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5ok az ügyvéd, kevés a kliens.
A magyar társadalomnak, kiváltképen 

az értelmiségnek régi baja, hogy túlteng 
benne a jogi tudományok utján való ke
nyérkereset szeretete. A kispolgár, aki nagy 
kínnal érettségiztette fiát, rendszerint papot 
vagy fiskálist akar belőle faragni, mert sze
rinte a pap is könnyen él meg. meg a fis
kális is. Miután azonban papnak csak meg
kötött számban veszik fel az embereket, 
inig a jogi pályára mindenki mehet, ter
mészetes, hogy fölösleges erőkkel ez a 
pálya rendelkezik. Százszámra járnak az 
ügyetlen ügyvédek a fővárosban és a vi
dék városaiban.

De azért a magyar társadalom nem 
okul. Budapesten a tudomány legfelsőbb 
csarnokát két hónapos csönd után ezernyi 
ifjú ember elkeseredett csatakiáltásai töltik 
be. A tudományszomjas fiatalság, kezében 
indexel, zsebében két száz vagy két ko
ronával és a lelkében kitűnő apai taná
csokkal fölfegyverkezve ostromolja a rek
tori hivatalokat, hogy minél előbb fölfoga
dott tagja legyen az Alma Maternek és 
hogy megtegye az első lépést azon az utón, 
amelynek legvégén a diploma pihen.

Az érettségizett ifjak legnagyobb része 
ezúttal is a jogi pályát keresi fel, s mi 
sem természetesebb, mint hogy legalább 
nyolcvan százalékuk ügyvéd akar lenni.

Vagyonról, hatalomról és dicsőségről 
álmodoznak, a csalódásokra, a keserűsé
gekre, a nyomorgás ezernyi változatára 
azonban ki gondolna közülük ? S inig re

T A R C Z A.
.A.Z éj királya.

Az utca csendes, néma, árva.
Az éjszakábun nincs, ki járna.
Csak én magam csatangolok.
S mögöttem egyre elmaradnak 

szürke, méla ház-sorok.

Amerre járok, kong a léptem
S kisértetek lépése képen 
Visszhangozzák a házfalak.
Egy sarki lempa sárga fénye
Rém árnyat szül a fák alatt.

Nagy ur vagyok, az éj királya.
Ki éj-honát magában járja, 
Magamba járom csendesen.
Enyém az éj, a léptek, árnyak.
De ezt se látja senki sem.

S ha fénysugárral jő a reggel
S találkozom az emberekkel. 
Mi lesz belőlem ? Senki. Semmi. 
Ledőlt a trónod, elmehetsz már
A szalmazsákra lepihenni.

Lovászy Károly.

ményektől repeső szívvel nézegetik a tan
termeket, a tudós tanárokat, az ügyvédek 
nagy serege nem győzi a jajgatást a kol
dussors miatt, ami végzetesen ránehezedett 
az ügyvédpályán szorongok nagy tömegére. 
Hét-nyolc évig kínlódik az ügyvéd, mig a 
diplomához juthat és amikor végre kézhez 
kapja az annyira áhítozott kutyabőrt, foly
tathatja a kínlódást és a nyomorgást ott, 
ahol elhagyta. De akkor már legalább van 
diplomája és ez nagy dolog, mert Magyar
országon a diplománál kezdődik az ember.

A szegedi kamara ügyvédjei a minap 
arról tanácskoztak, hogy az ügyvédek nem 
tudnak megélni, sokan vannak és rosszul 
fizetik őket. Szóval nincs kenyerük és ami 
kevés fóka van, ahhoz is sok az eszkimó. 
Hiába tanácskoznak pedig, mert ha az 
egész országot betöltik is panaszaikkal, ak
kor sem szüntethetik meg a pálya túlzsú
foltságát, s a jogászok száma évről-évre 
szaporodni fog mindaddig, amig a magyar 
társadalom begyöpösödött koponyáju, há
jas vezérei a diplomához kötik az embert.

A szegény diák is diploma után törtet, 
s mivel legfényesebben mégis csak az ügy
védi címért lehet éhezni, addig körmöt har
minc-negyven forintokért, mig eléri a cél
ját. Akkorra már régen elkoptak a remé
nyei, az évtizedekig tartó szükölködés már 
letörölte arcáról a fiatalság zománcát és 
megfakulva, hajótörötten várja az első kli
ensét, aki adós marad a négy koronás 
ügyvédi dijjal. Mikor aztán rájön, hogy a 
négy koronás biróilag megítélt dijakból 
nem tud megélni, a tisztesség keskeny

Elmúlt.
Három órai gyaloglás után ért a faluba 

Bartók Izsó. Szerencsére hamar megtalálta a korcs
mát. Vígan szólította meg a korcsmárost.

