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Hova a lap Hallani részét illető minden 
közlemény intézendő :
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ELŐFIZETÉSI DÍJ : Egész évre 3 kor, 
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Kéziratok nem adatnak viaaaa. 
Bérmentotlon levelek nem fogadtatnak el. 
■L. Nyilt-ter soronklnt 40 Hl. —

kiadóhivatal:
Kova aa eldtiaoiéaek, hirdetési éa nyilttéi 

díjak küldendők :

Pünkösd ünnepére.
Tüzes nyelvek hirdetik a magyar nem

zet örökköntartó igazságait, melyek egy ez
redév viszontagságain keresztül hazánkat 
és fajtánkat fentartó vezérmotivumok ma
radtak. Az idei pünkösdön e nagy nemzeti 
igazságok erőteljesebben visszhangoznak 
minden magyar szivében, mert egy nem
zeti újjászületés korszakába léptünk. Nem
csak hitbeli, nemzeti ünnep is az idei pün
kösd, a midőn mind megannyi tüzes nyelv
hirdetik az események, hogy uj korszak, 
uj rend és becsületes, tiszta uralom követ
kezik. Tavasz van a természetben, tavasz 
van a hazafiui szivekben is, kivirágzott re
ményeinknek fája és mi bizalommal hisszük, 
hogy nem veri el a jégeső, nem dermeszt i 
hajnali fagy e virágokat ; megérik a gyü
mölcs, a magyar nép jövője. Mintha uj 
erőt éreznénk tagjainkban, mintha der
mesztő álomból ébredtünk volna fel, úgy 
érezzük magunkat ezen a tavaszon, az uj 
korszak kezdetén. Szomorú, sötét idők van
nak mögöttünk. Állami közéletünket egy 
központi korrupt rendszer mételyezte meg 
közel negyven esztendőn keresztül és vici
nális közéletünk is, sajnos, ehhez a központi 
korrupcióhoz alkalmazkodott. De ne boly
gassuk a múltakat, éljen egymással egyet
értésben a magyar ember. De tüzes nyelvek 
hirdetik most, hogy vége szakadt úgy az 
országos, mint a vicinális korrupciónak, a

TARCZA. 

Miért?
Irta: GARVAY ANDOR.

Ezt az én emberemet Vaszilicnak hívták. 
Afféle szegény oláh ember volt. Komisz daróc
ruhában járt és a haja, hosszú csigákba ömlő 
fekete haja avas szagu volt és fényes a sok rá
kent zsírtól. Ott éldegélt a jámbor valahol a 
máramarosi havasok tövében az asszonyával, 
meg kecskéivel a sárból ragasztott vityilójában.

Ez a Vaszilic egy napon megölte a fele
ségét . .. Kegyetlenül, az ősember brutalitásá
val : fejszével verte szét a fejét. Pedig szerette 
az asszonyát; már úgy a maga módja szerint. 
Még gyöngédségre is képes volt miatta. Lemon
dott a kedvéért a pálinkáról, mert Elorea, az 
asszony nem szenvedhette a pálinka szagot.

Hej, pedig Istenem, de nagy áldozat ezl 
Mert nincs is egész gyönyörűsége az életből a 
szegény oláh embernek, mikor hétszámra kint 
tanyázik a házban, vagy a havasokon az em
bertelen egyedülvalóságban. Az a kis pálinka 
erőt ad, melegít és megvigasztal abban a szo
morú magányban. Es Vaszilic erről az egyetlen 
gyönyörűségéről is lemondott az asszony ked
véért. Mondom, nagyon szerette Fioreat.

De lehetett is szeretni azt az asszonyt. 
Olyan volt, mint egy hamvas, szép havasi vi
rág, amelyik ott virít titokban a Pop-Iván ha- 
sadékaiban. Szép volt nagyon az asszony. Kar

közéletben megillető piedesztáljára kerül a 
tisztesség és a munka.

A munka ! Ez a vezető jelszava az uj 
korszak küszöbén álló Magyarországnak, 
úgy az államnak, mint a megyéknek és vá
rosoknak, nemkülönben a kereskedelem és 
ipar s a közművelődés vezető faktorainak 
is. Pünkösd ünnepével veszi kezdetét ez a 
munka, amelynek dicsőségét tüzes nyelvek 
hirdetik nekünk.

