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A hét eseményei.
A parcellázás. A közegészségügy államosí

tása. A rendőrséget nem államosítják.
Fontos reform megalkotását jelezte leg

utóbb Darányi Ignácz föklmivelésügyi mi
niszter. Bejelentette, hogy készül a telepí
tési és parcellázási törvény.

Nem kell megmagyarázgatnunk, hogy 
korszakos alkotás lesz ez a törvény. A föld
éhség és földnélküliség főokozója a magyar 
falusi nép pusztulásának s kivándorlásának. 
A szegény embernek, aki zsellérként lakik, 
az emberi lehetőség határain belül, nem le
het reménysége arra, hogy a mai kereseti 
viszonyok s a drágaság mellett annyi pénzt 
gyüjthessen, hogy azon földet vásárolhas
son. Ez a reménytelen földnélküliség köny- 
nyiti meg a nemzetközi szociáldemokrácia 
bujtogató munkáját, mert más érzéssel van 
a haza iránt az olyan ember, akinek egy 
talpalatnyi hely sem jutott belőle és más 
az érzése a kisgazdának, akármilyen nagy 
is az adó, meg a párbér. A nincsetlenség 
tömegét a haza földjének tulajdonosává 
tenni : nagy és magasztos gondolat, olyan 
mélyreható szociális reform, amelynek jó
tékony hatásától legtöbbet várunk.

Elég sajnálatos, hogy összes közintéz
ményeink, melyek nincsenek állami keze
lésben, sokkal helyesebben töltenék be hi
vatásukat, ha államositattnának. Magyar
országon a nagy feladatokkal is megbir-

TARCZA.
KATÓ.

Kató asszony szörnyű féltékenységének egye
düli mentsége csak az volt, hogy szenvedélyesen 
szerette az urát, Tárcái Bandit.

Abban a kis vidéki városban, ahol Tárcái 
Bandi tulajdonosa, szerkesztője és kiadója volt a 
„Híradó" politikai napilapnak, sohase történt semmi 
különösebb esemény. Az egyhangú unalom csak 
választások alkalmával változott át lázas izgalommá, 
amely időpont most is bekövetkezett.

Tárcái Bandinak kellemes tenorhangja volt 
és az elmúlt kaszinói estélyen duettet énekelt egy 
fiatal hölgygyei, aki véletlenül nem volt Katóasz- 
szony.

A felesége ezt megbocsáthatatlan bűnnek 
minősítette.

— Nem illik, hogy nős férfi szerelmi ket
tőst énekeljen egy fiatal hölgygyei! duzzogott.

— Egyedüli vétkem ez esetben, hogy csak 
egyetlenegy szerelmi duetett énekeltem vele! — 
tréfálkozott Tárcái.

— Tisztára nevetséges volt, amikor szivedre 
szorított kézzel mélyen lehajoltál hozzá.

— Nagyon gyerekes vagy, Kató, hogy ilyen 
jelentéktelen apróságokból jeleneteket kovácsolsz. 
Ha ilyesmi által mindenáron elrontod a kedvedet. 

kózui tudó hatalommá csak az állam nőtte 
ki magát ; sem a törvényhatóságok, sem 
a társadalom nem képesek olyan erők ki
fejtésére, olyan általános célok szolgálatára, 
mint az állam. Es ezért kell sajnálnunk, 
hogy a politikai konstelláció tiltja az álla
mosítását számos olyan intézménynek, a 
mely autonóm jogaival nem tud hivatása 
magaslatára emelkedni. Mennyivel jobb 
lenne például közigazgatásunk, ha államo
sítva lenne ! Számokban ez az arány alig 
fejezhető ki. Akkor lesz boldog Magyaror
szág, ha a magyar nemzeti állam eszméje 
annyira megerősödik, hogy a törvényható
ságokat minden aggodalom nélkül beol
vaszthatjuk az állam gépezetébe. Kérdés, 
megéri-e a mai nemzedék azt az időt.

(kömmel veszünk tudomást róla, hogy 
Andrássy Gyula beliigyminister legközelebb 
törvényjavaslatot nyújt be a közegészség
ügy államosításáról. Ez olyan terrénum, 
amelyen abszolúte semmiféle közjogi aggo
dalom nem jelentkezhetik, s amely roppan
tul el van hanyagolva. Köteteket lehetne 
összeírni arról, hogy milyen rosszak a köz
egészségi viszonyok nemcsak a vidéken s 
a perifériákon, de a fővárosban is. Se szeri, 
se száma a községeknek s járásoknak, me
lyekben nemcsak hogy kevés az orvos, 
vagy a patika, <le egyáltalában nincs is. 
Hát még vidéki kórházaink botrányos hi
ányosságai és a járványos betegségek, a 

sajnálom, de nem tehetek róla. Isten veled, kis 
bolondom !

Szokásához híven meg akarta csókolni a fe
leségét, de Kató elfordította fejét és piros szája 
helyett selymes barna kotitya fordult Tárcái felé. 
A kívánt hatás elmaradt azonban, mert Bandi ur 
vígan fütyörészve hagyta el a szobát.

