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Gyermeknapok.

Franciaországban a rosszkor született, 
felesleges gyermeket beleteszik a lelenchá
zak kapuja mellett levő kosárba, megnyom
nak egy villamos gombot s a kosár gyer
mekestül automatice befordul a lelencházba. 
A gyermek elhelyezést nyert. Senki nem 
érdeklődik a szülők kiléte felől s a szé
gyenlős anyát megkímélik minden felesle
ges szenvedéstől, szégyenkezéstől. A lelenc
ház azután az ország alapból s a mágná
sok alapítványaiból, a lelenceket, az az in
kább a benne elhelyezetteket felneveli az 
ország, az egész társadalom hasznos pol
gáraivá s nem egy nagy festőjét, szobrá
szát, világhírű íróját köszönheti a nagy 
köztársaság eme humánus intézményének, 
melynek hijján azok talán a társadalom 
terhévé, sőt sokszor átkává fejlődtek volna.

Nálunk a lelencügy még ennyire ren
dezve nincsen. Az elhagyott, kitett gyer
mekek száma évenkint ezrekre rúg. S a 
legtöbb esetben, mint az országutak gyer
mekei, a lebujok, a rosszhirü tanyák, kol
dusok, cigányok növeltjei, kártékony du- 
vadai lesznek társadalmunknak.

Régi baj ez, melynek egyetlen magya
rázata szegénységünkben rejlik. Nem ver
senyezhetünk hiába anyagilag a külfölddel 
s igy e téren levő intézményeink még igen 
sok kívánni valót hagynak hátra.

A gyermekvédő egyesületek között 
mindenesetre az országos gyermekvédő liga

TARCZA.
Ott a hol a szőke Tisza . . .

Nyári szellő ingatta a levelet, 
Barna lánykám, hogy ott jártam te veled, 
Ott a hol a szőke Tisza jobbra tart, 
S Újlak felé lankásodva ejt a part.

Zöld vetések, virágok közt vitt az út. 
hn sem tudtam, te sem hogy az óra fut.
Színes lepkék, itt-ott jó sor vadvirág, 
Mind kedvesb volt, mint az egész nagyvilág.

Ha pihentünk, én a parton ültem le, 
S barna fürtös fejed került ölembe, 
Rám vetetted jóságos két kék szemed, 
Mit tudtam én, hogy eszem igy elveszed ?...

Esti csillag, hogyha feljött az égre, 
Én sem néztem, te sem hosszan feléje, 
Könnyű is volt meglelnünk a csillagot, 
Mikor a mi szemeinkben ragyogott.

Mit beszéltünk ?... Okos dolgot nem sokat, 
Kergettük a bút okozó gondokat. 
Esküdöztem, te meg szentül fogadtad, 
Enyim leszesz bármi essék miattad.

Búcsúzóra szólt a falu harangja 
Kit-kit haza hívogató galangja, 
Hó nyakadra kulcsoltam a két karom, 
Csókos ajkad maga mondta „akarom."

Sohsem mondtad hogy a csók jól nem esett... 
Ugye-e adni nehezünkre nem esett?... 
Egyből ezer és abból meg hány fakadt, 
Mig ajk-ajktól édes élv közt elszakadt. 

az, mely számottevő sikereket tud immár 
rövid fennállása óta is felmutatni. Hihe
tetlen agilitással oldja meg maga elé tű
zött nehéz feladatát, társadalmi utón segí
teni azon, amin az ország vagyona nem 
segíthet. S célja mihamar megvalósul. Az 
évenkint rendezett gyermeknapok már is 
sok apró, romlásba menő egyedet mentet
tek meg társadalmunk számára s az ada
kozások, gyűjtések, jótékonycélu hangver
senyek jövedelmei, hovatovább egy oly 
nagy alapot létesítenek ez egyesület cél
jaira, hogy az rövidesen megvalósíthatja 
teljesen kitűzött célját.

Alig egy-két napja és az országos 
gyermeknap lezajlik. S egyetlen város sem 
akad, a mely e humánus célra filléreivel 
ne adakoznék szívesen. Mindenki, aki csak 
teheti, hozzájárul fillérével, e nemes s egy
ben hasznos célhoz, mert mindenki belát
ja, hogy az elhagyott gyermekek nevelése, 
azok tanítása s fentartása csupán s egye
dül a társadalom, tehát mindnyájunk hasz
nára lehet, mert megment bennünket azok
tól a pusztító, felesleges elemek képződé
sétől, melyek mindnyájan fizikai és vagyoni 
épségünk megrontását tűzték életcélul ma
guk elé s a társadalom, az ország hasznos 
gyermekeit neveli belőlük.

Nem méltányolhatjuk tehát eléggé 
ezen nemes egyesület agilis buzgalmát, 
melylyel szinte felvillanyozták társadalmunk 
petyhüdt, elernyedt idegzetét s szinte lá
zas tevékenységet váltottak ki, a máskor

De történik nem egy nyári délután, 
Felhő támad vakitó napfény után. 
Dörög az ég, szór villámot számtalant,
S fergeteg dúl hegyen, völgyön, fent, alant. 