Hivő néppel tele a templom. Orgona 
búgás, tömjénfüst száll a szelíd kékben pom
pázó égboltozat felé, füvek, virágok illatá
tól terhes a levegő s a természet virulásá- 
nak, az élet örömének közepette száll az 
Istenhez a föld népének fohásza, jó termés
ért, becsületes megélhetésért. És valóban 
nem tudunk a jelenlegi körülmények között 
nagyobb áldást a magyar népre nézve, mint 
egy jó termést, amely a közviszonyok ja
vulása körül legtöbbet tehetne. Jó termést 
kérünk, jó termést várunk az Egek urától ! 
A tavasz szépségeiben pompázó természet 
és a templomok ékessége, harangok zúgása 
hitre, reményre inti az embereket, akik akár
hányszor csalódnak is életükben, a remény
ségről egész a sírig nem fognak lemondani. 
De nagyobb joggal is remélhetünk most, 
amikor nagy tények bizonyítják, hogy egy 
uj, egy jobb korszak következik. Szóval 
szép pünkösdi ünnepe van most a magyar
nak. Dacára annak, hogy nem szűnt meg

csu, erőteljes, csupa izom és gömbölyüség. A 
haja fekete, mint az ében, szinte acélos kék
ben játszó. Hát még a szemei I Azok a fényes, 
villogó szemek. Mintha az Ördög-árok mocsár
nak minden bolygó lángja benne lobogott volna 
emésztő, félelmetes lobogással.

Az a titkos tűz, az a félelmes lobogás, az 
ejtette meg a Vaszilic lelkét. Annak a két ra
gyogó fekete szemnek volt a rabja Vaszilic.

S mégis meg tudta ölni az asszonyát. Pe
dig hírben sem volt. Nem tudott felőle rosszat 
senki, még az ellensége sem. S mégis megtette. 
Könnyű volt rábizonyítani a dolgot, hiszen ott 
találták azon véresen az asszony holtteste mel
lett a földön guggolva, aztán meg az ő hang
jára futott össze a szomszédság is.

Úgy üvöltött az istenadta, mint egy meg
vert állat. De meg nem is tagadott az a sze
rencsétlen semmit. Magára vállalt mindent, a 
mit csak rádiktáltak. Csak egyet nem akart 
megmondani; azt, hogy miért cselekedte.

Azt nem mondta meg. S ha arról kérdez
ték, lesütötte a szemét a földre, az arca meg
keményedett s azontúl nem lehetett több sza
vát venni. Vagy ha nagyon elgyötörték a val
latással, akkor kifakadt belőle a nehéz indulat 
és rekedten, sötéten mondta:

— Megöltem!... Én öltem meg! . . . Mit 
akartok tőlem még egyebet?....

*♦ ♦
Tele volt a terem hallgatósággal. A levegő 

szinte perzselt a forróságával. Az emberek egy

a dolgozó, vagyontalan népnek jogtalansága, 
nyomora és szenvedése, dacára, hogy egyre- 
másra hagyják el a kontinenst magyar ki
vándorlókkal megrakott óceánjáró gőzösök, 
immár itt a biztató reménység, pünkösd 
szép ünnepén, hogy ezek a fekete napfol
tok nem fogják sokáig az uj korszak fé
nyességét elhomályosítani.

Várjuk a munkát, várjuk az alkotáso
kat, melyekből nemcsak a közélet vezetői
nek, de minden jóravaló magyar embernek 
is ki kell vennie a maga részét. Nemzeti 
munkát, nemzeti alkotásokat csak egy nem
zeti teljesség tud produkálni és örömmel 
látjuk, hogy pünkösdnek ünnepén egyetért 
az egész magyar nép és a munkakedv, a 
jobb jövőben való bizalom általános. Tüzes 
nyelvek szólnak hozzánk régi magyar di
csőségről, elmúlt szomorúságokról s jövendő 
alkotásokról, nemzeti nagyságról és népsza
badságról.

Hiszünk!
Es ha jön ismét a pünkösd jövendő 

tavasznak pompája közepette, találjon itt egy 
megelégedett, dolgozó szabad népet.

A nagymihályi önkéntes tűzoltó egye
sület május hó 27-én tartotta a városháza tanács
termében közgyűlését. Az előterjesztések tudomá
sul vétele után a tisztikar választására került a sor. 
Megválasztattak : Főparancsnokká Dr. Epcrjesy La
jos, alparancsnokká Horváth Sándor, parancsno
kokká Tomkó György. Malatinszky László és Rucky 
Árpád, segédtisztté Dr. Richtzeit Vilmos. Ügyész

más hátán szorongtak és mohó kíváncsisággal 
lesték a gyilkos mindenik szavát, őt magát pe
dig szinte elnyelték a tekintetükkel.

Pedig bizony nem volt érdemes ott szo- 
rongani miatta reggeltől késő délutánig a tár
gyaló terem gyilkos levegőjében. Nem volt a 
vádlotton semmi érdekes. Nagy, esetlen oláh 
ember volt s inkább szánalmat érzett az em
ber iránta, mint haragot, amint hatalmas nagy 
testével ott állt esetlenül a terem közepén.

