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II.

A kuruzslás természetét magán hor
dozó hirdetések között nem akadhatunk lel
kiismeretes orvosok recipéje alapján készült 
s így egY' avagy más tekintetben tehát 
hasznos és értékesíthető szerek ajánlataira. 
De honnan tudhassa a laikus, hogy melyi
ket tanácsos és melyiket nem szabad a sok 
ajánlat közül meghallgatnia ?

Hiszen még a hasznavehetetlen dud- 
vák egyikét-másikát is néha csak a szak
tudós tudja megkülönböztetni a hasznos 
értékesíthető növényektől ! Mennyivel ke- 
vésbbé lehet hát hivatott egy, az orvosi 
tudományok rengetegében járatlan egyén 
arra, hogy meg tudja állapítani, ki tudja 
választani a sok kétes értékű, nagy hangon 
hirdetett szépítő és gyógyszerek közül az 
igaziakat I

Pedig sem a magunk, sem családtag
jaink élete és egészsége nem lehet kísér
leti médium. Nem szabad hát élelmes spe
kulánsok megélhetési, sőt meggazdagodási 
talajává tennünk legdrágább, legféltetebb 
kincsünket : az egészségünket, mert úgy 
pusztítják ezt az ilyen zugorvosok és zúg- 
patikusok, mint ahogyan az élősdiek rom
bolják szét a megtámadott növényi, avagy 
állati szervezetet.

T A R C Z A.
A Farsang temetése Fiúméban.

A Felső-Zemplén eredeti tárcája.
Irta: RÁKOSI ZOLTÁN.

Farsang ! . . Te leányszivek fakadó remé
nyének pajkos dédelgetője, ifjak és öregek bohó- 
kás mulatozásainak deriis időszaka úgy elmúltál, 
mint egy rövid álom. Vajh, ki tudná megmondani, 
hányán ébredtek színes, boldog álomra mámoros 
napjaid eltűntére s hányán, oh hányán lettek egy 
reménnyel szegényebbek, szivükben egy árnyalat
tal újra szomoiodottabbak ? . .

Az idén különösen szép volt az életed s úgy 
hallom, hogy a mi akáclombos, azaz jelenleg lomb
talan falunkban is sokaknak kedveskedtél legéke
sebb virágoddal : a menyasszonyi koronával.

Fehér palástban, liliomszinii öltözetben vir
radtál teánk. Szemfedőül is puha pehelyből borí
tottak takarót sírodra az égiek birodalmából.

Nem énekelnek ugyan dalos madarak „sűrű 
berekben" a Te uralkodásodnak napjaiban, nem 
tarkítja hintés virágok serege a végeden rónát 
nem sétálnak egymáshoz simuló szerelmesek a 
mennyholt királynőjének titokzatos mosolyánál s 
mégis . . . mégis annyi illat, annyi báj ömlik el

De hát mi lehet ezekkel szemben vé
dekezési eszközünk addig is, inig törvényi
leg meg nem tisztítják a tudománynak leg
szentebb mezejét a hazug kontároktól s 
azok humbug szereitől és nagyhangú rek
lámjaitól ?

Semmi egyéb, mint a legnagyobb és 
legmesszebb menő óvatosság!

A vidéki sajtónak pedig, mely nem 
lévén e hirdetések jövedelmétől támogatva, 
mint teljesen érdektelen orgánumnak a 
legelszántabb harca az emberi egészség eme 
átkos férgei ellen.

Nem szabad felülni e hirdetések mesés 
hatást Ígérő csábos szavainak. Hiszen az 
csak méz a lépte, hogy jobban rágyülje- 
nek az elkeseredett szivüek. S ha már va
laki egyikét-másikát meg is akarja pró
bálni e szerek valamelyikének : úgy első
sorban kérje ki egy lelkiismeretes, hivatá
sát hűségesen teljesítő orvos tanácsát. Az 
azután megmondja, hogy melyik a valódi 
szépítő, helyesebben szépségápoló, avagy 
a hasznos gyógyszer a sok keverék között. 
És melyik az ártalmas s igy feltétlenül ke
rülendő.

Így tán még törvényes intézkedések 
nélkül is eltűnnek szemeink elől a hamisít
ványok, hasztalan szerek csalogató, beug
rató frázisos reklámjai, mert ha egyszer 
nem lesznek hiszékeny, könnyen lépte menő 
halandók : nem v irágozhatnak, nem élhet

egész valódon! Annyi poézist rejtegetsz kebeled
ben ! . .

A rózsaszínű leányszobák selyemfüggönyei 
mögött hány dobogó szív ábrándozik érkezésed
nek Iliiére eljövendő „királyfiak"-ról. S hányán 
készülnek lázas remegéssel az első bálra ! . .

És az illatos levélkék szállnak, szálldogálnak 
szét a nagy világba s öreg postás bácsik kopog
tatnak be itt-ott vele szerelmes sziveknek nagy 
boldogságára.

