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KI AD OHI V A T AL *.
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők :

A nagymihályi gymnasium.
(fh.) Most, hogy a Nagy-Mihályon felállí

tandó magángymnásinm tlgye részint a kez
deményezők erélyes akciója által, részint az 
illetékes körök helyeslése és kilátásban álló 
támogatása folytán egyre komolyabb és ko
molyabb jelleget ölt, most már megérett az idő 
arra, hogy a nagy nyilvánosság előtt is komo
lyan foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, mely
szoros összefüggésben áll a szellemi és gazdasági 
fejlődésünek nagy kérdéseivel.

A kezdeményezők igen bölcsen tevék, 
hogy a közönségtől semminemű pénzáldozatot 
nem kívánnak; attól a szegény magyar polgár
tól, a ki amúgy is összegörnyed a mindenféle 
kereseti, ut, pót és tudja Isten miiven adók
nak súlya alatt, attól az agyonadóztatott pol
gártól a gymnásium tervezői semmi nemű 
pénzbeli hozzájárulást nem kérnek.

Csak egyet kérnek tőlük: lelkesedésöket, 
jobb érzésüket, nemes buzgalmukat, ezeket a 
nagyszerű polgári erényeket, melyek mindenkor 
győzelemre vitték azt a zászlót, melynek híveiül 
szegődtek.

Az a kérdés tehát, hogy ez eszme, a nagy
mihályi magángymnásium eszméje méltó e a 
polgárok eme lelkes erkölcsi támogatására ; mert 
ha nem méltó, akkor tűnjön el a föld színéről 
és senki se védelmezze, senki se pártfogolja. 
De ha méltó a támogatásra, akkor ne marad
jon senki sem tétlenül, hanem gyakorolja mind
ama legszentebb polgári kötelességét, mely ab
ban áll, hogy valahányszor felmerül egy oly 
eszme, mely e hazának akár csak egy kis ré
szét is előrehaladottabbá, virágzóbbá, magya
rabbá teszi, valahányszor felmerül egy eszme, 
melynek megvalósítása a magyarságnak csak 
egy parányi megszilárdulását is jelenti, akkor 
a jó polgárnak kötelessége egymás meggyőzése, 
az eszne terjesztése, hívők gyűjtése, kételkedők 
bölcs felvilágosítása által az eszmét diadalra 
vezetni.

A nagymihályi gymnasium ügye valóban a 
legteljesebb mértékben megérdemli, sőt joggal
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állt az este, mint rendesen a zajgó fővárosban, 
hol a hirtelen lámpagyujtással mintjgy siettetik az 
estét. A kis I llus fölkönyökölt az ablak párkányára 
s nézte azt a végtelen lámpasort, mely mint gyé
mánt koszom tündökölt a partot szegélyezve, a 
szürkülettel homályos körvonalakat, a világosidé 
ablakokat. Kezdett reményeket szőni, elmosolyogta 
magát közbe-közbe, nevetett saját bohóságán — 
pedig nem gyermek már az, a ki a saját lelkének 
játékát mosolylyal fogadja, hogy is volna gyei m- k, 
kinek már kiválasztott pályája van; ez a kétes, 
de virágos pálya, a hol a nyomor babérlevelek 
közé van bujtatva, s a hol nem is annyira a tu 
domány, ész, hanem a mindenható szerencse s a 
nagy közönség szájaize az irányadók.

Az utczán zsibongó lármát az ujongó közön 
ség tapsának vélte hallani, az égen kigyuló csil
lagokból vakító fényű diadémot képzelt a maga 
homlokára. Oh, mert az iskolában mind, mind azt 
mondják, hogy a Herényi Ilusbói bizton világhírű 
művésznő lesz. Ha kis leány is még, ha a hullámzó 
szoknya nem is ér egész a sarkáig, de tudja ó 

megköveteli ennek a polgári kötelességnek 
a polgárokban rejlő eme teremtő, alkotó erőnek 
teljes mértékben való kifejtését.

Egy eszme egybe vetve árny és fény ol
dalait, lehet káros hatású, lehet közömbös és 
lehet előnyös.

Nincs olyan pesszimista, a ki egy gym
nasium felállításában csak egyetlen egy káros 
momentumot tudna felfedezni.

De a ki ismeri és beható figyelemre méltatja 
ennek az eszmének minden oldalát, az közöm
bösnek sem találhatja, annak feltétlenül észre 
kell vennie eme tervnek óriási horderejét, mely 
kultu ális, erkölcsi, anyagi és gazdasági irány
ban egyformán hatalmas erővel fejti ki a maga 
áldásokban gazdag, eredményekben nagyszerű 
tevékenységét.

A gymnasium felállításának kulturális 
haszna szoros összefüggésben áll bizonyos 
anyagi kérdésekkel.

Szegény nép vagyunk, és ezért vagyunk 
kultúra dolgában elmaradottak. A nagymihályi 
polgárnak óriás anyagi megerőltetésébe kerül 
az, hogy gyermekének az elemi iskolán felül 
álló magasabb kiképeztetést is lehetővé tegye. 
A gyermek mindjárt tízszer annyiba kerül, 
mihelvest a szülői házat elhagyja, és ez a szülő, 
ki gyermekét amúgy is alig bírja ruházni, táp
lálni, ez a szülő teljesen képtelen arra, hogy 
gyermekét idegen városba küldve, a nélkülöz- 
hetlen fenntartási költségeken kívül még a kosz
tat és kvártélyt adók részére is egv órási nye
részkedési percentet fizessen azért a silány el
látásért, mely gyakran a gyermeknek megbe
tegedésével, de mindenesetre elgvengyülésével 
és azzal végződik, hogy testi szervezetinek hiá
nyos táplálása miatt tanulmányi kötelezettsé
geinek teljesítésében is elmarad.