— Sohase hittem, hogy Bandi ilyen barbár. 
Láthatta, hogy félig-meddig megbékülteni már, de 
úgy tett, mintha nem venné észre! . . . Ennek 
oka csakis az a hamis nőszemély lehet. . .

Es Kató sírva fakadt. Aztán elkeseredett gon
dolatai odáig kalandoztak, hogy az ura megszök
teti azt a kacér leányt és őt, szegénykét, hűtlenül 
elhagyja ! . . . .

Ügyes vállalkozó szellemű férfi volt Tárcái 
Bandi. Alkalmas eszköznek akarta felhasználni a 
választást, kogy a „llirado“-t általános olvasott, 
de főleg jövedelmező lapvallalattá változtassa.

Eddig pártonkiviili orgánum volt a „Híradó". 
De most, a választások alkalmával akarva, nem 
akarva, határozott irányúvá kellett változnia, .lob
ban a kormánypárt felé hajlott Tárcái Bandi és a 
kormánypárt elnökével lépett összeköttetésbe.

- Természetesen szükségünk van egy tel
jesen megbízható, szolgálatkész lapra! — mon
dotta Majtényi Béla, az elnök. 

vérbaj, melyek évtizedeken keresztül grasz- 
szálnak egyes vidékekén keresztül ! Csak 
nyújtsa be gyorsan azt a javaslatot a bel
ügyminiszter. Az ország osztatlan megelé
gedéssel fogadja. A nyomorúságosán ho
norált járási és községi orvosok pedig lel
kesedéssel.

A belügyminiszter kijelentette egy kül
döttség előtt, hogy bármennyire is üdvös 
hatású lenne a czél érdekében, még sem 
államosítja a vidéki rendőrséget politikai 
okokból. Ez.a tagadé) válasz évtizedeken 
keresztül táplál és felsőbb helyről élesztett 
reménység virágait hervasztotla le egyszerre. 
A vidéki rendőrkapitányok s alantasaik 
a megváltásukat látták az államosításban, 
mert fizetésük, szolgálati viszonyaik, elő
menetelük abszolút rossz. Eddig mindig az
zal biztatták őket különösen a szabad
elvű kormányok hogy csak várjanak, 
majd sor kerül rájuk is. S ezért nem javí
tották helyzetüket a vidéki városok sem, 
mindenki arra gondolt, hogy úgyis jön az 
államosítás.

A miniszter urnák teljesen igaza van. 
De igazuk van a vidéki rendőröknek is, a 
mikor helyzetük javítását sürgetik. S ebből 
a szempontból örvendetes, hogy Andrássy 
a megsemmisített remény fejében olyan 
biztató ígéretet tett a vidéki rendőröknek, 
amely az elveszhettél! kárpótolja őket. Ki
jelentette, hogy államsegélyt fog adni a

A jelölt beszédeit teljes egészében kíván
ják leadni, ugv sejteni ?!

— Természetesen ! Ez különben, úgy hi
szem, amúgy is megtörténnék ?

— Hm! mondta Tárcái Bandi. Attól függ 
mennyi munkát igényel az ügy. Tudja, kérem, 
mit jelent az. ha megígérjük, hogy teljes odaadás
sal támogatjuk majd a jelöltjüket, a báró urat ? 
Annyit jelent ez kérem, hogy valamennyi szónok
latát elejétől végig átdolgozzuk, jobban mondva, 
helyette írjuk meg. mert különben, tudvalevőleg, 
nevetségesen kevés okos gondolatot fejtene ki a 
báró ur!

Lássa Tárcái, maga tetszik nekem, értel
mes és pártunknak nagy hasznára lehetne. Azon
ban óvatosnak kell lennünk. írásbeli közlé
seimet „Bella" aláírással küldöm majd Önnek, sür
gönyeimet is igy jelzem.

Nagyon jól van. kérem, de előre kijelen
tem. hogy abszolúte nem vagyok hajlandó bár
mely párt részére is feláldozni magamat.

— Értem ! Beszélek majd a báróval és ba
rátaival is és megbeszélésünk eredményét közölni 
fogom Önnel. Közben fogalmazzon meg egy ra
jongó dicshimnuszt a választóink részére, jótállók 
érte, hogy munkája és fáradozásai a megérdemelt 
jutalomban részesülnek. A cikk kinyomatásának 
idejét sürgönyileg tudatom Önnel!

, Tárcái Bandinak nem volt nagy kedve dics
himnuszt Írni a báróról, akit ismert. Már késő

Valódi AMERIKAI PANAMA KALAPOK
Handler Miksa
divatáruüzletében kaphatók

Lapunk mai száma 4 oldal rátérj ed.



rendőrséget fentartó városoknak abból a 
célból, hogy mindenütt modern, tisztessé
gesen javadalmazott rendőrséget szervezhes
senek. S miután az adott körülmények kö
zött helyesebben valóban nem lehet csele
kedni. kívánatos lenne, hogy a városok a 
kilátásba helyezett segélyt minél hamarább 
megkapják.

VEGYES HÍREK
Csak nekem nem szabad ...

. . . Templomban vagyok. Sokezernyi ember 
Buzgón imádkozik térdenállva.
Fejük fölé tündöklő glóriát von 
A belopódzó nap fénysugara.