Elszakadtunk! . . . Tudj' Isten mi volt oka ! 
De feledjük azt az időt ? . . . Nem, soha !
Nem egy óra egész élet gyötrelem. 
Ha nincs benne poézis és szerelem !

Távol tőled, ma is minden éjjelen, 
Rózsás arcod álmaimban megjelen,
„S úgy mondjuk el. úgy egymásnak suttogva, 
A mi szivünk egygyé lesz még valaha."

Szondy István.

A kucséber.
Irta: Sas Ede.

I.
A nagy étterem villamos lámpái már csak 

kevés vendégre hintették fehér világosságukat 
Lassaukint fölkerekedtek az asztalok mellet a vi
rágos szép asszonyok, üde leányok, akiknek arca 
mind rózsásabb lett a zene édes mámorától és a 
bortól, amelyben piros ajkuk megfürdött. Dér 
Flóris azonban, aki egyedül ült az egyik sarok
asztal mellé húzódva : nem is látta ez eleven ró
zsáskert virulását, nem hallotta talán a csapongó 
zenét sem. Homlokát tenyerébe hajtva, tompa ká
bulatba merülve ült és csak akkor eszmélt föl. 
amikor egyszerre csönd támadt körülötte. A ven
dégek mind távoztak és a cigány elhallgatott. A 

renyhe, lusta közönségünkből. Városunk 
hölgy közönsége ez esetben megérdein- 
lett, a célnak megfelelő buzgalmat fejt 
ki s igyekezetüket siker koronázza. — 
Az üzletekben is, hol a liga plakátjai azt 
hirdetik, hogy azok részt kérnek maguk
nak a közadakozásból. Meglátszik, hogy 
egész felvillanyozott társadalmunk áthatva 
a gyönyörű eszmétől, tőle telhetóleg igyek
szik áldozni a kulturális missió megvaló- 
sithatásán.

Két napig tart az országos gyermek
nap, az elhagyott, apátián, anyátlan gyer
mekek javára. De ez a két nap emléke
zetes marad mindenki előtt. Nem a meg
szokott, vigasság melletti áldozatkészség 
képét látjuk, hanem az igazi jótékonyság, 
a megértett eszme kivitelét óhajtó s átszel
lemült társadalom büszkén dagadó keblét 
szemlélhetjük.

S igy kell annak lennie. Az igazi jó
tékonyság elleneitek nélkül nyújtja segély- 
ző jobbját s nem keresi azt, hogy a nyil
vánosság jutalma, minő formában hálálja 
meg eme ténykedését. I lanem megemlék- 
szik a szivekben felgyülemlő nemes érzel
mekkel s jutalomnak tekinti a megelége
dett lelkiismeretet.

Sok ily egyesület, sok ily nemes ér
zelmű közreműködőt hazánknak s akkor 
semmi vihar, semmi csapás nem árthat 
meg ezredéves magyar nemzetünknek !

prímás éppen készült, hogy tokjába csukja a he
gedűjét.

A fiatal férfi odaintette magához a cigányt. 
Hadd húzza neki kivilágos kivirradtig. Karcsú 
nyakú üvegeket tétetett az asztalra. S egymásután 
gyújtott a sötét, vastag pirosvörös szivar-rudakra. 
Mulatott. De nem úgy, hogy ő maga is vidám 
nótázásba kezdett volna, amikor a legvigabban, 
legszilajabban húzta a cigány. Ö csak hallgatta a 
körülötte tomboló dalvihart. Az ö utolsó éjsza
kája hattyúdalait.

Mert Dér Flóris el volt tökélve, hogy ez 
lesz az ő utolsó éjszakája. Úgy olvasta valami re
gényben. hogy a tönkrement földesur az utolsó 
százasát odadobta a cigánynak — s ezután főbe 
durrantotta magát. S azzal vége volt a mulatság
nak. Ezt igazán szép halálnak tartotta. Ilyen csi
nos halált szánt ő magának is. . .

II.
Az árverést délelőtt tartották meg a kissé 

már rozoga kastélyban, amely szelíden emelkedő 
dombról nézett rónaságra, a régi földesurak bol
dog birodalmára. A birtokot a szomszéd szesz
gyáros vette meg, aki udvariasan felajánlotta a 
lakást Dér Flórisnak, ameddig neki tetszik. /X ki- 
árverelt földesurát persze semmiféle hatalom nem 
lett volna képes az alatt a tető alatt megtartani. 
Zsebében a pár százassal, amit a végrehajtó a 
kezébe nyomott, sietett felülni a legelső vonatra.

De hát hová ?
Először is a városba. A vendéglőbe. A má

morba. S azután a halálba. . .

Lapunk mei száma 4 oldalra teljed.



VEGYES HÍREK
Kinevezés. A sátoraljaújhelyi in. kir. pénz

ügyigazgatóság Tatár Miklós sárospataki lakos, volt 
joghallgatót a nagymihályi rn. kir. adóhivatalhoz 
dijtalan gyakornokká kinevezte.