— András gazda, ugy-e ? Sokat beszéltek 
magáról benn a fürdőben, ugylátszik. jól ismerik. 
Befogad-e négy hétre ?! Festő vagyok és tanul
mányozni szeretném a vidéket. Ezt a rozoga vis 
kőt is megörökítem majd. Érdekes építmény, akár 
csak a gazdája ! ... Ah ... a kedves felesége ? ! 
Alászolgája ! Nagyon szerény igényű fiú vagyok ! 
Megelégszem reggelire egy csésze kávéval, csak 
egy barátságos „jó reggelt" kérek hozzá, ebédre 
egy falat baromfit salátával, estére pedig egy kis 
kedélyes kártya-partit szeretnék ; többet nem ki
vánok ! . . . .

Másnap már hajnalban bujt ki az ágyából 
Bartók Izsó és vázlatkönyvi vei kiment a ház elé. 
Egy ideig szorgalmasan rajzolgatott, azután meg
kérdezte az ajtóban megjelenő korcsmárostól :

— Ismeri Seress Mihályt ?! Nagy különc 
az öreg, ugy-e ? Melyik a háza ?

— Ott balra az a pal ifedeles !
— Hiszen ez valóságos nemesi kúria ? A 

barlangjában van-e most a vén medve?
Dél felé Seress Mihály portája felé ment 

Bartók Izsó. Amikor a magas faraglányos faka
pun keresztül belépett az udvarra, gyökerei vert 
a lába. De egy pillanatig csupán. Csakhamar fél

mesgyéjén kezd tojástáncot lejteni, ha jól 
megy neki, még le sem szédül az erkölcsi 
megsemmisülésbe.

Tanév kezdetén.
Hiába banális, hasztalan s elcsépelt már 

e kérdés, még sem lehel elsiklani nyom nél
kül felelte. Ha megjő a szeptember, az isko
lák kapuinak megnyitása, elfogja újságíró tol
iunkat a vágy, hogy néhány szóval segítségére 
siessünk a gondterhes szülőknek gyermekeik 
sorsát illetőleg. S ma talán a legnagyobb szük
ség van reá, hogy némi útbaigazítással szol
gáljunk a gyermeke részére életpályát kutató 
s nyújtó szülőnek, mert rég volt olyan nehéz 
az élet Magyarországon, de a külföldön is, mint 
éppen mostan, a vajúdás, kialakulás nehéz 
napjaiban.

Milyen pályái válaszszunk gyermekeink
nek’?! Ez a fontos, de egyben nehéz kérdés ! 
A lateiner pálya már mindenki előtt ismeretes 
az ő nyomorúságaival, küzködésével, lengődé- 
seivel. Senkit sem kecsegtet ma már az a fé
nyes álom, mely ennek előtte a szegény, de 
tanulni vágyó diákság szeme előtt lebegett. 
Mindenki tudja már, hogy minden pálya, mely 
szellemi tanulmányokon alapul, annyira túl
zsúfolt, hogy az a jövendő generációnak meg
élhetést, biztos kenyeret, még a legszerényebb 
mértékben sem nyújthat.

Az orvos, ügyvéd, mérnök, hivatalnok, 
csekély kivétellel, a társadalom nyomorgó pá
riája, s noblessc obiige, a kötelező előkelőség 
nyűge alatt szinte összeroskad. l'gyanugy áll 
a dolog a többi lateiner pályán levőknél is ; 
a biró, tanár, állami alkalmazott, szűkös jöve- 

| delméből megélni a társadalom kényszerítő elő
kelő életmódja mellett nem tud s adósságokba 

| keveredik, amely adósságok, mig egyrészt el
veszik életkedvét, másrészt megingatják az ál- 

| lásában rejlő bizalmat, a hitelt s igy mester- 

redobta a botját és berohant az udvarra. Tagba
szakadt parasztember ütött-vert ott egy csodaszép 
leányt.

Bartók Izsónak acélizmai voltak és nagy erő
vel lóditott egyet a brutális emberen, aki áldoza
tát elengedve, gúnyos nevetéssel fordult tolakodó 
támadója felé. Rövid birkózás után Bartók Izsó 
lett a győztes.

- Takarodj az udvaromból! — orditotta 
Seress Mihály, és a kapu felé mutatott. — Te is 
pusztulj innen semmirekellő ! — parancsolt a lányra 
mértéktelen dühében.

Megriadva menekült a lány és — gúnyos, 
mély meghajlással Seress Mihály felé — követte 
őt a festő. . .

