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Szociális bajaink.
Csak nem fogyunk ki ebből a t'mából. 

Minden hét újabb és uiabb eseményeket vet 
fel, melyekkel akarva nem akarva foglalkoz
nunk kell, mert a legtöbb esetben oly élet- 
bev: > fontos kérdésekről van szó, melyek 
a körmünkre égnek.

Ezidó szerint pláne puskaporos a le
vegő. Újabb szociális harcok vetik előre ár
nyékukat ; felfüggesztettek egy vezető szak
egyletet Budapesten és a munkásság attól 
tartván, hogy ez a felfüggesztés csak a kez
detét jelenti egy országra szóló hadjáratnak 
a munkásszervezkedés ellen, általános sztrájk
kal fenyegetőzik.

Isten óvja meg ettől a csapástól hazán
kat! Külföldi példák, első sorban Belgium 
példája igazolja, hogy az általános sztrájk 
külsőségeiben felér egy forradalommal és 
egy igazi forradalom csiráit hordozza ma
gában. Az általános sztrájk, dacára annak, 
hogy a magyarországi munkásság óriási há
nyada nem tartozik szociáldemokrata szer
vezetekhez, teljesen felforgatná az országot, 
mert a szervezetteknek tömege okvetlenül 
magával sodorná a szervezetleneket is és 
olyan törvényenkivüli állapot, olyan dema
gógia kapna lábra, amely végzetes hatással 
lehet hazánk jövő fejlődésére nézve. Gonosz 
ember az, aki az általános sztrájkra izgat,

TARCZA.
Tragédiák.

Az ajtó félénken, lassan nyílt meg. Az öreg 
ember, a ki a tüzet élesztgette, a zajra hátra
fordult. A haja ősz. Alakja meggörnyedt, tekin
tete kutatva néz az ajtó felé. Fiatal parasztlány 
lépett be, karján egy alvó, alig pár napos gyer
mek fekete kendővel leteritve, azon pedig fe
hér, puha, mély téli hópehely feküdt.

Amint szembe néztek az ősz férfi s a leány: 
clsápadtak. Kínos némaságban, megdermedve 
nézték egymást az apa és leánya. Majd a ha
lálos csöndben egyszerre szóltak:

— Hát igaz? — kérdi az öreg.
— Hazajöttem. — Feleli tompán a leány 

s a havas fekete kendőt leveszi félkarjával gyer
mekéről és lerázza a téli szirmokat. Mozdulni 
nem mer. A gyermek hirtelen fölébred és éles 
panaszos sírásba kezd. Sírása olv szokatlan, oly 
vádló, oly gúnyos és szégyenteljes az öreg em
ber régen elárvult, sárral tapasztott hajlékában, 
hogy egy öntudatlan mozdulattal kapja föl a 
földről favágó fejszéjét, hogy megtévedt leányára 
sújtson vele. A leány hirtelen hátratántorodik, 
ijedten emeli karját, miközben földre ejti gyer

s oktalan taktika az, amely a munkásságot 
a végső kétségbeesett lépés felé szorítja.

Illetékes helyen tudtunkkal nem vita i 
el senki a munkásoktól az egyesülési s gyü
lekezési jogot, sőt elismerik azt, hogy szakma 
szerint való szervezkedésre szükség van, 
hogy a munkás az összetartás erejénél fogva 
megvédhesse a maga érdekeit. Azonban ná
lunk a szakszervezetek nem tisztára gazda
sági alapon fejlődtek, hanem szaturálva van
nak politikai tendenciákkal, ugyannyira, hogy 
bármely pillanatban készek a gazdasági erőt 
és szervezkedést a politikai cél szolgálatá
ban harcba vinni. Már pedig a törvény nem 
ismeri el azt, hogy a szakszervezet politikai 
agitáló eszköz lehessen, tisztára a gazdasági 
és szakmai érdekek istápolását engedi meg 
a törvény. A szóban forgó felfüggesztéseket 
a magyarországi szakszervezeteknek agresz- 
sziv politikai karaktere involválta, s biztosra 
vesszük, ösmerjük annyira Andrássy Gyula 
gróf belügyminiszternek minden kétségen fe
lül álló törvény és alkotmánytiszteletét, mo
dern egyéniségét, hogy mihelyt a szakszer
vezetek ezt a hibát korrigálták, vagy mi
helyt módjában lesz a belügyminiszternek 
ezt a hibát korrigáltatni, a szakszervezetek 
zavartalan működése a törvény keretein be
lül biztosítva lesz.

Országszerte szervezkednek most már 
a munkaadók is. A vezetést ebben az irány-

mekét és üresen, bután bámul apjára, mint aki 
várja, hogy mi lesz ?

Az öreg ember izmai egy pillanatra ki- 
egvenesülnek, amint a fejszét magasra emeli: 
aztán erőtlenül hull a földre, mielőtt gyilkossá 
lehetett volna. Eszméletét vesztette. •

Az egyszerű parasztház egyetlen r deg szo
bájában nagy, néma dráma játszódik .e. A ho
mályosan pislogó gyertyát kioltotta az ablakon 
besüvöltő szél, csak a tűz világa vet egy-egy 
fénysávota földre. Mintha élettelen volna a lelki 
izgalomtól összeesett öreg és az elejtett gyer
mek, oly csöndesen feküsznek a földön.

