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H. v* a lap szellemi részét illat*' min<len 
közlemény intézetül * 

Kossuth Lsjos-utoxa 34. szám 

EI.ŐFIZETF.SI DÍJ : Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor negyed évre 2 kor.

Egyes szám ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Hérmentetlen lévaiak nem fogadtatnak el.

NylIt-ter soronkint 40 fii.

* kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landeimin B. könyvnyomdát.

Magyar virtus.
Az egyes fajokat, nemzeteket jellemző 

tulajdonságok révén alakul ki valamely nem
zetről, népről az az összbenyomás, mellyel 
a faji, nemzeti karektereket megjelölni szok
tuk. A közmondásszerü angol spleen, a 
francia hevülékenység, a török fatalismusa 
alapján ismerjük általában az angol nem
zetet rideg, számitónak, a franciát rajon
gónak, a törököt egykedvünek. Ha ezek a 
tulajdonságok általános emberi felfogás 
szerint eseményszámba mennek, úgy nem
zeti kívánságokról, faji arányról beszélünk, 
mig ha az átlag alulmaradnak, ha nem is 
bűnnek, hibának tudjuk be. gyarlóságnak, 
gyengeségnek szoktuk elfogadni.

A magyar nemzet erénye, melyről a 
külföldön ismeretes : a lovagiasság, a ga
valléria. így ismeri a külföld, ebből a fel
ismerésből fakadtan olvasunk, hallunk kül
földi irók és hírlapírók müveiben a magyar 
virtusról. Elfogultság nélkül elfogadhatjuk, 
hogy igazuk is van, mert alapjában véve 
a magyar nemzet jellemvonása a lovagias 
fellépés és a nőkkel való udvarias, előzé
keny bánásmód.

Csakhogy én most nem erről a ma
gyar virtusról szólok, nem erről, melyet 
külföldiek ismernek el rólunk, hanem ar
ról, a melyet mi magunk, mint magyar 
virtust szoktuk emlegetni. Hogy melyik az ? 
Minden kerülgetés, kertelés nélkül reátérek.

A speciális magyar virtus a káromko
dás és különösen az istenkáromlás.

TARCZA.
Megmentve.

Az erdész bosszúsan dobta tiizbe a levelet. 
Már a harmadik volt ezen a héten. Mióta elődje, 
egy jámbor öreg bácsi meghalt, s ö foglalta el 
helyét, a vidék vadorzóinak sorsa hirtelen rosszra 
fordult. Persze, hogy az öreg ur nem igen moz
dult ki odújából, az erdőcsőszök hamarosan ösz- 
szeszörték a levelet egynéhány falusi puskással 
és pusztult az uradalom vadja évről-évre, napról- 
napra. Mikor a fiatalember elfoglalta állását, rög
tön nyomára jött a dolognak, elcsapatta az őrö
ket s rögtön másokat fogadott fel, akik jobban 
megállották a helyüket, sőt fenyegetéssel akarták 
visszaszerezni elveszett helyüket, sőt egynéhányan 
annyira szivükre vették a dolgot, hogy komoly 
bosszúra gondoltak, ha a fenyegetések nem hasz
nálnának.

Mindamellett az erdész nem sokat hederitett 
rájuk. Eleinte igaz, kissé bosszantotta a dolog, 
de aztán kezdte megszokni és nem gondolt sem
mi veszedelemre. Az utóbbi időben azonban, mi
óta a tél beállt, a fenyegető levelek megint vére
sebb hangúvá váltak. Már arra gondolt, hogy ér
tesíti a csendőrséget, de felhagyott tervével. Ho
gyan, hát félne ? Nem, nem. Sohase mondja 
senki, hogy gyáva volt.

Miután némi elégiiltséggel nézte végig, hogy 
a levél elégett, vette fegyverét és elindult a falu |

Mert azt senki elvitázni nem fogja, 
hogy sehol a nagyvilágon jobban, cifráb
ban, változatosabban és gyakrabban ká
romkodni nem szoktak, mini nálunk. Urbi 
és orbi. Minden változatban és környezet
ben és helyzetben. Úgy gondolom, hogy 
ezt igazolni, bizonyítani sem kell. Ez a 
valódi, hamisíthatatlan, igaz magyar virtus.

Uton-utfélen, „enyelgés" módján, avagy 
„diskurálás" közben ez a magyar virtus 
elengedhetetlen kísérője az érzelmek válto
zásának. Felhevülés, bosszúság, harag ép
pen úgy előidézője, a mint hogy szánkra 
tóiul negédeskedés formájában, merő szo
kásból. Elmondhatni, hogy nélkülözhetetle
nebbnek tartjuk a mindennapi kenyérnél, 
az pedig a szinvalóság számba megy, hogy 
többször élünk vele, mini az isten igéjével.