Pedig a középiskolai műveltségnek leg
alább egy bizonyos mértékig való megszerzése 
ma már nékülözhetetlen. Értsük meg egymást. 
Nem azt akarom mondani, hogy minden szülő 
latviner, tudományos pályára képeztesse gyer
mekét. Korántsem. De először is jogában áll 
minden polgárnak az, hogy ha az ő fiában haj

inál* azt, milyen életbe kós olt s van akaratú azt 
egészségére elfogyasztani. Azt mondta a Sándor is, 
az u k a szőke bajuszu jogász a ki oly au nüsége- 
SáD várja minden - ste a színi iskola előtt s aztán 
vígan csevegve kiséri hazáig. Aranyos egy fiú, 
mindennap másról tud beszélni, megcsinálja a 
hangjegy feladványokat, mutogatja a szavalathoz 
szükséges gesztusokat —mindent, mindent, miről 
tudja, hogy kedvében járhat.

A mama behívta az ablaktól, té beszakadt az 
ábrándozás. Hűvös volt már az idő, hivata os volt 
az ősz s ez az időszak a legszigorúbb. Az őszt, 
a telet soha sem fogja látni, gondolta a szőke Hús, 
majd c.inegy olyankor messze világba, hol nincs 
tél soha s a hol neki majd így fognuk örülni : 
nyitva lesz előtte a nagy világ iskolája, bejárja 
minden útját s előre érezte a diadal mámorát, 
mely kisérni fogja mindenfelé.

Tanult, szorgalmasan ; do nem is a tanulás, 
a szorgalom e pálya nyertese, hanem az Istenadta 
tehetség, a vér s a külső — erre születni kell. S 
az llus ilyen leány volt. A tizenkét növendék között 
ő volt az els > mindig s a mester alig győzte ki
várni az időt, mikor a nyilvánosság előtt büszkén 
mutathat majd hajdani tanítványára.

Irigyelték azt a szőke fiút az aszfalt ácsorgói, 
ha Ilust esténkint hazakisérte. Szelíd, barátságos 
arccal ballagott mellette, tartotta neki az esernyőt, 

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

lantot lát a tudományos pályák iránt, megadja 
fiának az alkalmat arra, hogy a tudományos pá- 
lvára léphessen. Másodszor pedig köztudomású és 
egészen természetes dolog az, hogy a mai vi
szonyok között, mikor a magyar iparos egy 
kifejlett és kulturális szempontból is magas nívón 
álló külföldi iparos osztály hatalmas versenyével 
áll szemben, ma ez az ifjú is, a ki ipari pá
lyára óhajt lépni, nemcsak megkövetelheti, de 
egyenesen rá van utalva arra, hogy az általá
nos műveltségnek legalább egy bizonyos mér
tékig birtokában jusson. Mert az tagadhatatlan, 
hogy a magyar iparos osztályt csak kulturá
lis alapon lehet szervezni, és hogy a magyar 
ipart csak a műveltség, a világ fejlődésével 
való lépéstartás fogja megerősíteni. Már most, 
ha a tudományos kiképzés decentralizációjának 
egyre nagyobb tért hóditó megdönthetetlenül 
igaz elve nálunk is érvényesül, ha Nagymihályon 
gymnásium fog felállittatni, akkor ennek a tudo
mányos kiképzésnek a lehetősége meg van adva 
olcsó pénzen, ellenkező esetben ez a tudományos 
kiképzés a nép szegénysége miatt utólérhetlen 
ábránd fog maradni.

A nyilvános iskolát a privát tanitás alig 
képes pótolni. Tapasztalatok bizonyítják, hogy 
az az ifjú, aki gymnásiumi tanulmányait néhány 
évig házilag, magán utón sajátította el, az ké
sőbb, nyilvános iskolába lépve tanulmányi kö
telezettségeinek vagy nagyon nehezen, vagy 
egyáltalában nem tud megfelelni, és legtöbb 
esetben kénytelen a tudományos pályától vissza
lépni, mert odahaza nem sajátított el oly rend
szeres és fegyelmezett tanulási módot, hogy 
a nyilvános iskoláknak pedagógiai elvek szerint 
egyöntetűen kiképezett többi tanulóival lépést 
tudna tartani.

Erkölcsi szempontokból is bő tapasztalás 
áll rendelkezésünkre a tekintetben, hogy meny
nyire káros következményei vannak annak, ha 
a szülő fejletlen, tizedik évet is alig betöltött 
gyermekét idegen városba kénytelen küldeni, 
a hol a gyermek nélkülözi a szülők gondos fi
gyelmét, jóakarata ellenőrzését és mindenek 
felett az odaadó szülői szeretet melegét, melyek 

nem bánta, ha maga bőrig ázik ; vitte a kottacso- 
mot, alázattal az arcáról azt lehetett leolvasni, hogy 
boldognak érzi magát még a hü csatlós szerepében 
is a szép barátnő m.llott. S igy ment et nap nap 
után.