Képviselőválasztók névjegyzéke. Nagy
mihály község elöljárósága értesíti a községbeli 
lakosságot, hogy az országgyűlési képviselő vá
lasztók 1909. évre szóló névjegyzéke a kiküldött 
bizottság által 15)08. évi ápril hó 4-én délelőtt a 
városházánál fog egybeállittatni. Mindazok, kik 
magukat a névjegyzékbe felvétetni kiváltják, a bi
zottság előtt jelentkezhetnek.

— Uj ügyvéd. I)r. Bordala Dezső teregovai 
ügyvéd legközelebb Nagymihályba helyezi át iro
dáját.

Iskolalátogatás. Kövér János kassai 
rajztanár, kerületi iparfelügyelö március 29-én 
meglátogatta a helybeli iparos-tanonciskolát s az 
abban elért eredmény nyel minden tekintetben meg
elégedve. a rajzoktatásnál már most a szakcso
port szerinti oktatást ajánlotta ; s igy a jövő év
ben, egyelőre az építőipar tanoncai, — az általá
nos rajzismeretek elsajátítása után — szakmájukba 
vágó rajztanitásban fognak részesülni.

A sorozás eredménye. A városunkban 
megtartott sorozáson 1258 hadköteles közül meg
jelent összesen 380, a kik közül besoroztatott ösz- 
szesen 117 egyén. Egyéves önkéntes összesen 16 
jelentkezett sorozásra, besoroztatott 2, névszerint 
Löffler Sándor kereskedő és Lówy Adolf orvos
tanhallgató. A besorozottak közül a közös had
seregbe 88, a m. kir. honvédséghez 25) osztatott 
be. Idegen hadköteles 17 jelentkezett sorozásra, 
besoioztatott 5.

— Fortuna kegyeltjei. Az osztálysorsjáték 
mostani húzásán városunkból Bercznay János és 
Sallay Béla kir. járásbirók egyenként ÍO.(XM) ko
ronát nyertek.

Utmesterek küldöttsége a képviselő
házban. Az Országos L'tmesteri Szövetségnek 
mintegy száz tagú küldöttsége tisztelgett e héten 
Kossuth Ferencz kereskedelemügyi miniszternél. 
Jekelfalussy Lajos honvédelmi miniszternél és 
Szterényi József államtitkárnál. A küldöttségben 
résztvett Lászlóffy László nagymihályi utmester 
is. mint a szövetség alelnöke. ügy a miniszterek, 
mint az államtitkár szívesen fogadták a küldött
séget, átvették a memorandumokat s kilátásba 
helyezték az utmestereknek a XI. fizetési foko
zatba való jutása iránti kérelmének a teljesítését.

Az ügyvédi kamara köréből. A kassai 
ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy Spillenberg 
Barna ügyvédet Sátoraljaújhely székhelyivel a ka
mara ügyvédi lajstromába folytatólag felvette.

Mi más is maradna számára hátra ? Talán 
az atyafiai nyakán élősködjék? Vagy deresedő fő
vel nyakába varrja magát valami leányzónak, aki 
hajlandó őt eltartani, csakhogy férjhez mehessen? 
Vagy pedig sorra járja befolyásos ismerőseit, hogy 
dugják be valami hivatalba — amihez voltaképen 
nem ért, csak ingyen szedné föl a fizetését.

Eh I sokkal becsületesebben cselekszik, ha 
egy darabka ólommal véget vet mindennek.

A gazdálkodáshoz ugyan értene. Mikor át
vette az apjától rámaradt birtok vezetését: eleinte 
szép siker is jutalmazta a fáradozását. De aztán 
elragadták a nagyúri élet szenvedélyei. Most már 
visszatérne az ekeszarvához. De hát most már 
egy barázdája sincs, amibe az ekeszarvát bele- 
akaszsza. . .

Csak az a föld lesz az övé, ami a kopor
sójára fog hullani a véres teste fölött. . .

Ebben a percben egy hang ütötte meg a 
fülét :

— Nem parancsol, nagyságos uram ? Tes
sék megtenni egy számot. Bizonyosan megnyeri !

Felpillantott. Egy kucséber állott előtte; nya
kában a tarka cukrosságokkal teli kosárral, kezé
ben a számokkal csörgő zacskót rázogatva. . .

Flóris belenyúlt a zacskóba, hogy kivegyen 
egy számot. Akkor egyszerre felismerte a házalót:

— Nini ! Ön az, Leipziger ?
A töpörödött emberke ősz. szempillái alól 

vizsga pillantást vetett a mulató gavalérra. S ő is 
hangosan felkiáltott:

— Korteskedés egy Jegyzői állásra. A 
málezai körjegyzői állás betöltése a körben oly 
nagyarányú mozgalmat idézett elő, hogy az egy 
kisebbszerü képviselőválasztásnak is beillenék. Saj
nálatos a dologban csak az, hogy a mozgalom 
teljesen elfajult s azt különböző, eléggé el nem 
ítélhető jelszavakkal discreditálták. Ennek azonban 
kár volna nagy jelentőséget tulajdonitani, mert 
sem Málczán, sem a vidéken komolyan szántba- 
vehető embernek eszeágában sincs a lakosság kö
zötti jó viszonyt megbolygatni s azt hiába is tenné 
valaki, mert célját el nem érné. A Szentiványiak 
és Stépánok ősi fészkében népbolonditó eszmék
kel nem lehet reusálni s bizton reméljük, hogy a 
zavarosban halászni akaró egyéneknek ravasz 
fondorlataikkal nem fog sikerülni rést ütni a 
málezai intelligencia tömött sorain s a lakosság kö
zött olyannyira kívánatos jó viszony a választási 
harcz lezajlása után ismét a régi lesz. A válasz
tás különben — mint már közöltük — f. hó 
9-én lesz.