„Kedves jó barátom! Pompás alak az a Se
res.*. Mihály ! Első bemutatkozásom alkalmával 
rögtön úgy megtetszettem neki, hogy rám bízta 
az ország leggyönyörűbb kincsét. Nagyon értékes 
kincs az pajtás ! Arany hullámzik szépséges fe
jecskéjén. arany-forrást rejt a torka és tiszta kék 
szeméből szinarany hűség tükröződik. Hozzátok 
küldöm a kincset. Egy nagy kéréssel ime reátok 
bízom ! Ritának hívják öt és Rita legyen a nagy 
művésznő neve, akit e gyermekből majd fölne
veltek ! Arany-forrást rejt a torka, véletlenül tud
tam csak meg tegnap, amikor egy mélahus da
locskát énekelt, csodálatos mély érzéssel és úgy. 
ahogyan én még énekelni nem hallottam senkit.

Lapunk mai izáma 4 oldalra terjed.



ségeseu készítik elő a romlás, a bukás szeny- 
nves országutját.

A tudományos pályák tehát, mint látjuk, 
nem kecsegtetnek immár fényes álomképpel s 
rögösebb utat mutatnak, mint az egyéb, sok
kal kisebb fáradsággal megszerezhető életpá
lyák.

Tekintsük a külföldi szülők neveltetési 
rendszerét. Talán ott. hol a jólét, a gazdaság, 
a boldogulás könnyebb útja szemlélhető, talán 
ott fogjuk megtalálni a megoldás kulcsát, mely
lyel gyermekeink jövendő boldogulásának ka
pui feltárhatók. Franciaországban, Angliában, 
Belgiumban, Németországban, a müipari, ipari, 
kereskedelmi pályára tódul az ifjúság. A latéi- 
ner pályát a természettől fogva megáldott, gaz
dag szülők gyermekeinek engedik át. S mit ta
pasztalunk ott ? A lateiner pályán működők, 
miután anyagi gondokkal küzködniök nem kell, 
miután lételök, már eleve, öröklött vagyonuk
kal biztosítva van. teljesen s tökéletesen be- 
tölthetik hivatásukat. Senki működésűket nem 
gáncsolja, mert erre okot nem is találhat, 
senki feleikkel történő viselkedésüket kritika 
tárgyává nem teszi, mert az a legszigorúbb 
kritikát kiállja.

Nálunk az ügyvéd, a biró, a tanár, szóval 
mindenki, a ki közpályán mozog, a gyanúsítá
sok folytonos áradatát kénytelen eltűrni. Hi
szen nem is csoda, mert nem egy eme pályán 
működők közül adott alkalmat arra, hogy mű
ködésével, ténykedésével az egész kart, melyei 
pedig az ő személye nem is képviselt, meg
gyanúsítsa, működésének tisztaságában a köz
hitet tévútra vezesse.

Nálunk a lateiner pályán működőknek, 
tisztelet a kivételnek, kevés becsülete van, s 
csupán azért, mert egynéhány lelketlen indi
viduum annak mocsoktalan becsületén hatal
mas csorbát ejtett.

Mindezekből tehát az következik, hogy a 
jövendő kényért és becsületet szerző pályája, 
az iparos és kereskedelmi téreken keresendő.

A gondos szülő tehát, százszorosán fon
tolja meg azt, hogy gyermekének jövendőjét, 
vájjon avval állapitja-e meg, ha sok és ha
szontalan tudománnyal telitteti meg agyvele
jét, vagy ha olyan pályát választ számára, 
amely szorgalom s becsület mellett, vagyont, 
tisztességei és jólétet szerez majdan gyerme
kének.

Ne tóduljunk tehát a tudományok szen
telt csarnokai felé, amelyek immár semmi jó
val sem kecsegtetnek, hauem keressük fel a 
munka, a kitartás s a szorgalom nálunk még 
parlagon heverő mezőit!

ébredt föl lelkében, 
fölé emelte — kivá- 
müv észet.

Fogadjátok magatokhoz, barátom és vedd forró 
köszönetemet, hogy ide küldöttéi üdülni. A közel 
jövőben visszatér hozzátok és sok mindenről be
számol nektek hűséges barátod Izsó."

Az ember sorsa egy pillanat alatt változha- 
tik meg. A mióta Gerde Rita elhagyta mostoha
apja udvarát, mesés nagy szerencse virradt reá ! 
Az a müvészlelkü férfi, aki oly lelkesedéssel in
tézte jövőjét, szivébe ültette a szerelem virágát. 
Boldogan és hívőén várta az üdvözítő és varázs
latos jövőt.

Másik uj érzelem is 
mely a szürke köznapiasság 
lasztottak osztályrésze. — a

Hangja csodaszép volt. Tanárai nagy gyö
nyörűséggel hallgatták és csakhamar magával ra
gadta a nagy közönséget is. Prágában énekelt elő
ször nyilvánosan. Hangja, játéka és szépségé tom
boló lelkesedést váltott ki hallgatóiból. A közön
ség orkánszerü tapssal tüntetett mellette és bol
dog énektanára — a festő barátja — ujongva 
ölelte keblére.

