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Aktuálissá vált a rendőrség 
államosítása.

Úgy a budapesti államrendőrség, mint 
a csendőrség mintaintézmények. Igaz, hogy 
rengeteg pénzébe kerülnek az államnak, 
de ezért aztán meg is felelnek hivatásuk
nak. Különösen a csendőrség az, mely elis
merést érdemei. Tudjuk mindnyájan, mi
lyen nehéz a csendőrségi szolgálat, mennyi 
fáradsággal, ön feláldozássíd jár, a fegye
lemnek és pontosságnak milyen nagy mér
téke kell hozzá, hogy a csendőr a szolgá
latát teljesíteni képes legyen. A dánosi bün- 
pör kitűnő bizonysága annak, hogy csen
dőreink a hozzáértés és iskolázottság dol
gában a hivatás magaslatán állanak. A bi
zonyítékoknak olyan logikus tömegét gyűj
tötték össze az agyafúrt cigányharamiák 
ellen, oly okos tervszerűséggel nyomoztak, 
kogy kiderítették annak a rettenetes bűn
ténynek minden egyes fázisát. Mivé lenne 
a közrend, a vagyonbiztonság : a szoci- 
álista, vagy a nemzetiségi izgatások foly
tán állandóan lázban tartott vidékeken, ha 
a csendőrség nem teljesítené oly tökélete
sen a hivatását ?

Elég szomorú, hogy a falvak közbiz
tonsága nem hasonlítható össze a kisebb 
városok közbiztonságaival. A vidéki váro
sok mögötte áll nemcsak a budapesti ál
lamrendőrségnek, de a csendőrségnek is. 
A vidéki városok hasztalanul költenek ere
jükön felül a rendőrségre, annak a nívója 
nem emelkedik, az megmarad a régi pat
riarkális szellemben s végzi a dolgát úgy 
ahogy. Mindezeknél fogva elsőrangú köz

T ARCZ A.
Díszelőadás a vármegyeházán.

— Képek a dánosi pör végtárgyalásáról.
Budapest. 11)08. május 11.

Díszelőadás . . . Igen. Reggel kilenc óra előtt 
olyan a hangulat az ősi vármegyeháza dísztermé
ben, mintha már húznák a vasfüggönyt fölfelé. 
Az elnöki emelvényen már ott ül a joviális arcú 
Rónay Camill, a karmester, illetve az elnök, jön
nek a zenészek is, biiák, jegyzők, védők, meg a 
statiszták : az esküdtek. A nézőtéren pedig tóul 
Budapest. Egy csomó országgyűlési képviselő, 
akiknek a Markó utcában nincs többé megbotrán- 
kozni valójuk, mágnások, lipótvárosi asszonyok, 
színésznők, hentesnék, félvilági nők, árverési hié
nák és a többi és a többi. . . .

Széchényi Anna grófnő a férjével, gróf Szé
chényi Béla koronaőr társaságában földszinti pá
holyt kapott, értsd a legjobb székeket. A közelük
ben a Nemzeti Színház tagjai Márkus Emília ve
zetésével, távolabb a kabarék, Keleti Juliskával, 
Széchi Magdával. Az operaház is publikummá 
szegődött. Minden valamire való tagja megjelent 
és., és, itt van Fráter Lóránt dalköltő is. (Ilire 
jár, hogy szünet alatt cigánydalokat fog énekelni.I 
Fölsorolták még a névsorból kimaradtak a tárgya

érdek, hogy a vidéki rendőrséget legalább 
a csendőrség nívójára emeljék. Ez pedig a 
rendőrség államosítása révén érhető el.

A belügyminiszter kijelentette, hogy 
benne meg van a hajlandóság a vidéki 
rendőrség államosítására s be is nyújtja 
az erre vonatkozó törvényjavaslatot, ha a 
függetlenségi párt is az ő álláspontjára he
lyezkedik. Azt hisszük, hogy a független
ségi párt magáévá teszi a rendőrség álla
mosításának eszméjét, ha Andrássy Gyula, 
az alkotmánybiztositékok megalkotója csi
nálja meg a reformot. A belügyminiszter
nek bizonyára lesz gondja arra, hogy egy 
olyan szakasz kerüljön be a törvényjavas
latba, amely a rendőrségnek állam s nem
zetellenes célokra való felhasználását lehe
tetlenné teszi. Egy ilyen szakaszra okvet
lenül szükség van. Hogy miért, azt nem 
kell megokolni magyar ember előtt, aki
ben élnek a nemzeti küzdelem tanulságai.