A bimbóbó rózsa lesz, a kis leányból nagy 
leány. Eljött az Idő gyorsan s hozta magával a 
megmásithatlan tényeket. llus elszerződött egy vi
déki társulat primadonnájának. Nem volt otthon 
péjzzel -.éli szekrény, csillogó ruhák, de még min
dennapi kenyér sem — s igy pénz, kereset után 
kellett látn.. Sándor irt neki gyakran s vígaszta.ta. 
hegy hát a kezdet nehéz, de csak haladjon a 
fölvett jo hírnévvel s majd másképpen lesz min 
den. Elkezdődött a vándorlás egyik városból a 
másikba; llus szereteti volna a fővárosba jönni, 
de mikor olyan .tokán vannak mindenüvé a pályá 
zók s neki nincs senkije, a ki öt pártfogolná. Meg
próbálta sokszor s nem sikerült soha.

Kezdte belátni, hogy nincs könynyebb mint 
reményeket szőni, s nincs nehezebb mint azokat 
megvalósítani. Haadévaj operettek áriáit énekelte, 
eszébe motoszkált annak a csöndes ostének emlé 
ke; ha a népdalok bubánata sírt ajkáról, vissza 
gondolt az egyszerű, egy szobás lakásra s vissza 
vágyott oda szive teljes melegével. Odadobta volna 
most már reményeit a világ szemébo, nem csaló 
galta többé a pálya dicsősége. S ha nótája végén



nélkol elvadul s legtöbbször erkölcstelen társa
ságba keveredik, avagy éppen azok rontják el, 
a kiknek gondjaira jóhiszemű szülök reábizták.

Mennyire más az, ha a gyermek otthon 
van, a szülők védőszárnya alatt, erkölcsileg 
úgy, mint fizikailag.

És micsoda óriási különbséget tesz ki ez 
az anyagiakban is.

Minő óriási különbség áll elő ezen szám
adatok összehasonlításából, a mely számadatok 
a középiskolai nevelésre fordított pénzösszeget 
jelentik. Egy középiskolai tanulónak idegen 
városba küldése évenkint legalább is 1000 ko- 
ronányi kiadást jelent. Vagyis annyiszor 1000 
korona vándorol ki a városból, a hány ifjú 
meg akarja szerezni a középiskolai műveltséget

Ellenben ha Nagy-Mihály városnak gym- 
násiuma van, akkor: nemcsak, hogy a tanul
mányok folytatása szegényebb körökben is lehe
tővé válik, nemcsak az az előny származik, 
hogy azok az 1000 koronák itt maradnak a 
mi iparosainknál, a mi kereskedőinknél, ha
nem ezeken kívül is ugyanannyi lOtMI koronák 
vándorolnak ide, a hány tanuló a szomszédos 
községekből ebbe a városba jön tanulmányait 
végezni, itt fog élni, itt fog táplálkozni, itt fog 
ruházkodni a tanárokkal és a tanárok család
jával együtt.

Forgalmat, még pedig egyre fokozódó, 
egyre emelkedő forgalmat fog hozni ez a 
gvmnásium, és a mi fő, fejlődést, felvirágozást 
kulturális és anyagi szempontokból egyaránt.

Ha ez előnyök oly kicsinyek volnának, a 
mely hatalmasak és nagyok, ha ennek az esz
mének megvalósításával csak egyetlen por
szemmel járulnánk hozzá a nemzeti kultúra 
erősítéséhez és a magyarság terjesztéséhez, 
akkor is mindannyiunknak önmagunk és ha
zánk érdekében szívvel lélekkel csatlakoznunk 
kellene ez eszme híveihez.

Mennyivel inkább a tényleges körülmé
nyek között, mikor mindjárt egy hatalmas 
templomot emelünk a nemzeti közművelődés
nek és azon nagyszerű faktoroknak, melyek 
hivatva vannak áldást hozni a sokat zaklatott 
magyar népre!

Közeleg a téli nyomor.
Néhány esztendő óta a mi szép hazánk 

aktuálitásai közé tartozik a tömegnyontor. 
A tél mindenben nagy megpróbáltatás volt 
a legszegényebb néposztályokra nézve, mert 
hiszen akkor a kenyérkeresetek minden ágá
ban beáll a stagnálás, de drágább lesz az 
élet, mert lakás is kell, fűtés is kell és me
legebb ruha is. A szegény ember mindig 
utálta a telet és szerette a melegebb évsza
kokat. de amit néhány esztendő tapasztalunk

Kénytelen volt könnyeit kitörülni szép szeméből, 
bántotta a közönség tapsa, lármája, szerette 
volna odakiáltani nekik, hogy miért tapsolják, 
hiszen nem a hegedű sírása, nem a nóta mélázasa 
csalta a könnyeket a szemébe, szivéből jönnek 
azok, melyeket nem ért itt senki . . . senki . . .

S aztán eljött a tél. Ilidig volt a kis hóna 
pos szobában, a fűtés mm volt az alkuban s a 
háziasszony nem hitelezett volna egy darab fát 
sem, a melynek melegénél tán még édesebb lett 
volna a múlt emlékezete. Az igazgató mogorva, 
koldus ember, előlegről szó sem lőhetett s a kevés 
gázsi még elég sem volt a múlt hónap adósságai 
nak fedezésére. Hányszor temette párnái közé 
arczát, hányszor zokogta viszsza az elmúlt per 
ezeket, melyek oly varázszsal csalják vissza a 
harmadik emeleti szüklakásba.

Átkozta reményeit, hóbortját, hisz lett volna 
más pálya, tán megélt volna tisztességesebb, n s 
akkor minden, minden más lett volna. A Sándor 
ott vele volna mindenütt s igv elhagyta elfordult 
tőle. Mióta nem irt a jó fitt! Hogyisne undorodnék 
egy kóbor élettől, mely nehezebb az utolsó czigány 
életnél, mert itt nevetni kell, ha az embernek a 
szive vérzik, jókedvűnek lenni, ha a bánat súlya 
alatt majd leroskad. A homályos ablakon nézte az 
aláhulló hópelyheket, próbálta számolni. Kiváncsi 
volt, hány pehely hullhat arra az áldott földre, 

a téli szegénység dolgában, azt csak éhen- 
séges esztendőkben láttuk azelőtt. Három
négy esztendő óta t téli hónapokban nagy
szabású munkászavargások színhelye volt 
nemcsak a főváros, hanem a vidék is. A tö
meg nvomorgott és nem volt hajlandó bé
kén tűrni keserves sorsát.