Egyházmegyei közgyűlés. A felsőzemp
léni ref. egyházmegye folyó hó 31-én tartotta 
Sátoraljaújhelyben rendes tavaszi közgyűlését Hutka 
József esperes egyházi és Dókus Ernő gondnok 
világi elnöklete alatt. Az egyházmegyei közgyűlést 
megelőzőleg, március 30-ikán lelkészi értekezlet 
volt, melyen az egyházmegye minden lelkésze 
megjelent. Ez értekezletnek legfőbb tárgya az, 
hogy a lelkészi kar belépett az Orsz. ref. lelkész 
egyesületbe. A 31-iki közgyűlésen számos folyó 
ügyet intéztek el, majd dr. Besenyey Zenó egy
házmegyei újonnan választott aljegyző tette le a 
hivatalos esküt. A gyűlés befejeztével papok és 
világiak közebédre gyűltek a színházi vendéglőbe, 
hol Dókus Ernő, egyházmegyei gondnok nagyha
tású szép beszédet mondott.

Széchényi László gróf itthon. Széché
nyi László gróf és neje Vanderbilt Gladvs f. hó 
5-én vasárnap a délutáni vonattal érkezik Őrme
zőre. A vasúti indóháznál ünnepies fogadtatás 
lesz, utána pedig estebéd, a melyre városunk ve
zető köreiből többen kaptak meghívót.

A telefon hálózat kiépítése. A váro
sunkban létesítendő telefonhálózat kiépítése, mint 
értesülünk, már a jövő héten kezdetét veszi, a 
mely célra a faoszlopok már meg is érkeztek.

Költözködő adóhivatal. A nagymihályi 
m. kir. adóhivatal 1908. január hó 1-én a bér
leti szerződés megszűnése folytán, az eddigi he
lyiségből kiköltözködik. A pénzügyminiszter leíra
tott intézett a községi elöljárósághoz, melyben a 
várost felhívja, hogy az adóhivatal részére megfe
lelő helyiségről gondoskodjék.

Eljegyzés. József kisráskai ref. lel
kész március hó 251-én eljegyezte Both Ilonka kis
asszonyt Sárospatakon.

— Dér Flóris: Hogy nem ismertem fel 
azonnal! Hiszen ön alig változott. De hogy is
mert ön rám, — mert én bezzeg megváltoztam. 
Nem az vagyok már, akivel ön együtt sétált a 
fényes nizzai tengerparton.. .

Flóris nagyon is jól emlékezett a bűbájos 
hetekre, amiket az örök virulás hazájában töltött. 
Sokat sétált akkor l.eipzigerrel, a gazdag keres
kedővel, a tündöklő paloták során, a fényes le
velű olajligetek között. Persze, Leipziger urnák 
akkor nem lógott a nyakában a datolyás kosár. .

—De hát hogy jutott ön ennyire ? kérdezte 
tőle álmélkodva.

(Magában pedig arra gondolt: hogy ez az 
ember neki is fölteheti ezt a kérdést. . .)

— Hát egy kicsit tönkre mentem, vonogatta 
a vállát az öregecskc. Egy pár rossz vállalat el
vitte minden vagyonomat.

— S volt önnek ereje hozzá, hogy nyakába 
kösse a kosarat s neki induljon ennek az uj 
életnek.

— Hát mit tehettem volna egyebet?
Dér Flóris egy pár erőset szippantot a szi

varjából.
— Például — hogy véget vessen minden

nek.
- Talán, hogy megöljem magamat ? Ments 

Isten ! tiltakozott hangosan a volt nagykereskedő. 
Nem. erre igazán nem gondoltam. Tudja, nagy
ságos uram : az ember olyan legyen mint agummi 
labda. Ha földhöz csapja a sors, annál magasabbra

Tűz Sátoraljaújhelyben. Március hó 
31-én a déli órákban Sátoraljaújhelyben a Kis- 
Barátszer nevű városrészben tűz ütött ki. mely rö
vid húsz perc lefolyása alatt 17 lakóépületet pusz
tított el a hozzátartozó melléképületekkel együtt.

Gyermeknap. Az Országos Gyermek
védő Liga által rendezett gyermeknap ma csütör
tökön és holnap pénteken tartatik meg városunk
ban is. Talán a rossz s kellemetlen időjárásnak 
köszönhető, hogy a gyermeknap iránt ezúttal nem 
mutatkozott érdeklődés városunkban, amennyiben 
az üzletekben a forgalom még a rendesnél is ki
sebb volt.

