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Kéziratok nem adatnak viaeza.
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Nyllt-ter soronklnt 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az olődzetéaek, birdetéai éa nyilttAi 

díjak küldendők : 
Landzaman B. könyvnyomdája.

Szabad tanítás.
A szabad tanítás eszméje méltó arra, 

hogy a kulturális haladás minden híve a 
legodaadóbban támogassa. A szabad taní
tás fogalma körülbelül fedi a felnőttek ok
tatásának fogalmát, amennyiben általános
ságban ugyanazt a célt szolgálja. Tudjuk 
mindnyájan, milyen kevés az, amit manap
ság a divó oktatási rend mellett a közép
iskolákban tanulni lehet. Latint és görögöt 
tanítanak ahelyett, hogy a németet jól s 
az angol és francia nyelvet tanítanák. Kis 
nemzet vagyunk, Európa nagyhatalmai kö
zött kell élnünk s nincs az az iskolázott 
ember nálunk, aki pályáján sokszor ne 
érezte volna a hiányt, sót a kárt amiatt, 
hogy németül, angolul vagy franciául nem 
tud. Németül még csak tudunk valahogyan, 
de már a másik két világnyelvhez, ame
lyek pedig a külföldön a mindennapos 
műveltség okvetlen kellékei, alig konyit 
minden ezredik iskolázott ember. S azután 
itt van a történelem, melyet meghamisítva 
adnak elő, itt a szociológia, amelylyel ab
szolúte nem foglalkoznak, dacára annak, 
hogy a népek sorsának intézésében vezető 
szerep jut a tudomány ezen ágának; itt 
az irodalom történet, mely ósdi s elavult. 
Bármilyen szempontból vizsgáljuk is a mai 
középiskolai oktatást, az hiányos és elma
radott, épenséggel nincsen összhangban az 
élet követelményeivel. A középiskolát vég

T A R C Z A.
Kellemes tévedés.

Lorics Józsefet teljesen kielégítette az az ál
lás, mit a megyénél elfoglalt. Még innen volt a 
harmincon, mikor árvaszéki ülnök volt. Lomha 
természetével teljesen megegyezett az a megnyug
tató érzés, hogy neki a gyámsági törvényen kí
vül semmi egyébbel nem kell vesződnie. Szelidebb 
lelkét mindig kellemesen zsongatta az a gondo
lat, hogy hivatása az árvák érdekét megvédeni. 
Menin ivei szebb, nemesebb foglalkozás ez, mint, 
teszem, az árvákat kifosztani.

Apja Lorics Mihály, nyugalmazott számtartó 
volt, ki negyven évi szolgálattal nemcsak tisztes
séges nyugdíjra, te tekintélyes magánvagyon™ is 
tett szert. A beavatottak az beszélték, hogy leá
nyának, Józsának negyvenezer forint hozományt 
szánt. Több gyermeke nem volt.

Az öreg számtartó beteg felesége miatt min
den esztendőben fürdőre járt. Természetesen Jó- 
zsát is magával vitte. Hátha akad valaki a für
dőn .... hátha ott kerül az igazi ... A gondol
kozásnak ebben a módjában a szülök olyan egy
formák. mint — bocsánat a kifejezésért — a tyúk
tojások.

Utoljára Hévvizen voltak, hol Józsának ud
varlók tekintetében jelentős sikere volt. Néhány 
fiatal fürdővendég s néhány Keszthelyen állomá
sozó honvédhuszártiszt állandóan körülötte setten
kedett.

A regényíró szemével nézve, Józsa nem volt 
szépség. Túlságos moiettsége. szabálytalan vo

zett férfi a szónak modern értelmében való 
műveltségtől roppant messze áll, s ha va
lóban műveltté akar lenni, éjét nappallá 
téve kell tanulnia, olvasgatni. Ezt könnyíti 
meg, sőt ezt teszi lehetővé a szabad ta
nítás, ha arravaló, hivatott tudományt mi
velő férfiak tanítanak.

Es ha a középiskolai tanultság ilyen 
hiányos, micsoda ijesztően alacsony nívón 
kell hogy álljon elemi iskolát végzett em
ber képzettsége! Bizony egy jottával sem 
terjed túl az írni olvasni tudás gyér bírá
sánál s ha elgondoljuk micsoda ismerete
ket kíván ma az élet egy megbízható, ér
telmes munkástól, kell, hogy belássuk, hogy 
a munkásoknak elsősorban szükségük van 
a további tanulásra, amit a szabad tanítás 
nyújt a legjobban nekik.