Azt mondják s ehez nem is fér kétség, 
hogy a rossz gazdasági viszonyok az elő
idézői a munkásnyomornak. A szegény em
ber nem tud annyit keresni nyáron, amiből 
télen megélhetne, télen pedig nincs munkája 
L'gv tudjuk, hogy ez az esztendő sem volt 
gazdaságilag a legsikerültebbnek mondható. 
Igaz, hogy a termés jó volt, de manapság, 
midón az ország több milliónyi lakossága 
nem földmiveléssel, hanem ipari és egvébb 
munkával foglalkozik, a jó aratás nem lehet 
jótékony kihatással minden népréteg anyagi 
viszonyaikra. így tehát a tél küszöbén szá
molnunk kell azzal, hogy amint lehull az 
első hó majd az éhező emberek kiálltása: 
kenyeret!

Nem csak a humanizmus, hanem az 
állami és társadalmi rend elsőrangú köve
telménye a jótékonyság. Különösen most, 
amidőn tömegnyomort kell vele enyhíteni. 
Most már nem lehet afölött vitatkozni, hogy 
a vagyonos osztálynak igenis vannak bizo
nyos kötelezettségei a szegényebb osztályai 
szemben, éppen úgy mint az állammal szem
ben, melynek adót kell fizetnünk a vagyon 
után. A nyomorgó tömegnek is meg kell 
fizetnünk a magunk adóját, ez lelki isme
reti kötelesség. Különösen a városokban, a 
hol egy tömegben él az Ínséges proletáriátus.

Készüljön el tehát Magyarország min
den városa a téli jótékonsági akczióra. A jó
tékonyság, hál Istennek nem ismeretlen fo
galom nálunk, a szegedi nagy árvíz óta 
számtalan alkalommal mutatta meg a ma
gyar társadalom, hogy érezni tud értük.

Miután minden esztendőben megismét
lődő tömegnyomorral állunk szemben, rend
szeres, szervezett jótékonysági akczióra van 
szükség. Ezt az akcziót már most, a tél 
küszöbén kell megkezdeni, illetve szervezni. 
Jótékonysági intézményei, egyesületei, tár
saskörei vannak minden városnak, ezekre 
hárul természetszerűleg az ak ó vezetésé
nek kötelessége. A hatóság 1 idenben tá
mogassa ezt az akciót, melyet ha buzgó 

arra a füves sírba’ inra, mely valahol messze 
messze van innen, ahol ott hagyta lelkét, szive for
róságát s minden reményét, mikor egészen árva lett. 
Most tudja m.g, hogv kevés a jósziv, mit setn 
< rn< k a csillogó ábráiidképek ; a csalfa remények 
— m> se az élet boldogsága annak, a kinek keser
vesen kell garasait megkeresni.

Ha esténkint a színpad deszkáira kellett 
menni, egyszerű ölt", öböl, mindig kisirt szemmel 
jött ki s a mogorva igazgató goromba szavakkal 
fogadta s kijelentette, hogy igy nem léphet föl s 
hogy őrizkedjék ennek ismétlésétől, mert különben 
l> fogja megbánni. Egyszer azután sokáig hiába 
várta a kisvárosi k.izi nség Berényi Ilust . . .

A kis hónapos szobába feküdt pár hétig: 
mindig sápadtabb. halványabb lett az üde arcz, 
s a hogy a tavasz mindinkább birkózott a téllel, 
a hogy kipattantak a rügyek s nyíltak a virágok 
a mezőn, — úgy lett a piros rózsából fehér liliom, 
sápadt árnyék a szép Berényi Ilonkából. Egyszer 
aztan eltűnt a kisvárosból. Úgy beszélték, hogy 
eljött érte egy nagy ur a fővárosból, régi ismerő
se a kis dívának, s elvitte magával messze mész- 
sze délre, a hol nincs a télnek gyilkoló hidege, 
örök a tavasz, s a hol a halálos betegek is meg 
szoktak gyógyulni . . .

ii 

emberek helyes irányban vezetnek, nem 
maradhat el a siker. Kiért ha fel tudjuk éb
reszteni a közönség érdeklődését, a közér
zést egy jótékony czél érdekében, a nagy 
közönség lelkes pártolása el nem maradhat, 
különösen akkor, midőn^tömegnyomor eny
hítéséről van szó.

Előre visszautasítjuk a szükkeblüek a- 
zon kifogását, hogy hiszen van elég jótékony
sági intézmény és egyesület mindenütt, s 
ezek tesznek is eleget. Ez a kifogás meg nem 
állhat, hatványozott munkára van most szük
ség a jótékonyság terén, mert rendszeres, 
évente ismétlődő tömegnyomort kell eny
hítenünk 1

Gróf Andrássy Dénes köszöneté.
Lapunkat gróf Andrássy Dénes, az őt 

ért súlyos veszteség alkalmából, a következő 
köszönetnyilvánítás közlésére kérte föl:

Köszönet.
Hőn szeretett drága nőm halála alkalmá

ból minden részről hozzám érkező őszinte 
részvét általános megnyilatkozása engem oly 
mélyen meghatott, hogy bánatomban nem va
gyok képes mindenkinek szivem mélyéből eredő 
köszönetemet külön-külön kifejezni.