A leány összeborzad. Fölemeli a hatalmas 
éles fejszét és végig sir a lelkén a gondolat: 
nem jobb lenne-e mindnyájunkra, ha-az a sze
rencsétlen kis élőlény nem nyitná föl a szemét 
soha többé ?

Szinte rázza a hideg a saját gondolataitól 
s hogy idejében elűzze, fölkapja gyermekét, le
teszi apja ágyára, majd sírva sirdogál:

— Keljen fel édes apám!
Semmi felelet. A halálfélelem fogja el, majd 

kirohan az ajtón, bezörget a szomszéd házba 
segítségért. Öreg paraszt emberek morogva, ál
mosan, nagy lassan vánszorognak át az öreg fa
vágóhoz, miközben egyre mondogatják a leány
nak: Bár agyonvert volna az apád... hitvány.

| bán az épitésvállalkozók ragadták maguk- 
1 >z, akik most abban fáradoznak, hogy az 
< összes munkaadóit szervezzék egy 
i. a szervezett munkásság táborával
szei..oe>>. Harci riadók hangzanak innen is, 

•tulnan is. Adja az Ég, hogy ezek a harcok 
el ne fajuljanak és az ellentétek egy mind
két felet kielégítő békekötés után tartósan 
elsimuljanak. x.

Március 15.
Március 15-ét városunk közönsége lelkesedés

sel ülte meg az idén is. Délután 6 órakor az Arany
bika-szálloda nagytermében az „Ifjúsági Egyesület“ 
és a „Polgári Dalkör** a nagy nap emlékére színi 
előadással és hangversenynyel egybekötött szép ün
nepélyt rendezett a következő műsorral : Bevezeté
sül az egyesület énekkara elénekelte a „Hymnus**-t, 
Dzsuppa Ferencz elnöki megnyitó-beszédet (ártott, 
Petrovxs Andor pedig Fejes István „Március 15.“ 
című költeményét szavalta el. Ezután színre került 
P«' :tor József „Március 15.“ cimü egy felvonásos 

| ab Imi szinjátéka, melyben Dzsuppa Ferencz, Fet- 
I térik Teréz k. a. és Mastsenyik Ede szép játékuk

kal tüntették ki magukat. A polgári dalárda eléne- 
* kelte még Kapy Gyula zenésitésében a „Talpra ina- 
| gyar“-t, Róth Sándor emlékbeszédet tartott és ifj.

Mastsenyik Ede Inczédy László „Március 15.“ cimü 
költeményét szavalta el. A „Nagymajtényi sikon" 
kezdetű régi kuruc dalt adta még elő az ifjúsági 
énekkar s aztán kezdetét vette László E. Flóris fel
olvasása a 48-as idők mozgalmairól, melyeket ve
tített fényképek kisértek. Miután még Kneiszl Emil 
áll. iskolai tanító, egyesületi művezető záróbeszédet

— Isten nyugtassa, szólt a szomszéd férfi 
az öreget vizsgálgatva, ez ugyan meghalt.

Eltemették az öreget. Volt olyan is, a ki 
megsiralta. Csak a szégyenbe jutott nyomorult 
leánynyal nem törődött senki. Gúnyolták, meg
vetették. Nem mintna az erkölcsi érzékük olyan 
magasan állott volna a bii.dóknak, hanem mert 
az úgy szokás.

A leány egyedül maradt.
De a csapás sohasem jár egyedül. Orvos

hoz vitte siró, beteg gyermekét a leány. Mikor 
apja fejszét emelt rá, ugv ejtette el ijedtében 
a gyermeket, hogy egész életére szerencséllennj 
tette. Nyomorék, púpos, félszeg alak lelt és a 
fejre való esés következtében megnémull örökre. 
Kínos, gyötrelmes élete lett a leánynak. Senkije 
se volt, aki gyermekét gondozza, szolgálatba pe
dig sehol se fogadták miatta. Napszámba járt 
hát, elhurcolta magával a távoli mezőkre, ahol 
arattak, takartak.

Ha hazatért esténkint nyomorult otthonába, 
mindig kisértette a nagy rém, hogy a gyerme
ket megöli, önmagát is. Nem ér az életük úgyse 
semmit.

Két szerencsétlené volt a falunak. Ez a le
ány és egv vad, marcona tekintetű hatalmas 
szál férfi, aki valami bűne miatt most szabadult 
ki évek után a fegvházból. Apagyilkossággal

Sirofín
Emeli az étvágyat is a testsúlyt, megszOa* 
tett a köhögést, váladékot, éjjeli Izzadást.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés, skrofulozis. influenza 
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen mindenkor’ 
„Koohe** eredeti csomagolást. ’

F. HofTmaRö-La Hoche A Co. Basel (Svájc)

„Roehe
Kapható orvosi rendeletre a gyógyszertárait^ 

^ban. — Ara üvegenként 4.— korona.
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tartott, a közönség a .Szózat" hangjai mellett osz
ladozni kezdett. Az ünnepély rendezésének érdemi 
Knciszl Emilt illeti, a dalarda jó dirigálása pedig 
Ambrisko Bertalan karmester avatottságat dicséri.