Vidéki rendőreink álamainak neto
vábbja, hogy államosítsák őket. Néhány 
esztendő előtt egyesületté tömörültek a 
rendőrkapitányok, az egyesületnek egyetlen 
főfontosságu programinpontja van : az álla
mosítás. Minden esztendőben kongresszust 
tartanak s minden kongresszusból depu- 
táció visz memorandumot a belügyminisz
ternek, kérve a hőn óhajtott államosítást. 
A vidéki rendőrtisztviselőknek ez az óhaj
tása nagyon is megokolt. Fizetésük messze 
alatta áll a hasonló kvalifikációju állami 
vagy akár megyei tisztviselőkének. Ezen
kívül állásuk nem definitiv. Minden hat 
esztendőben választás alá kerülnek, az egy 
rendőrkapitányt kivéve, akit a főispán ne-

lás első napjától kezdve hű hallgatói az Igazság 
díszelőadásának.

Sokan az ablakhoz tódulnak. Az udvaron 
izgatottan sétál föl-alá a pör primadonnája, az 
értelmes, szimpatikus kis áruló cigánylány : Laka
tos Róza. És vezetik már az élő hangszereket is; 
tizenhat cigány, férfiak és nők, akik immár mu
latságosnak találják a két hete tartó port és szinte 
kacéran néznek az őket gukkerező nők szemébe.

/X premierek lázas zsongása, piros izgalom 
az arcokon, elfoglalva minden talpalattnyi hely és 
kezdődik a folytatólagos előadás.

A törvénynek tisztelet adassék ; bárkinek 
joga van az esküdtszék tárgyalásainak meghall
gatására. Ám mégis csak furcsa, hogy hét riki- 
tóbluÁos, leányzó a Zichy Jenő gróf utcából, pár 
milliméternyire vessen epedő pillantásokat a bár
gyú Balog Tuta felé, ám ha százszor is gyilkosok 
ülnek a vádlottak padjain, mégis csak tűrhetetlen 
és komolytalan dolog, hogy a szelíd elnök háta 
mögött, a bíróság pódiumán tartalékos hadnagyok 
feszengjenek és integessenek ismerős hölgyeik
nek. 

A végtárgyalás terme sokszor dalcsarnoknak 
látszik. Nem tudjuk, a külső Muzsaszinkörben va
gyunk e vagy a törvény hazában ? a legfontosabb 
tanúvallomásokból egy szót sem értünk, a védő
két a közönség lepisszegi, s a kedélyeskedés odáig

vez ki. S épen ezért mert választás alá 
kerülnek, előmenetelük nem rendszeres, 
mert évtizedekig is elvárhatnak, mig köz
vetlen följebbvalójuk meghal, vagy nyuga
lomba vonul, de ekkor is ki vannak téve 
annak, hogy valami protekciós alak kiüti 
okét a nyeregből. A vidéki városok köz
biztonsága szempontjából pedig valósá
gos áldás lesz az államosítás. Mindenek
előtt megszűnnek az egyes rendőri köze
gek prostitucionális és egyéb mellékjöve
delmei, melyek nem egy városban a leg
botrányosabb állapotokat idézik elő. Meg
szűnik egyes rendőrkapitányok basásko- 
dása is, akik bízván a főispán kegyeiben, 
fitytyet hánynak a községnek s a város
hatóságnak.

A rendőrközlegény, aki a legtöbb vi
déki városban abszolút tudatlan és meg
bízhatatlan, s aki nem is egy helyütt már 
sztrájkot is rendezett a havi 48 koronás 
fizetés ellen, megfelelőbb anyaggal lesz pó
tolva. Szóval rendőrségnek, közönségnek 
s államnak egyaránt csak előnyére fog 
válni az államosítás. Ezért hát meg is kell 
csinálni minél hamarább. A tisztviselők, 
bírók, ügyészek s vasutasok után hadd 
érezzék végre a rendőrök is, hogy uj jobb 
világot élnek, szebb csillagok járnak.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket, a kik még hátralékban van
nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

fajult most is, hogy egy egy borízű hang a kar
zatról harsányan hangzott:

Méltóságos elnök ur . .
Valaki, akit persze nyomban kivezettek, idő

közben társalogni akart az elnökkel.