Ez utón mondok azért hálát mindazon 
testületeknek, egyleteknek, egyeseknek és köz
ségeknek, a hírlapok képviselőinek, kik nehéz 
•óráimban részvétükkel nékem vigaszt nyújtani, 
s feledhetetlen nőm nemes lelküségét, jótékony
ságát és szivjóságát oly lélekemelő módon 
méltatni kegyesek voltak.

Mily igazuk van azoknak, kik ő benne az 
én vezércsillagomat, jó Geniusomat látták, ki 
előttem világított, mikor bennem a jónak csak 
szikrája alig csillámlott meg. Mily igazuk van 
azoknak abban is, kik kimondják, hogy az én 
éltem annak az igazán nemes nőnek volt szánva, 
kinek áldott emlékét híven fogom megőrizni 
utolsó leheletemig.

Mély köszönetét mondok még azon város-, 
község- és egyleteknek, melyek hálájukat gyász
istentisztelet tartása és gyász-jelvény kitűzésé
vel oly megható módon kifejezésre juttatták.

Kérjük istent, hogy e szent hamvaknak, 
kiváló kegyelme adjon örök békés nyugadalmat. 
\ irasszon felette a hálásak kegyelete. Őrizzük 
meg nemes emlékét az idők végtelenségéig.

Ismételt köszönetéin és hálám kifejezése 
mellett vagyok

Tisztelettel:
Kraszna-llorka-Váralján, 1902j november hó.

Andrássy Dénes.

VEGYES HÍREK.
— Anyakönyvi kinevezések. A belügyminisz 

terium vezetésével megbízott miniszterelnök Zemp 
lénvármegyébe a bánóéi anyakönyvi kerületbe 
ó'ímcsíA; Nándor segédjegyzőt, a viravaiba Adorján 
Endre segédjegyzőt, a tőke-terebesibe pedig fi gúla 
László segédjegyzőt anyakönyvvezető helyetesekké 
nevezte ki.

— Az uj gyógyszertár megnyitása 
Szlillösi Sándor újonnan berendezett gyógyszertára 
tegnap lett megnyitva. A hivatalos aktusnál Dr. 
Löclierer Lőrinc vármegyei főorvos, Dr. Widder 
Márk járási orvos és Füzeztéry Tamás főszolgabíró 
voltak jelen. Az uj gyógyszertár, mely a Fő utcán 
a Roncsinszky féle házban van, oly szép és ízléses 
berendezésű, hogy vidéken ritkán látni ehez ha
sonlót.

— Tűz. Mocsár község lakosait e hó 24 én 
éjjel 12 órakor tűzi lárma riasztotta fel, három, 
négy ház égett egyszerre s bár az egész falu tal
pon volt a mentési munkálatok nem igen sikerül
tek. Leégett 12 ház, több gazdasági épület és 
nagyobb mennyiségű takarmány. A tűz keletke
zésének oka eddig nem volt megállapítható.

— Esküvő'. Dienes István kis azari földbirtokos 
leányának liózsikának november hó 22 én esküdött 
örök hűséget Kis Azaron liottka Kálmán m. kir. 
honvéd-főhadnagy.



— Gróf Andráuy Dénetné végrendeletót 
o hó 15 én bontotta föl a rozsnyói kir. já-ást.iió 
sAg Sulyovszky látván uradalmi ig^ aló és két 
tanú jelenlétében. A nemeslelkü grófné gömörvár 
megyei közczélokra igen tekintélyes összegei ha
gyományozott. Különös kegyképen nagyobb összeg
gel emlékezett meg Rozsnyó városáról. Javainak 
legnagyobb részét e püspökségnek hagyományozta. 
A végrendelet egyes pontjait a napokban teszik 
közzé.

— Az Izraelita nőegylet december hó 
10 én hangversenynyel egybekötött táncvigalmat 
rendez. A hangversenyen Feddk Sári és akadályoz 
tatása esetén Szoyer Ilona budapesti művésznő fog 
szerepelni.

— Kántortanitól kinevezés. ('zacskó 
András ideiglenesen Petrikre helyezett okleveles 
tanító ugyanoda rendes minőségben kineveztetett.

— A Zemplénmegyel tanító egyesület I. hó 
20-án népszerű közgyűlést tartott a megyeháza 
nagytermében. A közgyűlés kiemelkedő pontjai: 
A választmány javaslatára közfelkiáltással gróf Ha
dik Béla főispánunk tiszteletbeli taggá választatott 
meg. A főispán lelkes beszéd kíséretében köszönte 
meg a bizalmat s kiemelte, hogy erkölcsi és anyagi 
előmenetelét mindig szivén viseli a tanítóságnak. 
Ezután három felolvasás következett. A női kézi 
munka oktatásáról nagyon kedves értekezést irt és 
olvasott föl Gecsey Etelka sárospataki tanítónő. Az 
énekoktatáshoz a népiskolákban sok hasznos tud
nivalót adott elő Hodoszy Béla, sárospataki kép
ző-tanár. Végül a családi nevelés félszegségeiről s 
e nevelésnek az iskolai neve lésre való káros hatása 
ról olvasta föl Tas József nagymihályi tanító szé 
pen megirt értekezését. Több házi ügy elintézése 
után 100 teritékü közebéd zárta be e kedves

— A csebi erdő, mely járásunk alsó vi
dékének úgyszólván egyedüli erdője volt, immár 
végnapjait éli. Gróf Andrdzzy Dénes ugyanis a 
faállományt Eisler bécsi cégnek eladta, s a vevő 
most nagyobb számú horvát munkásokkal az erdő 
letárolásához fogott.