Ezernyi-ezer szempár könnyben úszva. 
Mintha mindegyik valamit kérne. 
Reátapad az oltáron függő 
Csodás szépségű Madonna képre.

Ezernyi-ezer ajkról száll a fohász 
Buzgalommal a Madonna felé . . . 
—- Óh csak nekem nem szabad imádattal 
Leborúlni egy Madonna elé ! . . . L. V.

Lapunk felelős szerkesztőjének távol
létében a jelen számért a felelősséget a kiadóhi
vatal vállalja.

Adókivetés. A lll-ad osztályú kereseti 
adó kivetésének tárgyalásai a vidékre nézve vá
rosunkban f. hó 25-én hétfőn reggel vették kez
detüket s Fröhlich Gyula ügyvéd elnöklete mellett 
nap-nap mellett szakadatlanul folynak. Nagymihály 
városára junius hó 3-án kerül a sor s már 4-ére 
a közbeeső pünkösdi ünnepségek miatt félbesza
kadnak. úgy hogy a folytatólagos kivetések fona
lát csak junius hó 9-én veszik fel ismét. A kincs
tárt az adó kivetéseknél — mint már közöltük — 
Székely József pénzügyi s. titkár képviseli, még 
pedig oly kérlelhetetlen energiával, hogy ma-hol
nap az emberek minden keresménye rámegy az 
adóra.

Nyári mulatság. A nagymihályi ifjúsági 
egyesület f. hó 31-én vasárnap d. u. 2 órakor a 
Vörösház-erdőben confetti s tombolával egybekö
tött nyári táncmulatságot rendez. Este az ..Arany
bika*' szállóban folytatják a táncmulatságot.

Tűz Laborczszőgön. F. hó 26-án ked
den este 11) óra tájban Laborczszőgön eddig is
meretlen okokból kigyulladt Hrehócsik Mihály 
háza, a mely tekintettel arra, hogy tetőzete szal- 

volt, amikor végre leült Íróasztalához és összehor
dott néhány politikai frázist bekezdésül a „jövő 
emberéről" irt ..dicshimnuszának."

Végül befejezésének ezt irta oda :
.Altit rég kerestünk és akit kétségtelenül 

megérdemelünk, olyan férfi az és olyan képviselő, 
aki az Országházban becsületesen, hűségesen és 
önzetlenül tesz eleget kötelességének."

Legalább ártalmatlanabb, amit eddig ir
tani. gondolta, átolvasván az eddig Írottakat ; 
azután folytatta :

A választópolgárok természetesen komo
lyan foglalkoznak azzal a kérdéssel, vájjon a je
lölt, akinek nevét itt fölemlítettük, megfelel-e a 
fenti tulajdonságoknak?! Erre csak egy választ 
adhatunk: Jelöltünk minden izében. . .

Kopogtattak.
- Sürgöny érkezett szerkesztő ur kérem! 

jelentette a belépő szolga.
Tárcái Bandi félbenhagyta a cikket és ka

lapját feltéve, elsietett. Félóra múlva egy betű
szedő inas nyitott be a szerkesztő szobájába. 
Kézilatért jött és észrevéve az Íróasztalon lévő sű
rűn teleirt papírlapokat, azokat vitte el a nyom
dába.

Alig távozott el, amikor egy nagyon csinos 
karcsú fiatal hölgy surrant l>e kopogtatás nélkül 
a dolgozószobába. Kató asszony volt.

Oh Bán. . kezdte, de hirtelenül ela
kadt. mert Bán. . . nem volt a szobában.

Nagyon csalódott arcot vágott. Pedig föl
tette magában, hogy nagyon kedves lesz! Bandi 
közömbös távozása után egész délelőtt rossz han
gulatban volt és végre elhatározta, hogy fölkeresi 

mával volt fedve, teljesen leégett s átcsapott a mel
lette lévő házra is. a melynek tetőzete szintén a 
lángok martalékává lett.

Szocialista népgyfilés. Vasárnap, f. hó 
24-én d. u. 4 órakor ismét szocialista népgyülés 
volt városunkban, a mely alkalommal ugyancsak 
Vincze Sándor sátoraljaújhelyi párttitkár tartotta 
a beszédet. A gyűlésen a közigazgatási hatóság 
részéről Bajusz Andor főszolgabíró volt jelen, de 
miután a szónok ezúttal meglehetősen tárgyilagos 
volt, csak gyéren részesült a főszolgabírói intel
mekben. A jeles elvtárshoz most már nem igen 
lesz szerencsénk, mert a kassai kir. Ítélőtábla a 
sátoraljaújhelyi kir. törvényszék által izgatás miatt 
reá kiszabott ti havi államfogházat egy évre emelte 
fel.

Gyermek-majális. A nagymihályi áll. el. 
iskola tanitó-testülete junius hó 2-án kedden d. 
ii. növendékei részére a Vörösház-erdőben gyer
mek majálist rendez.

Esküvő. Lichtman I lerman helybeli lakos 
f. évi junius hó 9-én tartja esküvőjét Widder Bo
risba kisasszonynyal Nagymihályon.

Értesítés. A helybeli m. kir. adóhivatal
nál f. évi junius 1-től szeptember 30-áig bezáró
lag hivatalos órák csak délelőtt tartatnak. Délután 
semminemű értesítés nem adatik.