Nem akarok én morált hirdetni. Távol 
áll az tőlem, hogy tantételeket állítsak fel 
arról elmélkedvén, hogy az állam erkölcsi 
életének alapja a vallás, továbbá, hogy a 
társadalomnak és az államnak kötelessége 
a hívők vallásos érzületének és a lelkiis
meret szabadságának a megvédése.

Az sem jut eszembe, hogy noha a 
hit, mint az ember belső lényének a tár
gya el van vonva a világi hatalom bírás
kodásától, ne volna joga beleavatkozni az 
államnak a hitbeli meggyőződés mikénti 
nyilvánulásába. Nem korfelfogásokról szó
lok, mikor felemlítem, hogy az ókori fel
fogás szerint az istenkáromlást az isteni 
felség közvetlen megsértésének tekintették 

felé vezető utón. Minden második napon he szo
kott menni igy a délutáni órákban, s csak késő 
este tér haza. Van is rá oka. Egy szép özvegy
asszony lakik ott, akinek még nem telt le a gyász
éve, de aki máris nagyon szereti a fiatalembert.

Körülbelül két órányira van a falu az er
dészlaktól, ahonnan egy keskeny gyalogösvény 
vezet le a sziklás hegygerincről meredeken, oly
kor nagyokat kanyarodva egy-egy hatalmas szik
latömb körül. És köröskörül erdő s az erdő fái 
alatt mindenfelé hó, meg letört, zuzmaralepte gá
lyák. Bizony, elég kellemetlen ut, hanem azért 
pontosan megjárja minden második nap. Most, 
hogy elhalad egy kanyarodónál, eszébe jut, milyen 
sötét lesz itt este, s milyen könnyen beválthatnák 
bizonyos emberek a fenyegetésüket, egy-egy fa
törzs, vagy szikla mögé lapulva, ha éppen ked
vük tartaná. Elgondolkozik, de nem fél. Amilyen 
hamar jön a gondolata, épp oly gyorsan száll is 
tova. Könnyed léptekkel megy a falu felé, ahol 
epedve várják puha karok, és tüzes, perzselő asz- 
szonyi csókok. Nagyon hosszúnak tűnik fel az ut, 
de végre ott van a kis rácskeritéses udvarban.

És ahogy benyit a szobába, boldogan mo
solyog eléje egy szép asszonyarc. ügy néz ki ez 
az ébenhaju, feketeszemü nő, aki a látszat ked
véért még mindig gyászruhába öltözik, mintha az 
éj tündére volna, aki néha megjelenik a havasi 
pásztorok álmában.

— Margit I . . .
Azután hosszú, boldog percek következnek. 

Színes álmok szövődnek a jövőről : hogy lesz, ha

Lapunk mai szám* 4 oldalra terjed. 

s azért büntették, mert abban a felfogás
ban voltak, hogy ezért sújtja az emberisé
get elemi csapásokkal avagy a középkor
nak amaz emancipált nézetét fogadjam el, 
mely csak erkölcsi lealacsonyitásnak vette 
a káromkodást s pallos, halál helyett testi 
fenyítékkel sújtotta. Megtorolni, büntetni 
csak azt kell, a mi ártalmas, veszélyes. Hi
szen találunk arra okmánytári példát, hogy 
féktelen hajlamok elfajulása idején, ország
szerte zavaros közállapotok mellett is gondja 
volt arra az államhatalom képviselőinek, 
hogy erélyes rendszabályokkal korlátozzák 
a kor és műveltségnek ilynemű vadhajtá
sait s ezek közül II. Rákóczi Ferencz feje
delemnek 1703-ban kiadott egyik parancsa, 
mely ekként szól: „adtával, teremtettével 

tvaló szitkozódás háromszor rnegpálcáztas- 
sék, kilencszer meglővöldöztessék" valósá
gos kultúrádat számba megy. Arról is van 
tudomásunk, hogy e parancsot következe
tesen végre is hajtották s az egyes városi 
statútumok között nem kis számban van
nak olyan iratok, melyek nyelv kirántás, 
megvesszózés, pellengére állítással büntet
ték a káromlókat. Mindez azt igazolja, hogy 
a törvényeket, rendeleteket meg is tartot
ták.

Annyival csodálatosabb, hogy mikor 
törvényes intézkedésünk van a büntetőtör
vénykönyv 190. §-ában és a kihágási bün
tető törvénykönyv 51-ik §-ában, ennek al
kalmazásáról vajmi ritkán hallunk. Mi az 
oka ennek? Az erkölcsök javulása, a mű
velődés fejlődése talán, melyek fékei, ke- 

majd az erdész felesége lesz és mindig együtt le
hetnek a fenyőudvaros kis erdészházikóban. Majd 
ha letetik a gyászév. Mert az özvegy, rokonaira 
való tekintettel, ki akarja várni a szokásos időt.