Bartók Izsó könnyes szemekkel dadogott:
- Rita . . Rita ... — de kikerülte a leány 

felt je kitárt karjait és egyedül kimenekült a sötét 
éjjelbe ! . . .

Későn került csak haza, ahol barátja már 
várakozott reá. Feltette ót és azért hagyta el a 
vig családi kört, hogy megvárja otthonában.

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.

VEGYES HÍREK
—

Kinevezés. Király Kató, m. kir. posta- 
és távírda tiszti iselőnő a nagymihályi m. kir. posta- 
es távírda hivatalhoz neveztetett ki. ,

Tárgyalási rekord. Hogy bíróságunk
| jogszolgáltatása Bereznay János vezető járásbiró 

itteni működése óta minő példás menetelü mu
tatja az. hogy nevezett járásbiró f. hó 14-éreösz- 
szesen 5/ tárgyalást tűzött ki magának. Ezek 
közűi huszonnyolc ügyben érdemleges tárgyalás 
tartatott s délutáni 1 óráig az egész anyag el volt 
intézve.

A közigazgatási bizottság ülése. Vár
megyénk közigazgatási bizottsága f. hó 14-én 
tartotta meg havi rendes ülését Meczner Gyula 
főispán elnöklete mellett. A különböző referádák 
között volt Löcherer Lőrincz dr. vármegyei főor
vosé. melyben a vármegye közegészségéről szá
molt be s ennek keretében jelentette, hogy a nagy
mihályi közkórházat megvizsgáló bizottság itt a 
legnagyobb rendet s lelkiismeretes eljárást tapasz
talta s ezért főleg Órley Ödön dr. igazgató-főor
vosnak a vizsgálóbizottság teljes elismerését fe
jezte ki. A tanfelügyelő jelentéséből megtudjuk, 
hogy a nagymihályi polgári fiúiskola folyamod
ványa, — melyben a nyilvánossági jogot e tan
évre is kéri — pártololag terjesztik fel. A szám
adások között volt a gatályi állami elemi iskola 
lefolyt tanévi számadása, melyet jóváhagytak.

Az ügyvédi kamarából. A kassai ügy
védi kamara közhírré teszi, hogy Vaszily János, 
volt nagymihályi ügyvédet elhalálozása következ
tében a kamara ügyvédi lajstromából törülte. A 
hirdetésből megtudjuk még azt is. hogy Vaszily 
János irodája részére gondnok kirendelésének szük
sége nem forgott fenn.

Az államvasutl rossz összeköttetés. 
Sok a panasz mostanában az államvasut ellen.

| Különösen jogos aprehensió tárgyát képezi a 
Galíciával való összeköttetésünk gyatra berende
zése. Galíciába utazó vagy az onnét jövő közön
ségnek ugyanis Mezőlaborcon tizenkét órát kell 
várakoznia az itteni vonatra. Hogy ezen menet
rend minő káros következményekkel jár itteni ke
reskedelmünk s közgazdasági életünkre, azt bőveb
ben magyaráznunk nem kell, mert Galíciának vi- 

| dékűnkkel való kereskedelmi összeköttetése nap-

I Bizonytalanul nézett reá Bartók Izsó, azután 
I kezénél fogva vezette ablakához. Felmutatott az 
’ égre, ahol fényesen ragyogott az esthajnali csil

lag és reszkető hangón elkezdett beszélni:
— Fölöttünk fel-fellobbanó lánggal egy 

gyertya világit. Csekélyke fénye kísérteties árnyé
kot szül. Szélroham, vagy egy száj hívása kiolt
hatja. vagy pedig szomorúan végig ég és magától 
kialszik az izzó kanóc! . . . Ilyen gyertya vagyok 

I én is, amely égett, elfogyasztotta önmagát és im- 
i már kialvó félben van ! Ne ijedj meg. pajtás . . . 
i nem a tv^tern . . . de a . . . tehetségem . . . „ö“ 

azonban feltartnatatlanul nőtt, növekedett, mint a 
, nap is szebben, tisztábban, isteniebben tündöklik 
| majd a művészet egen, mint ott a végtelen tá- 
I volban az a csillag ' „Ez" választ el bennünket 
J egymástól ! Álmodtam, barátom, elmúlt............

vége ! . . . Egy pillanat végzetesen meg változtat
hatja az emberek sorsát ! . . .

Eveken a. hűségesen várta és hívőén Gerde 
Rita a szerelmesét, mígnem tudására ébredt an
nak, hogy reményei, vágyódásai hiába valók. 
Igaza volt Bartók Izsónak. Az ő tehetsége elham
vadt . . . és vele a lelkének szárnyalata, a szivé
nek melege is I

Mindinkább elhalványult benne Ritának szép
séges képe, elveszte hatalmát es nem menthette 
ki őt az örvényekből, melyekbe a céltalanul ver
gődő beleszédült. 

ról-napra apad, mivel összeköttetéshiány miatt 
Galicia megszünteti kevesenként a velünk való 
kereskedelmi összeköttetést, ennek ellenkezője pe
dig eminens érdekünk. A Máv. felkarolhatná ke
reskedőink és iparosaink eme jogos óhaját s a 
menetrenden a fontos érdekekre való tekintettel, 
mielőbb változtathatna.