Uszoda megnyitás. A közfürdő mellett 
létesített uszoda f. hó 26-án megnyílt s naponta 
a közönség rendelkezésére áll, még pedig nőknek 
kizárólag d. e. 8-tól 10-ig. d. u 3-tól 5-ig. A 
többi órákban a férfiak élvezhetik a Laboré hús 
habjait.

— Esküdtszék. A sátoraljaújhelyi kir. tör
vényszék mellett szervezett eskiidtbiróság nyári 
ciklusa f. hó 30-án veszi kezdetét. Esküdt-szolgá
latra városunkból Horváth Sándor sörgyári vezér
igazgató van berendelve.

Cabaret. Igen kedves cabaret zajlott le 
szombaton f. hó 23-á . a Barnai szálló nagyter
mében. A közönség ugyan nem épen nagy szám
ban jelent meg, de akik eljöttek, azok úgy egy
mással. mint a szereplőkkel a legintimebb kedé
lyességbe olvadtak, úgy hogy ezúttal nemcsak a 
színpadon, hanem a közönség körében is hamisí
tatlan cabaret-hangulat uralkodott. Bevezetésül 
Gyöngyi Izsó fővárosi színművész igen szellemesen 
conferált a cabaret-ről, azután a nála megszokott 
pompás humora néhány énekszámmal és szavalat
tal jól „megalapozta" a közönség kedélyét. Majd 
„legsikerültebb alakítását" Gyöngyi Jolán fővárosi 
énekművésznőt jelentette be, aki míidalokat adott 
elő. Csodaszép szoprán hangjának meleg colora- 
turája, disztingvált. közvetlen és felette intelligens 

férjét az irodájában és megkötik ott a békét.
Minek is megy el, amikor én fölkeresem ! 

Kiállhatatlanság heveskedett. Kellemetlen volt 
az ügy mindenesetre, mert hiszen mézédesnek 
képzelte a kibékülést! . . . .

A férje íróasztala mellé ült és türelmetlenül 
topogott apró lábaival. Szemei megakadtak a kö
zelben fekvő falinaptáron, amely vörös és kék jel
zésekkel volt körülrajzolva.

Kató asszony szemei csillogtak. Az ő szüle
tésnapja ! Vájjon házasságuk évfordulóját is meg- 
jelezte-e Bandi? Szeptember 15-ike! És tényleg, 
ugyanolyan finom kis keretet rajzolt oda is, az ö 
jóságos, kedves, becsületes Bandija !

Ha most hirtelenül belépne ide, tárt karok
kal sietne eléje. De Bandi nem jött és Kató fel
sóhajtva fordult újra az Íróasztal felé !

A felbontva ott heverő sürgönyt kezébe vette. 
Elolvasta. . . . Halálra sápadt arccal nézte — és 
teljesen megsemmisülve ejtette vissza az asztalra !

Szemei félősen villantak meg és tollat ra
gadva, nagy, feltűnő betűkkel irta a legfelső pa
pírlapra :

„Szörnyeteg. - hütelen, hamis, háládatlan, 
— utálatos szörnyeteg !!. ..“

Elkeseredésében kétszer, vastagon aláhúzta, 
amit irt és mélyen felsóhajtva mondta:

- Ismeri az Írásomat, tudja meg, hogy itt 
jártam és fölfedeztem mindent!

Sűrű fátyol! arcára húzta, nehogy észreve
gyék nagy izgatottságát és gyorsan eltávozott az 
irodából. Néhány perccel később újra megjelent a 
szedőinas a szerkesztő szobájában.

— Ide küldtek, hogy nincs befejezve a kéz

előadó-modora kitünően érvényesült finom Ízléssel 
összeállított repertoárjában. A közönség nem győ
zött elragadtatásának eléggé kifejezést adni s a 
hálás tapsok megújultak, midőn a „szerző" : Gyön
gyi conferencier lépett újból a dobogóra és Pápay 
Lajost, a kassai Nemzeti Szinház tagját szólitotta 
a függöny elé. Pápay régi kedves ismerősünk. 
Pompás Fráter interpretációja valósággal lebilin
cselte a közönséget. Igaza van a conferenciernak : 
Pápay veszedelmes riválisa Fráternek. Ezután egy 
igen bájos megjelenésű, rokonszenves fellépésű 
művésznő, Nógrády Gizi a fővárosi Királyszinház 
tagja következett, aki pompás temperamentummal, 
ízléses és kedves felfogással s kifejezésteli játékkal 
mutatott be nehány pajkos humora modern coup- 
lét, majd a szűnni nem akaró tapsok által újból 
előszólittatván, állandó tetszés közt adta elő sor
jába a közönség által kívánt tréfás dalokat, végül 
pedig kedves szeretetreméltósággal osztogatott a 
férjek részére megfontolásra érdemes tanácsokat. 
Végezetül Gyöngyi Izsó tanulságos legendákkal 
és bibliai történetekkel tartotta állandó kacagásban 
a közönséget. A zongorakiséretet Simándy József 
a kassai Nemzeti Szinház karmestere látta el disz
krétül.