Ezután kezdetüket vettek a tarsasvacsorák. Saj
nos, többes számban kell beszélnünk, mert eddig 
az volt a hagyomány, hog\ a Casino áltál rende
zett társasvacsorán városunk lakossága kivétel nél
kül megjelent s legalább évenként egyszer szép lat
vámnak voltunk szemtanúi, midőn városunk min
den rendű és rangú polgára együtt örvendett az 
1848-iki nemzeti vívmányoknak. Ez idén másként 
volt, mert a vacsorázok két reszre oszlottak. A Ca- 
sino-Egyesület a Barnai-szalló éttermében rendezett 
társasvacsorát, a polgárság egv része pedig az Arany
bika-szállodában tartott összejövetelt. A Casino la
komáján Fuchs Ignácz dr. volt az ünnepi szónok. 
A lendületes es szép beszed u’án a kozóhajnak en
gedve Bajusz Andor fószolgabirank elénekelte gyö
nyörű bariton hangján a „Te vagy a legény Tyu- 
kodi pajtás" cimü kuruc dalt, melyet a hatalmas 
újrázás folytan meg több szép dal követett. Sző/- 
lósi Sándor gyógyszerész pedig egv igen jól sike
rült vak és félkegyelmű karmestert mutatott be. a 
mint a zenekart dirigálja. Végül pedig Pctrovics 
József bátyánk mondott egy hazafias beszédet, a 
mely nagy derültséget is keltett. A társaság kedé
lyes hangulatban egészen a reggeli órákig maradt 
együtt.

Az Aranybika-szállodában rendezett banketten 
IV'alkovszky Béla városi bíró. Eperjesy Lajos dr. 
és Kolozsváry ()don voltak a szónokok, amely ban
kettről, sajnos, miután két helyen egyszerre jelen 
nem lehettünk, bővebben nem referálhatunk.

— S.
*

Butkáról vesszük a következő tudósítást : A 
butkai nyilvánossági joggal felruházott magán elemi 
népiskola növendékei március lő-én délelőtt isko
lai ünnepélyt rendeztek, amelyen Benda Izidor ta
nító szép beszéddel méltatta a nagy nap jelentő
ségét. Ezután a növendékek rázendítettek a I lym- ‘ 
nusra s minden gyermek elszavalt egy-egy haza
fias költeményt. Az ünnepély a Rákóczi-induló el- 
éneklésével fejeztetett be. Ezt megelőzőleg már- 1 
cius 14-én az iskolai növendékek a községházán 
műkedvelői szinelőadást tartottak a következő mű
sorral: 1. Hymnus. 2. „Jó szív" vígjáték egy fel
vonásban. 3. Nemzeti dal. 4. „Luca napján" vig- ' 
játék egy felvonásban. 5. Talpra magyar é> Rákóczi ; 
induló. A községházát, melyben a színpad szépen I 

volt vádolva. Ok voltak kelten a falu rossznvel- 
vének céltáblái.

Egy napon a poros országúton összeta
lálkoztak a volt fegyenc és a leány.

— Emlékezel-e rám? — kérdi a férfi.
— Hogyne emlékezném . . . egymás mel

lett ültünk az iskola padjában is.
— Akkor nem gondoltuk . . .
— Mit ? kérdi a leány és leült pihenni a 

sánc szélére.
— Azt, hogy . . . hogy . . . hallom le is az 

apádat .. . hallom, te ölted meg.
— Addig siratom, amig élek . . .
— Én is ... az enyémet. A törvény nem 

talál rá az igazságra . . . Mikor az apámat halva 
találták, akkor reggel — engem is elfogtak. Az 
édes fiát . . .

— De azután kiderült az igazság, a gyil
kos élethossziglan a fegyházba van zárva, de 
téged haza engedtek . ..

— Haza . . . haza . . . szólt sötéten a férfi 
és nagyot káromkodott, majd rettenetesen el
komorult az arca, amint folvtatta:

— Te I Nek em nincs otthonom ... senkim 
sincs. Az asszony, az elhagyott, azt a törvény 
elválasztotta tőlem, mikor elzárlak. A cudar, a 
hitvány megtagadott . ..

— Te nem voltál rossz, amikor még is
mertelek. Azután, hogy elváltunk: nem tudom 
mit tettéi, de elhozták a birt, hogy a tömlöcbe 
zártak. Olt hallottam, ahol szolgáltam ... ez a 
szerencsétlen gyermek is onnan van . . .

Nehéz szívvel értek a kis hajlékig s amint 
letette a gyermekei, a férfi odafordult a leány
hoz és szólt: 

és ügyesen volt elhelyezve, a szülök es látogató 
közönség zsúfolásig megtöltötték. A műsor minden 
ponti 1 oly jól sikerült, hogy a szülök és a néző
közönség el toltak ragadtatva. /V rendezés és be
tanítás korul Benda Izidor és Pe/ro Andor szerez
tek érdemeket. Az anyagi áldozatot Szoták Isit alt 
körjegyző, aki ez iskolának elnöke, viselte.