Hála és elismerés illeti meg tehát a 
közoktatásügyi minisztert, aki most tör
vényjavaslatot készül alkotni az állami sza
bad tanításról. Az állam, ez az egyedüli 
hatalom Magyarországon veszi kezébe a 
szabad tanítás ügyét, amely módot nyújt 
a többé kevésbbé iskolázott embereknek 
arra, hogy ismeretkörüket gyarapítsák. De 
nagyon téved az, ki azt hiszi, hogy az 
ilyen szabad tanítási tanfolyamoknak csak 
a városokban van helye, szükség van 
ezekre a falvakban is. Tanerők rendelke
zésre állanak: jegyzők, tanítók, papok s 
az intelligenciának egyéb tagjai, akiknek

násai, kissé rekedt ?s hangja, szinte kizárta, hogy 
a fantáziába 1 izgalmi s szerelni históriák hősnő
iéként szere, eljeii. Szerencsére az élet nem olyan 
akadékoskodj, m nt a regény. Mondjuk egysze
rűen, az élet oko: abb: megalkuszik, kiegyezik. 
És ezt okosi.n tes.i. Az uc varlók teljesen egyet
értettek abb: n. hojy Józsa barna, lelkes szemé
ből annyi ér elem sugárzik hogy tekintetbe véve 
az öreg szántartó előnyös vagyoni helyzetét, bárki

, is habozás nélkül t lábaihoz omolhat.
Ezt n aga Jjzsa is tudta és gvt.kran nem 

j minden keserűség nélkül tapasztalta, hogy az ud- 
I varlók milyen alaposan vannak tájékozva a papa 
. nagy tejgazdasága és a fejős tehenek száma fe- 
1 lől. Nem egyszer szomorúan konstatálta, hogy 

ezeknek a teheneknek a hátán kell neki a bol
dogság révébe jutni.

— Ez igy van, - - konstatálta az okos le
ány, — a papa jóformán azért dolgozott egész 
életében, hogy az én férjemnek legyen bőséges 
költőpénze.

Mikor augusztus utolján hazajöttek Hévviz- 
röl, Józsa. József bátyjának hűségesen beszámolt 
az iszapos források környékén tett tapasztalatok
ról.

Meg kell jegyeznem, hogy a szelidlelkü ár
vaszéki ülnök rajongóim szerette kis tömzsi, okos 
húgát. Most is áhítattal hallgatta a legjelentékte
lenebb részletet is, mely húgának szórakozásával 
vonatkozásban állott Egyik rövidebb pauza után 
Józsa pajkos mosolynál mondotta :

Igaz a, majd férjhez mentem.
— Olló ! — kiáltott József közbe.

Igen, — folytatta Józsa, az egyik ud-

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

bizonyos irányban tudásuk és műveltsé
gűk van. A falusi felnőtteknek persze egé
szen más, alacsonyabb nivóju előadásokra 
van szükségük, mint a városiaknak.

Ami a városokat illeti, már azért is 
nagy hivatást töltene be a szabad tanítás, 
mert a felnőttek oktatását kivenné a nem
zetközi szociáldemokrácia szakszervezetei
nek kezéből, illetve versenyre kelne azok
kal.

Hazafias és modern szellemnek kell 
keresztül vonulnia a szabad tanításon, 
igy. sőt csakis igy fog megfelelni annak 
a nagy hivatásnak, hogy a magyar nép 
egyetemét a kultúra utján előbbre vigye. 
Ha jól kifejlesztik ezt az intézményt, a 
művelődésnek éppen olyan fontos és nép
szerű tényezője lesz, mint az iskola, amely
nek hibáit is korrigálni fogja.

A vidéki hatóságok, főleg a társada
lom, minden tőlük telhetőt kövessenek el, 
hogy a kultuszminiszter derék kezdemé
nyezése minél hamarább nagystílű intéz- 
ménynyé váljék.

Nagymihály város költségvetése. A 
város 1909. évi költségvetése a legutóbbi közgyű
lésen lett tárgyalva és elfogadva. Mint a költség
vetésből látjuk, az előirányzott szükséglet 55458 
K 74 fillért tesz ki. ezzel szemben a fedezet csu
pán 17677 K 12 fillér s ekép 37781 K 62 fillér 
a hiány, a mely pótadóval lesz fedezve. A jövő 
évre a hiánynak fedezhetése céljából a pótadó a 
földadó után 32%-ban, az egyéb adók után pedig 

varló egész komolyan kijelentette, hogy mihelyt 
titkár lesz, eljön és oltárhoz vezet.

Az árvaszéki ülnök komolyan vette a dolgot.
— Mihelyt titkár lesz, — ismételte, — hát 

most micsoda ?
— Fogalmazó.
— Hol?
— A minisztériumban.
— Melyikben ?
Józsa fel kacagott.
— Odáig nem jutottunk, hogy azt is meg

vallotta volna. Egyébként csak azért emlitem, 
mert az illető jól ismer téged.

— Úgy ? Hogy hívják ?
— Nagy Jenőnek.
Az árvaszéki ülnök felugrott örömében.
—- Nagy Jenő ! Igazán ? No ez pompás ! A 

legjobb barátom. Te, Józsa. ez az egyetlen fiú, a 
kihez őszintén, komolyan ragaszkodtam. Imádtam ! 
De meg is érdemli ! . .