Bezzeg mi is elszaporodtunk; újságíró cigá
nyok. Tizenöt busz buzgó fiatalember jegyez fé
lelmesen komoly arccal mellettem. A lábamon a 
hátgerincemen, a vállaimon, a frizurámon csupa 
„kolléga ur" ül. Okét sohasem láttam, való
színűleg még ők sem soha rotációst. De bátor
talan kérdésemre megtudom, hogy az egyik a 
Lámpabélkészitök Szaklapjának kiküldött tudósí
tója. a másik a „Fűzfapoéta** cimü irodalmi, 
havonkint megjelenő folyóirat munkatársa és igy 
tovább.

Ők itt az urak, az alkalom c kitűnő álhir- 
lapirói. Szünet alatt reszketve veregetik a védők 
vállát, aztán visszatérnek és szigorúan követelik 
előbbi kényelmes helyüket. Respektálják őket a 
szolgák és a rendőrök is, akik ha erélyesen közbe 
nem vetjük magunkat, majdnem kivezetik Szász 
Zoltánt. Mert ő nem „dolgozik.**

Tizenegy óra táján úgyszólván elakad a te
rem szívverése. Az emberek egyik oldalról átki
abálnak a másikra, a nők kísérői és nyájas ide-

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



SZÍNHÁZ.

B. Polgár Béla színtársulata közel három 
heti színi évadját ma csütörtökön fejezi be váro
sunkban. A műsor a melyet ez idő alatt a társu
lat nyújtott, teljesen alkalmas volt arra, hogy vá
rosunk közönségének müigényeit kielégítse s ki is 
elégítette, a mit bizonyít azon körülmény, hogy 
az utolsó két héten át nagyon kevés kivétellel, 
minden este telt ház előtt folytak az előadások, 
sőt többször zsúfolásig megtelt a színház-terem. 
Leginkább a színmüvek vonzottak sok közönséget, 
a mi annak is tulajdonitandó, hogy Sz. Hervay 
Erzsi asszony a közönség szivéhez férkőzött s 
csakhamar dédelgetett kedvenczévé vált a szín
házba járó publikumnak, ugyannyira, hogy a mint 
neve a szinlapon feltűnt, a zsúfolt házak biztosra 
voltak vehetők.

Az e heti s egyszersmind utolsó előadások
ról a részletes tudósitást itt találja az olvasó:

Csütörtökön — mint már jeleztük — zsúfolt 
ház előtt folyt le .Molnár Ferencz „Az ördög” cimü 
színmüvének a bemutatása. Az előadásról sajnos 
kevés jót mondhatunk, mert Polgár „ördög"-e nem 
felelt meg a követelményeknek. Az egész előadás 
Hervay Erzsi vállain nyugodott, a ki ezúttal is 
kiválóan állotta meg a helyét.

Pénteken zónaelőadásban másodszor „A 
mádi zsidó" került szilire.

Szombaton egy meglehetősen jó előadásban 
élveztük az amerikai zenéjü „Bálkirálynő“-t. A 
darab zenéje nem valami eredeti műalkotás, mert 
egy valóságos konglomerátumnak, tákolmánynak 
nevezhető, meséje pedig majdnem ugyanaz, mint 
a Hamupipőkéét. A főszerepet, Angéla mostoha
leányt Fenyvesi Olga játszotta utolérhetetlen ked
vességgel és művészi tökéletességgel. Illúziót keltő 
volt szép megjelenése és a báli toilettje a modern 
szabászat műremekének volt mondható. Játéka 
zajos hatást keltett. Nyílt színen is többször meg
tapsolták s lelkesen ünnepelték. Kitűnő partnere 
volt a herceg szerepében Szöreghy Óvnia ; a többi 
szerepekben pedig egy csekélyke balesetet leszá
mítva Beleznay .Margit, Sebestyén Rózsi, Sebök 
Aranka és Bátosyné producáltak jó játékot. A 
férfiak közül még Bátosy, Völgyi és Ágotái tet
szettek. A ház megtelt, a közönség fényesen mu
latott s különösen a Fenyvesi Olga művészies 
vajaskenyér-evése tette az estét felejthetetlenné.

Vasárnap Kada Elek kecskeméti polgármes
ter „Helyre asszony" czimü népszínműve ment, 
melyben a fő és egyúttal czimszerepet Beleznay 
.Margit gyöngélkedése folytán P. Szepesi Szidi 
játszotta. A művésznő elragadó bájossággal s nagy 
művészettel játszotta meg szerepét. Sikere nagy 
volt s énekszámait zajosan ujrázták. A sikerben 
osztozott Sebestyén Rózsi s jók voltak a többi sze
repekben Szöregh. Bátosy, Völgyi. Kertész és Hódi. 
Ez estén hallottuk először az újonnan szerződtetett 

genek hátára kapaszkodnak, s az elnök hiába 
rázza a csöngőt, a rend csak neiM áll helyre.