Az Orsz. Gyermekvédő Liga városunkban.
Lapunk múlt heti számában foglalkoztunk az 

„Országos Gyermeke cdö Liga" nemes hivatásával 
s kifejezést adtunk abbeli reményünknek, hogy mi
ként más városokban, úgy Nagymihályon is meg 
fog alakulni a Gyermekvédő Liga fiókja.

Jóleső örömmel jegyezzük fel, hogy felszóla
lásunknak meg volt a kívánt hatása s Zta/usz An
dor főszolgabíró kezdeményezésére az „Aranybika" 
szállodában f. hó 17-én vasárnap délután megtar
tott értekezleten megalakult a Gyermekvédő Liga 
helybeli fiókja.

Az értekezletet délután 3 órakor Bajusz An
dor főszolgabíró rövid beszéddel nyitotta meg. Üd
vözölte a megjelenteket s vázolva az értekezlet egy
behív ásának célját, előadta, hogy a fővárosban már 
régebben megalakult „Országos Gyermekvédő Liga" 
mily áldásos és hasznos tevékenységet fejt ki az 
emberiség javára az által, hogy a szegény s elha
gyatott gyermekek ápolásáról s neveltetéséről gon
doskodik s ezáltal a községek is megszabadulnak 
attól a tehertől, mely azáltal nehezedett reájuk, hogy 
az elhagyatott gyermekek neveltetési s tartási költ
ségeit ők voltak kötelesek viselni.

Indítványára kimondotta az értekezlet, hogy 
az „Országos Gyermekvédő Liga" nagymihályi fiók
ját megalakítja s a propaganda bizottságba Bajusz 
Andor főszolgabírót elnökletével a kővetkezők vá
lasztattak :

Hölgyek: Bajusz Andorné, ifj. Bucsinszky La
josné. Buzay Gusztáv né. Dr. Eperjesy Lajosné, Fe
jér Elemérné, Dr. Glück Saniuné, Orosz Ignácné, 
Dr. Kállai Józsefné, Karczub l’álné, l’olányi Gé
záim, Rosenberg Ignácné és Sutter Rezsőim.

Férfiak: Bereznay János kir. járásimét, Briinn 
Mór bankigazgató, Czibur Bertalan orsz. képviselő. 
Dr. Eperjesy Lajos ügy véd, Fejér Elemér szolga
bíró, Kolozsváry Ödön kocsigyártó, Dr. Kállai Jó
zsef ügyvéd, Dr. Miklóts Móricz kórházi alorvos, 
Oppitz Sándor tóm. kath. plébános, l’olány i Géza 
kir. közjegyző, Walkovszky Béla városi bírót és Dr. I 
W idder Márk járásorvos.

— Ha nem félsz tőlem . . itt maradok . . .
Es ott maradt. S mindakettőnek könnyebb 

lelt az élete, ügy sem szerette őket senki. Míg 
egyik munkába járt, a másik vigyázott a kis 
szerencsétlenre. Éjszakánként aztán egyik-má
sik fölriadt az álomból és az árnyak betöltői
tek az alacsony kis kunyhót Rendes beszédtár
gyuk a gyermek volt, a leány apja s a férfi apja

— Miért nem csavartad ki a nyakát, mi
kor születeti? kérdi a férfi.

— Gondoltam rá . . . igen... de nem mer
tem. Pedig meg se tudták volna és most nem 
lennék az apám gyilkosa . . .

— Hallgass, nyomorult ’ — ordított fel az 
ember. Miért kínozol?

— Ne légy olyan furcsa. Te kérdeztél . . . 
A leány tovább beszélt:

Mégis jó, hogy nem lettem gyilkos, lám 
megsegitett az Isten. Ide rendelt lég ‘d. Lehet, 
ha nem jöttél volna, mégis meg kellett volna 
tennem. Látod ember, ne káromkodj annvit, de 
ha egyszer elhagynál emiatt a gyermek miatt, 
újra nem tudnék élni. Seholse fogadnának szol
gálatba miatta.

— Old meg akkor mégis . . .
— Nem merném . . én úgy félek, hogy te 

elhagysz. Ne éljünk igy hitetlenül. Menjünk a 
paphoz . . .

— Kutyanyelved ne járjon annvit . . .
A férfi vadul, nyersen beszélt, de valami 

lágy érzés ott zsibongott a lelkében s kissé sze- 
lidebben folytatta :

— Kulyámáju az asszony mind ... a má
sik is az volt . Megcsalt a tulajdon apámmal. 
Gazok voltak mindaketlen .... Te is az vagy.