— Igazán ?
— Esküszöm ! Nem akarok sokat mondani, 

de büszke lennék, ha sógorom lenne . . .
Lám, lám . . .

József elragadtatással folytatta :
Jozsa, ha te úgy ösmernéd, mint én ! Ha 

tudnád, micsoda közjogász.
Józsa közömbösen vont vállat, jelezvén, hogy 

a közjog csak igen kis mértékben imponál neki. 
József lelkesedéssel folytatta :

— Igazi tudós, a mellett szerény, ki egy
szerűen letagadni képes érdemeit. Te. nekem most 
is Jenő az eszményképem . . . Azt mondod, hogy



48* 0-ban állapíttatott meg. Mindenesetre örvende- | 
tes dolog, hogy a (útadó kevesbedik. A költség
vetés főbb kiadási tételei az állami iskola es 
az ipariskola 2* ,,-os hozzájárulása, a mely 9790 
K 60 fillért tesz ki. E tétel az. a melyet sinyleni 
fogunk örökké, a méh he belementünk annak ide
jén anélkül, hogy annak következményeivel szá
moltunk volna. Nincs község az országban, a mely 
hasonló anyagi viszonyok között az állami nép
oktatáshoz annyival hozzájárulná évente és mi 
még ingyen telket is adtunk. Itt az idő, hogy ko
molyan gondolkodjunk azon, mikép lehetne e sú
lyos tehertől némikép is szabadulni. Hiszen ha 
ily nagy összeget évente csatornázásra fordíthat
nánk, akkor a közegészségügynek oly nagy 
szolgálatot teszünk, melyért a késő utókor is há
lás lesz, akkor nem fogunk miazmás es élvezhe
tetlen vizet inni, ekkor a járványok cvről-évre nem 
újulnak meg. — A személyes járandóságok 12<»10 
koronát tesznek, a temető vételárának második 
részlete 4368 korona. A bevételek legnagyobb ré
szét a takarékpénztárak pótadója képezi.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket. a kik még hátralékban van- i 

nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy \ 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát- j 

ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. -4 KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK
Áthelyezés. A vallás- és közoktatásiig} i 

miniszter Meszlényi Árpád alsógyertyáni állami 
elemi iskolai tanítót a sztropkói elemi iskolához 
helyezte át.

Gondnokság alá helyezés. A sátoral
jaújhelyi kir. törvényszék közhírré teszi, miszerint 
Macsenko Györgyné őrmezői lakost elmebetegség 
miatt gondnokság alá helyezte.

A ragadós száj- és körömfájás vár
megyénk területén több helyen fellépi ' Ezen kö
rülményt a főszolgabíró azzal közli a községek 
elöljáróságaival, miszerint minden gyanús állat
megbetegedésről halakéJtalanul tegyenek jelentést 
a járási m. kir. állatorvosnak.

— Blrtokvásárlás. \ nátafalvai Dr. Fe- 
renczy Elek és özv. Szirmay Ödönné tulajdonát 
képezett birtokból lesznai gazdák újabban .>0 hol
dat vásároltak meg örökáron. — Ugyancsak a n.i- 
tafulvai Xátafalusi-Mv birtokból 80 holdat ntárk- 
csemernyei gazdák vásárolták. Ugy látszik, hogy 
a földvásárlás ismét kezdetét veszi, ami összefüg
gésben van azzal, hogy vidékünkről napról-napra 
ismét kivándorolnak Amerikába.

Telefon Varannón. Szégyen pir fut ar
cunkba. a midőn hírül adjuk, hogy a telefonháló
zat immár Varannóig lett kiépítve és november 
hó 15-én a helyközi forgalomnak lesz átadva. 
Varannón 4. mondd /ngj' előfizető van, Gálszé- 
csen pedig fi, holott Nagymihály város közönsége 
40 előfizetőt biztosított. Maholnap az egész vár
megyében lesz telefon, Sztropkón még ez év fo
lyamán lesz bevezetve, mi pedig várni fogunk ad 
graecas kalendas. holott a minisztériumban jól 
tudják, hogy Sátoraljaújhely után Nagymihály a 
vármegye legforgalmasabb és legélénkebb helye. 
De hát megszoktuk már, hogy a kormánynál jogra 
és méltányosságra, még kevésbbé pedig igazságra 
számítani nem szabad, mert kérdjük mi, igazság 
e az. jogos és méltányos dolog e az. hogy ki
csiny és forgalommal absolute nem biró községek 
megkapják az összeköttetést, Nagymihály pedig 
nem. I'elhivjuk különben e visszás körülményre 
Gróf Sztáray Sándor és Czibur Bertalan ország
gyűlési képviselő urak figyelmét.