— A nátaíalval legelő ügye. Nátafalva 
község gazdáinak mindössze 70 holdnyi kiterje
désű legelője van. mely nem elég a község mar
haállományának. A több legelő megszerzése vé
gett a gazdák vármegyénk főispánja utján a föld
művelésügyi miniszterhez folyamodtak, a hol a 
főispán pártoló felterjesztése folytán meghallga- 
tasra is találtak, mert Darányi földmivelésügyi 
miniszter megbízásából e napokban a helyszínén 
járt Beke állattenyésztési felügyelő s miután meg
győződött arról, hogy a gazdák kérelme jogos, 
javaslatot tesz a miniszternek, hogy 140 kataszt- 
rális hold legelőnek Dr. Ferenczy Elek és özv. 
Szirmay Ödönné földbirtokosoktól való megvá
sárlásához a miniszter államsegélylyel hozzájá
ruljon.

Uj orvosi körletek. Az uj közegészség
ügyi torvény alapján, ennek életbeléptetésével az 
eddigi nagymihályi két körből négy lesz, még pe
dig Nagymihály városi. Nagymihály székhelyivel: 
Nagymihály vidéki, Bánócz székhelyivel: bánóczi 
és Málcza székhelvlyel málczai kör. Miután pedig 
orvosi székhely csak ott lehet, ahol gyógyszertár 
is van, ennélfogva Bánócz községének gyógyszer
tárat fognak engedélyezni.

A vendéglősök kongresszusáról. A 
magyarországi vendéglősök és szállodások egye
sülete f. hó 10-én tartotta ezidei kongresszusát 
Gundel János elnöklete mellett Debrecenben. A 
kongresszuson a nagymihályi sörgyár is kép
viselve volt Medák Géza ügyvezető-igazgató és 
Schönberger Géza főkönyvelő által. A képviselte- 
tést aktuálissá tette azon körülmény, hogy a gyár
nak Debrecenben nagybani sörraktára van s igy 
megragadta az alkalmat, hogy gyártmányait az 
ország minden részéből ez alkalommal Debrecenbe 
sereglett vendéglősök és szállodásokkal, mint a 
bírálatra leghivatottabb szakemberekkel megismer
tesse, a mely akcióját a sörgyárnak nem várt si
ker koronázta. A kongresszus tagjai ugyanis Gun- 
dél János elnök vezetésével meglátogatták a Mar- 
git-fürdő telepen lévő sörraktárt, a hol a vendé
geket Medák Géza igazgató és Mtlller Adolf sör
raktáros fogadta. A vendégek között volt Afdr- 
tonffy Márton kereskedelmi miniszteri tanácsos, 
az ipariskolák főfelügyelője, a kereskedelmi minis
tér kiküldötte. Benedek János országgyűlési kép
viselő, az ipartársulat jogtanácsosa, Malter Károly, 
a budapesti pincér-szakiskola igazgatója, Hauer 
Bertalan, a debreceni vendéglősök egyesületének 
elnöke stb. stb., a kik s ezek közül legelsőbben 
Gundel János, a neves budapesti vendéglős és

És egy napon levelet kapott Rita.
„Gerde Rita ! Tündöklő csillag ott fenn az 

elérhetetlen magasságban ! . . . feloldlak ! Lányok 
ülnek itt körülöttem. Gambrinusz országában mu
latok és a leányok szorgalmasan töltenek nekem ! 
Részemre elérhetetlen a tündöklő csillag ott fenn 
a magasban, azért a lidércfénvnyel érem be! Li- 
dércck táncolnak körülöttem és magatn is táncra 
perdülök. Nem fázom, nem éhezem . . . nem szom
jazom a szerelmet ... de' a dicsőséget sem ! . .

Isten veled, tündöklő csillag !
Felejtsed el azt. aki a lidércek és az arany

borjú körül táncol ! Holnap már karikagyűrű csil
log az ujjamon és olyan asszonyt ölelek, akinek 
aranyai pótolni fogják a dicsőséget és az .. . 
ideált!....“

Rita halovány lett. A kezei reszkettek és 
félt, hogy szivét megrepeszti hatalmas dobogása !

Gépiesen emelkedett fel helyéről és Íróasz
talához táinolygott. Ott állott az „ö" arcképe. 
Kifejtette a keretből ... a sötétülő szobában 
gyertyát gyújtott és a lángok martalékává lett az, 
ami már nem volt az övé ... és ez életben soha 
többé nem lehetett azzá 1 . . .