Es már-már ma holnap anyós sorba kerülő 
mamák, vidáman poharazgató „apuskák" is oh, 
de hányszor álmodják vissza ragyogó fényességed 
tündöklő éjszakáin rég eltűnt időknek ébredező 
emlékeit!

Soha sem gyűlölnek meg Téged vén Far
sang az emberek, ne félj — legalább a poetikus 
szivüek nem soha . . . soha ! Mindig örömmel 
várják zörgő sipkás előhírnöködnek, Karnevál her
cegnek beköszönését s soha sem élhetsz olyan 
hosszú életet, hogy még ne kívánnák elmúlásod
nak egy-két nappal való meghosszabbulását.

Hát még amarra a délvidék felé ! A forró 
vérű, tomboló kedvű olasz nép körében. Ott vagy 
Te csak igazán dicsőített, mai napig is hagyomá
nyosan kultivált ünnepe (most szinte ünnepszámba 
vesznek!) az embereknek

Ülvén szobámban a kandallónak lobogó tüze 

nek, sőt még csak nem is tengődhetnek 
az embertársaik egészségének megrontására 
utazó lelketlen kufárok.

S felszabadul közös lelkiismeretünk is 
egy nagy erkölcsi vétek átkos nyomása 
alói!

És a hirdetések másik csoportú ? A 
külsőjüknél fogva üldözendő reklámok ? 
Kell-e e frivol képű és szövegű szörnyek 
erkölcsrontó hatását festenem ? Az elvete
mült lelkek eme torzszüleményeit, melyeket 
még csak el sem rejthetünk az ifjabb nem
zedék elől, mert hiszen ott ötlenek sze
mükbe akárhányszor, ahol nem is gondol
juk.

Ezek növelik részben a pornographia 
olvasóközönségét s adják meg az alkalmat 
az első lépésre a Szomory Dezsők pályája 
felé.

Üldözzük, pusztítsuk hát ezeket, ahol 
épen találjuk, mert veszedelmesebbek ezek 
mindenféle kórságnál. Hiszen az ifjúság 
lelkét mételyezik meg, indítják arra az útra, 
mely a pornographia. az erkölcsi eltévelye
dés felé vezet.

Ime. a reklámnak, ennek a látszólag 
jelentéktelen, valóban azonban nagyjelentő
ségű tényezőnek is mekkora veszedelmei 
vannak.

Jó lesz tehát óvatosaknak lennünk 
mindenkor ezzel szemben is ! Veritas.

mellett, tűnő idők emlékeitől rajzó kebellel délre 
száll ime az én képzeletem is. S meseszerü álom
kép ujul meg lelkemben : a Farsangnak Fiúméban 
látott temetése. Egyetlen temetés talán, mel\ vi
gassággal megy végbe. S mely nem tölti el szo
morúsággal az emberi sziveket.

Jer velem nyájas olvasó, álmodjuk át együtt 
a magasztalt Farsang ujjongó haldoklását ott lenn 
a tengerparton, az olasz városok jellegét határozot
tan magán viselő magyar kikötő napstigaras pa
lotái és kunyhóinak népe közé vegyülve.

Húshagyó kedd van. Délutáni két óra.
A kopár Karszt égre emelkedő ormain hó

korona ragyog még, de hibáinál már a tavasz zöl
déi. Füge, citrom, narancs, babér, olajfa mind, 
mind bontogatja rügyeit, A hűvösebb éghajlat alatt 
is tenyésző növényvilág meg éppen teljes virágá
ban pompázik.

Boditó illat száll a levegőben. A Quarnero 
vize csendes, nyugodt. Érkező és távozó hajók 
vernek csak hullámot néha-néha zöldes-kék tükö
rén. A nap enyhe, életre csalogató lánggal tűz 
le a palotasorok közé.

Mozdul már a város. Elevenedik az ebéd 
idejére néptelenné, csendessé vált utca.

A gyalogjárók szélén „konfitura"-ái usok he
lyezkednek el. Az erkélyek tarka papírszalagokkal.
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A tűzoltók mulatsága.
Kitúnően sikerült mulatságot rendezett a 