Ezután elhatározták, hogy f. évi április hó 2-án 
és 3-án a gyermeknapot megtartják, mely czélból 
Bajusz Andorné. ifj. Bucsinszky Lajosné, Fejér Ele
memé. Dr. Glück Saniuné. Orosz Ignáczné, Dr. 
Kállai Józsefné, l’olányi Gézáim és Sutter Rezsőim 
hölgyekből állót bizottság sorra fogja járni a keres
kedőket. mint akik első sorban vannak hivatva a 
liga céljait előmozdítani, hogy az e célra készült 
levelező-lapokat velők aláírassák. E levelező-lapok 
alairása tudvalevőleg semmiféle kötelezettséget nem 
von maga után, csupán csak a ligába valót belé
pést jelképezi, no meg annyi kötelezettséggel — ha 
ugyan egyáltalában lehet ezt kötelezettségnek ne
vezni jár, hogy az illető kereskedő április 2-án 
és 3-án egy bármily kicsiny összegű önkéntes ado
mányt áldoz a liga gyermekvédő céljai javára s ez 
annál könny ebb lesz, mivel a közönség fel lesz szó
lítva, hogy bevásárlásait halaszsza e két napra, hogy 
tömeges bevásárlások történjenek és hogy ekként 
módjukban álljon a kereskedőknek a jótékonyságot 
gyakorolni.

Miután még az elnöklet Bajusz Andor a leg
közelebb f. hót 24-ére vasárnap délutánra kérte a 
jelenvoltakat ismét értekezletre, a gyűlés Bajusz An
dor éltetésével véget ért.

VEGYES HÍREK.
Kinevezés. Meczner Gyula vármegyénk 

főispánja a f. hó 21-én megtartott megyei közgyű
lésen Mertens Arthur nagymihályi lakost, a ki a 
sárospataki jogakadémián az államtudományi ál
lamvizsgálatot egyhangúlag letette, kinevezte díjta
lan közigazgatási gyakornokká s szolgálattételre a 
központba osztotta be.

A király Eperjesy Ferencz nagyváradi királyi 
Ítélőtáblái tanácsjegyzőt a sátoraljaújhelyi kir. tör
vényszékhez bíróvá nevezte ki.

Vármegyei közgyűlés. A f. hó 21-én 
megtartott vármegyei közgyűlésen az üresedésben 
volt varannói főszolgabírói állásra Bernáth Béla 
eddigi szolgabiró, szolgabiróvá pedig Móré Géza 
joggyakornok választatott meg Zombory Géza tb. 
szolgabiróval szemben, sajnos, csupán 11 szavazat
többséggel.

A biróság köréből. Bereznay János az 
uj kinevezett járásbiró e héten városunkban járt 
és a bíróág átvétele tárgyában értekezett (rar- 
binszky Sándor kir. albiróval. Mint értesülünk, 
Bereznay hivatalát április hói 4-én fogja elfoglalni.

Most hozzám köt a nyomorúság, de ha meges- 
i küdnénk, te is megcsalnál, te rongyos ...

— Nem igaz ... te jó voltál hozzám.
— A másikhoz is jó voltam ... egyszer... 

ide hallgass : tulajdon szememmel láttam, hogy 
megcsalnak a nyomorultak. A vér elfutotta agya
mat . . . Nem tudom, hogy történt, az apám ha
lott volt . . . Megöltem ... Ne reszkess úgy, te 
. . . megöltem hát . . . lezártak, mert gyanúsítot
tak a gyilkossággal. Az Ítélt el, az, ennek a kö- 
lyöknek az apja! De bizonyítani, hogy én öl
tem meg, nem tudták, mert nem látták. A tör
vény okos ... helyettem az a másik van elzárva. 
Hát akarod-e, hogy a paphoz menjünk?

— Gyilkos . .. gyilkos . . . nyögte az asz- 
szony és irtózatos félelmek közt ugrott fel.

Ne lármázz, bolond .... Nem látod-e, 
hogy éjjel-nappal üldöznek a kisértetek? Meg 
vagyok bolondulva, őrjöngök, mikor senki sem 
lát, nem hall. Két hónapja, hogy kiszabadultain, 
de azóta fedél alatt nem pihentem. Csak ott 
künn a mezőn, ahol dolgoztam. Még munkát is 
alig adtak . . . aztán te is olyan boldogtalan vol
tál, azt gondoltam, jobb lesz ketten ... te mo
sol rám és főzöl meleg ételt .... Meghálálom, 
hogy nem féltél tőlem, meg . . . addig nem rot
hadok el a tömlőében. De én irtózatosan szen
vedek .. . vallomást teszek. Nem sokáig bírom 
a titkomat. Hiába az ember lelke furcsa. Nem 
tudok élni idekünn a világban ... vissza kell 
mennem oda a tömlöcbe, hogy az a másik em
ber kiszabaduljon ... Ne sírj te . .. valamiké
pen meghálálom, amit velem teltél, de a szá
jad ne járjon el.

2>eák Jenő fogtnűtertne Nagymihályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten). US Rendel egész nap.
Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
gyökérre illesztetnek. Fogkő eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántömések. — —



Országos vásár. A hétfőn és kedden 
megtartott országos vásár felette gyenge volt, alig 
lehetett egy rósz hetivásárhoz hasonlítani. Oka 
egyrészt a rósz időjárás, másrészt az lehetett, hogy 
e héten I lomonnán és L’jhelyben is vásár tartatott.