Mikor a férfi indulni készül, hirtelen eszébe 
jut valami és elsápad. Az a levél I Sohasem félt, 
de most valami különös előérzete támad. Egy pil
lanatra előtűnik képzeletében a sziklatömb a ka
nyarodó fölött és mintha rózsaszínűvé válik az 
erdei hó. Mégis menni akar. De az asszony ész
reveszi arcán a sápadtságot és megkísérli, hogy 
ott marassza.

— Maga rosszul van, ne menjen haza.
— Nem, nem. Menni kell, akármi történik : 

én nem félek senkitől.
Furcsa szavak. Az asszony is megsejti, hogy 

valami veszedelem készül s most már el van to
kélve, hogy semmi szin alatt sem bocsájtja el. 
Egy kissé hantja talán a gondolat, hogy egy férfi 
itt marad éjjelre a házában, de a féltés erősebb 
benne, mint szégy enérzete. S úgyis a felesége lesz.

— Nem eresztem el magát.
Átöleli a férfit és az marad. Csak azt sze

retné még megüzenni a gazdasszonyának, hogy 
nem megy haza éjszakára.

— Olyan jó öreg néni a Tercsi néni, hogy 
nem tudna nyugodni, ha nem volna biztos benne, 
hogy nincs semmi bajom. . .

Az asszony felállt és kiment. Behivatta a 
kocsisát.

János, ugy-e tudod, hol van az erdész
lak ?



rékkötói annak, hogy a törvényhelyeken 
bűncselekménynek megállapított káromko
dás napjainkban vajmi ritkán, avagy egyál
talán nem fordul elő, vagy pedig a tör
vényt alkalmazó bíróság enyhe felfogása, 
mellyel az ily feljelentéseket elbírálja ? Egyik 
■.etn. 1 lanem a nemtörődömség, a megszo- 
kottsag kényelme s bizonyos tekintetben a 
kicsinylés, mely I vei a magyar virtusnak ily
nemű megnyilatkozással kisérjük.

Szégyenletes állapot volna eltűrni e 
burjánt, mely már-már kipusztithatlanul lepi 
el az egész társadalmat, megbotránkozásra 
méltán alkalmas lenne feladni a reményt s 
a változhatlanba való erőszakolt megnyug
vás által azt fogadni el, hogy ezen a szé
gyenletes állapoton változtatni nem lehet. 
Lehet, kell, sőt szükséges is. S akkor dia
dalmaskodik majd a magyar virtus a szó 
igaz és valódi értelmében vett magyar faji 
felfogás, mely hiszi, vallja, hogy a magyar 
nemzet legszebb erénye a lovagias gondol
kozás és ami ezzel jár: a vallás, erkölcs 
és embertársainak védelme, hanem minden 
egyes nyilatkozat által. nz.

— Városi közgyűlés. Nagymiháh város 
képviselőtestülete április hó 22-én d. u. 3 órakor 
Walkovszky Béla községi bíró elnöklete mellett 
igen látogatott közgyűlést tartott. Jelen voltak: 
Barnai Andor, Bartus Boldizsár. Bucsinszkv Lajos, 
Czibur Bertalan, Dr. Eperjese Lajos, Eröhlich 
Gyula. Dr. E'uclis Ignácz, Dr. Kállai József. Kar- 
rub Pál. Kolozsváry Ödön. Malatinszky László, 
tlppitz Sándor, Rontsinszky Ágoston. Stark Her
mán. Strömpl Gábor, Szladek József. Polánvi 
Géza, Tóth Árpád és Dr. Widder Márk képviselő
testületi tagok.

A tárgysorozat első pontja volt a Laborcz- 
part mentén építendő árucsarnokra beérkezett ter
vek és ajánlatok fölötti határozathozatal. A kép
viselőtestület beható vita után elhatározta, misze
rint Fekete Fülöp kassai vállalkozó ajánlatát fo
gadja el és öt megbízza az árucsarnok felépítésé
vel. A terx igen csinos és tetszetős és nagyban 
fog hozzájárulni főutcánk emeléséhez.

Majd a zárszámadási bizottság jelentését 
vette tárgyalás alá a közgyűlés, mely vita nélkül I 
elfogadtatott. E jelentésből megtudtuk, miszerint | 
az elmúlt évben *7844 korona bevétellel szemben ; 
4>420 korona kiadásunk volt és hogy 1245 kor. ' 
még behajtandó követelése van a városnak. A |

— Az intett, hogy tudja.
El fogsz menni a tekintetes ur gazdasz- 

szonyahoz és megmondod neki, hogy az ur nem 
mehet haza, mert . . . mert egy régi barátjával 
ta'als zott, a faluban, s holnapig vele marad.