nagymihályi tűzoltóság f. hó 20-án szombaton az 
„Aranybika" szálló összes termeiben. A táncmu
latságot műkedvelői előadás előzte meg. amelyet 
Sztankö Kálmán rendezett Már magának a darab
nak megválasztása is ügyes körültekintésre mutat, 
a siker pedig fényesen igazolta a szereplők helyes 
kiválasztását is. Guthi Soma és Rákosi Viktor 
„Tartalékos férj" ciniü darabját adták. A főszere
pet. Bukovics Menyhértet és feleségét Terézt, Grün
hut József és neje alakították. Grünhut mint Bu- 
kovics egy maga>rangu postatiszt szerepét játszotta, 
aki állandóan rovancsolásban utazott, azonban 
ezen utazasa közben nem hagyta figyelmen kívül 
a szép szemeket sem. amelyek rovancsolás köz
ben tüzes pillantásaikkal melegítettek a számok hi
deg régióját. Igen ügyesen, kitűnő rutinnal, hatal
mas vénével adta ezt, úgy hogy a közönséget 
állandó derült hangulatban tartotta. Grünhut Jó- 
zsefné játszotta a rovancsoló postatiszt nejének a 
szerepét, aki igen ügyesen rájött a rovancsolás 
csalafintaságára s arra, hogy tulajdonképpen nem
csak számok szerepelnek ezen hivatalos functió- 
ban. Egyúttal mint anyós váltott ki harsogó ka
cajt a közönségből. Tipikus anyóst mutatott be, 
akit csak a gitár hangja tudott szelidebb érzel
mekre engesztelni. A kiváló játékot sűrű taps és 
éljenzés jutalmazta. Valóban nem lehetett e sze
repet tökéletesebben és művésziesebben eljátszani. 
Tímár Zoltán orvost és feleségét Kmetz Károly 
és Henzelman Margit játszották. Kinetz mint Bu- 
kovics \eje szerepelt. E minőségében mint egy 
szellemes és nyelves anyóssal küzdő férfiú, az
után meg mint egy elparlagiasodott falusi orvos 
szerepét betöltő ember igen ügy esen játszotta sze
repét. Egészen beleélte magát szerepkörébe s a 
közönség sürü tapssal adott kifejezést megelége
désének. Felesége Henzelman Margit osztozott férje 
sikerében hasonló szellemességgel, fürge, tempe
ramentumos mozdulatokkal játszván a hűséges 
feleség szerepét. Brentzán táncmestert Rutzky Ár
pád játszotta. Egy magas paedagogiai nívón álló 
tánc és illemtanárt mutatott he. EÍébbi minőségé
ben bemutatta növendékeivel a szép és kecses tán
coka t. utóbbi cimének tekintélyét azonban erősen I 
csökkentette a könyv nélküli cognacolássa). Egyéb
ként igen nagy ügyességgel játszotta szerepét, ami 
a közönséget szintén derült hangulatban tartotta. ; 
Dorottya nejei Kalinovszky Gizella adta. Megfe- > 
lelő tamperamentummal. ügy esen játszott. Popovka | 
zongora mestert Sztankö Kálmán játszotta. Ö zon- 
gorázta a talp alá valót a tánciskolában s magya
ros kiejtésével több Ízben harsogó kacajt fakasz
tott a közönségből. Különben őt kettős minőségé
ben is elismerés illeti. Mint rendezőt és mint sze
replőt. Mindkét helyét fényes sikerrel töltötte be. 
Hólyag Tónit Strömpl Jenő játszotta. Mint hólyag, 
nem annyira ő maga, hanem inkább a közönség 

színes \ irágokkal ékesittetnek fel. A nyitott abla
kok mögül kiváncsi női fejek bukkannak elő.

Itt-ott már egy-két maszk, mint előhírnök 
vegyül el nagy pajkossággal a gyülekező népára
datba. Nemsokára pedig hangos ricsajtól viszhang- 
zik az egymáshoz simuló ódon és újabb épületek 
tömött sora.

Hömpölyög immár a tömeg. Alig lehet ha
ladni közötte. S ellep mindent a pillanat alatt nagy 
táborrá növekedett bohóc-sipkás, francia kalpagos, 
püspöksüveges, bőnadrágos s Isten tudja, mily 
fantasztikus, sokszor önkéntelen nevetésre inditó 
tarkábbnál-taskább öltözékü álarcosok lármás hada. ‘

Itt egy. minden elképzelhető hangszerrel fel
szerelt csapat halad irtózatos zenebonával. Odább 
egy nagy társzekéren szolga.személvzetnek öltözött 
bohémek csalnak mosolyt ajkunkra maszkírozott 
foglalkozásuknak össze-vissza cserélt jelvényeivel. 
Majd egy medvetáncoltató kerül szemünk ele, fúj
ván dudáját nehézkesen táncoló mackó társának. 
Lles sikoltással suhan most tovább mellettünk egy 
fürge néger lány csoport s kacér kodon kialtja fü
lünkbe az ilyenkor szokásos üdvözlést : „‘a dió
ctKolo" (Szervusz éde*’) Nemsokára a Halai fogá
nak csattogását halljuk s a következő pillanatban 
rémesen suhogtatja meg kaszáját fejünk felett a . 
Csontember, de nem erünk ra mágbor/adni. mert 
már egy dacinoni pierrot kapaszkodik görcsösen ' 
a karunkba s örült rohanással ragad egy ideig ma- |

val, kifogyhatatlan szóáradattal csigázván fel kí
váncsiságunkat s gúnyosan bocsát Htunkra, mikor 
hosszas találgatás után sem sikerül felismernünk 
benne egy — régi ideálunkat. Aztán jövendőmondó 
aggastyán állít meg utunkban, későbbet pedig 
pettyezett ruhájú dominók ugrálnak körül dévaj 
hancúrozással, mialatt bámuló tekintettel elmerü
lünk az eleven, mozgalmas képen, melynek min
den jelenetét és alakját nem lehetne hamarosan 
elöszámlálni sem.