Uránia. Az idei Urámia-cyklus befe
jezése felé közeledik. A tizedik s egyúttal utolsó 
felolvasás f. hó 5-én vasárnap este lesz az „Arany
bika” nagytermében. Bemutatásra kerül: „Az Al- 
duna" és „Rieviera Levante". cimü sorozatok.

Vásár. Az úgynevezett virág-vásár f. hó 
13-án és 14-én fog megtartatni városunkban. E 
vásár a legélénkebbek egyike szokott lenni.

Esküvő. Róth Lipót kassai lakos f. hó 
5-én délután 1 órakor esküszik örök hűséget 
Kafféman Sárika kisasszonynak Kassán.

A tőketerebesl tenyészbikavásár. A 
„Zemplénvármegyei Gazd. Egyesület" által ren
dezett 111. tenyészbikavásár m. hó 30-án tarta
tott meg Tőketerebesen, mely a vármegye virágzó 
szarvasmarha-tenyésztésének teljesen megfelelő volt 
s igy a vásár eredménye is sikeresnek mondható. 
Felhajtatott 24 berni, 50 simmenthali, 7 magyar 
és 4 pinzgaui, összesen 85 drb bika. Eladatott 32 
bika.

Deák Jenő fogtechnikus berlini útjáról, 
a hol a legmodernebb porcellán-fogtőméseket ta
nulmányozta, visszaérkezett s gyakorlatát újra meg
kezdette.

A gazdák nem ülnek fel. Az irigy kon
kurencia ugylátszik semmitől sem riad vissza, 
csakhogy elhitesse a gazdákkal, mintha a nem 
impregnált répamag ép oly jó és kimagasló érté
kű volna, mint a Mauthner Ödön udvari magke
reskedő által kizárólagosan forgalmazott impreg
nált répamag. Természetesen ez hiábavaló eről
ködés. hiszen azon gazdákat, kik már impregnált 
répamagot vetettek se fel nem ültetik, se attól 
többé el nem tántorítják : lévén egyedül hivatot
tak arra, hogy véleményt formáljanak. Es mert 
e vélemények rendkívül kedvezőek, a konkuren
cia elég vak és vakmerő, hogy magát tolja fel 
bírónak, mintha bizony a delikvens ítélkezhetne a 
biró fölött! Valóban a legfőbb ideje, hogy a kon
kurencia ily féktelen elfajulása ellen a földmive- 
lési miniszter a legsürgősebben gondoskodjék a 
tisztességtelen versenyről szóló törvény megalko
tásával.

kell ugornia! . . Most az éjszakákat járom ezzel 
a kosárral. Kuporgatom a garast. De nemsokára 
újra egy kis boltot nyitok. Fölviszi a dolgomat az 
Isten. . . No hát, nagyságos uram, tegyen meg 
egy pár számot. Meglássa, bizonyosan nyerni fog.

És Dér Flóris régi jó ismerőse kedvéért meg
rakott egy csomó számot. De egymásután vesz
tett. Utoljára maga a volt nagykereskedő fogta 
meg a kezét:

Hagyja már abba, Kérem! Úgy látszik, 
nem szerencsés a játékban. . .

Flóris mosolyogva nézett rá:
— Nincs igaza, Leipziger. Mert ha most 

vesztettem is, de maga nem is képzeli, hogy 
mennyit nyertem. . .

S most már igazán jóleső derű töltötte el a 
lelkét. Józan volt. Intett a cigányoknak, hogy kot- 
ródhatnak.

III.
Éppen annyi pénze maradt még, hogy elu

tazhatott egy jó ismerőséhez, Gernyeszegi báróhoz : 
Kedves barátom - mondotta neki. Hal

lom, hogy egy gazdatiszti állás van nálad ürese
désben. Hát én pályázom erre az állásra. Nem 
valami jó ajánlólevél ugyan az én múltam egy 
gazdaság vezetésére. De hát hidd el, hogy én 
hennem a gavallér ment tönkre, nem pedig a 
földesur. . . Hát azt hiszem, mindenesetre próbát 
lehetsz velem. Nem fogod megbánni. . .



Legnagyobb, legváltozatosabb, legel
terjedtebb. Ez a három jelző könnyű kitalálni i 
— a Pesti Hírlapra vonatkozik, mely legnagyobb 

terjedelemben, legváltozatosabb tartalommal jele
nik meg s épen azért a legelterjedtebb napilap. 
Politikája radikális magyar nemzeti politika s el
vei hirdetésében kormánytól és pártoktól teljesen 
független. De hiszen három évtized óla tudja már 
ezt a nagymagyar olvasóközönség s épen azért 
elég lesz csak annak jelzésére szorítkoznunk, hogy 
az uj évnegyedben két nagyon érdekfeszi tő regény 
fog a Pesti I űrlapban megjelenni; sport- és sakk
rovata lehetőleg még bővebb lesz, távirati tudósí
tásokkal egymásután három nagy nemzetközi sakk
versenyről : az Esti levelek, Szerkesztői üzenetek. 
Kis komédiák és Vegyesek rovata régi kedvence 
az olvasóközönségnek és fő vonzóereje a lapnak. 
Aki egész éven át előfizetője a lapnak, ha csak 
negyedévenkint vagy havonkint fizet is elő, szá
mot tarthat a Pesti Hírlap nagy képes naptárára 
(karácsonyi ajándékul) és kedvezményes áron ren
delheti meg a Divat-Szalon cimü kitűnő divatla
pot. A Pesti Hírlap előfizetési ára negyedévre 7 
korona, 2 hóra 4 korona 80 fillér, egy hóra 2 
korona 40 fillér. A Divat-Szalonnal együtt ne
gyedévre 9 korona. A kiadóhivatal címe : Buda
pest, V„ Váci-körut 78.