Leugrott a vonatról. Petricsko János 
lászlófalvai ember, a ki Homonnáról Koskóczra 
utazott, az elmúlt hó 29-én egy kilóméternyi tá
volságra a koskóczi állomástól egy III. osztályú 
kocsiból kiugrott. A szerencsétlen ember, hogy az 
átjáróhoz közelebb fekvő falujába érhessen, az ál
lomás előtt ugrott le a vonatról, vesztére azon
ban a kocsik kerekei alá esett, melyek lábait el
vágták. I’etricskót hordágyon szállították be a ho- 
monnai közkórházba.

Műkedvelői előadás. Mint értesülünk, az 
alakuló uj jégpálya költségeinek fedezésére terve
zett műkedvelői előadás december hó 4-éu az 
„Aranybika" szálló termeiben lesz megtartva. A 
rendezőség most állítja össze a műsort és a jövő 
hét folyamán kiküldi a meghívókat.

Felhívás a baromfitenyésztőkhöz ! A 
Baromfitenyésztők Orsz. Egyesük Zemplén vár
megye terük lén több keltető gépet hajlandó hasz
nálat céljából elhelyezni. A gépet csak olyanok

a minisztériumban van, ez tévedés, tudtommal a 
közalapítványi igazgatóságnál van. de ez mellékes.

Rám nézve egész mellékes. mondotta 
Józsa, nem érdekel az az ur.

-- Lehetetlen! kiáltotta.
Es szomorúan tette hozzá :

Milyen kár' Ah, Józsa, ha ugy ismernéd, 
mint én. Milyen szive van annak a fiúnak és 
mennyi esze ! Emlékszem, hogy valami francia 
tudományos munkát fordított, a mit jól megfizet
tek. Es tudod, mit tett a pénzzel ?

- Elköltötte.
Olló, a bátyja özvegyének küldte az 

utolsó garasig. Képzeld, egy fiatal ember, a fő
városban, hol minden lépés költekezésre csábit, 
hol soha nincs elég pénze az embernek . . . meg
vonja magától, ócska télikabátban jár, hogy bő
kezűen segélyezhesse sógornőjét . . . De ez semmi.

— No. már ez valami. — mondotta Józsa 
hirtelen komolysággal.

— Hallgasd csak meg a következő esetet, 
melynek szem- és fültanuja voltam. Kis korcs- 
márosné özvegyasszony volt, a leánya elég csinos. 
Erről a leányról sok mindenfélét mondottak, de 
mi tudtuk, hogy tisztességes leány, csak kissé 
szabad modorú. Egyszer egy ur, könyvelő volt, 
valami komisz rágalmat terjesztett róla. Jenő 
rendreutasitotta s mikor ez szemtelenül megismé
telte a rágalmat, Jenő olyan lovagiatlanul bánt el 
vele, hogy annál lovagiasabbat én sohasem lát
tam . . .

— Mit tett ? — kérdezte Józsa.
— Megverte. De alaposan. Csihi-puhi! A 

hol érte.
— Érdekes.

Mi. én magam is azt hittem eleinte, hogy 
valami vonzalmat érez a korcsmárosleány iránt. 
Saó sincs r<>la. Jóformán nem is beszelt vele 

csak a legszükségesebbet, de nem engedte, hogy 
valaki egy védtelen leányt. . . Érted ?

Érteni. Azaz mégsem.. . József. — mon
dotta a leány, reám ez a te Jenő barátod egé
szen más benyomást tett. Én raffinált hozomány
vadásznak néztem s a szerint bántam is vele.

Lehetetlen '.
Ismételtem, ugy van. raffinált. . . Képzeld, 

ugy akarta feltüntetni a dolgot, mint a ki tisztán 
személyemhez vonzódik. Szerelmet vallott, házas
ságot ígért, de megkért, hogy ne szóljak egy szót 
sem szüleimnek . . . Bántó, visszatetsző arrogan
ciájában azt képzetle. hogy fülig szerelmes vagyok 
belé s hogy ezentúl egyebet sem fogok tenni ott- 

| hon. mint számlálni a perceket, mikor eljön, hogy 
keblére vonjon.

A jólelkii árvaszeki ülnök csüggedten rázta 
a fejét.

Józsa. — mondotta erős meggyőződés
sel, — te ezt az embert hibásan ítélted meg.

Két héttel később Lorics József, minthogy 
épp akkor vette ki vakációját, felkereste Nagy 
Jenő barátját a közalapítványi igazgatóságban. A 
két barát öröme őszintén meleg volt. József alig 
várta, hogy elmondhassa jövetele célját.

Édes Jenő, - kezdette, te megkérted 
húgom kezét.

En ? - csodálkozott Nagy Jenő.
— Igen, tudom, hogy szigorú titoktartást 

kértél tőle. De az ilyen titkok rendesen kipatta- 
nak.