És a konfetti csaták ! . . Mert nem megy 
ám a másvilágra Farsang uram háború nélkül. 
I losi módon akar kimúlni, miként éltében is dicső 
hőshöz méltó ünnepeltetésben részesült.

Elszánt küzdelmek támadnak a szép nem. 
Farsang uram lelkesen kitartó regimentje és az 
ostromlók faradhatatlan, diadalra vágyó serege 
között z árpakása nagyságú, színes: kék, lila, fe
hér. vörös stb. szemű „konfiturá“-val, mely rövid 
idő múlta vastag rétegben recseg-ropog és por
zik lábunk alatt. Valóságos erkély és ablak har
cok fejlődnek ki a bajos női fejekkel ékes palo
ták előtt. (Mert tol leltet állt dobálni a „konfitu- 
lii -val a második emeletre is !) S rendszerint egyik 
lel sem hagyja magát, noha ugyancsak ég az em
ber arca, ha úgy jól szembe találják egv marék 
konfettivel. Sokszor már-már csaknem megsajná
lunk egy-egy csinosabb arcú kis lányt, kit a ga
vallérjai nagy hévvel támadnak, amint barátnői

pukkadozott tőle Kiválóan látszotta szerepet. Csil
lám Olivért iá tartalékos férjet) Zseltvay Sándor 
játszotta. Rövid szerepében is ügyesen állotta meg 
helyét. Fruzsina szerepét Kmetz Károly né adta 
kellő rutinnal. A tudákos urasági inas szerepeben 
Herczik Győző játszott diseréten. Jó volt még 
Ponty ur. Zsubkó János s Korcsa. Bujdos Berta is.

A kiválóan sikerült előadást tánc követte, 
amely a kora reggeli órákig tartott.

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. z4 KIADÓHÍV'ATAL.

VEGYES HÍREK
Kinevezés. () felsége a király Klonfár 

Alajos varannói kir. bírósági jegyzőt a nagymi
hályi kir. járásbírósághoz albiróva nevezte ki. Az 
tij bíró már e napokban foglalja el hivatalát és 
mint értesülünk a telekkönyvi osztály referense 
lesz

Adomány. Néhai Farkas Mihály nagy
mihályi kir. járásbirósági fogházör teljesen árván 
maradt gyermekei részére szerkesztőségünkbe újab
ban a következő adomány érkezett: Kulin Ödönné 
(Izbugya) 2 K. Az összeget rendeltetési helyére 
juttattuk.

Áthelyezés. Az igazságügyi miniszter 
Kunfalvy János nagymihályi kir. telekkönyvveze- 
tőt Mezőkövesdre helyezte át.

A kereskedelmi bálra a gazdag és mii
vészi tartalmú, a nyomda által is kiváló Ízléssel 
és eleganciával kiállított meghívók 1300 példány
ban a napokban küldettek szét. A Kossuth Lajos- 
utcán az „Aranybika" szálloda és Takarékpénztár 
épületei között pedig a levegőben kifeszitett nagy 
transparent hívja fel a közönség figyelmét 1IHI9. 
március hó 13. napjára, a kereskedelmi bálra. Je
gyek is már csak korlátolt számban kaphatók. 
A pénztári teendőket ifj. Bucsinszky Lajosné és 
Friedman Mihályné úrnők voltak szívesek elvál
lalni. Úgy látszik, hogy az Arany bika termei szűk
nek fognak bizonyulni ezen estére. A kik téve
désből meghívót nem kaptak s erre igényt for
málnak, ebbeli óhajaikat lapunk kiadóhivatalában 
jelentsék be.

105 évet élt. Varannón a múlt napok
ban egy rendkívül hosszú életkort élt egyén halt 
el Schvarcz Márk személyében, ki 105 évet élt. 
Az aggastyán az utóbbi időkben már teljesen te
hetetlen volt magával s úgy kellett gondozni, mint 
egy kisdedet.

— Az Ifjúsági egyesület Urániájában f. hó 
28-án vasárnap este Korakor az Aranybika szálló 
dísztermében bemutatásra kerül „Debrecen és 
„A hajóépités."

— Halálozás. Egy áldásos múlttal bíró, köz
tiszteletben álló polgártársunk hunyt el f. hó 23-án 
Budapesten 70 éves korában. Löffler Noa a meg
boldogult, városunk képviselőtestületének 40 éven 
át tolt tagja, az izraelita hitközségnek több Ízben 
elnöke, a Kereskedelmi és Hitelbank igazgatósági 
tagja. Haláláról a Kereskedelmi és Hitelbank kü
lön gyászjelentést adott ki. A megboldogult nemes 
leikéről s emberbaráti szeretetéröl tanúskodik az 
izr. hitközség szegényei részére hagyott 10000 K 
alapítvány, továbbá azon intézkedése, hogy halála 
napján városunk összes szegényei között liOO K 
osztassák szét, ami meg is történt. Az elhunytat 
a család egy hónappal ezelőtt vitette fel egy bu
dapesti sanatóriumba, ahol úgy az orvosi tudo
mány, mint a gyászbaborult özvegy és gyermekei 
mindent elkövettek teljes odaadással és önfeláldo
zással a szerető férj és apa életének megtartá
sára. de mindez hasztalan voh. Holttestét a csa
lád hazahozatta s a temetés városunk közönségé
nek nagy részvéte mellett f. hó 24-én d. u. volt, 
amelyen megható imát és búcsúztatót mondott 
Ehrenfeld Simon izr. főrabbi. A megboldogult 
egész életén át szivén viselte szenvedő embertár
sai sorsát. Számtalan ízben adta jelét humánus 
gondolkozásának kisebb-nagyobb jótéteményekkel, 
de ezt minden feltűnés nélkül gyakorolta. Ö va
lóban betartotta a bibliai mondást, „hogy ne tudja 
a te balkezed, mit csinál a jobbkezed." Sokak há
lája kiséri sírjába s tartja fenn emlékezetét az utó
doknak. Nyugodjék békével.

