyér 
kapható.

Szives pártogfwt kér mély tisztelettel

Liiehtman germán
Nagymihály., Kossuth Lajos-utcza 12. szám.

Naponta többször frissen sült kenyér !

Nyom. Ludetmaa B. könyvsyomdájábu