A magyar újságírás szenzációi 1 A Nap 
a magyar közönség legkedvesebb lapja ! A 48-as 
eszmény és a magyar nemzeti törekvések egye- 
len hii és kérlelhetetlen szószólója. Főszerkesztő : 
Braun Sándor. Főmunkatárs: Lengyel Zoltán. 
Naponkint I25.0CX) példány! Egy szám 2 krajcár. 
A Nap előfizetési ára: Egész évre Ki K. félévre 
8 K, negyedévre 4 K. egy hónapra 1 K 40 fill.

A betegségek elleni harcban a világ leg
kiválóbb orvosai egyesülnek. E betegségek sorá
ban az első helyet az Epilepszia (Nyavalyatörés) 
foglalja el. E bajban szenvedőknek vigaszul szol
gálhat azon értesülésünk, mely szerint egy magyar 
orvos e betegség ellen uj és hatékony gyógyító 
módszert alkalmaz, amelyért már a külföld is 
méltó elismerésben részesítette. Ez orvos Dr. Szabó 
Sándor Budapest, V., Alkotmány-utca 5 ; ki kész
séggel nyújt felvilágosítást mindazoknak, kik gyó
gyító módszere segélyével e súlyos bajtól szaba
dulni óhajtanak.

Fidibusz I A legkitűnőbb magyar élclap. 
Páratlan népszerűség! Remek szöveg, pompás ké
pek ! Mesésen olcsó! Egy szám 5 krajcár. A Fi
dibusz előfizetési ára: Egész évre 6 K, félévre 3 
K, negyedévre I K 50 fill., egy hónapra 50 fill. 
Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal: Rökk 
Szilárd-utca 9.

W koronát takarít meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 

Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.
A tavaszi újdonságok már megérkeztek !

Felelőn Kzerkenztő : Dr. Kállai Józaef.
Kiadóhivatal! miivaz.ető Lándai Józaef.

850 1. 1908. szám.

Hivatalos árverési hirdetmény.
Nagymihály község elöljárósága a köz

ségi képviselő testületnek 1908. évi márc. 
hó 24-én tartott közgyűlésében 20,1908. 
kgy. szám alatt kelt határozata alapján köz
hírré teszi, hogy Nagymihály község tulaj
donát képező keddi és pénteki hetivásáro
kon szedhető

helypénzszedési jog 
1908. évi május hó 6-tól terjedő 3 (három) 
egymásutáni évekre nyilvános árverés ut
ján bérbe fog adatni.

Árverési határidőül 1908. ápril hó 9. 
napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, ahol 
az árverési feltételek a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Bánatpénzül a jelenlegi 4580 kor. évi 
bér, mint kikiáltási ár 10 százaléka az ár
verés megkezdése előtt leteendő.

Nagymihály, 1908. március 28.
Tóth Árpád Walkovszky Béla

közs. jegyző. közs. bíró.

158 1908. Abarai körjegyzőség.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Az abarai körjegyzőség székhelyén Abarán 

építendő körjegyzői lak s melléképületek épitoe- ] 
nek biztosítása céljából 1908 évi április hó 30-án 
délután 2 órakor Abara község birajanak házá
nál nyilvános versenytárgyalás fog tartatni.

Csak szabályszerűen kiállított és pecséttel le- | 
zárt sértetlen borítékban elhelyezett s közvetlenül | 
vagy posta utján beadott ajánlatok (lásd közszál- 
litási szabályrendelet I.) minta fognak tárgyalás 
alá vétetni.

Az ajánlat borítékja „Körjegyzőnek Abara" 
cimzendő és azon „ajánlat a 158. sz. versenytár
gyalási hirdetményben kiirt munkálatokra" felirat 
is feltüntetendő.

Az ajárdatok legkésőbb 1908. április 28-ika 
délután 5 óráig az abarai körjegyzői hivatalhoz 
adandók be.

Bánatpénzül 500 koraua 1908. április 28-ig 
jelen hirdetés számára való hivatkozással készpénz
ben, biztositékképes értékpapírokban vagy pénzin
tézeti betétkönyvben Abara község birájanál letétbe 
helyezendő és a letéti nyugta az ajánlathoz mel
léklendő.

A versenytárgyaláson az ajánlattevők vagy 
azok igazolt képviselői jelen lehetnek.

A munkálat tervei és feltételei a körjegyzői 
hivatalban a versenytárgyalás napjáig a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők, kívánatra azok 5 kor. 
beküldése ellenében megküldetnek.