A kocsis köszönt és menni akart, de az er
dész megállította:

Várjon csak János. Az az ut síkos és 
me edek. A maga hosszú szűre alkalmatlan lenne 
■Ja vegye föl az én kabátomat. Vigye a puská

mat is. nehogy valami baja essék.
Ahogy a kocsis távozott, le kellett sütnie a 

szemét. Talán rosszat tett ? De hisz nem is any
ucira meggondolt cselekvés volt az. mint inkább 
túlhajtott, szinte asszonyos kíváncsiság, ami nem 
számol a következményekkel. Most meg fogja 
tudni, vájjon mi lett volna vele, ha elindul? Be
váltják e azok az emberek az Ígéretüket, vagy 
megcsalta elöérzete ? Annyi bizonyos, hogy Já
nost nem fogjak felismerni, a kabátjáról és fegy
veréről öt sejtik benne. Ny ugtalan lett. Bántotta a 
lelkiismerete. A szép asszony nem birt kiolvasni 
semmit a szemeiből, faggatni meg nem akarta. 
Azt látta, hogy valami bántja, elkezdett hát cse
vegni apró, édeskés dolgokat. Es az erdész felelt 
is rá. hanem a gondolatai, azok máshol jártak. 
Számítottá az időt és az utat, amit János meg
tehetett.

Májusban lesz az eljegyzésünk, mondta 
az asszony.

— Igen, májusban, volt a felelet. 

bevételek legnagyobb része jiótadóból áll (38746 
korona), a hetivásár vámbérletéböl 4678 korona, 
a vágóhíd jövedelméből 2347 korona folyt be. A 
kiadások között első helyen a személyi járandósá
gok 14.000 koronával állanak, azután az állami 
elemi iskola és kisdedóvó iskolai járuléka 5700 ko
ronával. majd a tűzoltóságnak 4000 korona és a 
világítás 3330 koronával következik.

Miként minden évben, ezúttal sem mulaszt
juk el hangsúlyozni, hogy az iskolai és óvodai 
hozzájárulás egy oly terhe a városnak, melytől 
szabadulni kell és mindent el kell követnünk, hogy 
eme célunk sikerüljön. Ma midőn az elemi nép
oktatás ingyenes, oly szegény községtől mint a 
miénk, nem lehet ily hozzájárulást kívánni az ál
lamnak. Hiszen ha oly összeget évenként vízveze
téki alapra félreteszünk, akkor oly szolgálatot te
szünk a városnak, hogy a késő utódok is csak 
hálával fognak erről megemlékezni. Lehetetlen, 
ha komolyan foglalkozunk majd a dologgal, hogy 
eme célunk kivitelében minden fórum ne támo
gasson bennünket.

Még több illetőségi és más ügyet tárgyalt 
a közgyűlés, melyet az elnöklő főbíró délutáni 5 
órakor berekesztett.

VEGYES HÍREK
— Személyi hir. Dr. Takács Menyhért já

szóvári prelátus városunkban Bereznay János kir. 
járásbiró vendégszerető házában két napig időzött. 
Az első napon megkeresztelte a kir. járásbiró új
szülött gy ermekét, másnap megtekintette a Gyürke
hegyi grófi mauzóleumot, majd nehány helyen lá
togatást tett.

— A bíróság köréből. 7ruszka Sándor a 
nagymihályi kir. járásbírósághoz áthelyezett kir. 
telekkönyvvezető április hó 21-én foglalta el hi
vatalát.

Előléptetés. Lázár Sándor sátoraljaúj
helyi kir. törvényszéki biró a VII. fizetési osztály
ba sorozott kir. törvényszéki bíróvá neveztetett ki.

A közoktatásügyi miniszter Chira László 
nagymihályi, Doby Antal kurucfalvai, Pribékrté 
Klug Klotild gálszécsi és Zseltvay Bogdá ti varan- 
nói áll. tanítókat, illetve tanítónőt állomásukon 
igazgatóvá léptette elő.

Jubiláló lelkész. Viszloczky Adolf cse- 
mernyei gör. kath. lelkész e hó 18-án tartotta ál- 
dozárságának 40 éves jubileumát. A köztisztelet
ben álló lelkészt ez alkalomból varannói tisztelői 
küldöttségileg üdvözölték, egyben értékes ezüst ke
reszttel lepték meg. Helybeli tisztelői közül is szá
mosán gratuláltak az érdemes lelkipásztornak, a 
ki mint ember is minden ismerőjének osztatlan 
szeretetét és becsülését tudta kivívni.

Titokban pedig azt gondolta : János, most 
mehet keresztül a hídon a Jaduca fölött.

— Es nemsokára rá megtartjuk az eskü
vőnket. Én azt hiszem, szép verőfényes nap lesz 
az esküvőnk napja.