És a tárgyalás menete sem volt érdekes, 
nem nyújtott semmi izgalmasat. Nem voltak 
szenzációs, váratlan fordulatok, nem hajszolták 
a vádlottat a keresztkérdések forgatagán ke
resztül, bevallott az a jámbor mindent, amit 
csak kérdeztek tőle. Valami ólmos lustaság ne
hezedett az egész tárgyalásra. Az elnök lassan, 
kelletlenül kérdezgetett, a vádlott pedig osto
bán, álmosan felelt, ahogy éppen tudott.

Ugv két óra tájban lehetett; az emberek 
már szállingóztak is lassanként kifelé a terem
ből, mikor az elnök azt kérdezte a vádlottól:

— Hát szeretted az asszonyt, Vaszilic?
Az ember nem felelt, csak fekete, bronz 

szinti arcán pergett alá valami nedvesség. Es 
míg megtörülte a képét az öklével, valami nesz 
támadt a nagy csöndességben; ugv hangzott, 
mint valami megkínzott állat nyöszörgése.

Hát ha szeretted az asszonyt, Vaszilic — 
kezdte újra az elnök — akkor miért ölted meg?

A teremben olyan csöndesség támadt, hogy 
szinte hallani lehetett a visszafojtott lélegzet 
remegését. Ez volt az első eset, hogy a vádlott

10 koronát
takarít meg mindenki, aki öltönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál NagymlhAlyon készítteti. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb divat u szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Lapunk mai sz&ma 4 oldalra, teljed.



nek Dr. Kellner Mihályt, pénztárnoknak ifj. Alexa 
Mihályt, műszaki parancsnokokká Keller Dezső és 
Zimonyi Henriket választotta meg a közgyűlés. A 
tűzoltó egyesület 12.000 korona hozzájárulást kér 
a várostól. Meg vagyunk győződve, hogy ezzel a 
városnak csak biztonságát akarja megóvni, hogy 
önzetlenül a közjó érdekében kíván működni to
vábbra is és ép azért hisszük, hogy találunk mó
dot arra, hogy a lehető legnagyobb áldozatot is 
meghozhassuk a kipróbált és nélkülözhetlen intéz
mény fentartása érdekében.

VEGYES HÍREK
Lapunk tisztelt olvasóinak boldog pün

kösdi ünnepeket kívánunk !
— Iskolalátogatás. Beregszászy István kir. 

tanfelügyelő az elmúlt héten állami elemi iskolánk 
összes osztályait meglátogatta és személyesen győ
ződött meg a derék tanítói kar által elért ered
ményről. A tanfelügyelő a tapasztaltak felett örö
mének és megelégedésének adott kifejezést az igaz
gató és a tantestület tagjai előtt.

— Uj táblai elnök. A király Seyfried Józse
fet, a pestvidéki törvényszék elnökét, ki Sátoralja
újhelyben is több éven át működött mint törvény
széki elnök, a szegedi ítélő tábla elnökévé nevezte ki.

— A nagymihályi ifjúsági egyesület f. évi 
junius hó 4-én a Barnai szálló nagytermében az 
egyleti diszzászló alapja javára műkedvelői előadás
sal egybekötött zártkörű táncvigalmat rendez. Színre 
kerül .A toloncz.' Eredeti népszínmű 3 felvonás
ban. Irta Tóth Ede. Rendező Kneiszl Emil, karnagy 
Klain Sándor. — Helyárak: Oldalszékek és I. II. 
sor 3 K. a többi sorok 2 K. állóhely 1 K 50 fillér. 
Jegyek előre válthatók Landesman B. könyvkeres
kedésében. Kezdete este fél 8 órakor. Felülfizeté- 
sek köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáz
tatnak. Akik tévedésből meghívót nem kaptak és 
arra i gényt tartanak, szíveskedjenek e célból az 
egyesület elnökségéhez fordulni.

Papírgyár városunkban. Gróf Sztáray 
Sándor Nagymihályon a téglagyár közelében pa
pírgyárat szándékozik létesíteni, a papírgyártáshoz 
a hanajnai fűrésztelep fahulladékai lennének fel- 
haználva. Az uradalom a hanajna nagymihályi 
iparvasutnak gőzerőre leendő berendezését is fogja 
ez okból kérelmezni, lia a gyár csakugyan létesül, 
úgy kétségtelen, hogy a város fejlődésére és for
galmára nagy befolyással fog bírni.

Színészet. .H/tscy I*.  György beregszászi 
színigazgató kitünően szervezett társulatával junius 
hó második felében egy havi tartózkodásra váro
sunkba érkezik. Végre kapunk egy társulatot, mely
nek előadásait élvezettel fogjuk meghallgathatni.

a fellett kérdésre nem válaszolt. Az ajkait ősz- I 
szeszoritotta és úgy állott a terein közepén, le- 
horgasztott fejjel a bírák előtt.