Nagy Jenő jóízűen mosolygott.
Ez igazán mély titok. — mondotta. — 

én tudniillik sohasem láttam a húgodat.
— Ju, jó. — idegeskedett az árvaszéki ül

nök, — hát Hév vizen.
— Soha színét se láttám Hévviznek.

Mar engedj meg . . . 

kaphatják, a kik hajlandók az ügynek buzgó apos
tolai lenni s a népet a mesterséges keltetés és ne
veléssel megismertetni. A keltető gépek 1 évi 
használatra ingyen engedtetnek át a vállalkozó te
nyésztőknek. kik azt kívánatra 40 százalékos ár
kedvezménynyel meg is vásárolhatják. A rendkí
vüli kedvezményes ár az 1 évi próbaidő alatt rész
letekben is törleszthető. A gepekre reflektáló ba
romfitenyésztők felkéretnek, hogy ebbeli igénye
iket a Zemplénvármegyei Gazdasági Egyesületnek 
f. évi november hó lfi-áig bejelenteni szívesked
jenek.

Zeneestély a „Kos“ szállodában. Mik
lós Jancsi zenekara vasárnap f. hó 8-ától kezdve 
minden vasárnap este zeneestélyt tart a „Kos“ 
szálloda nagytermében, melyre a t. zenekedvelő 
közönséget ezúton is tisztelettel meghívja.

A barkói mészbánya kiaknázására, mint 
már említettük, részvénytársaság alakulása van 
tervezve. Mint értesülünk, a részvénytársaság élére 
Gróf Andrássy Sándor országgyűlési képviselőt 
kívánják megnyerni az érdekeltek, a ki nem zár
kózik el attól, hogy az alakulásban részt vegyen. 
Ezzel az ügy újabb stádiumba került és remélhe
tőleg sikerülni fog a jövedelmezőnek Ígérkező rész
vénytársaságot megalakítani.

Eljegyzés. Dr. Fried Lajos országgyű
lési képviselő leányát, Piroskát e hó 2-án Sátor
aljaújhelyben eljegyezte Barna Dezső kereskedő.

Uj építkezés. A Kossuth Lajos-utca egy 
emeletes házzal szaporodik. A volt Lakner-féle tel
ken Rosenberg Ignácz és Widder Andor keres
kedők egy modern emeletes házat építenek, mely 
nagyban hozzá fog járulni főutcánk szépítéséhez.

Csak egy virágszálat. A tüdőbetegek 
javára az elmúlt héten gyűjtést rendeztek váro
sunkban. a mely alkalommal HM) koronán felüli 
összeg folyt be. a mely összeget rendeltetése he
lyére juttatott a város.

Cselédtörvény. A földmivelésügyi mi
niszter leiratban értesítette a vármegyét, hogy az 
uj cselédtörvény november liy 1-én lépett életbe és 
igy ettől a naptól kezdve cselédkönyv nélkül mun
kást szerződtetni nem szabad.

Tűz. Varannón az elmúlt héten nagyobb 
tüzeset volt, a mely alkalommal a főutcán 5 ház 
pusztult el. Szerencse, hogy a tűz nappal ütött 
ki, mert különben az egész utca leégett volna. A 
megindított nyomozás igazolta, miszerint a tüz
eset benzin robbanás folytán állott elő.

— Esküszöm, hogy soha.
József álmélkodva nézett barátjára.
— Soha? — kérdezte?
— Soha! — hangzott a határozott válasz. 

Ugy? Annál jobb . . . Akkor az egy má
sik Nagy Jenő volt, valami shviák ... Es te tar
tozol a neved becsületének azzal, hogy megismer
kedj húgommal.

Tartozom ?
— Igen, ha neki nem, hát nekem, a mi 

régi, igaz barátságunknak. Mindössze hat órai 
utazásról van szó, gyorsvonaton . . . Ezt nem ta
gadhatod meg tőlem.

Három óra múlva együtt ültek a gyorsvo
nat kupéjában. Szép nyári est volt, mikor a régi 
számtartói lakba érkeztek . . . József bemutatta 
bugának, ki egyedül ült a verandán, barátját.

Kedves Józsa, elhoztam az igazi Nagy 
Jenőt ... Ha megismered, kénytelen leszel elis
merni, hogy nem minden Nagy Jenő egyforma.

A leány, mikor kezet szorított a fiatal em
berrel mélyen elpirult.

Annyi sok szépet hallottam ön felöl, — 
mondotta némi zavarral.

- A Jóskától, ugy-e ? Nagyon hálás va
gyok barátomnak érte. De megvallom, hogy még
is jobb szeretném, ha személyes tapasztalatok 
alapján szerezne felőlem jó véleményt.

Magam is, — mondotta Józsa nyílt te
kintettel . . .