— A mezőlaborcl takarékpénztár az 
e hó 23-án tartott közgyűlésen megalakult. Az 
igazgatóság elnöke Dr. Kiéin Zsigmond, alelnöke 
Heller Mór lett. Igazgatósági tagokul megválasz 
tattak: Halpert Salamon, Feigenbaum Ármin, Lá
zár Mendel, Klauzer Mihály, Schőnfeld Lázár, 
Lehocky István Mező-Laborcról és Schreiber Jónás, 
Grosz Ignátz Nagy Mihályból, végül Schvarc Ber
nét Fokésházáról. Ügyészül Dr. Moskovics Ervin 
homonnai ügyvéd, pénztárnokul Ehrenfeld Dávid 
nagymihalyi lakos lettek megválasztva. Az uj pénz
intézet 1903. jauuár hó 1 én kezdi meg működését.

— Uj tparvasut. A Sztdray Sándor gróf 
tulajdonát képező hanajna—-jászai erdők fa kihasz
nálási jogát Grünmann Arnold vállalkozó vette 
meg, ki a faanyag könnyebb szállítása céljából 
a Vihorlat hegység mentén Hanajnától Jószáig 
egy keskeny vágányu iparvasutat épített. Az uj 
vonal egyelőre 11 kilométer terjedelmű, mely 
azonban évenként tovább lesz építve.

A Kazincy kör folyó hó 22 én tartotta 
második felolvasó estélyét, mely méltó párja volt 
az elsőnek. „Fénysugár* címen igen kedves tör
téneti beezélyt olvasott fel Gál Lajos kir. törvény
széki albiró, utána Nagy Elza kisasszony játszott 
zongorán magyar dalokat érzéssel, tűzzel. Majd 
Bajusz Zoltán szavalta el Szent Miklós legendáját, 
melyet angolból Beöthy Zsolt fordított magyarra. 
A műsor végső száma Czörgheö István hegedű 
játéka volt, a kit zongorán dr. hépy Tihamér 
kisért. Az estélyen, mely a megyeháza szépen 
kivilágított termében volt megtartva, nagyszámú 
hölgy közönség volt jelen. A legközelebbi házi 
estély december 6-án lesz, a melyet a vidéki ta 
goknak ajánlunk különösen figyelmébe.

— Házvétel. A főutcai Eichner féle ház 
gazdát cserélt, az eddigi tulajdonosok eladták a 
rég’, rozoga házat, melyet Krauzz Mór nagy- 
miliályi lakos vett meg.

A nemzeti muzeum jubileuma. A nem 
zeti muzeum e hó 26-án ünnepelte fennállásának 
századik esztendejét. A jubileum napján a muzeum 
dísztermében ünnepi ülés volt, mely két részből 
állott u. m. a diszülésböl és az alapító gróf «&/■ 
chenyi Ferenc bronzba öntöt szobrának leleplezésé

ből. Az ünnepélyen a király képviseletében Jóuef 
Ágost főherceg volt jelen, a külföldi tudományos 
intézetek pedig képviselőik utján veitek részt a 
jubileumon.

— A Kossuth párt szervezkedése. A 
s.-a.-újhelyi függetlenségi kör elnöke, a kör elv 
társaihoz a következő felhívást intézte: Tisztelt 
Elvtársi Pártunk országos vezérének hozzám inté 
zelt levelét avval a kérelemmel közlöm, hogy 
méltóztassék a gyűlésen okvetlenül megjelenni, s 
— különösen miután a párttagok teljes névsorának 
hiányában nem küldhetünk minden elvtársnak 
értesítést — azon lenni, hogy ismerősei is minél 
többen jöjjenek erre a nagyon fontos, s vár
megyénk jövőjére korszakalkotó gyűlésre. A gyű
lés november 30 án délután fél 5 órakor Sátoralja
újhelyben, a „Magyar Király* szálló éttermében 
lesz. Sátoraljaújhely. 1902. november hó 25-én. 
Hazafias üdvözlettel Pekáry Gyula a s.-a.-újhelyi 
függetlenségi kör elnöke.

— Kinevezés. Tóth Dezső s. a.-ujhelyi kir. 
törvényszéki jegyző a miskolci kir. járásbírósághoz 
albiróvá neveztetett ki.

— A tőke-terebes—gálszécs—varan- 
női vasút kiépítése, miként lapunk egyik előző 
számában jelezve volt immár befejezett ténynek 
tekinthető. A pályatest épitési munkálatai már a 
tavasz elején megkezdődnek és az uj vasút az
1904. év folyamán már a közforgalomnak lesz 
átadva.