— Vaszilie! — hallatszott az elnök ide
gesen vibráló hangja. Bosszul teszed, hogy nem 
mondod el az igazságot itt az urak előtt.

Az a meggyötört ember felvetette a te
kintetét és valami mondbatatlan kin, valami 
rettenetes fájdalom reszketett ki a hangjából, 
amint esdekelve beszélni kezdett:

— Elmondtam uram mindent! . . . Mindent 
elmondtam I ...

— Hallod, Vaszilie! — Kapott bele a szóba 
az elnök és amint beszélt, idegesen táncolt a 
ceruza hófehér, finom ujjai között. — Hallod 
Vaszilie! Nem akarja itt a te bajodat senki. Hi
szen úgyis magadra vállaltad az egészet, azért 
kérdezlek csak, mert segíteni szeretnék rajtad. 
Ha már töredelmesen beismerted a bűnödet, 
mondd el hát már most azt is, hogy miért cse- 
lekedted? Mert ha valami nagy okod van rá, 
mondjuk, hogy ha valamiért nagyon meghara
gudtál az asszonyra és azért tetted volna, hir
telen, nagy haragodban, azt mondd el itt ne
künk, kegyelmesebbek lesznek itt hozzád ezek 
az urak ...

Az ember nem felelt, csak széles, dom
ború melle emelkedett küzködvc, nehéz zihá
lással.

— Vaszilie! Elmondod ugye, hogy mi volt 
közietek . ., Közied meg az asszony között . . .

Bettenetcs belső küzdelem nyoma rajzo

— Tűz. Falkuson május hó 27-én óriási tűz
vész pusztított. A hajnali órákban kigyulladt Balog 
György földmives háza, a mely porrá égett. A 
szomszédos szalmafedelü házak is tüzet fogtak és 
ennek folytán egy sorban nyolcz ház hamvadt el. 
A tűz azonban nem elegedett meg ezzel, hanem 
átcsapott a másik oldalra is, a hol szintén 6 ház 
és melléképületek pusztultak el, közöttük az izraeli
ták temploma és fürdője is. A kár 20.000 koronát 
meghalad és legnagyobb részben biztosítás utján 
megtérül. A községben a tűzoltáshoz nem értenek, 
alig vannak oltási szerek és ez okozója annak, hogy 
a tüzet nem lehetett elfojtani.

Hivatalos órák a helybeli adóhivatal
nál. A in. kir. pénzügyminiszter legújabb rendel
kezése szerint a nagymihályi kir. adóhivatalnál a 
hivatalos órák akként szabályoztalak, hogy a nyári 
időszakban a hivatal reggeli 8 órától déli 12 óráig 
áll a felek rendelkezésére, ezen időtartamon túl be
fizetések el nem fogadtatnak és a felekkel való 
érintkezés beszüntettetik.

— Törvényszék Ungvárott. Végre valahára 
teljesedésbe megy Ungmegyének vágya, visszaállít
ják a törvényszéket Ungvárra. Polányi Géza igaz
ságügyi miniszter a vármegye közönségével az épít
kezési költséghez leendő hozzájárulásra nézve már 
megegyezett és legközelebb egy bizottság a telek 
kiszemelésére lesz kiküldve. A törvényszék építke
zési költségei már a jövő évi költségvetésbe fel 
lesznek véve és 1908. október havában működését 
is megfogja kezdeni.

Megszűnt husmizériák. A nagymihályi 
mészárosok a kóser hús árát annyira felemelték, 
hogy a szegényebbb osztály kénytelen volt a hús 
élvezetéről lemondani. A hitközség elnöksége nem 
nézte tétlenül e túlkapást és Galíciából naponként 
szállíttatta a húst, a mely friss állapotban érkezett 
meg és kilónként 20 fillérrel olcsóbb volt. A mé
szárosok belátták, hogy ez intézkedésekkel szem
ben nem boldogulhatnak, elővették jobb eszüket 
és a Ints kimérésére a hitközséggel megállapodtak. 
A galíciai hús héifötől kezdve már nem is érke
zett a városba.

Házasság. Friedman Mihály nagymihályi 
kereskedő junius hó 12-én esküszik örök hűséget 
Schvarcz Rózsika kisasszonynak Egerben.

Kállai Márton márki földbirtokos e hó 12-én 
vezeti oltárhoz Mernielstein Szerénke kisasszonyt 
Beregszászon.