— Felülfizetés. Az izr. nőegylet hangverse
nyéről közölt feliilfizetők névsorából kimaradt Spie
gel Samu 10 korona és Lefkovits Mátyás (Málca) 
5 korona adománya. A szives feliilfizetéseket kö
szönettel nyugtázza az elnökség.

A nagymihályi takarékpénztár f. évi 
február hó 13-án tartotta meg évi rendes közgyű
lését. A részvényesek elfogadták az igazgatóság 
és felügyelő bizottságnak a mérleg megállapítására 
és a nyereség felosztására nézve tett indítványát 
és köszönetét szavaztak a vezetőségnek az elért 
szép eredményért. /X múlt évi szelvények 100 ko
ronájával váltatnak be.

Eljegyzés. Leinerovits Simon laborcz- 
szögi lakos f. hő 21-én eljegyezte Féder Rezsin 
kisasszonyt Nagyniihályon.

Riadalom. Nagy riadalom volt folyó hó 
25-én a Kazinczy, Kossuth Lajos és Andrássy Dénes- 
utcákon. Mint mondják, a szohránci országos vá
sárról hajtottak vissza a fiatal marhákat, amelyek 
talán a feletti örömükben, hogy nem adták el 
őket, vig ugrándozásokkal rémületbe ejtették az 
éppen iskolába menő gyermeksereget s az utcán 
járó-kelőket. A rém üldözésnek nagyon is megvolt 

társaságában sétálgat a népáradatban s kész öröm
mel sietünk a segítségére egy még hevesebb ost
rommal, hogy azután — mi is kapjunk tőle ggy 
kis „konfitura" záport.

De egyszerre csak megnyílik az áradatnak 
tömött sora.

Következik a virágkorzó!
Egymásután jönnek a délceg, prüszkölő pari

páktól vont, virágokkal gazdagon diszitett hititók. 
Egyik lepke alakra, a másik harangvirág formá
jára. a következő egv virágos kosár, majd egy 
másik léggömb mintájára alakíttatott át ez alka
lomra. Mindenik hasonlítható valamihez. S ez át
alakítása az egyszerű billiónak a legszebb virágos 
dús alkalmazásával létesül. Egy virágerdő halmi 
el előttünk mosolygó angyalarcokkal, mert a leg
több hintóbán két-hároni üde arcú, bájos nő is 
ül a kocsi díszítményével összhatigzatban álló öL 
tűzetheti. A fiumei előkelő világ van Itt képviselve. 
A kormányzó, a podeszta (polgármesteri stb csa
ladjának tagjai áldoznák százakat a virágkultusz 
hagyományos szokásának fenntartására s haldokló 
Farsang utolsó óráinak minél szebbé, minél dísze
sebbé tételére.

A hilitók hosszú sora most a középpont. 
Erre irányul mindenkinek a figyelme. Mintegy test- 
örségképen csatlakozik a főbb utcákon körüljáró 
hiútok melk* az étidig szerte-szét csatangoló bo
hócok, dominók, pierottok stb serege. S konfetti 



az alapja. Néhány gyermeket, itt-ott felnőtteket is 
ineghengergetett a hóban egy két szilaj tinó, sőt 
egy ember a kórházba is került e miatt. Még jó, 
hogy végzetes szerencsétlenség nem történt. Csu
pán a véletlennek köszönhetni ezt, nem a marha
vezetők figy elmének és a t emlőt szemek éberségé
nek. Valóban érthetetlen előttünk, hogv fényes 
nappal, hogy történhetnek ilyenek meg s az még 
különösebb, hogy a megtámadott szerencsétlenek
nek senki sem sietett segítségére.

— Farkas kaland. Rosenwasser Adóit udvai 
lakos egyfogatu szánkója Homonnára igyekezett, 
amint Kramovához ért. gyalog ment a szánka 
után, eközben a kis kocsis fitt hátranézett, mert 
észrevette, hogy 3 farkas üget feléjük s alig volt 
már annyi ideje a megrémült embernek, hogy a 
szánkába ugorjék és megcsapkodta a lovat. Kutya 
is volt a szánkán, ez kiugrott onnan és egy ideig 
megugatta a farkasokat, akik megfordultak és a 
hegyek irányában eltűntek.