— Minden bizonynyal annak kell lennie.
— S látta, amint a kocsis egy útelágazás

nál a baloldali gyalogösvényre tér. Már háromne
gyed órája, hogy elment.

Meglásd, a virágok akkor fejtik ki leg- 
dusabb pompájukat, mert megtelnek a mi szerel
münkkel.

Es a férfi szólt:
— Megtelnek a mi szerelmünkkel.
Összerázkódott. Képzeletében János most ér

hetett a hóval takart sziklatömbhöz, melynek al
jait az ut felkanyarodik. Ebben a pillanatban va
lami távoli dörejt hallott. Az asszony észre sem 
vette, de ő felugrott és szeme vadul maga elé 
meredt. I gy gondolta, hogy most mindenütt ró
zsaszínűvé válik a hó a János csepegő vérétől. 
Pillanatra elővette lelkiismerete és majd összezúzta 
szivét. A másik percben már az asszony lágy ke
zeitek érintését érezte, s egészen uj gondolatai 
támadtak.

Ha most az ő vére pirosítaná a havat I
Összeborzadt. Jéghidegség futotta át a tes

tét. aztán leborult az erős, a bátor férfi az asz- 
szony elé, ölébe temette fejét, sirt és nem érzett 
semmit, csak azt, hogy él.

Tabéry Géza.

— Kétfejű borjú. Márkon Samudószki 
András gazdának egyik tehene e napokban meg
ellett. Nagy bámulatára a házbelieknek a pásztor 
jelentette, miszerint a kis borjúnak két feje van. 
Az eset Ilire csakhamar az egész faluban elterjedt, 
mire úgyszólván ostrom alá vették Samttdoszkiék 
házát, mindenki látni akarta a kétfejű szörnyet. 
A falu vénei is összejöttek és rövid tanácskozás 
után elhatározták, miszerint a borjut nyomban 
agyon kell ütni és elásni. Dictuni, factuni, az Íté
let végrehajtatott és messze a falutól egy félreeső 
dűlőben elföldelték a csoda állatot.

— Uj szolgablról állások. A belügyminis- 
ter a vármegye területén két uj szolgabirói állást 
rendszeresített, a melyek már a júniusi közgyűlé
sen be fognak töltetni. Az egyik szolgabiró a nagy
mihályi járásba fog beosztatni. Az uj állások 
egyikére Mertens Arthur közig, gyakornok, tb. 
szolgabiró is pály ázik, a ki minden tekintetben reá
szolgált arra, hogy tnegválasztassék. Mertens hosz- 
szabb idő óta az itteni főszolgabírói hivatalban 
van beosztva és szorgalma, buzgalma, valamint 
előzékenysége által az egész járás és felebbvalói 
becsülését kiérdemelte.

— Faültetés. A Kossuth Lajos és Sulyovszky- 
utcákon, továbbá a Deák-téren a város elöljáró
sága által a múlt héten gömb akácok lettek ül
tetve. A fa, mig dísze a város utcáinak, közegész
ségi szempontból fölötte fontos. Ápoljuk és gon
dozzuk tehát azokat I

— Állatvásár. A belügyrninistériuin által 
engedélyezett első felhajtásos állatvásár f. hó 20-án 
tartatott meg. mely eléggé látogatott volt. Remél
jük, ha majd ismertebbé lesz, vetekedni fog ez is 
a városunkban általában nagy országos vásárok
kal. — Csak elismerés illeti a város elöljáróságát, 
hogy a kereskedelmet és ipart ezúton is előmoz
dítani törekszik.

— Talált csecsemő hulla. A rendőrség, 
mint értesülünk, a köztemetőben egy csecsemő 
hulláját találta. A nyomozás széles irányban meg
indult és a hatóság már nyomában van a bűnös 
anyának, a kinek letartóztatása iránt már intézke
dés is történt.

— Uránia. Az ifjúsági egyesület kebelében 
alakult ismeretterjesztő kör, melynek vezetését 
Oppitz Sándor plébános volt szives vállalni, az 
elmúlt idényre kitűzött sorozatát folyó hó 12-én a 
„Vág völgye" és „Szentpétervár—Moszkva" ismer
tetésével befejezte. A Vág völgyéről szóló szöve
get Grünhut József olvasta, a Szentpétervár és 
Moszkváról szólót pedig Oppitz Sándor. Hálás 
köszönetét mondunk közönségünk nevében a fá
radságot nem ismerő s minden nemes iránt oly 
nagy buzgósággal munkálkodó plébánosnak.