— A nagymihályi közkórház bizott
sága f. é. november 23-án ülést tartott, a melyen 
az építési bizottság beszámolt az uj belgyógyászati 
pavillon elkészüléséről.Minden Deinosthenesnél szeb
ben beszél a telt. A 40 ágy befogadására alkalmas 
épület a főorvosi lakással egyetemben, beleszámítva 
a felszerelést, ágyanként 1100 koronába tellett. 
Magyarországi viszonyokat számításba véve, a bel
ügyminisztérium minimális tételnek ágyanként 
2400 koronát számit. Ez csakis a nagymihályiköz- 
kórházi bizottság érdeme, hogy házi kezelésbe tudta 
azt ily tünemény szeri olcsósággal de a mellett 
igen jól és czélszerüen felépíteni. Nem kell azt 
hiszem nevet említeni, mindnyájan ösmerjük, s 
mindnyájunk közbecsülése az ő jutalma ezen cse
lekedetért. Az uj igazgató főorvos hosszasabban 
vázolta azon kívánságokat, a melyek alapján a 
nagymihályi közkórházból egy minta kórházat 
lehet teremteni. Ezen kívánságaiban egy ösmeretlen 
adományozónak 3000 koronája a legjobb támasza. 
A bizottság a főorvos terveit, a melyek a mütő hely
ség berendezésére, a nélkülözhetetlen és gyakran 
emberélet mentőmüszerek beszerzésére vonatkoznak 
elfogadta. Úgy tudjuk hogy a főorvos egy Röntgen 
készülékkel is kívánná felszerelni az intézetet, 
ami azonban pénzszűke miatt egyhamar még végre 
nem hajtható. De a mint Nagy Miuályon az már 
szokás, itt a jó szivek és a jó emberek hazájában 
valami módon csak az is meglesz.

— A „Homonnai Izr. filléregylet' kö
vetkező meghívót bocsátotta ki: Meghívó. A dr. 
Thomán Dávid ur védnöksége alatt álló „homonnai 
izr. filléregylet* 1902. évi december hó 6 án a 
„Stefánia* szálló 4ermeiben tombolával egybekötött 
jótékonycélu fillér estélyt rendez. Lengyel Samuné 
tiszlb. elnök, Friedman Rózsi elnök, Friedman 
Olga titkár, Speizer Gizella pénztáros, Jakobovics 
Elza ellenőr. Belépti dij: családjegy 4 kor., sze
mélyjegy 2 korona. Kezdete fél 8 órakor.

— Újonnan berendezett fodrász üzlet. 
Heréik Béla, borbély és fodrász üzletét újonnan 
rendezte be. Az üzlet megfelel minden követel
ményeknek és hygieniai szempontból a fővárosi 
fodrász üzletek mintájára lett berendezve.

— Nemes emberbarátok, örvendetesen 
gyarapszik azon nemes szivü munkaadók száma, 
a kik saját költségükön biztosítják cselédjeiknek a 
munkáspénztár áldásait. Újabban két ilyen ember 
barátnak áldozatkészségéről kaptunk hirt. Báró 
Biedermann Rezső értesítette az Országos Gazda 
sági Munkás- és Cselédségélypénztár igazgatóságát, 
hogy szentegáti uradalmának mindazon gazdasági 
cselédjét, a kik az ő szolgálatában már egy esz 
tendőt eltöltöttek, első csoportbeli tagokul beíratja 
a pénztárba, s tagsági dijaikat saját pénztárából 
fizeti. Deutsch Zsigmond herczeg Eszterházy ura 
dalmának főbérlője hasonlóképen arról értesítette az 
igazgatóságot, hogy bérgazda^ágának mindazon cse

lédjét, a kik már 5 év óta szolgálatában állottak, 
szintén saját költségére beiratja a munkáspénztár 
tagjai közé.

— Ezer koronások. Az Osztrák-magyar 
Bank elhatározta, hogy az uj 1000 koronás bank
jegyek kibocsátását 1903 év január 2-án megkezdi, 
a mikor egyúttal megszüntetik a régi 1000 forin
tos bankjegyek kiadását. Tehát az új ezres olyan 
újévi meglepetés lesz, de csak annak, aki kap.

— A munkáspénztár halottal. Érdekes 
példával illusztrálhatjuk az Országos Gazdasági 
Munkás és Cselédsegélypénztár áldásos működését. 
Mikor a segélypénztárról szóló törvény életbelépett, 
Radó Dénes vasmegyei birtokosnak egyik cseléd
jét, Herbath Eleket már az első hónapban baleset 
érte, a szecskavágógép összeroncsolta jobb kezét. 
A szerencsétlen cseléd, a kinek felesége és kisko
rú gyermeke is volt, munkaképtelenné vált A 
segélypénztár a mellet, hogy az összes gyógyítási 
költségeket kifizette, havonként megküldte neki a 
rokkantsági segélyt. Herbath Elek 14 hónapon át 
húzta ezt a segélyt a pénztártól, mig folyó évi jú
lius hó 27 én folytonos sinylődés után elhunyt. A 
pénztár igazgatósága beigazoltnak vette, hogy a 
haláleset a több mint egy év előtti baleset követ
kezménye volt és az özvegynek 400 kor. halál
eseti segélyt utalt ki. A közelebbi napokban meg
kapták még a 400 koronás haláleseti segély t: Rá
kosi András gyürei lakos, a ki véletlén baleset 
folytán a vízbe fulladt, Mandueh Imre nezsettei la
kos, a ki megrakott kocsiról leesett és agyrázkó
dás, következtében elhunyt, továbbá Kamaráéi Mi
hály balsai lakos, a kit Szabó János szóváltás köz
bon agyonlőtt, Mint ezekből látható, a segély pénz
tárnak bő alkalma van tagjainak segélyezésére és 
látható az is, hogy a gazdasági munkások körében 
sokkal sűrűbben fordul elő a baleset mintsem azt 
gondolná az ember.

— Kertész Tódor müipar áru raktára, 
Budapesten Kristóf tér. Társasjátékok és a játék
asztal kellékei, legutolsó újdonság Ping pong Frő- 
bel játékai. Játékszerek kis fiuknak és leányok
nak. Amateur fényképező készülékek. Csillogó 
karácsonyfa disz. Szoba, torna eszközök. Kor
csolyák. Vívó eszközök. Vadász kellékek. Revol
verek. Száncsengök. Bőráruk. Dohányzó eszközök. 
Beteg ápoláshoz valók. Bronz és porcellán diszmü 
áruk. író asztal kellékek. Finom acél ollók és 
kések, borotvák. Háztartási cikkek. Ebédlő asztal 
kellékek, tréfás tárgyak felől nagy képes árjegy
zéket ingyen és bérmentve küld.