Alom volt .... szépséges, tündöklő álom I 
És az álom — elmúlt.

Révész Tihamér. 



szállodás a szó szoros értelmében el voltak ra
gadtatva a nagymihályi sörgyár gyártmányainak 
kitűnő minőségitől s kivétel nélkül oda nyilatkoz
tak, hogy ezen gyártmányok bátran felvehetik a 
versenyt az ország bármely sörgyártmányával ; kü
lönösen Gundel János kongresszusi elnök hang
súlyozta ezt. A társaság csak a késő esteli órák
ban oszlott szét.

Villanyvilágítás az Izr templomban. 
A nagymihályi izraelita hitközség elöljárósága az 
izr. templomot villanyvilágítással rendezteti he, 
mely világítás a közeledő nagy izr. ünnepek al
kalmával már működni fog.

Elitéit segédjegyző. A sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék f. hó 11-én sikkasztásért 4 havi 
fogházra Ítélte Petró András butkai segédjegyzőt.

Pályázat hivatalszolga! állásra A sá
toraljaújhelyi kir. törvényszék elnöke pályázatot 
hirdet a Zboján György nyugdíjaztatásával a nagy
mihályi kir. járásbíróságnál hivatalszolgai állasra. 
A pályázatok f. évi október l-éig adandók be a 
nevezett hatósághoz.

Nem lesz ellenőrző szemle. Honvé
delmi ministeri rendelet szerint az idei ellenőrző 
szemlék elmaradnak. Ellenben elrendelte a hon
védelmi miniszter, hogy tartósan szabadságolt, a 
szolgálatból vagy fegyvergyakorlatról elbocsátott 
legénységet különös gonddal oktassák ki jelentke
zési kötelességeikről. A tiszti ellenőiző-szemlék az 
idén is a szokott módon megtartatnak.

Pesti Hírlap. .4 legelterjedtebb politikai 
napilap a Pesti Hirlap. amelyről tehát joggal 
mondhatni el, hogy legkedvesebb lapja a közön
ségnek. Három évtized óta hirdeti a szinmagyar 
radikális nemzeti politikát, teljesen függetlenül pár
toktól és kormányoktól. Nagy elterjedését első sor
ban ennek köszönheti. De ezenfelül annak is. hogy 
mint a legnagyobb magyar napilap oly változatos 
tartalommal jelenik meg naponként, amely magá
ban alkalmas a magyar közönség fokozottabb ér
deklődésének felkeltésére. Aki egész éven át elő
fizetője a lapnak, ha csak negyedévenkint vagy 
havonkint fizet is elő, számot tarthat a Pesti 
Hirlap nagy képes naptárára (karácsonyi ajándé
kul) és kedvezményes áron rendelheti meg a Di
vat-Szalon cimü kitűnő divatlapot. A Pesti Hirlap 
előfizetési ára negyedévre 7 korona. 2 hóra 4 ko
rona 80 fillér, egy hóra 2 korona 40 fillér. A 
Divat-Szalonnal együtt negyedévre 9 korona. A 
kiadóhivatal cime : Budapest, V., Váci-körut 78.

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.

Köszönetnyilvánítás.
Édes anyám, özv. Weinberger Náthánné 

elhalálozása alkalmából oly sokan kerestek 
fel részvétnyilatkozataikkal, hogy egyenként 
lehetetlen azokért köszönetét mondanom. 
Fogadják ezúton hálás köszönetéinél mind
azok. a kik a megpróbáltatás e szomorú 
napjaiban vigaszukkal felkerestek.

Csemernye, 1908. szeptember 17.

Weinberger Arthur.

Az uj végrehajtási novella élet
beléptetése folytán szükséges

» értesítési 
nyomtatványok haphatók

LANDESMAN 0.
könyv  kereskedésében Nagymihályon. £ |

C S -A- T2 ZlST O K .

A tücsök és a hangya.
— .Mese.

Aesopus tücskének és hangyájának unokái | 
találkoztak a XX. században. S ime az akkoritól 
merőben elütő társalgás folyik közöttük. A tücsök, 
aki már nem soványan és lerongyolódva, hanem 
elegánsan, büszkén s meglehetős pocakkal jár-kel 
a világban, kezdi a beszédet.

— Jó napot. Hangya ur, épen magát kere
sem.

— Jó napot, miben lehetek szolgalatára ? 
Tudja azt a bizonyos gabor. t kérném, 

ami nálam köztudomás szerint minden télen ki
fogy.

— Nagyon sajnálom Tücsök uram, de ma
gamnak is szükségem van. Miért nem dolgozott 
ön is úgy mint én. most nem kellene mástól 
kérnie.