— Sőt én is, toldotta meg József, mint a 
ki elkerülhetetlennek tudja, hogy ez a két lény 
megérti egymást. A fejlemények már egv hét 
múlva igazat adtak neki . . . Jenő megkérte Jó
zsa kezét Meg is kapta . . . József homlokára ütött.

— És mindezt — mondotta, — annak a 
haszontalan Nagy Jenőnek köszönhetjük ... Az 
Isten éltesse. Zöldi Márton.



— Kiss szerencséje nagy! Köztudomású, 
hogy a m. kir. osztálysorsjáték tervezete a leg
kedvezőbb nyerési esélyeket nyújtja. Nagy nyere
mények mellett számos kisebb nyeremények van
nak és különösen az. hogy a fele a kibocsátott 
sorsjegyeknek — tehát minden második — nyer, 
az oka, hogy a nagyközönség minden rétege ki
próbálja szerencséjét. Ezer és ezer ember lett ily 
utón szegényből gazdaggá. Az uj sorsjáték I. osz
tályának húzása november 19. és 21-én lesz. Te
gyen szerencsekisérletet és vásároljon sorsjegyet 
az előnyösen ismert Kiss bankházában (Budapest, 
Kossuth Lajos-utca 13), mert pontosan és lelkiis
meretesen szolgálja ki vevőit és mert Kiss szeren
cséje nagy!

— Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „RÉTHY" figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk 60 fillérért, még pedig egy kedvelt régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és hu- 
rutos bántalmak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „RÉTHY" név.

A Pesti Hirlap, mint rendesen minden 
év őszén, ezúttal is figyelmezteti a magyar olva
sóközönséget. hogy immár 19-ik évfolyamába 
lépő nagy képes naptárát csak azok az előfize
tők kapják meg karácsonyi ajándékul, akik leg
alább három hónap óta járatják a lapot. Ne mu- 
laszsza el hát senki az alkalmat egy egész éven 
át használható, díszes kiállítású és gazdag tar
talmú ajándék-könyv megszerzésére, kivált mikor 
a lap, mely azt előfizetőinek adja. Magyarország 
első lapja. A Pesti Hirlap ma hazánkban a leg
elterjedtebb. tehát a legkedveltebb, legbővebb tar
talommal megjelenő és minden irányban függet
len, ép azért az igazságot bátor szókimondással 
hirdető újság. Vezércikkei, tárcái, esti levelei el- 
sőrendüek; színház-, hir-, szerkesztői üzenet- és 
vegyes-rovatai a leggazdagabbak; mulattató és 
humoros közleményeivel minden lapot felülmúl. 
A Pesti Hirlap minden előfizetője féláron rendel
heti meg a Divat-Szalon cimü, kitünően szerkesz
tett elsőrendű divatujságot, mely a hölgyek kö
rében általános kedveltségnek örvend. Fel tehát, 
aki még nem tette, siessen előfizetni a Pesti Hír
lapra, melynek ára egy hóra 2 kor. 40 fill., ne
gyedévre pedig 7 korona s a Divat-Szalonnal 
együtt 9 korona. A Pesti Hirlap cime: Budapest, 
Váci-körut 78.

A magyar újságírás szenzációjaI „A 
Nap' a magyar legkedvesebb lapja! A 48-as esz
mény és a magyar nemzeti törekvések egyetlen 
hü és kérlelhetlen szószólója. Főszerkesztő : Braun 
Sándor. Felelős szerkesztő : Hacsak Géza. Napon
kint 125.000 példány! Egy szám 2 krajcár. A 
Nap előfizetési ára: Egy évre 16 K, félévre 8 K, 
negyedévre 4 K. egy hónapra 1 K 40 fillér.

Fidibusz 1 A legkitűnőbb magyar élclap. 
Páratlan népszerűség. Remek szöveg, pompás 
képek ! Mesésen olcsó! Egy szám 5 krajcár. A 
Fidibusz előfizetési ára : Egész évre 6 K.. félévre 
3 K., negyedévre 1 K 50 fillér, egy hónapra 50 
fillér. Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal : 
Budapest, Rökk Szilárd-utca 9.

10 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..

O S OK.

Egy évben csak . . .
Egy évben csak egyszer nyílik a rózsa. 
Hányszor mondták, nem hajtottam a szóra. 
Ha nézhettem szőke lánykám szemébe. 
Nem törődtem jön-e nappal az éjre.

Nem volt bűnöm, csak az egy, hogy szerettem. 
Futhatott a futó idő felettem.
Feledtem a virág színét, illatát . . . 
Azt a kéjt nem, mit lánykám egy csókja ád.

Kék szemében megimádtam a napot, 
Halvány arca csókjaimtól pirt kapott. 
Es szerelmem virágának levelét. 
Mégis ez a szőke lányka tépte szét.

A szellő meg szétszórta a levelet.
Úgy fájt szivein, hogy a könnyem megeredt.