Itt van ! O is eljött! Hol? Ki? hangzik

Hát ki lehet más, aki belépett most a te
rembe, mint maga Vanderbilt Gladys férje, gróf 
Széchényi László. Az érdeklődés teljesen a szeren
csés magyar mágnás felé fordul. Öt keresi min
den szem, s valakinek rögtön eszméje támad :

Hozzá kellene fordulni, hogy saját költ
ségén telepítse le a kóbor cigányokat. . .

A szomorúság csak az, hogy ezzel az íté
lettel még meg nem oldódik a cigánykérdés, az 
Igazság pedig, hogy a parfümillatu, izgalmas te
rem közepén, modern tavaszi toilettek hullámai
ban rongyokba bujt, az állati fokon felül egy haj
szálnyival sem emelkedett vádlottak ülnek.

A szerencsétlen Szanas-család bizonyosan 
elporladt már eddig az ember bölcsőjében : a 
földben. Mindegy nekik, mi történik idefönn. De 
társadalom, amely ki-betódul a tárgyalóterem 
. jtóján, ó udvarias urak ! ó kiváncsi hölgyek ! 
piruljatok el!

A folyosón az élelmes árusok, ismerve mi 
vonz benneteket, igy kínálják az ozsonnát :

- Tessék kérem Tuta-féle sonkás zsemlye. 
Fehér Árpád.

Boy László gyönyörű baritonját, melylyel nagy 
tetszést aratott.

Hétfőn zónaelőadásban a .Varázskeringő" 
került szilire, ezúttal harmadszor, a már ismert 
szereposztással azon különbséggel mégis, hogy a 
zenekart a társulat újonnan szerződtetett karmes
tere Csányi Mátyás vezényelte mesteri kézzel és 
nagy zenei virtuozitással.

Kedden Bródy Sándornak a Vígszínházban 
nemrégiben szilire került „A tanítónő" cimü szen
zációs falusi életképét mutatták be zsúfolt ház 
előtt. A darab a legnagyobb mértékben, sőt szen
vedélyesen modern s bár az alakjainak megrajzo
lásában a jeles iró sok helyütt túloz, a mit legin
kább mi vidékiek föltétlenül meg tudunk állapítani, 
s dacára annak, hogy vannak egyes részletek, me
lyekben az iró fantáziája szabadabban csapóiig, 
magas színvonala révén a darab mégis nagy ha
tást keltett. Sz. Hervay Erzsi gyönyörűen játszotta 
a bátor lelkű tanítónőt, oly bensőséggel és meg
győző természetességgel, hogy eminens alakitó ké
pessége hatásosan érvényesült ebben a szerepben 
is. A lelki fájdalmak s gyötrelmek, a melyek olyan 
megkapó jelenetekben nyilatkoznak meg ebben 
az alakításban, részvétet gerjesztő tolmácsolóra ta
láltak a tehetséges művésznőben. Partnere Bátosy 
elég jó volt Nagy István, s nagy sikere volt Sző- 
reghynek a tanító szerepében. A többi szereplők 
B. Polgár Béla. Ágotái, Völgyi. Kertész, Iványi 
és Bay szintén jó játékkal járultak hozzá az est 
sikeréhez. Bájos volt Fenyvesi Olga a kántorkis
asszony szerepében s nagyon tetszett Sebestyén 
Rózsi. Epizódszerepekben Óvári Rózsi és Rell 
Rózsi egiszitették ki az ensemblét.

Szerdán cabaret-elöadás volt, melynek során 
egy „Melinda" czimü egy felvonásos tréfa került 
bemutatóra. A főszerepben Hervay Erzsi excellált 
s igen jók voltak Szöreghy, Bátosyné, Ágotái, 
Völgyi és a szobaleány szerepében Balia Jolán.