— Holló, barátocskáin, nem ugv verik a 
cigányt. Ha azt hiszi, hogy most is elkiildhet és 
kielégíthet azzal a rég elkoptatott, a szorgalomról 
szóló frázissal, vagy ha úgy tetszik aforizmával, 
úgy nagyon és kellemetlenül csalódik.

Azóta, hogy a tücskök faja ezzel megelége
dett, sok viz folyt le a Dunán. Más idők járnák 
és más szelek fújnak. Most már nem kérünk, ha
nem veszünk.

De különben is jegyezze meg. hogy egyikre 
sincs igen szükségünk. Adnak maguk ugv is a 
szervezetünknek. Igen, mert mi is szervezkedtünk. 
Nem volna igazság, hogy csak a hangyák szer
vezkedhessenek. Igen megvan a tücskök szerve
zete. Es nálunk is van munka megosztás. Ugy-e 
mily paradox állítás, a tücsköknél munka meg
osztás. Pedig úgy van. És dolgozunk. De nem a 
kezünkkel, vagy fejünkkel, csak a szájjal. Most 
pl. jelszavakkal dolgozunk. Vannak nálunk haza
fias, liberális, szociális és felekezeti jelszavak. S 
most leginkább az utóbbiak hajtanak a közös 
kasszába.

Ezekkel elkábitjnk magukat s eredményké
pen csak úgy dűl —- a gabona. Szóval mi is 
munkából élünk, de a maguk munkájából. S lát
hatja. hogy elég jól élünk, gazdagok s tiszteltek, 
sőt még miniszterek vagv államtitkárok is leszünk. 
Mert azt csak megengedi, hogy hangyaminisztert 
még maga sem látott, de tücskökből eleget.

A társadalomban dolgoznak és élveznek. 
Csakhogy mások dolgoznak és mások élveznek. 
Manapság tücsöknek kell születni, ha valaki él
vezni akar, mert a születés, de csak a tücsök szü
letés predesztinál az élvezetre s vagyonra.

Azért ne is jöjjön a munkáról s szorgalom
ról szóló beszédeivel, mert márna még a „nép 
apjánál" is csak a születés számit.

De most már sietek. Jónapot.
Krats.

bel.lÓH oxnrkasxin Dr. Kállai Józaef.
Kiadóhivatalt mffveicatá kandal Józaef.

Hirdetések.
2014/1908.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírre teszi, hogy a Málcza és 
Vidéke Takarék- és Hitelegylet mint Szövetkezet 
végrehajtatónak, (Sztaskó• Miskó György végre
hajtást szenvedő elleni 600 korona tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi 
kir. járásbíróság területén levő a málezai 13 sz. 
tjkvben A 1 208, 306. 340 hrsz. alatt felvett s B 
416 s. sz. a. Sztaskó Miskó György végrehajtást 
szenvedő nevén álló illetőségre 1112 K. a málcai 
477 sz. tjkvben AX-»1« >1 b hrsz. alatt felvett s 
B 7. ssz. alatt Miskó György végrehajtást szen
vedett nevén álló illetőségre 62 K, a kisiáskai 71 
sz. tjkvben A 1 453/6 lusz. a. felvett s B 31 ssz. 
a. fentnevezett végrehajtást szenvedő nevén álló 
illetőségre 208 K. továbbá az együttesen s egy
szerre árverés alá bocsátandó mái *ai 227 sz. tjk. 
411/7 hr. a málcai 411/11 hr. a málcai 275 sz. 
tjkvi 418c 2 hr. a málcai 323 sz. tjkvi 411,22 hr. 
a málcai 422 sz. tjkvi 418/a, 414. 415 hisz, alatt 
felvett s B 2. B 48. B 48, B 22 ssz. a. fentue- 
vezeti végrehajtást szenvedő nevén álló illetőségekre 
93 koronában ezennel megállapitott kikiáltási ár
ban elrendeltetik azzal, hogy a B 7 ssz. a. özv. 

Miskó Györgyné Vaszily Erzsébet javára bekebele
zett özvegyi jog az árverés által nem érintetik,- 
ezennel megállapitott kikiáltási árban elrendelte 
«•> hogv a fentebb megjelölt ingatlanok az 1908. 
évi október hó 12. napján délelőtt 9 órakor 
Málcza község birajanak házánál, ennek utána pe
dig Kisráska birájanak házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapitott kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10" „-át vagyis 111 korona 20 fillért, 
6 K 20 f, 20 K 80 f és 9 K .'10 ft készpénzben, 
vagy az 1881. LX. te. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számittottés az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. alatt kelt igazságügyi min. rendelet 8-ik 
§ aban kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előle
ge* elhelyezéséről kiállít, szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagymi- 
hályban 1908. évi julius hó 28-án.

Garblnszky, kir. járásbiró.

Aki valódi angol szövetből 

jó és olcsó öltönyt 
viselni akar, szíveskedjék újonnan 
berendezett gyapjuáru-raktáramat 
megtekinteni.