Uj ügyvéd. Dr. Fehér Zsigmond ügyvéd 
Nagykapustul a f. hó folyamán ügyvédi irodát nyit. 
I ngvármegye minden városában az ügyvédek szá
ma most szaporodik, amely körülmény összefüg
gésben van a törvény széknek Ungvárra leendő visz- 
szahelyezésével.

lódott le az ember arcán ; nem hallatszott más 
abban a süket, hangtalan csöndességben, csak 
az ő hörgő, maradozó lélegzetvétele.

Olmos lassúsággal teltek a pillanatok s az 
emberek idegzetén valami névtelen szorongás 
vibrált keresztül. Egyszerre ott a bírák tájékán 
valami artikuláltad hang támadt, valami fájdal
mas állati üvöltés . . .

Az az ember sirt . . .
A velőkig hatott az a vontatott, elcsukló 

sírás . . . Nem tartott sokáig. A vádlott egyszerc 
riadt tekintetet vetett körül a teremben és a 
rábámulok sokaságának tekintete alatt ismét 
megkeményedett az arca, kiült rá az a fakó, 
ijesztő konokság s mikor beszélni kezdett, kap
kodva, szakgatottan, szinte rekedt volt a hangja.

— Hát . . . Hát elmondom uram .... El
mondom azt is . . . El!. . . Hanem aztán domnu 
eresszelek el engem innen . . . Eresszetek el . . .

Vagy két percig bclclartotl, amig annyira 
összeszedte magát, hogy megint beszélni tudott.

— Vasárnap reggel volt. Tisztát váltani 
jöttünk haza ... En meg a Simjon, akire az asz- 
szony mosott . . . Útközben Simjon befordult a 
korcsmába. En egyenest hazamentem. Az asz- 
szony kint állott a ház előtt. Haragudott vala
miért, láttam . . . Nem felelt a köszöntésemre, 

i Meg akartam kérlelni, mint máskor, ha valami 
neheztelésünk volt egymással. Ellökött ihagától. 
Azt mondta, menjek vissza a korcsmába, ahon- 

| nan jöttem; rosszul esett a hántás, de nem

— A nagymihályi sörgyár ujjáalakitási mun
kálatai maholnap befejezést nyernek. A szépen és 
a technika legújabb találmányaival berendezett ipar
telep a felvidéknek egyik kiváló nevezetessége. A 
gyár söre elsőrendű és oly nagy fogyasztásnak ör
vend, hogy a megrendeléseknek alig bír eleget tenni. 
A harmadik vármegyékben is ösmert a nagymihá
lyi sör s nem egy versenyvállalatot szorított már ki.

— Tulipán-népünnepély Tőketerebesen. A 
töketerebesi tulipánkert tagjai az „Országos Tuli
pánkert Szövetség" alapja javára özv. Gróf And
rássy Tivadarné védnöksége alatt e hó 14-én Tőke
terebesen a cserjei erdőben nagyszabású népünne
pélyt rendeznek, melyet este 8 órakor a cserjei ma
jor fedett helyiségeiben zártkörű táncmulatság kö
vet. A vendégek fogadására fogatokról gondoskodva 
van a vasúti állomáson.

— Áthelyezés. A belügyminiszter Dr. Koncz 
Endrét Zemplénvármegye főispánja mellett viselt 
tisztsége alól felmentette és öt szolgálattételre a 
belügyminisztériumhoz osztotta be.

— Vármegyei közgyűlés. Zemplénvármegye 
törvényhatósági bizottsága junius hó 19-én tartja 
meg rendes nyári közgyűlését, amelyen a megüre
sedett tiszti állások is be fognak töltetni.

— Pályázat orvosi állásra. A zemplénvár- 
megyei homonnai közkórháznál lemondás folytán 
megüresedett és évi 1400 korona fizetéssel java
dalmazott igazgató-főorvosi állásra pályázatot nyi
tott Dókus Gyula alispán és felhívja a pályázni 
szándékozókat, hogy az 1883. te. valamint az 1876. 
XIV. te.-ben előirt képesítettségüket és addigi al
kalmazásukat igazoló okmányokkal felszerelt kér
vényeiket hozzá f. évi junius hó 16-ának délutáni 
5 óráig adják be. Az állás f. évi julius hó 1-én 
lesz elfoglalandó.

Főúri eljegyzés. Herceg Lichtenstein Já
nos eljegyezte Andrássy Géza gróf valóságos belső 
titkos tanácsos leányát Marira grófnőt.

Kivándorlási kirendeltség. A Kassán 
László Fülöp vezetése alatt működött kivándorlási 
hivatal megszüntettetvén, az Adria Tengerhajózási 
Részvénytársaság Sátoraljaújhelyben kirendeltséget 
állított fel. A társaság saját tisztviselői fogják ezen
túl a kivándorlási ügyeket lebonyolítani.