Ezután következett a voltaképeni cabaret, 
a melyről azonban semmiképen sem mondhatjuk, 
hogy valami művészi niveaun mozgott volna. Elő
kerültek a lomtárból a régi s alaposan elkopott 
anekdoták, dob-utcai trágárságokkal fűszerezve, a 
melyekkel a conferencier szerepét betöltő Ágotái 
kedveskedett a publikumnak. Nagy sikerei voltak 
Irányinak, a ki egy falusi bakter klasszikus alak
ját játszotta meg, majd pedig kuplékat énekelt. 
Zajos taps s véget nem érő újrázás honorálta fá
radságát. Sebők Aranka igen szépen énekelt egv 
operette-áriát a „Sogun“-ból, Bay László barito
nista pedig a „Görög rabszolgádból egy részletet 
s népdalokat adott elő gyönyörűen, nagy hatást 
keltve. Bay után a fürge Fenyvesi Olga lépett a 
színpadra s a „Táncz a szenvedélyem" cimü kup
iét énekelte s táncolta olyan kecsesen s vonzóan, 
a mint azt tőle már megszoktuk. Falrengető taps
sal s újrázással ünnepelték. Kijutott ebből Sebes
tyén Rózsinak, ennek a minden szerepében ter
mészetes játékot nyújtó széphangu színművésznő
nek is, a ki szintén kuplékat énekelt. Ezután 
Völgyiné mutatott be egy nagyon ügyes kozák 
táncot,a melylyel nagy sikert aratott s lelkes taps
ban volt része. Végre következett Beleznay Mar
git, a ki egy tyúkról szóló dalával, valamint a 
Völgyivel megjátszott s Pásztor Árpád által szati
rikusait megirt s a Feministák mozgalma folytán 
bekövetkezhető jövendőbeli házasságok torzképét 
bemutató játékával s fess alakjával nagy tetszést 
aratott. Úgy őt mint partneréi Völgyit, sok tapssal 
jutalmazta a közönség. Miután még Gulio Zebo- 
vazo zenész fuvolán a Trubadourból egy egyvele
get adott elő, a zajos est befejezést nyert.

Ma csütörtökön este befejezésül „A hajdúk 
hadnagya" cimü operetté kerül szilire. s.

VEGYES HÍREK
Hivatalvizsgálat A helybeli kir. járás

bíróság ügymenetének megvizsgálását Fornszek 
Béla törvényszéki elnök f. hó 9-én fejezte be s 
ezen alkalomból Bereznay kir. járásbiró előtt meg
elégedésének adott kifejezést.

Képviselőtestületi gyűlés. Nagymihály 
város képviselőtestülete f. hó 12-én d. u. 3 óra
kor Walkovszky Béla községi bíró elnökletével 
gyűlést tartott, melyen a tagok nagy számmal 
vettek részt. 1 árgyaltatott a köztemető ügye, melyre 

nézve elhatároztatott, hogy a város a köztemető 
céljaira az úgynevezett kántorföldekből 8tM>4 [J 
ölet 20160 kor. vételárért megvesz, miután a ja
vaslattételre kiküldött bizottság s a kulturmémök- 
ség, valamint a járásorvos szakvéleménye szerint 
az egész határban ezen terület az egyedüli, a mely 
magas fekvésénél fogva s mint a viz árjának ki 
nem tett földrészlet, a köztemető céljaira alkal
mas. A vételár lefizetése ti év alatt történik. Lan- 
desnian Vilmosnak 47.000 korona erejéig elsőbb
ségi kötvény kiadása engedélyeztetett, miután a 
város teljes fedezetet nyert a kötvény értékére.

Megyebizottsági tagválasztás. A sztárai 
körjegyzői kerületben a tavalyi választásnak a tör
vényhatósági bizottság által történt megsemmisí
tése folytán ma volt a választás. A két bizottsági 
tagságért négy jelölt versenyzett, u. in. Szkurkay 
Lénárd plébános, Lefkovits Kálmán sztárai kör
jegyző, Miklós Móricz dr. nagymihályi kórházi 
orvos és Csollák ordasfalvai tanító. A szavazatok 
összeszámlálása után kitűnt, hogy a legtöbb sza
vazat Szkurkay Lénárt plébános és Lefkovits Kál
mán körjegyzőre esett s igy az elnöklő Fejér 
Elemér tb. főszolgabíró az üresedésben volt két 
megyebizottsági tagsági helyre nevezetteket meg
választottaknak jelentette ki.