Lakáshiány. Városunkban dacára annak, 
hogy az utolsó években legalább is 50 uj ház épült' 
a lakáshiány nagy. E körülmény ugyan 'örvende
tes esemény, mert ez a város fejlődésére és lako
sainak szaporodására mutat, másrészt azonban ez 
okozza a tulmagas lakbéreket, úgy, hogy ma már 
1000 koronánál olcsóbban 4 szobás lakást nem is 
kaphatni. Reméljük, hogy ez idén ismét több épít
kezés lesz, hiszen az Andrássy utcában van elég 
hely és az ember tőkéjét házépítéseknél Nagymi- 
hályban igen jól helyezheti el.

— Birtokvétel. A berettöi gazdák Boron- 
kay Györgynének falkusi birtokából 200 holdat 
1000 ölenként 1100 koronáért legelő céljára örök 
áron megvettek.

Lövöldözés az utcán. Kedden éjjel az 
Aranybika szállóban egy társaság jókedvében össze
veszett és mire az utcára kijöttek, már egymásra 
lövöldözni kezdtek. Az egyik golyó Spiegel Samu 
házának ablakán át a lakásba hatolt és a falba 
fúródott. Hogy az e fajta eléggé el nem Ítélhető 
botrányoknak végzetes következménye is lehet, 
arra a tisztelt lövöldözők nem gondolnak. Remél
jük a rendőrségnek azonban lesz gondja reá, hogy 
a tetteseket kinyomozza és a bíróság elé állítsa 
őket.

Eljegyzés. Berkovits Sándor magyaróvári 
adótiszt eljegyezte Friedman < )lga kisasszonyt 1 lo
monnán.

A Petöfi-ház alapjára Polányi Géza kir. 
közjegyző gyűjtő ivén a következő adományok gyűl
tek be s küldettek el a magyar földhitelintézethez: 
Polányi Géza, Polányi Oézáné 4—4 K Polányi 
Géza dr. 2 K - Bartus Boldizsár, Bakajsza An
dor, Berger Ernő, Borsits Sándor, Csighy János, 
Egreczkv Mihály, Dr. Eperjesy Lajos, ifj. I'röhlich 
Gyula. Dr. Fuchs Ignácz, Harsányi Kálmánná, Har- 
sányi Évike, Homolay Endre, Horváth Sándor, 
Mastsenyik Ede, Müller Adolf, Petrovits József, 
Polányi Jenő, Dr. Richtzeit Vilmos, Rontsinszky 
Géza, Rosenblum Jenő, Stadler Mihály, Szőllősi 
Sándor 1 1 K — Összesen 33 korona.

Felolvasások. A március hó 3-án tartott 
s Egyptom történetét, földrajzát tárgyaló felolva
sást kibövitendő, f. hó 10-én Oppitz Sándor veti-

— Hallgatok . . . hallgatok ... szólt az asz- 
szonv és fogai hangosan verődtek össze.

— Befogd a szádat. Te nem tudsz sem
mit. Majd beszélek én ott, ahol kell. Kelj fel! 
Hajnalodik. Már a csorda is megy. Elkésel a 
munkából. Én ma nem megyek. Félek magam
tól. Félek, hogy valakibe belefojtom a cudar lel
ket. Eredj . . .

Az asszony úgy érezte, mintha rászakadt 
volna a nagy ég a titok súlya alatt. A hideg 
rázta halálfélelmében. Irtózott is a gyilkostól, 
aki hozzá jó volt, sajnálta is.

Az otthon maradott embert lázas víziók 
gyötörték, tépték, marcangolták a lelkét. A vér 
agyára tolult s az alacsony gerendán lógó kö
telet méregette. Akkor egyszerre kínosan nyögve 
mást gondolt.

— Előbb kiszabadítom azt a másikat . .. 
vallomást teszek a törvényen .. .

Inge ujjúval, amit az asszonya mosott fe
lién , .elörülte arcáról a halálos verejtéket, majd 
odafordult az ágyhoz, hol a nyomorék gyermek 
aludt. Emberformája is alig volt.

Rá se nézett, egyet szorított azon a vézna 
kis nyakon s egy hitvány élettel kevesebb volt 
a földön.

— Megígértem az anyádnak, hogy hálás 
leszek hozzá, addig nem rothadok el . . . Egy
úttal ezt is bevallom törvénytudó apádnak.

És ment.
.... Az emberi lélek a legnagyobb káosz 

a világon, mit a műveletlen, a paraszt elemezni 
nem tud, de olykor az élet problémákat vet föl 
az egyéniségükből, hogy a tanult, müveit lélek
nek legyen min tépelődnie. 

tett színes képekben, érdekes s vonzó felolvasás
ban bemutatta a piramisok országának nevezetes 
részeit, a Nílus partján épült „Caserne du Kasr-Nil" 
után sorra mindazon épületeket, melyek romjaik
ban is tanúi Egyptom egykori nagyságának, láttuk 
Kairó képét a sok mecsettel s minarettel, a temet
kezési helyül szolgáló piramisok sokaságát s azok 
előtt levő sphvnxek egyikét, sok palotát művészies 
vésésekkel stb. - Az ifjúsági egyesület s a pol
gári dalkör által március hó 15-én rendezett igen 
fényes ünnepély egyik pontja az 1H48 49-iki nagy
napok mozzanatainak képekben való bemutatása 
volt. A dicső s nevezetes napok eseményeinek egész 
lefolyását 66 képben s a képeket kísérő felolvasás
ban ismerhette meg a nagy közönség. Március hó 
16-án a felolvasás kisebb közönség elöti megismé
teltetett. Március hó 17-én édes hazánk egyik ter
mészeti szépsége : a Balaton tó s környékének be
mutatása volt napirenden. Az igen szép képek és 
azokat kísérő s érdekesen megirt ismertetés László 
E. Flóris állami elemi iskolai tanító felolvasásában 
ugyancsak élvezetes estét nyújtott a szépszámú s 
intelligens hallgatóságnak. - A legközelebbi föl
olvasás április hó 1-én lesz, mikor is sorra kerül
nek a vulkánok és gejzírek; ezekre is fölhívjuk a 
nagyérdemű közönség figyelmét.