Az ajánlatok elfogadása felett a képviselő
testületek liatároznak és határozataik felsőbb jóvá
hagyást igényelnek s ajánlattevők ajánlataikkal a 
végleges döntésig kötelezettségben maradnak.

Azon pályázók, kik a munkálat teljesítésére 
törvényes képesítéssel nem bírnak, kötelesek már 
ajánlatukban képesítéssel bíró megbízottat megne
vezni és *mnak képesítését igazolni.

A munkákat elnyerője az összes anyagokat 
(cikkeket) amennyiben azok a magyar szent korona 
területén előállittatnak, teljesen a hazai ipar révén 
tartozik beszerezni és es e kötelezettségek teljesí
tése tekintetében magát úgy az alulirt hivatal kö
zegeinek, mint a m. kir. kereskedelmi múzeum, 
illetve a kereskedelmi miniszter szakközegei ellen
őrzésének is alávetni.

A hazai származásra nézve vállalt kötelezett
ség alól csak a belügyminiszter adhat felmentést 
a kereskedelemügyi miniszter hozzájárulásával.

A képviselőtestületek fentartják a jogot, hogy 
a beérkezett ajánlatok között az ajánlott árakra 
tekintet nélkül szabadon választhassanak, de egy 
ajánlat elfogadása sem kötelező.

Abara 1908. március hó 22.
Sím esik Nándor.

körjegyző.

Hándler Miksa * * *
***** NAGYMIHÁLY.

A tavaszi idény beálltával szives tudó- 
mására hozom a n. é. vevőközönségnek, 
hogy raktáramat a legújabb tavaszi áru
cikkekkel — a szokottnál dúsabb válasz
tékban — rendeztem be.

Különös figyelmet érdemel 
czipőraktáram 
a mennyiben siket ült hazánk legnagyobb 
czipőgyárainak ti. m. Kobrák, Friedman 
és Lichtman hírneves budapesti cégek kéz 
zel dolgozott, legjobb készítmény cinek fő
raktárát férfi-, női- és gyermekezipőkben 
megnyernem.

Dús választékban vannak raktáron: a 
legdivatosabb bel- és külföldi gyártmányú 
férfi-kalapok, nyakkendők, fehérnemű, 
harisnya, díszműáru, fiu-ruhák, férfi fel
öltők, mellények, sport- és piperecikkek.

Egyedüli raktár valódi francia gyárt
mányú. felülmúlhallan minőségű bőr- és 

szarvasbőr keztyükben.

Bérbeadó lakás.
A Kossuth Lajos-utca 40. szám alatti 

házban egy 3 szobából álló lakás azonnal 
bérbe adó. Bővebbet Grünfeld Mór fűszer
üzletében.

IZSÓ IZIDOR
rövid-, norinhergi- és füszerkereskedése

Nagymihály., Kossuth Liajos-utee 44.

Van szerencsém a n. é. közönséget 
tisztelettel értesíteni, hogy Nagymihályon, 
Kossuth Lajos-utcza 44. szám alatt (az 
izr. templommal szemben) egy a mai kor 
igényeinek mindenben megfelelő 

rörid-, noriiibcFgi- és 
■ lüszcr-kcfcskctlcst t 
nyitottam, ahol minden e szakba vágó áruk
kal, úgy nagybani mint kicsinybeni daru
sításra a t. közönség rendelkezésére állok.

Főtörekvésem leend nagyrabecsült ve
vőimet minden tekintetben kielégíteni és 
midőn még pontos és lelkiismeretes kiszol
gálásomról el“ve is biztosilom. magamat a 
n. é. közönség b. pártfogásába ajánlva, 
vagyok kiváló tisztelettel

Izsó Izidor.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló szer

— puha padló számára, 
viaszkenöcs kemény padló szamara, 
fehér GLASUR fénymaz 90 fillér, 
arany-fénymaz képkereteknek 40 fillér, 
szalmakalap-festek minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.

Keil-féie 
Keil-fele 
Keil fele 
Keil-féle

Takarékpénztár minden családban.

Takarekkossagra az embert már 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 mó
don összegyüjthetők, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek, s igy 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítássá! szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

BOR ELADÁS.
Nagyságos CZIBUR BERTALAN ország

gyűlési képviselő ur vinnai termésű 

BORAIT 
a n. é. közönség részére eladásra bocsátom 

A H A. K:
1907. évi hordónként nagyban literje 45 kr. 
1907.
1905.
1905. évi Rizling

évi házhoz hordva 
évi asztali

50 kr.
50 kr.
60 kr.

A n. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Kiéin Ignácz
vendéglős (Grosz palota.)
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_ MRGYARORSZAGI KÖZPONT: 

ETERNIT MÜVEK 
rHATSCHEK LAJOS 
É BUDAPEST. AtiDRftS5Y-ÚT33.

BrUgler Lajos Nagymihály.
Elvállal úgy helyben, mint vidéken, mindennemű épületek és temp
lomok fedélzeteinek ETERNIT-palával való fedését, jutányos áron.

ALAGCSÖ- és GÖZTÉGLAGYAR

KONT MANÓ
BEREGSZÁSZ.