— A nagymihályi önk. tűzoltó egyesület 
által f. hó 20-án rendezett mulatság alkalmával 
felülfizettek: Czibur Bertalan 14 K — Dr. Eper- 
jesy Lajos, Sutter Rezső, ifj. Bucsinszky Lajosné 
és Markovics Gézáné úrnők tombolából 10 10 
K — Oppitz Sándor 8 K Polányi Géza, Dr.
Lenorovits Mihály 6 OK — Dr. Widder Mark, 
Barnai Andor, Friedman Mihály. Zimonyi Henrik, 
Dr. Guttmann Lipót, Grosz Ignácz 5—5 K 
Spiegel Samu, Landesman Vilmos, Bartus Boldi
zsár, Dr. Glück Samu 4—I K — Kolozsváré Ödön, 
Srega József, Rácz Henrik. Varga Ignácz (1 lo- 
mouna) Dr. Brügler Miksa 3—3 K — Ackernian 
Arthur, Ambriskó Bertalan. Herczik Béla, Zboján 
Mihály, Walkovszky Béla. Elek Lajos, Berlics Já
nos, Schvarez Dezső, Novakovszky Lajos, W idder 
Bertalan, Miskovics József. Kralyovszky János, 
Medveczky József, Kiéin Ödön, Csulli Mihály 
2—2 K — Gyagvószky Ede. Seszták Mihály . Sesz- 
ták István, Mastsenyik Ede, Tocska István. Babéi 
György, Lászlóffv László, Buzay Gusztáv, Kali- 
novszkv Adolf, Óbester Mihály, Markovics Géza 
1 — 1 korona. /

— Körözött kivándorlás közvetítő. Harag I 

János vitézvágásai lakos ellen feljelentés érkezett 
a homonnai főszolgabiróhoz, hogy nagy előszere- j 
tettel foglalkozik a tiltott kivándorlás közvetítésé
vel. A homonnai főszolgabíró meg is indította az 
ügynök ellen a kihágási eljárást, mire Rárag Já
nos rosszat sejtve búcsú nélkül eltűnt a község
ből. A homonnai főszolgabíró most országszerte 
körözteti a büntetés elől megugrott delikvenst.

Műkedvelői előadás templom alapra. 
Varannó úri társaságának fiatalsága szép erkölcsi 
s anyagi eredménnyel rendezett műkedvelői elő
adást az ott építendő egyesült protestáns temp
lom alapja javára. Ez alkalommal a műkedvelők 
csapatja a „Naftalin" cimü bohózatot adta elő a 
„Magyar Korona" nagytermében, mely a kedve

záporral támadja meg a bennülöket minden ép
kézláb emberfia. Ám ők sem restek a kölcsön 
visszaadásában. S inig szemüket arcvédövel takar
ják el a meg-megujuló támadások ostroma elöl, 
addig ügyesen célozva kis lapáttal zúdítják nya
kunkba a kocsiban elhelyezett zsákból a csipősze- 
mü konfiturát.

Teljes immár az utca képe. Vig zeneszó, dé- 
vaj lárma, virágerdő, mosolygo leányarcok, boltó 
maszkok, konfitura árus kiabáló olasz fiuk, ki
váncsi idegenek zajos képpé olvadnak össze a 
szemlélő előtt, kinek ajkán önkéntelenül is kire- 
pül a hangos megjegyzés egy-egy bűvölő szem 
pillantásának hatása alatt, bokolván a bájos isme
retlennek. „Kebella sigiiorina" (Milyen szép hölgy !)

Őrülten tombol a jókedv szerte a varosban. 
Mámorossá lesz a nagy vigasságban, a fesztelen 
mulatozásban itt minden ember. Mintha egy hossza 
esztendőnek minden oromét, mindéit vigassag.it a 
Farsang utolsó órájára hagynák a tengerpart la
kéi. Vagy, mintha a végítélet órájának közeledtét 
érezve, hátra lévő életünk minden mámorát, min
den élvezetét egy nap, sőt egy délután s egy éj
szaka akarnák kihasználni. S e mérhetetlen, őrü
lete* tonibolásn az emberi fékevesztett szenvedé
lyeknek olyan ragadós, mint akar a pestis, vagy 
malária. A legcsendesebb vérű idegent is magá
val ragadja (mert sokan gyűlnek ám erre a napra 

zőtlen időjárás ellenére is színükig megtelt. A mű
kedvelő előadás után tánc volt Az anyagi ered
mény mint tudósítónk írja nagyon jelenté-' 
kény összeggel járul a templom éjiitési alapjához.

Uj óvoda. A néha! ,S7. S. dór , 
neje szül. Kazinczy Zsófia által hagyományozott 
összegből Márkon a f. évben uj . . >.I.i épül. Az 
óvodai épületre az árlejtés március hó lti-an lesz 
Sátoraljaújhelyben az allamépitészeti hivatalnál.