A tavaszi idény közeledtével Handler 
Miksa divatüzlete Nagymihályon ajánlja dúsan fel
szerelt raktárát a legjobb hírnevű Lichtman, vala
mint Kobrák-féle magyar készitményü kézzelvarrott 
legjobb minőségű úri-, mii- és gyerinek-czr/tóJMr'n. 
Férfi- és női fehérnemüek. kalap és nyakkendők. 
úgy szintén a legújabban bevezetett kész fiu-ruhák 
nagy választékban.

Deák Jenő fogtechnikus Budapestről, a 
hol a Fogművészek Országos Egyesületének f. hó 
16-án tartott közgyűlésén résztvett s a hol a fo
gak ápolásáról nagy tetszéssel fogadott szabad elő
adást tartott, hazaérkezett. Itt említjük meg, hogy 
Deák Jenőt, a nevezett egyesület Zemplén. Abauj- 
Torna s Ung vármegyékre nézve bizalmi férfiúvá 
választotta.

Az iskolaifjuság reggelije. A mennyire I 
ismeretes és tudományosan bebizonyítva van, hogv 
a gyarmatkávé rendszeres élvezete, tartam s egyé
niség szerint, káros következményeket, mint magas
okú fidegességet, gyomorbajt, bénulást és szivszél- 
hiidést maga után von, ép oly kevésbé képes meg
válni a modern, izgató élvezetek után hajhászó em
ber ettől a mindennapi szokássá vált élvezet-italtól. 
De miben látjuk szükségét annak, hogy már ifjú
ságunkat is erre a méreghatásra szoktassuk? Mi
után az iskola már úgyis megerőlteti, felizgatja, sőt 
gyakran túlterheli a gyermeket, legalább minden 
egyéb izgató szertől meg kellene óvni öt. De mit 
ajánlhatunk pótlásul az annyira hátrányos gyarmat
kávé helyébe? Hosszú évi tapasztalat után a Kath- 
reiner-féle Kneipp-malátakávé minden tekintetoen 
kellemesen gerjesztő, tápláló és vérképző reggé 
italnak bizonyult; a külön elkészítésével járó far..,. | 
Ságot bőven jutalmazza a gyermek üde. egészsé es j 
színe, eltekintve attól, hogy ezáltal •• . den csakid- I 
bán lényeges megtakaritas érhe.ö el. . ..meszelésen i 
szigorúan ügyelendő arra, hogy csakis a valódi 
Kathreiner használtassák, az eredeti zárt csomagok
ban, melyeken mint védjegy, Kneipp-páter arckepe 
látható. Egyedül csak ez bírja a kellemes kávéza
matot, jóízű és kiadós a használatban.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék- ! 
bán kaphatok Landesman B. könyvkereskedesében.

Felelés szerkesztő Dr. Kállai József. 
Kindóliiratali mfiva/.etn- Lándal Juzaef

Hirdetések.
Bor eladás.
Saját termésű vinnai boraimat literenként 

a következő árak mellett árusítom :
Aztali bor . . 36 kr. 1
Rácz íirmös . 40 kr.
Pecsenye bor . 45 kr.
Muskotály . . 60 kr. 1
Asszú 1901. év i. . . 5 frt kr. |

Widder Béla.

Pályázati hirdetmény.
Alólirott részvénytársaság egy Nagy

mihályon saját gyártelepén felépítendő ma
látagyár, sörfőzőház s ezekhez szükséges 
gépht.z összes munkálataira ezennel pályá
zatot hirdet.

A malátagyár részben régi épületekből 
lesz átalakítandó.

A pályázatban kizárólag magyar ho
nosak vehetnek részt.

Az építkezés és költségvetés alapjául 
szolgáló már kész tervek a pályázóknak 
jelen pályázati hirdetmény keltétől 1907. évi 
április hó 3-áig, mint jelen pályázati hir
detmény lejárta napjáig a Nagymihályi 
Sör- és Malátagyár Részvénytársaság 
igazgatósági irodájában lesznek a pályá
zók által bármikor megtekinthetők.

Pályázók kötelesek lesznek a költség
vetési összeg 10’ „át, mint bánatpénzt kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a társaság pénztárába letétbe helyezni.

Az igazgatóság nem lesz köteles a leg
olcsóbb ajánlathoz ragaszkodni s egyébként 
is fentartja magának a jogot a pályázat 
tárgyát képező munkálatokat esetleg a pá
lyázatok mellőzésével is szabad kézből ki
adni.