— A telefonhálózat építése tárgyában a 
szükséges előkészületek megtörténtek és május 
hó első felében hozzá fognak a munkához. Köz
vetlen összeköttetésünk lesz Újhelyivel, azonban 
csak 1 korona dij mellett fogunk beszélhetni. Ez 
sérelmes reánk nézve és ha Ciálszécs, Tőketere- 
bes és Varrannó az évi dij mellett beszélhet Új
helyivel, ugv mi és Homonna is számítunk arra. 
Reméljük a kereskedelmi minisztériumban is be
látják azt. Különben ez iránt a vármegye közigaz
gatási bizottsága felterjesztést intézett a minisz
terhez.

— Tisztújító közgyűlés. A nagymihályi izr. 
hitközség kebelében fennálló „Osze-Chesed" köl
csönös betegsegélyző egylet f. évi április hó 15-én 
tartotta meg évi rendes közgyűlését, mely alka
lommal egyhangúlag megválasztattak elnökké 
Friedman Mihály, alelnökké Widder Andor, el
lenőr-titkárrá Lándai József és beteglátogatóul 
Deák Jenő.

— Érdekes küldemény. Gróf Széchényi 
László és nej* jelenleg New-Yorkban tartózkodnak. 
A grófi pár több hónapot szándékozik Ameriká
ban tölteni, hova házasságuk óta most első Ízben 
utaztak; a kis comtesse a család felügyelete alatt 
a hosszú tengeri ut miatt Cannesben maradt. — 
Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy gróf Széchényi 
4 darab amerikai bölényt, bizont és 7 drb szar
vast küldött Amerikából a remetei vadas kertbe, 
hova az állatok ma szállíttattak el városunkon át. 
A ritka küldeménynek természetesen sok nézője 
akadt. Bölény jelenleg az ország területén Hohen- 
lohe herceg szepességi rengetegeiben van csupán, 
ki azt szintén importáltatta.



— Hirdetmény. Nagymihály község elöljá
rósága közhírré teszi, hogy a földadó kataszteri 
munkálatoknak az 1909. évi V. t. c. értelmében 
a tényleges mivelési ág szerinti kiigazítására vo
natkozólag Nagymihály község kataszteri telek
könyve, birtokvázlatai, a minta terek jegyzéke és 
az egyénenkénti birtokivek 1909. évi április hó 24- 
töl május hó 24-ig terjedő 30 napon át a község 
házánál közszemlére vannak kitéve s ezek a hiva
talos órák alatt megtekinthetők s az egyes föld
részleteknél beállott állandó mivelési ág és adó
tárgy változások a fenti határidő alatt a községi 
elöljáróságnál Írásban avagy szóval bejelenthetők.

— Eb veszettség. Thuránszky Tihamér 
földbirtokos szalóki gazdaságában Molnár József 
juhász kutyája megveszett s Molnár József és 
Molnár Gyula lakosokat megmarta, kik azonnal 
a Pasteur intézetbe utaztak védöojtás végett Bu
dapestre. A kutya több állatot, juhot, sertést is 
megmart. A közigazgatási hatóság szigorú óvin
tézkedéseket léptetett életbe a betegséggel szemben 
s Szátokon, Deregnyön és Hegyiben 90 napra eb
zárlatot rendelt el.

— Kiss szerencséje nagy! Köztudomású, 
hogy a m. kir. osztálysorsjáték tervezete a legked
vezőbb nyerési esélyeket nyújtja. Nagy nyeremé
nyek mellett számos kisebb nyeremények vannak 
és különösen az, hogy a fele a kibocsájtott sors
jegyeknek — tehát minden második — nyer, az 
oka, hogy a nagyközönség minden rétege kipró
bálja szerencséjét. Ezer és ezer ember lett ilyen 
utón szegényből gazdaggá. Az uj sorsjáték I. osz
tályának húzása május 19 és 21-én lesz. Tegyen 
szerencse kísérletet 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!

— Drágább lesz a vasút. A kormánynak 
az a terve, hogy az árudijszabást 30 millió koro
nával, a személyszállítást pedig 6.815,241 koroná
val drágítja meg. A miniszter tervezetének lényege 
az, hogy a mostani 16 vonalszakasz helyett 21 
lesz, a szomszédos forgalom pedig 4 vonalsza
kaszból fog állani. A legtávolabbi utazás a mos
tani és a miniszter által tervezett uj díjszabás sze
rinti ára között a következő különbségeket találjuk : 
személy s vegyes vonatoknál 111. oszt. 10 korona 
helyett 12. II. osztály 16 K helyett 20, az I. osz
tály 24 K helyett 32 korona. Gyorsvonatoknál III. 
oszt. 12 K helyett 16, II. oszt. 18 K helyett 28 
K, I. oszt. 30 K helyett 42 korona.