III. o. kér. adó iroda. A következő so
rok közlésére kérettünk fel : „A Nagymihályon je
lenleg működő adókivetö-bizottság helytelenül tör
tént megalakítása s azon körülmény, hogy az elő
adói javaslat indokolatlanul nagymérvű adóemelést 
irányzott elő, arra indította az adózó polgárokat, 
hogy érdekeiket hatékonyabb módon védelmezzék 
meg. E célból az adókivetés tartamára a Barnai 
szállóban a jövő hét folyamán egy iroda létesül, 
melynek vezetősége felkéri ezennel Nagymihály vá
ros és járásunk lll-ad oszt. kér. adót fizető közön
ségét, hogy a ki az előadói javaslatban előirány
zott adót magára nézve sérelmesnek s jogtalannak 
tartja, érdekeinek az adókivető bizottság előtt le
endő kellő képviseltetése végett szándékát ezen 
irodában idejekorán jelentse be, a mely esetben 
az iroda a jogsegélyről s az esetleges felebbezések 
elkészítéséről díjtalanul gondoskodni fog.

Hirdetmény. Közhírré teszi Nagymihály 
község elöljárósága, hogy a kassa — jablonicai ál
lami közút nagymihályi átkelési szakaszának 57. 
798 60.610 kim. közötti részének kiskő burkolat
tal leendő átépítése és a vizlevezetés szempontjából 
szükséges betoncső áteresztők építése iránt a zárt 
ajánlati versenytárgyalás a sátoraljaújhelyi m. kir. 
államépitészeti hivatalnál 1908. évi junius hó 30- 
án délelőtt 10 órakor fog megtartatni, hol a szó
ban forgó munkálatokra vonatkozó műszaki ira
tok, általános és részletes feltételek és ajánlati 
minta a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

irat, hiányzik belőle valami. Biztosan tudom pe
dig, hogy mindent elvittem, amit az Íróasztalon 
találtam, —dörmögte és keresgélt, — ... és tény
leg. . . itt felejtettem egy ivet. . hogyan lehet, hogy 
ezt az imént nem láttam ?. .

Fekete ujjaival megragadta azt a papírlapot, 
melyre Kató az imént irt és diadalmasan vitte a 
nyomdába. . .

A nyomda vezetője, abban a reményben, 
hogy főnökétől külön elismerést és dicséretet ér
demel ki magának, rögtön kinyomatta az első 
kiadást és mire Tárcái Bandi hazakerült, már a 
postára szállították azt.

Tárcái Bandi széles jókedvben érkezett vissza. 
Előnyös szerződést kötött a kormánypárttal és 
pezsgővel itták meg az áldomást. Ezért érkezett 
vissza ily elkésetten.

Elcsodálkozott, amikor lázas tevékenységben 
látta a nyomda egész személyzetét és a nagy 
gépet.

— Egy órával előbb kezdtük meg ma a 
kinyomatást! - jelentette boldogan a nyomda
vezető.

— Kinyomatást ? — kérdezte rémülten Tár
cái. — És a vezércikk?!

Rendben van kérem, beállították!
Beállították ?!!... Megbolondult maga 

emberfia ? . . . I liszen még be se fejeztem ! ! ..
Igenis szerkesztő ur kérem, megtaláltuk 

a befejezést is!
Tárcái Bandi, a pezsgő dacára, határozottan 

emlékezett reá, hogy befejezetlenül hagyta a cik
ket. A legközelebb álló hajtogató munkásnö ke
zéből kiragadott egy lapot és lázasan olvasta a



Tánctanltás. Bleuer Pál oki. tánctauitó 
a tánctanitást városunkban junius hó 1-én kezdi 
meg az „Aranybika" szálloda nagytermében.

Feltünéstkeltő cikk jelent meg Gd/Vil
mos lapunk volt szerkesztőjének tollából az általa 
szerkesztett „Bírósági Végrehajtó" cimü szaklap
ban. A közlemény (Mikor a nagy halak megeszik 
a kis halakat) a kassai kir. közjegyzői kamara 
egyik feliratát bírálja és azt oly erős hangon tá
madja, hogy miatta éltesülésünk szerint a köz
jegyzői kamara sajtópörrel felel.

- Rankffired kincstári kezelésben. Mint 
értesülünk Rankfüred gyógyfürdőt az állam kincs
tári kezelésbe vette át. Valószínű tehát, hogy a 
kincstár most nagyobb összeget fog megszavazni 
a fürdő emelésének céljára és a fürdőtelepié való 
közlekedést is megkönnyíti.

— Elvi jelentőségű határozat. A földmi- 
velésügyi miniszter elvi határozatként kimondotta, 
hogy mezei dűlő ut területét bármily hosszú időn 
át tartó állandó használat alapján sem lehet el
birtokolni.

Kérelem. Azon tisztelt gazdákat, kiknek 
az idei vetésnél alkalmuk volt az időkülönbséget 
az impregnált és a nem impregnált takarmányré
pamag kikelése között megfigyelni, felkérjük, szí
veskedjenek eziránti tapasztalataikat, akárhonnan 
szerezték is be a nem impregnált répamagot, köz
vetlenül Mauthner Ödön magkereskedésével, Bu
dapest, Rottenbiller-utca 33. közölni. Miután az 
idei pontos megfigyelésekre a Mauthner cégnek 
úgy a tiszta igazság, mint a közérdek szempont
jából szüksége van, nagyon kéri, előzetes köszö
netének hálás kifejezése mellett, a tényleges ada
tokat 8 nap alatt akár levelezőlapon is, vele tu
datni.