Nagymihály, 1907. március hó 1?.
Nagymihályi Sör- és Malátagyúr 

Részvénytársaság.

Takarékpénztár minden családban.

Takarékkosságra az embert mar gyermekkorá
ban szoktatni illetve nevelni kell.’

A takarékosság előmozdítása céljából

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
még a legkisebb összegek is otthon könnyű ük 
dón összeg) iijthetók, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyt zve gyümölcsözzenek s igy 

■je gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
■ nra tehessen szert.
Jóvebb felvilágosítással szolgál

a Nagymihályi Gazdasági Bank 
részvénytársaság.

Bl DAPESTEN AZ EGYETLEN

Előfizetési ára:
r.tfész évre 28 kor. él évre 14 kor.

független ellenzéki nagy napilap

Negyedévre 7 kor. Egy nőni 2 In kor
Megrendelési dm : AZ ÚJSÁG kiadóhi
vatala Budapest. VII. Rákóczi-ut 54. sz

10 koronát kikarit meg mindenki, aki öltönyeit REICH ADOLF fér -szabónál Nagymihályon készíttet? 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi zalódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb divatu szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek
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MAGYARORSZAGI KÖZPONT:
ETERNIT MÜVEK 

HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. AH0RÁSSY-ÚT33.

Elár-J.sitá hely:

Brügler Lajos Nagymihály,

Buda pe«t,

egyéb gazdasági gépek.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Vr^íoMÍ«lKÖin5Lt <30,

Által a legjutányosabb Irak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gőzcséplőgépek,
•zalmakazalozők, járgány-cséplőgépek, lóhere ■ cséplők, 
tlsztifö-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 

SzénagyUjtök, boronák, sorvclőgópek, Plánét jr. 
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukorlcza- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
és 3-vasu okék és mindenaczél-ekék, 2-

I

(

j,

y

Üzletmegnyitá^-
Van szerencsém a n. é. közönség szi

ves tudomására adni, hogy Nagymihályon 
az újonnan épült Kolozsváry-féle házban 
egy a mai kor igényeinek megfelelő 

üveg- és porcellán- 
kereskedést nyitottam.

Raktáron tartok : Karsbadi porcellán- 
árut, üveg és porcellán edényeket, ma
jolika-, lámpa- és chinaezüst tárgyakat, 
tükröket, fali- és szobadíszeket, hazai 
csehországi és belga solin és színes láb 
Iákat. Elváltak >m bármely épület üvegezé
sét, úgyszintén niúüvegezést is a legjutá- 
nyosabb árak mellett. Kész ablakok és 
képkeretek minden színben es méretben 
állandóan raktáron vannak.
A n. é. közönség szives pártfogását kéri

KLEIN LIPÓT
üveg- és porcellán-kereskedése Nagymihály.

••••••••••••••••••

| „KEGYELET,,
| aa uj temetkezési vállalat ■
H NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos-utcza 8 sz.

Dúsan felszerelt raktár kisebb és na
gyobb érc- és fakoporsókban, szem
fedelek. koporsó-diszek, sirkoszoruk, 
szallagok és minden a temetkezés

hez szükséges egyéb cikkekben.

■ A gyászoló közönség pártfogását kéri
1 FENYVESI MIKSA. |

Vasúti menetrend.
— örvényes 1906. október 1-töl.

Indul Nagymihályból :
Budapest felé

Heggel 5 óra 34 perez.
Délután 2 óra 57 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Kassa felé
Reggel 5 óra 34 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Mezó-Labarez /elé
Délelőtt 9 óra 16 perez.
Délután 2 óra 50 perez.
Este 10 óra 06 perez.

Érkezik Nagymihályba
Budapest és Kassa feléd

Délelőtt 9 óra 11 perez.
Délután 2 óra 45 perez.
Éjjel 10 óra 01 perez.

.1/ ezö- Laboré: felöl
Reggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 58 perez.

80: Óra javítás csak 80 kr. :80 •
•••••••__________________________________________••••••• ■

LANDESMAN IZSÓ l
— ORAS ----------=zí i
Nagymihály. Kossuth Lajos-utcza 23. szám ;

(Miskovits-félc ház) *

Slvállal mindennemű és legeomplikáltabb óra-javitásokat

• csak 80 krért •
• # • V 2 évi jótállás mellett. • • Q • ;

Óra üveg 5 kr.
Óra mutató . 5 kr.

80: Dra javítás esak 80 kr.
••»••••
!80•

Nyom. Laiidoaman B. könyvnyomdájában.

Goldstein Jakab
........................ templom- és szobafestő .................
Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad mindennemű

festői é$ tapétazó munkát
valamint ablak- es ajtó-mázolást, czimlestést és minden e 
szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos 

á rak mellett.

• fesíékkereskedésemberj
•

mindennemű borostyánkő-máz szobapadlók
• fényes es tartós befestésére. száraz- és

-A olajfestékek, firneisz. terpentin, lakk, ecset
• w arany- és ezüst bronz, úgyszintén minden
e nek ii festék-különlegességek nagy válasz
> tékban jutányosán beszerezhető.
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