— Zongoratulajdonosoknak szives tudo
mására hozzuk, hogy Fink Leó, a híres Kérész- 
tély-féle fővárosi zongoragyár hangverseny han- 
golója városunkba érkezett és itten, valamint a 
környéken is egyes hangolásokat 6 koronájával 
végez. Javításokat külön alku szerint. Előjegyzé
seket szívességből lapunk kiadóhivatala elfogad.

— Köhögés nem betegség. Gyakran hal
lani ezen megjegyzést. De mily káros tévedés. 
Igaz, vannak emberek, akik köhögnek s mégis 
megöregednek. De mily gyakran támadnak a kö
högés elhanyagolása folytán súlyos betegségek, ne
vezetesen tüdőbetegség, holott kellő időben annak 
keletkezése és terjesztése meggátolható. A köhö
gés tehát soha sem hanyagolandó el, hanem ve
gyük azonnal az ismert „Sirolin-Roche" hatásos 
szert, mely nemcsak a köhögést szünteti, de az 
étvágyat is előmozditja és a testerőt fokozza. Kap
ható gyógyszertárakban.

— 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 „RETHY" név.

1 koronát takarít meg mindenki, aki öl- 
IvJ tönyeit REICH A D O L F férfi-szabónál 
Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.- ---------------

Felelős szerkesztő : Or. KÁLLAI JÓZSEF.

Hirdetések.
Árlejtési hirdetmény.

A főt. e. m. hatóság által jóváhagyott 
terv és költségvetés alapján a falkusi lel-' 
készi újonnan épitendö s 24 in. hosszú 
melléképületekre a nyilvános árlejtés f. évi 
május hó 2-án d. u. 2 órakor fog meg
tartatni.

I érv és költségvetés a lelkészi hivatal
nál bármikor megtekinthető.

Falkus, l$)(X). április 20.
Csudáky Miklós.

gk. lelkész.

Egy teljesen jó karban lévő 
Umrath és Társa-íéle 4 lóerejii 

gőzkazán és hozzávaló 

cséplőszekrény 
jutányos árban eladó. Bővebbet 
LÖFFLER NOA 
------------ cégnél Nagymihályon.------------

Hirdetés.
A nagymihályi áll. iskolai központi 

épület tetőzetének cserepezési munkálata 
vállalatba adatik ki. Az ez iránt érdeklődő 
vállalkozók a feltételeket Sátoraljaújhelyben 
a kir. állami építészeti hivatalnál tudhatják 
meg.

Nagymihály, 1909. április 22. 
Az áll. isk. gondnokság.

Ebédlő és háló- 
berendezés, csillárok (villanyvilá
gításhoz) úgyszintén teljes kony
haberendezés, minden elfogad
ható árban elköltözés folytán 
azonnal eladó.

Müller Móric,
Nagymihály, sörgyár.

A nagymihályi áll. el. iskolai gyakorló 
faiskolából a következő 

oltványok 
adatnak el : Kajszibarack-, ringló-, cseres- 
nye- és meggy-oltványok, (készlet 600 drb) 
2—3 éves erős, egészséges példányok, a 
környéken bevált kitűnő fajtákból, darabon
kínt 60 fillértől l koronáig.

Kisebb mennyiségben alma- és körte
oltványok is kaphatók.

KNEISZL EMIL,
áll. tanító faiskolavezető.

ELADÓ HÁZ.
Az Andrássy Dénes-uton levő 

21. sz. ház telekkel együtt, úgy
szintén 2 kitűnő tehén szabad 
kézből azonnal eladó.

HOSZPODÁR BALÁZS
háztulajdonos,

Van szerencsém a helybeli és vidéki 
mezőgazdák szives tudomására adni, hogy 
egy legújabb szerkezetű -----

arankamentesitö
gép beszerzése által azon kellemes hely
zetbe jutottam, hogy tisztelt vevőim részére 
igen szép arankamentes eredeti magyar 

lóhere és lucerna maggal, 
úgyszintén más gazdasági és kerti magvak
kal a legjutányosabb árak mellett szolgál
hatok.

Saját érdekét szolgálja tehát mindenki, 
a ki versenyképességemről meggyőződik.

Egyúttal szives tudomására hozom 
a n. é. közönségnek, hogy magvak aran
kától való tisztítását is jutányos árban el
vállalom. Tisztelettel

Garfunkel Dávid.