A víz polgári értéke. Ki hitte volna, 
hogy a hegyi vízesések hatalmas értéket fognak 
képviselni, a mely érték eladható, részvényekre 
osztható, hogy telekkönyvi tulajdont képezhetnek, 
melyre hatalmas kölcsön vehető föl. Oka e jelen
ségnek az, hogy a vizerőt a mostani technika 
könnyen olcsó munkaerővé változtatja, mely messze 
működhetik a viz erejének forrásától. A svájezi 
szövetségtanács most foglalkozik egy törvényno
vellával. mely a havasokról lezuhanó víztömegek 
erejének az állam részére való lekötöttségéről szól.

akartam bajt az asszonynyal, csak azt mond
tam neki csendesen, hogy adja ki a tisztát; nem 
is felelt s mikor újra kértem, azt mondta, hogy 
nincs; nem ért rá mosni.... Pedig vasárnap 
volt . . . Hát aztán elmentem a korcsmába .... 
Nem szoktam, de akkor mentem ... Az utón 
tántorogva jött Simjon, utánam kiáltott, hogy 
csak tisztát vallani megy és visszajön, megkí
nál egv itallal . .. Vissza is jött . . . Vissza! .. . 
Es fehér volt rajta a ruha . . . Fehér volt uram, 
mint a havasok teteje . . .

Az ember elhallgatott és félénk, bizony
talan tekintettel nézett körül a teremben Egv 
pár pillanatig gyötrelme*  némaság volt, aztán 
megint az elnök izgalomtól reszkető, elfojtott 
hangja hallatszott, amint kérdezte:

— De csak nem azért ölted meg az asz- 
szonyt? .... Hátba a Simjonnak volt mosott 
ruhája?! . . .

S akkor kidagadlak az erek annak a meg
gyötört embernek a homlokán, nagy fekete ök
leivel belevájt ziháló mellébe és ugv hörögte 
rekedt, vad indulattal:

— De az enyém volt az a testén lévői Az 
enyém! ... Az én testemről tagadta le, hogy 
azt a sehonnait felöltöztethesse ! . . .

Azért öltem meg domnu . . . Azért I . . .
Érted?! ... — mondta Vaszilie és belecsuk- 
lott a hangja a zokogásba . . .



A külföldről bejövő kőszéntől akarja magát e ki- I 
valóan iparos állam függetleníteni. Határozatija 
fog menni, hogy a svájczi vízesésekből származó 
elektromos erőt csak akkor szabad külföldre ve
zetni, ha otthon hasznát nem tudják venni. Érték 
lesz ez is, még pedig egyelőre kiszámithatlan ér
ték. Első sorban arra tőrekesznek, hogy a vasúti 
közlekedés teljesen honi villamos áram által bo- 
nyolittassék le. Minő élvezet ez. azt csak az az 
utas képes felérteni, a ki utazott gőzössel szám
talan alagúttal kiképzett vonalon s megtett ugyan
olyan utat villamos erővel mozgatott vonalon is.

— Félárú vasúti jegy a szanatóriumi gyű
lésre. A József Kir. Herceg Szanatórium Egyesü
let annak a közlésére kér fel. hogy Kossuth ketes- 
kedelmi miniszter úr ő Exellenciája a Budapesten, 
junius 10-én tartandó egyesületi közgyűlésre az 
államvasutakon fel és le való utazásra érvényes 
félárú vasúti jegyet engedélyezett. A jegy junius 
8-ától 16-ig érvényes, akik a jegykedvezményt 
igénybe akarják venni, Írjanak a József Kir. Her
ceg Szanatórium Egyesületnek Budapestre IX., 
Ferenc-körút 36. szám alá.

— A Ferencz József keserüviz a gyógy- 
kincsek egyik legértékesebb része és évenkint sok 
millió palackban az egész világba szétküldetik. — 
Kérjünk határozottan Ferencz József keseriivizet, 
nehogy valamely csekély értékű utánzatot kapjunk.

— Bizony, bizony az a hőség I Ha az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdeztek, hogy kü
lönösen a mezei munkáknál, az őket kínzó szom
júság ellen mitévők legyenek, akkor én azt aján
lottam nekik, — amit ezennel minden olvasómnak 
ajánlani fogok ; — ők azt kibróbálták és ezen jó 
tanácsomat megköszönték, és én ugv hiszem, hogy 
ezen soraim sok olvasója, ha csak szellemben is, 
ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próba által sze
mélyesen meggyőzödnek. Vegyen, — úgy mondtam 
az emberekhez 1 liter vizet, hagyja ezt egy teli ka
nál, körülbelül 15— 20 gramm Franck-kávé-pót- 
lékkal, ami felesége konyhájában bizonyára meg- 
után szomjas, akkor igyék ezen Franck-fözetböl 
egy jó nagy kortyot és csodálkozni fog, hogy szom
júsága milyen hosszt! időre csillapítva marad. — 
A „Franck" tehát nemcsak a legjobb kávé-pótlék, 
mert hiszen ilyennek általánosan el tan ismerve, 
hanem a legjobb szomjcsillapitó is.