A tavasz előfutárjai megjelentek: a 
magkereskedők széjjel küldik árjegyzékeiket. Hatá
roznunk kell, kitől vegyünk, hol kapunk jó árut ? 
Bizalom kérdése ez mindenek fölött, mert a mag 
külsejéről minőséget megítélni nem lehet, már pe
dig ha ocsut vetsz, gazt aratsz, tartja a köz
mondás. A Mauthner Ödön budapesti udvari 
magkereskedö cég. mely 35 éves eredménydus 
fenállása óta minden tekintetben megbízhatónak 
bizonyult, megadja a választ a fönti kérdésre : a 
cég áruja kitűnő, helyes művelés mellett biztos si
ker, mely mindenkinek örömet szerez. Árjegyzéke, 
melyet kívánatra ingyen es bérmentve küld, kézi
könyvé a gazdának, kertésznek és a termeszei 
minden barátjának.

Csalódni emberi dolog, de min okvet
lenül kell. Ha e névre „RÉTHY" figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk tilt fillérért, még pedig egy kedveli régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és lui- 
rutos bántalmak sok ezer esetében olv kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „RETI1Y" név.

1 CV koronát takarít meg mindenki, aki ól- 
1U tömvén REICH A D O L F fei ,i állónál 
Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyajijuszöv etek
ben. Legújabb divatu szabás.

Felelős szerkesztő : Főmunkatárs:
Dr. KALLAI JÓZSEF. MAKAY ISTVÁN.

Hirdetések.
--------- Egészséges, száraz ------------

TŰZIFÁT
waggononként 128 koronáért házhoz szállít

Widder Lázár cég X’agymihályon.

Salvator sör
kapható az „Aranybika" szállóban.

össze távoli vidékekről is !) ha egyszer belevegyül 
a népáradatba.

— Estefelé aztán elvonul a hiútok serege s 
lecsendesül kissé az utca zaja is. de csak azért, 
mert elnyelik az áradatot a kávéházak, vendéglők, 
de legfőképeti a színházban rendezett, na|iok óta 
tartó úgynevezett „cavalcina," hol társadalmi 
rangkülönbség nélkül táncol együtt a nép leánya 
a legelőkelőbb világfi val s a zsurkisasszoiiv az 
egy .szerű i pa roslegén nyel.

Nagyobb a mulatókedv az egész farsangi 
idő folyamán a Quantero ege alatt, mint miná- 
Innk, de ez utolsó napon és utolsó éjszakán az
tán valóban határtalanná válik.

i'.s a bcnsziilött olasz mennvire rajong ••ha
tártalan mutatásért. Képes nagy akadályokon is 
keresztül törni, csakhogy a Farsang temetésén ott
hon lehessen. Vonzóbb ez a nap talán lelki vilá
gára, mint Iliiének legszentebb ünnepe ? . . '

Pedigtagadhatatlanul vallásosságban is buzgó 
és utolérhetetlen népfaj ám ez ' Nem feledkezik 
meg földi örömeiben sem Isten iránti kötelessé
geiről s mikor másnap délelőtt megkondulnak a 
templomok búgó harangjai, mint egy ember siet 
az í rnak hazába s térdelven az oltár előtt mely 
áhítattal hallgatja a hantvazó lelkész intő szavát, 
„Memento móri" gondolj a halálra !

lís ebben is van a Halál gondolatának ri
degsége dacára is valami megkapó.

Igen tisztelt vevőim szives tudomására 
i hozom, hogy

kugler Henrik
===== GERBEAUD '
cs. és kir. udvari czukrázdától a helybeli 
piacra egyedüli elárusitást sikerült meg
kapnom. Alandóan frissen raktáron tartok : 
Kugler-bonbonokat, Mignon-süteményt, 

; Chocoládét stb. Esetleges raktáron nem
lóvéi nevezett cég gyártmányait 24 órán 
belül szállíthatok.

Tisztelettel
BALAZS LAJOS.

= Csakis saját termésű = 

vinnai boraimat
Asztali bor 
Vörös bor 
Muskotály 
Asszú

51) literen
ti 52

. literenként 35 kr.
45 kr.
50 kr. 

., 1 frt 50 kr. 
felül árengedmény, -w 

WIDDER BÉLA.

ÉRTESÍTÉS.
\ .ni szerencsém a t. hölgyközönség szives

I tudomására adni, hogy

varrodámat
a gör. kath. templommal szemben lévő Virág Pé
ter állami tanító ur házába helyeztem át, ahol a 
mai kor igényeinek megfelelően mindennemű női
es gyermekruhát, menyasszonyi kelengyét, kosztüin- 
ruhákat és minden e szakba vágó munkákat a leg
pontosabban készítek.

Január hó l-étől kezdve egészen április hó 
végéig minden ruha készítése 5 6 koronával 
olcsóbb.

Kérve a n. é. közönség szives pártfogását, 
vagyok kiváló tisztelettel

Szojcher Hermán.

Bika eladás.
Öt darab berni telivérből szár

mazó piros-tarka hágóképes bika 
eladó özv. Wicztnándy Mórné 
máiczai gazdaságábán.