Kitűnő hírnévnek örvendő óriásvirágu 
japán! crysanthemumaim válogatott l(> legszebb 
fajából álló diszgyüjteményt csomagolással együtt 
6 koronáért ajánlok. Mühíe Árpád kertészeti te
lep Temesvár, Árpád-telep 24.

Fidibusz 1 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, negyedévié 1 K 50 fill., egy hónapra 50 fill. 
Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal: Rökk 
Szilárd-utca 9.

■4 koronát takarít meg mindenki, aki öl- 
1 VZ 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 !

cikket, amíg odaért : „Jelöltünk minden izében .." 
alatta odanyomtatták nagy feltűnő betűkkel: „Ször
nyeteg, — hütelen, hamis, háládatlan, — utála
tos szörnyeteg I !“

—- Vigye el az ördög! Szép botrányt csi
nált ! Rögtön ! Hallotta ? ! ! Csak nem expediálták 
még semmit?!

— Szerkesztő ur, kérem, — dadogta sápad
tan a szerencsétlen nyomdavezető, — a postával 
küldendő példányok már elmentek !

Tárcái Bandi egy székre dűlt és mereven 
bámult a levegőbe. Végre hebegett valamit.

— Hozza be a cikk kéziratát! — parancsolta. 
Elhozták. Az utolsó lapot nézte. nem 

szólt semmit, — nagyon jól ismerte azt a kéz
írást !

— Kivétessem a gépből a formát?! - kér
dezte a nyomdász remegve.

— Ne bántsa ! Nyomassák tovább .. . nem 
bánom, nem változtatok meg már semmit ! — 
mondta Tárcái Bandi fásultan.

Berohant a szobájába. Finom heliotrop illa
tot érzett, a felesége kedvenc parfümjét — és ott 
találta íróasztalán a felbontott sürgönyt.

— Kató a bűnös! — suttogta megsemmi- 
sülten és a „Híradó"-t otthagyva, hazarohant.

Egy teljes óráig taitott, a inig otthon kima
gyaráztak egymásnak mindent. Könnyes szemmel, 
nevetve mondta végre Kató:

— Milyen csacsiság volt női álnevet válasz
tani ! Ez okozta a szerencsétlenséget!

Tárcái Bandi mélyen felsóhajtott.
— Bizony a „Híradó" mindörökre kimúlt !

CSARNOK.
PANASZOK.

FÉRJ :
Panaszra jöttem szent atyám. 
Az iránt, hogy a feleségein. 
Mert egy kicsit puhitgatám 
Elhagyott az iménti héten. 
Kevéskét ittam. Nem tagadom. 
Ám azért részeg nem valék ! 
Attól a kis czirógatástól 
A háta se lehete kék.
Hívom haza ... Szegényke jönne ... 
De az anyós?! Kő üsse meg!... 
Tessék csak jól megránczigálni, 
Hogy ne rontsa az életemet ! (El.)

FELESÉG :
Panaszra jöttem, szent atyám ! 
Rossz embernek indult a férjem. 
Ha igy tempóz továbbra is: 
Nem maradunk mi egy kenyéren. 
Ha belekóstol az italba : 
/I naturája fene rossz. 
Egy-két szót, ha kibökdösök : 
Engem tüstént „megreszkiroz." 
Kér hogy mennék !... Nem strájkolok ... 
De az anyós?! No hogy gonosz. 
Hegyét tessék jól srófra húzni. 
Hogy hát ne volna haragos. (El.)

EGYIK ANYÓS:
Panaszra jöttem, főuram ! 
A vöm elverte lányomat. 
Pedig egymást szeretgetik. 
Hozzánk most is eljárogat. 
Nem is ezégér az én Gyurim. 
De az anyja ?... Az hárpia . . . 
Előtte az én Erzsikémnek 
Meg nem lehet maradnia ! 
Tessék kissé megréguhizni 
A szedte-vette vén kofát.
Hogy elmenjek a kedve ez'tég 
Csapni nálunk patáliát! (El.)

MÁSIK ANYÓS:
Panaszra jöttem, főuram ! 
Mennyem elhagyta fiamat. 
Es igy a sok kemény dolog 
Udvar körül mind rám szakadt. 
Nem is egész rossz az asszonyka... 
Nyelve talán hosszú kicsinyt ? ! 
De a Bori?... Már mint az anyja. 
0 teszi meg köztük a csínyt! 
A nyelvéből lenyesegetni 
Méltózlassék egy-két csipetkét, 
S a fiam még ma haza hozza 
A satrafától a menyecskét ! (El.)

PAP:
Petőfi Sándor! Hallod-e ? !

- Oh Bandi! Végtelenül sajnálom, igazán 
mondom és szentül ígérem, hogy soha, de soha 
többé nem leszek oly nevetségesen féltékeny.