Tisztelettel 

feldmanri I. Dávid 
Nagymihály, Kossuth Lajos-utca 28. szám.

értesítés.
Mély tisztelettel van szerencsém értesíteni a 

n. é. hölgyközönséget, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet.
Ungvárról Nagymihályba, a Kossuth Lajos-utca 
26. sz. alatt lévő Tischlerféle házba helyeztem 
át, a melyben francia és angol szabású toiletteket 
a legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

Főtörekvésem leend t. pártfogóim bizalmát 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn a n. é. 
hölgyközönség szives pártfogását kérem, vagyok 
kiváló tisztelettel

R. Josefovits Boris.

KEJL-LAKK
legkitűnőbb mázoló szer ■

I - puha padló számára.
Keil-féie viaszkenócs kemény padló szamara. 
Keil-fele feher GLASUR fenymaz 90 fillér. 
Keil-fele arany-fénymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden szinben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.

Az „ÜSTÖKÖS"
0 a legjobb magyar viczlap. £ 
Hetenkint 20 oldal, színes képek.

Előfizetés: félévre (jul dec ) 6 kor 
n negyedévre (jul okt.) 3 kor

A ki a félévi előfizetést most 
beküldi ingyen kapja az 1907. évi 
teljes bekötött évfolyamot. (700 oldal 
vicc, kép. stb.)
Utalványcim: üstökös, Budapest Y., Szabdasf lí.



Nagykikindai gyártmány.
Bohn-féle szab, biztonsági át- 

feilócserép 272. szám.

BOHN M. es TÁRSAI
---------------- NAGYKIKINDA és ZSOMBOLYA. ----------------

Legiégibb. legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon 

a BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK
NAGYKIKINDÁN és ZSOMBOLYÁN.

Alapittatott 1864. £ Lteg^|5kelóbb referenciák. £ Alapittatott 1864. 

—— 50 millió évi gyártás ——— 
a cs. és kir. szab. ^Bohn-féle biztonsági átfedő cserepekből.

VASOXYD természetes vörös színben vagy kátrányozva.

C \/ □ r + m n 1/ n 1/ • Bohn-féle szabadalmazott biztonsági átfedőcserepek. 
U y d I Ulldliyutx. Legolcsóbb, legszebb tetőzet. .

mr Képes árjegyzék és^minták’kiv állatra ingyen és bérmentve, J

JELENKOR LE6J0BBTETÖFEDÉS1ANYA6AJ

STBRHYV
PALA

■ I
A Nagymihályi Gazdasági Bank

MRGYARORSZAGI KÖZPONT: 

'/ETERNIT MÜVEK* 
HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST, ahdrássy-út33.

Részvénytársaság 

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette és e őzéiből egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 
kötelezi magát 1 koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt 10W0 koronára nő 
fel. ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha- 
láloznék. az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését 15 évelőit beszüntetné, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézbez kaphatja.

Beléphetnek 20—00 évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronád téléit Is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
meg. hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 

összeg, melyet az országban ilyképeit jegyeztek.
Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihágyi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

l
Brügler Lajos Nagymihály.
Elvállal úgy helyben, mint vidéken, mindennemű epületek és ten p- 
lomok fedélzeteinek ETERNIT-palával való fedését, jutányos áron.

Budopeat, Vaoai«körut 03,
■CKlnUnvosabB

egyéb gazdasági gépek.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában

óra, ekszer, 
arany- <•> ezüstnemüekben. —
Inga es sálon órák, aszal! készletek, 
Opitkal tárgyak : Látcsövek. Thermometer. 
Barométer, nickel. arany és ezüst foglalatú 
szemüvegek és csíptetek dioptiméter szerint.

GRAMOPHONOK ’
CLAYTON & SHUTTLEWORTH

den nálam vásárolt őrs 
jótállást válla ok.

tetsző árukért a pénzt azot.nai 
isszaküldőm. — Az összes ;
m. kir. éremhivatal által n 

izsgalva, ennek pecsétjével 
annak látva. I'ört arany 
:úst tárgyakat veszek vagy be

cserélek. V idéki megrendelt sek 
gyorsan es pontosan teljesittetnek. 
(iramophon- < - óra-javitások a 
legrövidebb idő alatt jutányos 
és pontosan eszközöltetnek. :

Locomobil és gőz cséplőgépek,
Bzalmakazalozők, lárgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők,
tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratogepaa, 

azénagyüjtők, boronák, sorvetőgópek, Plánét jr. 
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricáé- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemaa
acaél-akék. 2- és 3-vasu ekók és

Hírrlpi'PCPlz Íutányosan felvétetnek e 
Ilii UUlOOOtX |ap kiadóhivatalában. ZZ