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

t'elelöH MxerkMstő: Dr. Kállai József.

Kiadóhivatali művezető : Lindái József.

Hirdetések.

A szab, amerikai ön
működő szerkezettel 

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

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

let kaphatók.

Zsinórral ellátott régi redőnyók jutányosán alakíttat 
nak át önműködő szerkezetüekre

Elvállalom továbbá egész épületek Ovege- 
| zését, egyszerű, solin, homályos, mintázott, 

szines, reezés és tükör üvegből, ugyszin- 
lén képkeretek és tükör bevágásokat 

minden lehető minőségben.
Szóbeli vagv 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 7—10

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

Kalinovszky Sándor
kalaposmester Nagymihályon.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 
hogy Nagymihályon, Kapitány-utca 8. sz. alatt 
egy

kalaptisztitó intézetet 
rendeztem be, melyben mindennemű puha és 
kemény kalapok, úgyszintén czilinderek kifo
gástalanul tisztittatnak és vasaltatnak.

Minta szerinti kalap megrendelések saját 
műhelyemben jutányosán és pontosan eszkö
zöltetnek.

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
tisztelettel kéri

Kalinovszky Sándor.

ZEPHIER és J3ATTIST

BLÚZOK
remek kivitelben kaphatók

Lefkoviis Albert
divatüzletében Nagymihályon.

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

A COZAPOR többet őr, mint 
a világ mind n szóbeszéd© a lar- 
tózk(»dásról. mert csodahatása el 
lenszenvessé ♦eszi 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 böki- 
tette ki ismét, sok sok ezer férfit 
a szégyen és becstelenségtő. 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 díj és kő tség 
mentesen küld, hogy így bárki is meggyőzödlies 
sen biztos hatásáról. K. zesk< diink, hogy az egész
ségre teljesen ártalmatlan 
Ingyen próba 497. sz.

Vágja ki ezen szelvényt 
én küldje még ma az inté
zetnek. (Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérré bér- 
nientesitendők).

COZA I NSTITUTE
(DepU 497.)

62, Chancery Lane, 
London, Anglia.

-A. terettői g’a.tzd.a.sá.gfba.xi 
■■ rxiind-eziféle =====

oltott rózsák
d.a.ra.'bcxx^int ± Icoroná-ért 

jEapliatólE.

Szobráncz ...... 
................gyógyfürdő 
Ungmegyében. Glaubersós, hideg kénes sós viz. 
Gyomor- és májbetegek magyar Karlsbadja.

Fürdőév.d : májú*  15-től szeptember 15-ig. Elóideny : 
május 15-től junius 15 ig. UtAidéuy : augusztus 15-tn| szep
tember 15-ig 80% árengedmény nyel a lakásoknál.

Ezen a maga nemében páratlau gyógyvíz, mint ivó- 
gyógytuód biztos segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál n ál
ltáid pangásoknál, makacs székrekedéseknél enyhén, oldőlag 
hat. Vértóduláaoknál szédülések, hüdések, gutaütési rohamok
nál vérlevonólag, felszivédag hat, csuz és köszvényes bántál- 
inaknál e k’r okozta erjedési termékekre, lerakódásokra az 
ízületekben azok oldásáia és kiküszöbölésére hat. Kövérség, 
szivelhájasodas ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál, úgy 
a cukor- s fehérjekiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja

Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izü
leti és csontbántalmakat, csont-szút kedvezően oszlatja. Gör- 
vélykóros daganatok, fekélyek e’len, méh és méh közötti iz- 
zadmányok, hashártya-izzadmányok felszívódását elősegíti, a 
legkülönfélébb makacs, idült bőrbetegségek ellen bámulatos 
gyorsan hat.

Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felől jövőknek 
Ungvar. a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagymi
hály, honnan kényelmes bérkocsikon 1 */ 4 óra alatt elérhető.

A viz otthon is sikerrel használható. Ara 1 nagy láda 
t<) üveggel 14 korona, kis láda 20 üveggel 8 korona. A viz 
a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések és tudakozódások : . Szobráncz gyógy*  
füdö igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő*  czimzendók. 
Posta és tavirdaállomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa : 
Dr. Russay Gábor Lajos A fürdő igazgatósága.