Azt hiszem, hogy földbe is tesz a bánat. 
Tört lélekkel mig eser.gem utánad

Úgy eltűntél, mint ősz jöttén a fecske.
En meg járok, lábad nyomát keresve, 
Megkérdem a zúgó vihart, felleget.
Nagy útjokon hol beszéltek te veled ? . .

Oda lett a rét virága, levele. 
Elnémult a dalos madár éneke.
\7. ősz: nap utólszor meg meg-megáll, 
S ugv köszönt a szőke Szamos partinai.

H<’ is szállong, tőle a föld fehér lesz. 
Jertek lányok, jertek el szemfedőmhez ! 
Nem siratni. - de ha könnytök lepereg. 
Hült ajkam még köszönetre megremeg.

Sírom felé ne tegyetek keresztet. 
Viseltem én. azóta hej' eleget.
Hányjátok be falevéllel. Iiaraszttal, 
Majd kerül rá zöld pázsit a tavaszszal.

Mert jöhet még olyan idő valaha.
Hogy az a lány ráborulna síromra . . . 
Elmegy százszor s mindannyiszor visszajő. 
Mert nem tudja, hol rejt el a temető.

Néma csönd ül az alföldi vidéken. 
Halvány holdfény terül rája szelíden.
Fel-fel zokog valahonnan a nóta . . .
. . . Egy évben csak egyszer nyílik a rózsa.

Szondy István.
F.lelŰH Dr. Kállai Józaef.
Ki»<tóhivai»li ii.iiv/Bt Lándel Józaef

Hirdetések.
2579/1908.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Kállai Jó
zsef nagymihályi ügyvéd által képviselt ., Málcza 
és Vidéke Takarék és Hitelegylet," mint szövet
kezet végrehajtatónak, Sztaskó Miskó György vég
rehajtást szenvedő elleni 600 korona sth. tőkekö
vetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a nagy
mihályi kir. járásbíróság területén levő a málezai 
13. sz. tjkvben A. 1. 208, 306, 340 hrsz. alatt fel
vett s B. 4, 16, 1, 7, ssz. alatt Sztaskó Miskó 
György végrehajtást szenvedő nevén álló illető- 
ség-rc Ilii kor. A málezai 477. sz. tjkvben A. I. 
418/c 1/b hrsz. a. felvett s B 7 sor. sz. a. Miskó 
György vgt. szenvedett nevén álló illetőségié 
62 korona, továbbá az együttesen s egyszerre 
árverés alá bocsátandó málezai 224 sz. tjkvi 411,7 
hr. a málezai 227 sz. tjkvi 411/11 hr. a málezai 
275 sz. tjkvi 418 c/2 hr. a málezai 323 sz. tjkvi 
411/22 hr. a málezai 422 sz. tjkvi 413/a, 414, 
415 hrsz. alatt felvett s B 2. 348. 348, 322 sor
szám alatt fentnevezett végrehajtást szenvedő ne
vén álló illetőségekre 93 koronában ezennel meg
állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlan jutalék az 1908. 
évi november hó 23-án délelőtt 9 órakor Málcza 
község birájának házánál ennek utána pedig Kis- 
ráska község birájának házánál megtartandó nyil
vános árverésen eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át vagyis 1 11 korona 20 fillért, 
6 K 20 f. 20 K 80 f, és 9 K 30 fillért készpénz
ben, 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 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előle- 
ges elhelyezéséről kiállít, szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagyrni- 
hályban 1908. évi október hó 15-én.

Garblnszky, kir. járásbiró.

Árlejtési hirdetmény.
A dobrókai gör. kath. iskolaszék 1909. 

tavaszán építendő 2 tantermü iskola építé
sére ezennel árlejtést hirdet.

Az árlejtés november hó 22-én dél
után 2 órakor Dobrókán a lelkészi hiva
talban fog megtartatni.

A pályázni óhajtók ugv a költségve
tést, mint a tervrajzot ugyanott az árlejtés . 
határnapjáig bármely vasárnap megtekint
hetik.

Dobróka, 1908. november 1.
Novak János

Köhögés, rekedtség és hurut ellen
1 nincs jobb a ■— ■-■■■

RéthyXi cukorkánál.:
Vásárlásnál azonban vigyázzunk jól és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

1 doboz 60 fillér. 4?í»

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

□ EZir—II—JC II HZZHZZJEZ3

Varannón a legforgalmasabb helyen egy 

modern bolthelyiség 
lakással és a szükséges mellékhelyiségek
kel együtt azonnal bérbe adó. — Bővebb 
felvilágosítást nyújt Mandel Lipót háztulaj
donos Nagyráskán.

Üzlet áthelyezés.
Van szerencsém a n. é. közönség b. 

tudomására adni, hogy az eddig a Kossuth 
Lajos-utczai Friedman Sitnon-féle házban 
levő 14 év óta fennálló 

borbély ..fodrász 
üzletemet

a Kossuth Lajos-utczán lévő Mastsenyik 
Ede üzlethelyiségébe (a városházával szem
ben helyeztem át.