Homlokzattégla. disztégla. facontégla, 
ék- és kéménytégla. cserépzsindely 

HORNYOS TETOCSEREP 
alagcsö. burkolatlapok gyártása.

Egész homlokzatoknak terv szerint való 
kivitele. — Teljes tetőfedések eszközlése. 

Távirati Cím: Gőztéglagyár Beregszász.

•o 
űű

EDELSTEIN és TÁRSA
• •••••• FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐK ••••••• 
Finom-posztó és gyapju-áru raktár Nagymihályon.

& K* Megrendelések a legrövidebb & 
Idő alatt pontosan eszközöltetnek, Ifi

Ajánlja magát mindennemű 

polgári katonai és papi 
= RUHÁK = 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 

német divat szerint, ■■maa
Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben. 
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 frttól feljebb.

Beregszász, a postabélyeg kelte.

<z7'Lui& fcu-cf
szegény és gazdag épittetőkhőz egyaránt,

A legkitűnőbb tetöfedöanyag manap

tclécsezcp =
V

(1669. aedm aiall szaö-aaalraazv-a)

melyet a beregszászi göztéglagyár eddig még el nem ért tökéletességben gyárt.
Ez a cserép örök tetőt ad. ki nem fagy és oly szilárd, hogy azon járni lehet. 
.1 vele való fedés nem drágább a közönséges fazsindelyénél és minden 

vályogfal elég erős nekie.
Az a tetószék, mely fazsindely alá készült, teljesen megfelel.
A cserépnek ára ezrenként Beregszász állomáson waggonba rakva 65 korona.
Egy négyszögméter területen 16 darab fekszik.
Egy waggonnak (5200 drb) vasúti szállítási dija Nagymihályra kb. 50 korona.
A fazsindely ellenében való előnyeit szükségtelen feszegetni, és a bádog el

lenében azzal az elönynyel bir, hogy nem veszi fel oly hirtelen a meleget, úgy. hogy 
a bádogte tőnek a padját semmire sem lehet fölhasználni és a lakóhelyiségek is kiáll
hat at lan melegek nyáron, nemkülönben hidegebbek télen. Amellett a bádog sokkal 
drágább a fekete bádog gyakori festés költségeiről nem is szólva — és javítása 
bonyolódott műtét.

Tűzbiztonság tekintetében a bádogot, mely hirtelen át melegedik, a cserép fe
lülmúlja.

?! tapasztalat bizonyítja, hogy amely helyiségben ez a hornyos tetöcserép 
egyszer alkalmazásba került, onnan a fazsindely és bádog teljesen ki van szorítva.

A gerinczcserépnek darabja 30 fillér, egy folyóméterre kell 3 darab.
Az üvegcserép bádogablak helyébe 2 kor. 50 fillér.
Nagyon kérem az intelligensebb t. ez közönséget, különösen faluban a tisz

telendő urat, tanító, biró, jegy/ó urakat. • ilágositanák föl a szegényebb gazdákat 
saját érdekükben, hogy a cserép nem nehéz, elbírja minden fal kivétel nélkül és al
kalmazásával nem áll elő az a gyakori eset, hogy tűzvésznél a fél falu pár óra alatt 
martaléka lesz a lángnak.

Kiváló tisztelettel

KONT M A. N Ó
Mintát kívánatra szívesen küldök. alagcsö- és góztéglagyára BEREGSZÁSZ.

2O°/o árengedmény!
Daczára a porcellán és üvegáruk foly

tonos áremelkedésének ajánlom a mig a 
készlet tart 20% árengedménynyel gazda
gon felszerelt raktáramat mindennemű 

kávé-, likőr-, sör- és evő- 
készletekben, 

alpacca- « nikkel-árukban, 
asztali- és függő-lámpákban, 

majolika fali-diszekben 
és teljes konyhafelszerelésekben.

GOLDSTEIN ADOLF
üveg-, porcellán- és diszmüáru-üzlete Nagymihály.

Képviselő, viszontelárusitó kerestetik Nagymihályon jakereskedő, 
épitési vállalkozó, vagy építőmester személyében.

Beton-ipar vállalat.
Van szerencsém a n. é. közönség b. 

tudomására hozni, hogy Nagymihályban, 
a vasút állomás közelében 

beton-ipar vállalatot 
létesítettem. — Készítem az eddig legjobb
nak bizonyult beton-kútcsöveket, melyek
ben a víz állandóan kristálytiszta marad, 
továbbá : beton hídátereszeket, beton vá
lyúkat, beton jászlakat, kémény fediapo- 
kat, csatorna lefolyókat, kerítés oszlo
pokat, cémentlapokat, valamint az összes 
beton-iparhoz tartozó munkákat.
£ Betonirozások olcsón készittetnek. 0 
Beton kútcsöveket részletfizetésre is eladok, 
l-rendü cément állandóan gyári áron kapható.

A n. é. közönséget a vállalat részéről 
mindenkori pontos és előzékeny kiszolgá
lásról biztosítva, maradok

kiváló tisztelettel

Deutsch Márton.

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

Minthogy értéktelen utánzatokat u kínálnak kérjen miqáspicsa'

F. Heffoaaa-La Retke A Ce. Basel (Mg)

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