Bor eladás.
Saját termésű V1NNA1 BORAIMAT lite
renként 40 kr.-jával, s 1901. évi ASSZÚ 
GYÓGVB0R0MAT félliterenként 2 frt 50 
krajcárjával árusítom.

WIDDER BÉLA.

FELDdlENRIK
SZOBA- é • CZIMFESTÖ

NRGYMIHÁLiY, Kossuth bajos uteza.

Yan szerencsém Jíagymihálg és vidéke 
n. é. közönségét tisztelettel értesíteni, hogg 
Jlaggmihálgon, mint

szoba- és czimfestő 
magamat önállósítottam. Slvállalok minden 
e szakmába vágó munkákat, u.m.: szoba
ég czinifestést, tápét ázást, ajtó- és 
ablaktnázolást, evezést, fényezést 
és aranyozást a legmodernebb kivitel
ben jutányos árak mellett.

JYlidon még a n. é. közönséget pontos 
és lelkiismeretes kiszolgálásomról előre is 
biztositom, kérem szives pártfogásukat.

Jíiváló tisztelettel

Féld Henrik.
A nyári idény beálltával t. vevőim szveis 
tudomására hozom, hogy üzletemben ál
landóan mindennemű |*-  ásványvíz

behütve
kapható a rendes árak mellett. 

Naponta friss 

kőbányai üvegsör. 
BALAZS LAJOS 

fűszer- és csemege-üzlete Nagymihályon. (|
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Igen tisztelt építő közönség!
Köztudomású dolog, hogy Beregszászon 

készül a legjobb, legkönnyebb

Hornyos tetöcserép
Tisztelettel adom tudomására a t vevőközönsógnek, hogy sikerült 

egy kerékpár-gyár feloszlásánál az összes raktáron levő 

w KERÉKPÁROKAT 'OH 
40% gyári áron alul megvennem, minélfogva azon kellemes helyzetbe 
jutottam, hogy egy kerékpárt, a melynek gyári ára 220 korona volt,

150 koronáért 'WO adhatok. A kerékpár elsőrendű külső és 
belső gummival. szabadon futóval, nagy áttételű korongos lánczkerék- 
kel van ellátva. — Ezenkívül dúsan felszerelt raktárt tartok

— kerékpár-alkatrészekben. ===== 
A t. vevöközönség ennélfogva saját érdekének szolgál, ha szük

ségletét — amíg e tetemes leszállított áru kerékpár készletem tart — 

nálam fedezi.
Szives támogatásért esd kiváló tisztelettel

HAUPT HERMÁN kerekpárkereskedő NAGYMIHÁLYON.

a mely a legkitűnőbb, legtartósabb és leg
olcsóbb tetőt adja. — Tessék próbát tenni, 
ajánlatot kérni

RONT MANÓ
alagcső- és gőztéglagyárától BEREGSZÁSZON. 

Viszontelárusitók kerestetnek fa

kereskedők s vállalkozók személyében.

=S>2

Budapeats VaoBl«körut O8»
CLAYTON & SHUTTLEWORTH

Utal a legjutlnyoaabb trak mellett ajinltatnak:

Locomobil és gőz cséplőgépek,
•zalmakazalozók, járgány-caéplőgépek, lóhere - cséplők, 

tiaztitó-roaták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek*  
uénagyüjtők, boronák, sorvetőgépek, Plánét ]r. 

kapálók, azecskavágók, répavágók, kukorlcze- 
morzaolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemea 

acsél-ekék. 2- és 3-vasu ekék éa minden
egyéb gazdasági gépek.

sj.

J;

ft JELENKOR IL6J0BBIHÖFEDÉSI NffMA

PALA

MAGYAR0R5ZAGI KÖZPONT:

á.

gF ETERNIT MŰVEK 
fHATSCHEK LAJOS 
^BUDAPEST, andrássy-út33.

Elárusító irely :

Brügler Lajos Nagymihály,
Lutwalc és Klinghofer Homonna.

I__
I__
I

Yan szerencsém a n. é. közönség b. 
tudomására hozni, hogy Jíaggmihálgban 
Jlndrássg ÍDénes-uteza 20. szám alatt

építési irodát 
ngitottam- — Slvállalok az építési szak
mába vígó mindennemű munkát, terveket, 
költségvetéseket a legpontosabb kivitelben.

Szives pártfogást kérve, maradok 

kiváló tisztelettel

Gyulay Lajos
oki. építész.

Legfinomabb a maga nemében a

„GERES“ étel-zsir
(kókuszdiókból)*

Tészta-, pecsenye-sütéshez és a főzéshez 
—...  = legjobb.

Schicht György 
„CEFIES“ 

tapszermüvek osztálya 

AUSSIG Em.

AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
Nyom. Landosmui B. könyvnyomdájába®