Szociállsta népgyülés városunkban. A 
sátoraljaújhelyi szociáldemokrata párt f. hó II-én 
vasárnap délután Nagymihályon a Landesman-féle 
vendéglő udvarára gyűlést hivott egybe, a melyen 
sokan vettek részt. A közig, hatóság részéről a 
gyűlésen Bajusz Andor főszolgabíró volt jelen. 
Vincze Sándor s.-a.-újhelyi párttitkár tartott be
szédet, melyben sok egészséges eszme is volt. így 
általános helyeslés kisérte szavait, mikor az alko
holizmusról s ennek káros hatásairól beszélt s 
ecsetelte azon szomorú helyzetet, melyet az iszákos- 
ság a munkások között okoz. A szónok azonban 
ezen térről csakhamar elragadtatta magát s a mun
kások nyomoráról beszélt, amihez sok szó fér, s 
végre oda konkludált, hogy le kell szállítani a 
munkaidőt s emelni a munkabért. Ezen szenten
ciája már csak szükebb elvtársai között talált vissz
hangra s midőn a papokat is belekeverte a be
szédébe, Bajusz főszolgabíró figyelmeztette, hogy 
ha igy folytatja, megvonja tőle a szót. A figyel
meztetés hatott s a szónok angol és olasz állam
férfiak nyilatkozatait idézte a munkások mozgal
mának igazolására. A beszéd, a melyet Vincze 
szónoki hévvel adott elő, ha itt-ott szélsőségekbe 
át nem csap, sok részletében osztatlan tetszést ara
tott volna, igy azonban a hatást maga a szónok 
rontotta le. A beszéd elhangzása után megalakult 
a nagymihályi szociáldemokrata párt s a szerve
zési múnkálatok végzésére egy 7-tagu választmányt 
küldtek ki, a melynek befejeztével a gyűlést be
rekesztették.

Művészi Cabaret-est Nagymihályon. 
Előreláthatólag zajos, eleven estében lesz része 
közönségünknek f. hó 23- és 24-én. E napokon 
fog ugyanis fellépni városunkban a Barnai-szálló 
nagytermében az a cabaret művész-társaság, mely
nek Nógrády Gizi a Királyszinház tagja, Gyöngyi 
Izsó és Gyöngyi Jolán fővárosi művészek, Pápay 
Lajos, Bartha István s Simándy József a kassai 
Nemzeti Színház színészei a tagjai. A cabaretnek 
már az is kiváló érdekességet ad, hogy annak 
conferencierje Gyöngyi Izsó lesz. Mondanunk sem 
kell, hogy a cabaret szereplői mind hivatásos mű
vész emberek, akik tehetségük s a cabaret műsor 
legjavával jönnek hozzánk, hogy közönségünket 
szórakoztató esték részesévé tegyék. A cabaret 
müvésztársaság műsora javarészt eredeti s más
részt a cabaret irodalom legújabb gyöngyei van
nak műsorukon. Helyek már most elöjegyez- 
hetők lapunk kiadóhivatalában.

Esküvő. Neufeld Jenő nagyszőllősi la
kos f. évi május hó 19-én esküszik örök hűsé
get Rosner Boriska kisasszonynak Nátafalván.

Czigány furfang. I legyi községében nagy 
építkezések folynak mostanában s igy a faluban 
sok valyogvető czigány tartózkodik. A cigányok 
egy vakmerő tettre fanyalodtak e napokban. Gyu
fákat oldottak fel vizhen s ezen vízzel tésztát gyúr
tak, a tésztát pedig megettették a falu sertéseivel, 
a mitől a sertések elhullottak. Igy aztán ők in
gyen lakmároztak a megdöglött sertések húsából. 
A vizsgálat megindult.



— A házi ipar felkarolása. A házi ipar 
erőteljes felkarolása céljából vármegyénkben egy 
házi-szövő-iparegylet alakul meg a közel jövőben 
s kilátás van arra, hogy Nagymihályban egy köz
ponti ipartelep fog felállittalni. Részletes tudósí
tást jövő számunkban közlünk.

— Nem lesz gyümölcs! Szomorú kilátása
ink vannak gyümölcstermés tekintetében ez évre 
is. A fák bár helyenkint dúsan virítottak, most 
már látható, hogy a terméshozam vajmi csekély 
lesz. A hideg, nedves, kedvezőtlen tavasz meg
fosztott bennünket ez idénre is a gyümölcstől, 
amiből pedig az elmúlt éven is igen silány ter
mésünk volt.

— Tartalékos tisztek fegyvergyakorlata. 
A kormány körrendeletileg értesítette a törvényha
tóságokat és az állami hivatalok vezetőit, hogy 
nélkülözhetetlenség címén jövőben a gyakorlat 
alól senki sem lesz felmentve ; épen ezért ily irá
nyú kérvények fel sem terjcsztendők. Ilogv azon
ban ennek következtében a hivatal ügymenetében 
se álljon be zavar, már ez évben közli a jövő 
évre behivottak névsorát s ezután mindenkor egy 
évvel előbb közli a bevonulni tartozó tartalékos 
tisztek névsorát.