Építők és épittetőknek 
saját érdekük, ha mielőtt megrendelést eszközöl
nek vízvezeték, kp. fűtés, csatornázás, sodrony- 
kerites és kavicsrosta szükségleteikre, bizalom
mal fordulnak ajánlat vagy felvilágosításért, mely- 

Ível díjtalanul szolgál

GURSZKY JÓZSEF 
fém- és vasműveshez, műszaki iroda és műhely: 
KASSA, Ferenc Jozsef-tér I4. sz. Telefon sz. 347. 
Városok, községek, gazdaságok, házak stb. vízmű, 
csatornázás és központi fűtés tervezési és kivite
lezési vállalat. Külön osztály mindennemű sodrony, 

vaskerítés és kavicsiosta készítésére, i 20

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló szer . .... .....
------ —■ ■1 — puha padló számára. 
Keil-féie viaszkenöcs kémény padló szamara. 
Keil-fele fehér rGLASUR“ fénymáz 90 fillér. 
Keil-fele arany-fénymáz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden szinben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.
Egy Laurin és Klement-féle 3 lóerejü 

motor-kerékpár eladó. 
i Cint a kiadóhivatalban.

Igen tisztelt vevőim szives tudomására 
| hozom, hogy

KUGLER HENRIK
■ GERBEAUD.......... ..

cs. és kir. udvari cziikrázdától a helybeli
1 piacra egyedüli elárusitást sikerült meg-
1 kapnom. Alandóan frissen raktáron tartok :

Kugler-bonbonokat, Mignon-süteményt,
Chocoládét stb. Esetleges raktáron nem

I lévő nevezett cég gyártmányait 24 órán 
I belül szállíthatok.

Tisztelettel
BALAZS LAJOS.
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EJohn nagykikindai cserepe.
Legjobb minőségű fedélcserép, •••••••• 
• ••••••••• legolcsóbb árak melett.

1

n li
B O H N téglagyár Nagykikinda.

1
meszetes vörös fedelcserep. ■-------------------------—■

Szolánka János
kocsigyártó és kárpitos.

_ ______ nrfiir- MufiE
OLAYTON & SHUTTLEWORTH

udnpaat, Vá

SZOLÁNKA JÁNOS
------  KOCSIGYÁRTÓ ÉS KÁRPITOS NAGYMII IÁ1.YOX -------

F< 
fogását

Van szerencséin a n. é. közönség szives tudomására 
hogx KARDOS LAJOS

kocsigyártó- és kárpitos
- műhelyét ....

átvettem és azt a mai kor igényeinek megfelelően rendeztem be. 
Elvállalok mindennemű kocsi és bútor javításokat, úgyszintén uj 
kocsi készítését is pontos és szolid kivitelben.

irekvésem leend, hogy nagyrabecsült megrendelőim párt- 
ó és pontos munkával minden tekintetben kiérdemeljem.

Kérve a nagyérdemű közönség szives támogatását, vagyok 
kiváló tisztelettel

Mai a icgjQtinyoMbfe trak

Locomobil és gőz cséplőgépek,
BMlmakualotM, |árglny-csépló(óp*k, lakéra ■ oaaplök, 

•axtHÓ-rostkk, konkolyoxók, kaaakló- ía arató<***k. 
azénacyOttök. boronék, aorv«tö(«p*>, Planat jr. 

..álak, aaaoaka»i(4k, r*pavígók. kukorlcaa- 
morzaolók, darálók, arlámalmok, •gy*’*"'** 

aozól-akók, 9* *a 3-vaau ekók *a minden 
•gyáb gaadaatgl «*P»k.

Alkalmi bevásárlás!!!

& ■W Megrendelések ■ legrövidebb &
* Idő alatt pontosan eszközöltetnek. *

ELSTEIN és TÁRSA
• •••••• I i:ri I.RI HA KÉSZÍTŐK ••••••• 
Finom-posztó és gyapju-áru raktár agy mihályon.

Boci’ 4. áfncyetrta a ’talWyt ikw' 
Mi a Tt éfeaü irradí--

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár" ..i1
köhögés, skrofulozis, influenza 
ellen árira lalar tanár ka orvos Állal naponta a^nlva

Mioibogy tiVktdca MümtakM ■ IdnUaak kta]** mmdeak*r
-rr‘------- i|il‘- *

F. H«ffaua»-La lUtba A Ca. Baaet (M>)

Nyomatott Landoaman B. könyvnyomdájában

Ajánlja magát mindennemű 

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

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi

angol ruhaszövetekben.
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 írttól feljebb. "íMI

Van szerencsém igen tisztelt vevőim és a n. é. kö
zönség szives tudomására adni, miszerint tekintettel arra, 
hogy üzlethelyiségemet rövid időn belül saját újonnan 
épült házamba helyezem át, raktáramon lévő összes 
áruimat f. évi március hó 1 -töl egészen április hó 25-éig 

mélyen leszállított árban 
árusítom. — Különösen felhívom a n. é. közönség figyel
mét a nagy mennyiségben lévő 1

maradékokra.
Mosókretonok, batiszt, angol zephyr, voile delain, 

női- és férfi ruhakelmék, valamint selymek ■■

W* FEL ÁRBAN
számíttatnak.

Tisztelettel
JRosenberg Ignácz.
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