Tárcái Bandi dühös hangú levelet kapott 
Majtényi Béla elnöktől. Olvasás közben az iroda
szolga néhány úriember látogatását jelentette be 
neki.

A küldöttség vezetője igy szólt Tarral Randihoz:
— Engedje meg, tisztelt Szerkesztő úr, hogy 

az ellenzéki párt nevében csodálatunkat és hódo
latunkat fejezzük a „I liradó“-ban ma megjelent, 
feltűnést keltő vezércikke alkalmából. Ez a gyö
nyörű vezércikk teljesen megfelel pártunk inten
cióinak és tisztelt Szerkesztő ur meg lehet róla 
győződve, hogy részünkről a legmesszebbmenő tá
mogatásra számíthat!

Egészen váratlan, de nagyon örvendetes ese
mény volt e küldöttség megjelenése ! Majtényi 
Béla határtalan dühbe gurult, dacára annak, hogy 
Tárcái Bandi őszintén bevallotta neki a sajnálatos 
incidens való, igaz okát. Természetesen ez mit 
sem változtatott azon, hogy a „Híradó" váratta 
nul elleneéki lappá változott.

Tárcái Bandi utólag nagyon örült a történ
teknek. annál is inkább, mert az ellenzéki párt 
jelöltjét nagy szavazat-többséggel megválasztották 
és ezáltal a „Híradó" a nyertes párt orgánuma 
volt.

Kató asszony is boldog volt és megelégedett, 
mert az a fiatal hölgy, akivel Bandi azon a neve
zetes hangversenyen együtt énekelt, a választás 
után első találkozásuk alkalmával feltűnő mód há
tat fordított Bandinak........... Nem csoda ; hiszen
az éde s apja telivér kormánypárti volt I

Ha jól tudom, te pengetéd :
Hogy sok ember keresi fel 
Nap-nap mellett az úr egét.

S a kiről szól ott a panasz. 
Majdnem mindég csakis pap az !

Vedd vissza vádad, vén hamis.
Mert a' bizony igy meg nem áll. 
Bajt itt. hajt ott. mindenfelé 
Csak az anyós. csak a' csinál!

Ha nem hinnéd : gyér le az égből.
S uj verset írsz! éppen e végből! (Nevet.)

(Sámogy.) Csurgovlch György.

Felelő. szerkesztő : Dr. KAI lel József.
Kiadóhivatali művezető ■ Lindái Józeef

Hirdetések.
titoM. végrh. Árverési hirdetmény.

Alulírott bír. végrehajtó az. 1881. évi LX. t.-ez. lifj. 
§-a értelmében ezennel közlrrré fosai, hogy a nagymihályi kir 
járás bíróságnak ISMJS évi 8p. 136/3 szánni végzése követkéz-, 
lében Fröhlich Gyula és Ur. Kollner Mihály ügyvéslek által 
képviselt Filrst János és neje valamint Magyar Siemens 
Selmákért müvek javára Rónay Alajos és neje ellen 4000 és 
sst> K s jár. erejéig 1908. évi március hó 16-án foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 4024 
koronára becsült kővetkező ingóságok, u. ni. gőz. locomobil, 
i-séplőszekrény, villanymotor, bútor, stb. nyilvános árverésen

Mely árverésnek ■ nagymihályi kir. járásbíróság 1908. 
évi V. 1 Is és 232 számú végzése folytán 4886 K tőkeköve
telés. ennek különböző időtől jár.'. 6»/, kamatai. «/,•/, 
váltódij és eddig összesen 291 kor. 54 f. biróilag niár meg
állapított k.dt.-égek erejéig Nagymihályban alperesek laká
sán leendő megtartására 1908. évi junius hó 3. napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kiliiz.etik ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
ing .-.gok az lts.'Sl. évi LX. t.c. 107. é- KW. §-a értelmében 
készpénz fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén 
be. sáron alul is el fog adatni.

Nagymihály, 1908. május hó 16. napján.

FODOR JÚZSEF
kir. bir. végrehajtó.

Dl—n—ic~n—nmtzziczznzn 
OSzobráncz^X8 
II Glaubersós. hideg, kénes, sós víz. Gyomor és máj- D betegek magyar Karlsbadja.

Fflrdóidény : május hó 15-tól szeptember 15-ig 
Elóiilétiy : május 15-tól június 15-ig Utóiilény : augusz- 

mber 15-ig .'KI százalék árengedmény

méhen páratlan gyógyvíz. mint 
’élyt nyújt gyomor- ős bélbajok- 
n.'il, makacs székrekedéseknél 
áj bajoknál eyehomok és epekő- 

Adulásoknál szédülések, büdösek, 
«g hat, e.uz 
rjedési tér
ik oldására 

zivelhájasodas ellen, 
óhajuknál, úgy a cukor- és fe- 
kedvezően befolyásolja.
le iz.z.adinányokat. daganatokat, 

aliuakat, csonts-zút kedvezően osz- 
daganatok, fekélyek ellen, méh és 

dmányok, hashártya-izzadmányok fel
it!, a legkülönfélébb 
bámulatos gyorsan 

Vasúti állomás . >z Alföldről <
nak Ungvár. 
Nagymihály, 
alatt oh' '0 .
te
Qgyugyru'

kertel li.'a
üveggel 11 kor.