Minden olvasónknak egy főnyereményt I 
Ki ne szeretné ezt ? Mai számunk címlapján min
den olvasónk megtalálja a maga szerencse bélye
gét. Rövid, de sokatmondó a szövege, eredeti és 
szép a kidolgozása. Próbálja meg ! Nem bánja 
meg! Dörge Frigyes főelárusitó, Budapest Kos
suth Lajos-utca 4, kinek bankja az utolsó más
félév folyamán tudvalevőleg, az osztálysorsjáték
nak majdnem összes nagyobb nyereményeit fi
zette ki vevőinek, arra kéri tisztelt olvasóinkat, 
hogy a 22. sorsjátékra való megrendeléseikkel ne 
késsenek, mert a húzás már f. évi május 21-én 
megkezdődik. Legjobb, ha postautalványon törté
nik a megrendelés.

A sorsjegyek ára : Egész 12 kor., fél (» kor., 
negyed 3 kor., nyolcad 1.50 kor.

Legnagyobb, legváltozatosabb, legel
terjedtebb. Ez a három jelző könnyű kitalálni 

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 óta tudja már 
ezt a nagymagyar olvasóközönség s épen azért 
elég lesz csak annak jelzésére szorítkoznunk, hogy 
az uj évnegyedben két nagyon érdekfeszitő regény 
fog a Pesti Hírlapban 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 citne : Buda
pest, V., Váci-körut 78.

— A magyar újságírás szenzációi I 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 125.000 példány! Egy szám 2 krajcár. 
A Nap előfizetési ára: Egész évre 10 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.

Kitűnő hírnévnek örvendő óriásvirágu 
japánt crysanthemumaim válogatott 10 legszebb 
fajából álló diszgyüjteményt csomagolással együtt 
0 koronáért ajánlok. Mühle Árpád kertészeti te
lep Temesvár, Árpád-telep 24.

Fidibusz ! A legkitűnőbb magyar élclap. 
Páratlan népszerűség ! Remek szöveg, pompás ké
pek ! Mesésen olcsó! Egy szám 5 krajcár. A Fi
dibusz előfizetési ára: Egész évre ti K. félévre 3 
K, negyedévié 1 K 50 fill., egy hónapra 50 fill. 
Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal: Rökk 
Szilárd-utca 9.

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

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

Naponta friss vaj és liptai juhturó kap
ható Gyurótsik restvéreknél Sulyovszky-utca-

M ti veszi képes levelezo-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedeseben.

EmIbI u*rka»ztő Dr. Kállai József.
Kiü'lóhivxtali milvez.al" Lindát József.

Hirdetések.
....................

Nagymihályi izr. hitközség elöljárósága.

Hirdetmény.
A hitközségi tagok ezennel értesittet- | 

nek, hogy az 1908—09 évi hitközségi adó 
kivetése az adókivető bizottságnak f. hó 
19-én délután 2 órakor a hitközség tanács
termében tartandó ülésén fog eszközöltetni.

Ezen ülésre a hitközségi tagok azon | 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy meg 
nem jelenés esetében is az adó érvényesen I 
meg fog állapíttatni.

A megállapítást tartalmazó adólajstrom 
a hirdetmény táblán 8 napon át közszem
lére kitétetik és jogosultak az érdekelt felek 
a kitétel utolsó napjától számított 8 napon 
belül az adófelszólamlási bizottsághoz fel- 
lebezni, mely az adózási lajstromot végle
gesen megállapítja.

Nagymihály, 1908. május 14.

BRÜNN MÓR,
hitk. elnök.

IZSÓ IZIDOR
rövid-, norinbergi- és fűszerkereskedése

Nagymihály., Kossuth hajos-utea 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-. norinbergi- és 
* fűszer-kereskedést » 
nyitottam, ahol minden e szakba vágó áruk
kal, úgy nagybani mint kicsinykém eláru- 
sitásra a t. közönség rendelkezésére állok.

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

Izsó Izidor.

Handler Miksa * * *
* * * * * NAGYMIHÁLY.