Aki valódi angol szövetből 

jó és olcsó öltönyt 
viselni akar, szíveskedjék újonnan 
berendezett gva pj uá ru-ra ktá ra mat 
megtekinteni. _________ _____

Tisztelettel 

feldmann I. Dávid 
Nagymiltály, Kossuth Lajos-utca 28, szám. 

íFelapritott tűzifa 
tB métermázsánként 2 koronáért BB 
Porosz kőszén 
UBi métermázsánként 4 koronáért BM 
== házhoz szállít =

Rosenwasser Mór Nagymihály.

vigassag.it


Alkalmi bevásárlás!!!
. Van szerencsém igen tisztelt vevőim és a n. é. kö
zönség szives tudomására adni, miszerint tekintettel art a. 
hogy üzlethelyiségemet rövid időn belül saját újonnan 
épült házamba helyezem át. raktáramon lévő összes 
áruimat f. évi március hó 1-től egészen április hó 15-étg 

mélyen leszállított árban 
árusítom. Különösen felhívom a n. é. közönség figyel
mét a nagy mennyiségben lévő ---------

maradékokra.
Mosókretonok, batiszt. angol zephyr, voile delain 

női- és férfi ruhakelmék, valamint selymek z

3^ FÉL ÁRBAN "W
számíttatnak.

I

Tisztelettel
Rosenberg Ignácz.

I
I

I

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Rész vény társaság 

az életbiztosit ssal kapcsolatos betétüzletet üzletágai köze be
lezette és e izéiből egy előkelő életbiztosító tarsasaggal lepett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 
kötelezi inagal 1 koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
néni kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind eleiét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt ltXKI 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 befizetései 15 év előtt beszüntetne, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Belephetnek 20—60 évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit is jegyezhet.

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

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihályi Gazdasági Bank Rész vény társaság.

.-................

ÍDeghivó.
A Nagymihályi 5ör- és Malátagyár Részvénytársaság

1909. évi márczius hó 23-án délelőtt 1 .. 10 
órakor a vállalat helyiségében megtartandó

II. évi rendes közgyűlésére

Seszták István
------ szücsmester-------------------

N ag}• ni i h á I y., Sulyovszky-utca 7. szám.

A közgyűlés tárgyai:
1 Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az 1908-ik üzlet

évről és a mérleg előterjesztése.
2. A beterjesztett zárszámadások alapján az. igazgatóságnak, valamint 

a felügyelő-bizottságnak adandó felmentvény iránti határozat.
3. líg\ igazgatósági tag. esetleg felügyelő-bizottsági tag választása.
4 Az alapszabályok módositása.

Xagymihálv. 1909. február 25.

1908. ÉVI MERLEG :

Az igazgatóság.

VAGYON : Pénztár 10.550 68 K Telek 100.000 K Épületek 370.000 K Gépek 270.000 
K S/.dl edények is ./közök 185.195’91 K Készletek 199.440’32 K Adósok sör számlán 
*' 1 ** 1 K l.z'eli követelések 22.104’70 K Visszatérőid befektetések 29.534’80 K Vesz

teség 25.279’21 K isszesen 1,256.783*47 K TEHER: Részvénytőke 700.000K Tartalék- 
e.k.-s 33.3'_'s;ki |s Hitelezők 523.454’57 K összesen 1.256.783’47 K

VESZTESÉG: I elhasznált anyagok 54.818’76 K Jármüvek 5768’98 K Üzleti költ
ség és fuvarok J 0.163’02 K Kamatok 17.210*16 K l'izetések és bérek 48.841*29 K Adó
sok .307'01 K I i ntartási költség es javítások 13.083.56 K Biztosítási díj 1944’70 K 
Betegsegélvzö díj 198’51 K Leírások 24.798*19 K összesen 184.434*21 K NYERESÉG:

se.- ihoz.it 7000 K Atiratási dijak 88 K Melléktermények 5274’12 K Sor 146.79286K 
.- szteseg 2 1.27'3 21 K összesen 184.434’21 korona.

Igazgatóság:

Czibur Bertalan
alelnök.

Gróf Sztáray
elnök.

Sándor Weinberger Sándor
alelnök.

Dr. Eperjesy Lajos Herskovits Jónás Schreiber Jónás

Walkovszki Béla Dr. Widder Márk

Dr. Fuchs Ignácz

Dr. Kállai József

Felügyelő-bizottság:

Bartus Boldizsár
elnök.

ifj. Koch Gábor

Strömpl Gábor

Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelet
tel értesíteni, hogy Newyorkban 15 éven át szer
zett tapasztalataim érvényesítésével Nagymihályon 
Sulyovszky-utcza 7. szám alatt egy a mai kor igé
nyeinek megfelelően berendezett

• szűcs műhelyt •
nyitottam, a hol minden e szakba vágó munkák 
a legpontosabban készíttetnek.

Mindennemű javítások és átalakítások el
fogadtatnak és azok csinos és finom kiviteléért 
szavatosságot vállalok.

A ti. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Seszták István.

Nyomatott Landeaman 8. könyvnyomdájában

ihoz.it