■ -Srobráncz 
idő igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő 
dők. Posta ... t.-ivirdaállomá, helyben. A fürdő 

igazgató-orvosa Dr. Russay Gábor Lajos.
A fürdőigazgatóság.
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MIELŐTT

személy-, jelzálog- vagy építési

KÖLCSÖN
iráni intézkednék

£ kérjen díjtalanul prospestust. 0 

MELLER L. EGYED 
BUDAPEST., IX., Lónyal-utcza 7. 

Telefou-luterurban 4<» 31.

A Kossuth Lajos-utcza 47. sz. 
ház telekkel együtt szabad kézből 
azonnal eladó. Bővebb felvilágo
sítást nvujt Novakovszky Lajos 
háztulajdonos.
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EDELSTEIN és TÁRSA
• •••••• FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐK ••••••• 
Finom-posztó és gyapju-áru raktér Nagymihályon.

Ajánlja magát mindennemű 

polgári, katonai és papi 
= RUHÁK = 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 
miimhh német divat szerint, mms

■ MAGYARORSZÁGI KÖZPONT: 
^ETERNIT MÜVEK 
1ATSCHEK LAJOS 

BUDAPEST. AHDRÁSSY-ÚT33.

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

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi

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

& *9** Megrendelések a legrövidebb cfc
idő alatt pontosan eszközöltetnek.

ÉRTESÍTÉS
^3? I

A sör idény beálltával van szerencsém a n. é. közön
ség b. tudomására hozni, hogy naponta friss töltésű, legjobb 
minőségű

• jégbehütött palaczksört •
f.
f.

a 
palack 
palack

következő legolcsóbb árak mellett árusítom : 
kőbányai Dréher-féle Királysor 30
kőbányai Dréher-féle Góliát maláta gyógysör 34

i 
i
1 palack kassai Királysor 24 f.
1 palack kassai Duplamárciusi sör 26 f.

1 láda 50 üveg kőbányai Dréher-fele Királysör 13 K.
1 láda 50 üveg kőbányai Dréher-féle Góliát malátasör 15 K.
1 láda 50 üveg kassai Királysör .... . . 11 K.
1 láda 50 üveg kassai Duplamárciusi sör . ... 12 K. ,

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, tisztelettel

V4 Kösztenbaum Mór W
.«? sörnagykereskedő.

ÉRTESÍTÉS

LA.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH" Budnpest, Vóo»4»könit 08*
Által • Ugjotlnyotabb <raH ■JAnltatMta

Locomobil és gőz cséplőgépek, j
L exatmakatalozök, Jirgény-eséplőgépak. lóhere - cséplők, 1 
k ttutltő-roattk, konkolyozök, kaszáló- óe aratöiépek. B 
B azónagydjtők, boronák, aorvetőgépek, Plánét Jr.

kapálók, azecakavágók, répavágók, kukorloze- 
morzsoló*, darálók, őrlőmalmok, ogyetemoo 

aesél-ekék, 9- óe 3-vasu ekék áa minden 
egy** gazdasági gépek.

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy MarkovitS
Károly czukrász és pékmester úrtól a Kossuth Lajos-utca 64 sz. ház udvarában levő

1° lí K M n H K L Y É T
átvettem és azt saját nevem alatt tovább folytatom.

Sütödémben a legfinomabb sütemények lesznek előállítva, u. m. vizes és 
tejes zsemlye, vajas és keménymagos kiflik. Graham kenyér, zsúr-sütemény, 
francia kenyér, továbbá mindenféle itt fel nem sorolt különlegességi sütemények.

Midőn bátor vagyok a n. é. közönségnek üzletemet ajánlani, megemlitem, 
hogy Budapesten és más nagyobb városokban a sütő-ipar terén az első helyet vív
tam ki. távábbá az 1896. évi ezredéves jubileumi kiállításon és az 1907. évi Buda
pesten rendezett sűtőiparkiállitáson tevékeny részt vettem, ez utóbbin Ó Fensége 
József kir. herczeg legfelsőbb elismerését fejezte ki működésemért.

A házaktól sütés véget hozzám hozott kenyerek és sütemények úgymint 
eddig is, délelőtt 10 órától lesznek elfogadva, melyre különösen nagy gondot fordítok.

Minden ezen iparághoz tartozó megrendelést pontosan és jutányos áron teljesitek. 
Ismételárusitók kedvezményben részesülnek.
A n. é. közönség becses pártfogását kérve, maradok

kiváló tisztelettel

NAGY ANTAL
 pékmester.

Nyomatott Landeoman B. könyvnyomdájában

Majorosy András
■ — — cserépkályha készítő ■

NACYMIHÁbY., Szladek-uteza.

Ajánlja magát minden e szakba vágó 
munkák gyors és pontos elkészítésére.

Elvállal mindennemű 

tűzhelyek 
felállítását és átrakását.

K A LY H A K 
tisztítását és javítását legpontosabban és 

legjutányosabban eszközlöm.
Készít és raktáron tart mindennemű 

KOiVYHA- és KERTI- 

cserép-edényeket.
Épi tkezési d iszi tm ények

raktára és készítése.