Midőn erről a n. é. közönséget tisz
telettel értesítem, kérem továbbra is kegyes 
pártfogását és vagyok

kitűnő tisztelettel
Herczik Béla,

borbély és fodrász.

KIADÓ LAKÁS.
Négy szobás lakás mellékhe

lyiségekkel (jelenlegi adóhivatal) 
esetleg minden szoba külön-külön 
1909. január, hó 1-től kiadó.

Bővebb felx ilágositást ad

Dr. GLÜCK SAMU.

Szép téli alma
métermázsánként 3 2 koronáért kapható 

, TILF IMRE urad, intézőnél Ungszennán.



Szálloda átvétel.
-F-t-

Tisztelettel van szerencséin a n. é. közönség szives 
tudomására hozni, hogy a Barnai-féle „KOS hoz címzett 

szálloda, vendéglő 
3 KÁVÉHÁZ S 
vezetését f. évi november hó 1-től átvettem.

Kipróbált szaktudásommal és minden igyekezetem
mel azon leszek, hogy a legjobb ételek és italok, vala
mint a legpontosabb kiszolgálás által tisztelt vendégeim 
teljes megelégedését kiérdemeljem.

Elfogadok ebéd és vacsorára havi abonnomákat 
étlap szerint, valamint házhoz való hordásra, úgyszintén 
havi és napi teljes pensióra is.

Naponta a legváltozatosabb étlap ugy villásreggeli, 
mint ebéd és vacsora alkalmával.

Teljes tisztelettel

Füredi (Fuchs) Manó
megbízott vendéglős

a szobránczi fürdő urad, vendéglőse. w'

Nagykikindai gyártmány.
Bohn-féle szab, biztonsági át- 

fedőcserép 272. szám.

E1CHENBAUM EMANÜEL
óra-, arany-, ezüst- és látszerészl cikkek gyári raktára

NACYMIHÁLiY.
Nagy választék mindennemű Óra, ékszer, 
arany- és ezűstnemüekben. -----
Inga és sálon órák, aszal 1 készletek, stb. 
Opitkal tárgyak : Látcsövek. Thermometer, 
Barométer, nickel, arany és ezüst foglalatú 
szemüvegek és csiptetök dioptiméter szerint.

(
GRAMOPHONOK!

Minden nálam vásárolt óráért 2 
évi jótállást vállalok. - A nem 
tetsző árukért a pénzt azonnal 
visszaküldöm. — Az összes áruk 
a m. kir. éremhivatal által meg
vizsgálva, ennek pecsétjével el 
vannak látva. — Tört arany v. 
ezüst tárgyakat veszek vagy be
cserélek. - Vidéki megrendelések 
gyorsan és pontosan teljesittetnek. 
Gramophon- és óra-javitások a 
legrövidebb idő alatt jutányosán 
és pontosan eszközöltetnek. : : :

• ••••••••••••a

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

Legtégibb. legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon

a BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK
NAGYKIKINDÁN és ZSOMBOLYÁN.

Alapittatott 1864. £ Legelőkelőbb referenciák. Alapittatott 1864.

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

VASOXYD természetes vörös színben vagy kátrányozva.

Gyártmányok . Bohn-féle szabadalmazott biztonsági átíedőcserepek.
• Legolcsóbb, legszebb tetőzet. ■ .................-......■-=

Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmenin '•t,

a

Zsombolyai gyártmány.
Szab, biztonsági préselt átfedő cserép

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvénytársaság

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai köze le
vezette és e czélból egy előkelő életbiztosiló társasággal lépett 

I ! összeköttetésbe.
Az üzletág lényege a következő: A belépni szándékú/-- 

kötelezi magát l koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenkent eszközölni, előre esetleg több résziét 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdíj ellenében egy
szersmind eletet is biztosítja. 15 év elteltével, .miikor is az I ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt IO«O koronára no 
fel. ezt a teljes összeget, vagy.' 1000 koronát kézhez kapja. \ 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha- 
láloznék. az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését 15 évelőtt beszüntetné,usy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

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

Amidőn a nagy közönség figyelmet az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, meg csak azt jegyezzük 
meg. hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 

' legmelegebb fogadtatásban részesült es ma már milliókra megy 
, az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihágyi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

Finom-posztó és gyapju-áru raktár Ne gy mihályon.

I'<ifi-öltönyök mérték szerint valódi angol
s,-iveiből kcszitw 14 írttól feljebb. •tUidf

Ajánlja magát mindennemű 

polgári katonai és papi 
RUHÁK ™ 
re, magyar, franczia, angol és 

német divat szerint. ti

.tát hazai gyártmányú és valódi

angol ruhaszövetekben.

Nyomatott Landeaman B. könyvnyomdájában