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

Különös figyelmet érdemel 
czipő raktáram 
a mennyiben sikerült hazánk legnagyobb 
czipőgyárainak u. m.: Kobrák, Friedman 
és Lichtman hírneves budapesti cégek kéz
zel dolgozott, legjobb készítményeinek fő
raktárát férfi-, női- és gyermekezipőkben 
megnyernem.

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

Egyedüli raktár vaódi francia gyárt
mányú, felülmúlhatlan minőségű bőr- és 

MF* szarvasbőr keztyükben.

Takarékpénztár minden családban

.Takarékkosságra 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 összegyüjtbetők, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s igy 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló szer ........... .......

— puha padló számára. 
Keil-féie viaszkenocs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér GLASUR fénymáz 90 fillér. 
Keil-fele arany-fénymáz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden szinben.

Mindenkor kaphatók :
Glück Mór czégnél Nagymihályon.

HÁZ ELADÁS.
A Kossuth Lajos-utcza 47. sz. 

ház telekkel együtt szabad kézből 
azonnal eladó. Bővebb felvilágo
sítást nyújt Novakovszky Lajos 
háztulajdonos.

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

házban egy 3 szobából álló lakás azonnal 
bérbe adó. Bővebbel Grünfeld Mór fűszer 
üzletében.
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ETERNIT MÜVEK 
rHATSCHEK LAJOS 

JÉ BUDAPEST. flNDRftSSY-ÚT33.

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

ALAGCSÖ- éa GÓZTÉGLAGYÁR

KONT MANÓ
BEREGSZÁSZ.

Homlokzattégla. disztégla. facjontégla, 
ék- te kéménytégla, cserépzsindely 

HORNYOS TETOCSEREP 
alagcsö. burkolatlapok gyártása.

F.gtez homlokzatoknak terv szerint való 
kivitele. — Tel|es tetőfedések eszközlése. 

Távirati Cím : Gőztéglagyár Beregszász.

■ i
3

I

fCL
G
Ml

R1

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

Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 írttól feljebb,

Megrendelések a legrövidebb 
Idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben.

Ajánlja magát mindennemű 

polgári katonai és papi 
=RUHÁK = 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 
■mmbnb német divat szerint,

Beregszász, a postabélyeg kelte.

szegény és gazdag épittetőkhiiz egyaránt

A legkitűnőbb tetófedöanyag manap

melyet a beregszászi góztéglagyár eddig még el nem ért tökéletességben gyárt.
/:? a <</•<»/.• tetőt ad, ki nem fagy és oly szilárd, hogy azon járni lehet.
.4 vele való fedés nem drágább u közönséges fazsindelyénél és minden 

vályogfal elég erős nekie.
Az a tetőszék, mely fazsindely alá készült, teljesen megfelel.
.4 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.
/I fazsindely ellenében való előnyeit szükségtelen feszegetni, és a bádog el

leneben azzal az előny nyel bir. hogy nem veszi fel oly hirtelen a meleget, úgy. hogy 
a bádogtetőnek a padját semmire sem lehet fölhasználni és a lakóhelyiségek is kiáll- 
hatatlan 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 átmelegedik. a cserép fe
lülmúlja.

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

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

telendő urat, tanító, bíró, jegyző urakat, világosítanák föl a szegényebb gazdákat 
saját érdekükben, hogy a cserép nem nehéz, elbírja minden fal kivétel nélkül és al
kalmazásával nem all elő az a gyakori eset, hogy tűz vésznél a fél Jalu pár óra alatt 
martaléka lesz a lángnak.

Kiváló tisztelettel

KONTMANÓ
Mintát kívánatra szívesen küldök. a/ogcsö- és gőztéglagyára BEREGSZÁSZ.

Képviselő, rlszontelárusitő kerestetik Nagymihályon fakereskedő, 
építési vállalkozó, rayy építőmester személyében.

I Sirolin
■gí • éHícrtt »»»»•»■
■ 2# • <t>rMkaL

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

tonos áremelkedésének ajánlom a mig a 
készlet tart 20" 0 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-, porccllán- és diszmüáru-iizlete Nagymihály.

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 fedlapo- 
kat, csatorna lefolyókat, kerítés oszlo
pokat, cémentlapokat, valamint az összes 
beton-iparhoz tartozó munkákat.
£ Betonirozások olcsón készíttetnek.
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 
alicn iMmiden Unár te orroe által naposa afínlva.

Minthogy éfUMckttetozdtetet^ is »ktejaa mintenkor

F. HefsuvU Reehe A Ce. BsmI (MM)

Nyomatott Landeaman B. könyvnyomdájában