— Ingyenes dlszmil ajándék. Aki e 
címet elolvassa akaratlanul is Amerikára, a kép 
telenségek hazájára gondol. Pedig ezúttal sokkal 
közelebbről, Budapestről, kél szárnyra e hir. — 
A „Pesti Napló* Magyarországnak e legrégibb 
pártoktól és klikkektől teljesen független, szabad- 
olvű és szókimondó napilapja lepi meg vele kará
csonyra olvasóit, ajándékul adván — teljesen in
gyen — a gyönyörű kötésű, remek illusztrációkkal 
diszitett „Zichy Mihály Albumu-ot. E valóban 
értékes és nagy irodalmi becscsel biró müvet — 
melynek az „Athenaeum* kiadásában megjelent 
eredetije 90 koronába kerül — a Pesti Napló uj 
kvárt kiadásában Karácsonyi ajándékul megkapja 
a Pesti Napló minden állandó előfizetője. Es meg
kapják díjtalanul azok az uj előfizetők is, akik 
egész éven át fél, negyedévre vagy havonkint, de 
megszakítás nélkül fizetnek elő a Pesti Naplóra.

— Naptárak az 1903-ik évre nagy 
választékban kaphatók Landezman B. könyv- él 
papirkereskedésében.

Felelőn nzerkenztő : Dr. Kállai JÓMef. 
FőmunkMúm : Dr. Kellner Mihály. 
Kiadóhivatali művezető: Xcándai JÓZMf. 
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Az Országos Pályázati Közlöny 
utján, mely az országban betöltendő összes ál
lásokat közli, állást nyernek : ipari és kereske
delmi, mező és erdőgazdasági és műszaki tiszt
viselők, községi jegyzők és jegyzőirnokok, nő
tisztviselők,kereskedelmi alkalmazottak és gya
kornokok. Előfizetési ára negyedévre 4 korona. 
Mutatványszámokat 30 fillér beküldése ellené
ben küld a kiadóhivatal Budapest, Rökk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt 
térben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
cl a kiadóhivatal



Hirdetések. _
2693/1902. tk. «z.

Árverési hirdetményi kivonat.
A asgymihályi kir. járáíbirósig mint tlkvi 

hatóság köxhirré teszi, hogy Frendák János végre- 
hajtaténak Vojtkó Mihály és társai végrehajtást 
szenvedők elleni 200 kor. töke követelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi kir. 
járásbiróság területén lévő a sztárni 124 szárny 
tjkvben 208. 300. 353. 448. 563. 647 . 698. 806. 
845 947 995 hr. s*. a. felvett ingatlanokból B. 
6—8 s. ss. a. Vojtkó Mihály és Vojtkó András 
végrehajtást szenvedők, valamint B. 3. s. sz. alatt 
Janesó Józsefné Hruska Mária és B 5 s. sz. alatt 
Blach Jánosné szül. Hardtk Mária nevén álló ille
tőségekre a végrehajtási törv 156. § a alapján 376 
korona továbbá a sztárai 238. sz. tjkvben 1292. hr. 
sz. alatt felvett s B. 5—7 s. számok alatt Vojtkó 
Mihálv és Vojtkó András nevén álló egész ingat 
lan 36 korona, továbbá a sztárai 245 számú tjkv 
ben 1092. hr. sz. alatt s B. 2. sorsz. alatt l'auló- 
esik Anna férj. Iludák Mibályné B. 5 s. sz. alatt 
Vojtkó Mihályné szül. Harakály Anna társtulaj 
donosok és B. 6—8 sorsz. alatt Vojtkó Mihály, 
Vojtkó András és kiskorú Vojtkó Mihály, végre- 
hajtást szenvedők nevén álló ingatlan a végrehajt, 
törv. 156. §-a alapján 44 korona továbbá a sztárai 
334 számú tjkvben 138 hr. szám alatt felvett s 
B. 2 sorsz. alatt Janesó Józsefné szül. Hruska 
Mária társ tulajdonos és B. 3—5 sorsz. alatt Vojtkó 
Mihály, Vojtkó Mihály kiskorú és Vojtkó Audrás 
végrehajtást szonvedók nevén álló egész ingatlanra 
a végrehajt, törv. 156 § a alapján 640 koronában 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fenneb megjelölt ingatlanok 
az 1903. évi január hó 26-ik napjának 
délelőtti • órájakor Sztára község bírójának 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg 
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla 
nők becsárának 10%-át vagyis 37 kor. 60 61 
lért. 3 korona 60 fillért, 4 korona 40 fillért 
és 64 koronát készpénzben, vagy az 1881. LX t.-c. 
42 Jóban jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november 1 én 3333. sz. alatt kelt igazságügy- 
miniszteri rendelet 8 § ábankijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 3881. LX. te. 170 § a értelmében a bánat 
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiál
lított szabályszeü elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbiróság mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihály, 1902. évi november hó 13-án.

Garbinsxky, kir. aljbiró.
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Glüek |VIór |4agy-Mihály
ajánlja az

Eperjesi Népbank Kalyhagyar 
jiszta fehér, barna, zöld, chamois. majolika stb. szinü csiszolt 

CSERÉPKALYHAIT, 
valamint díszes kandalló, kandallós-kályháit és takaréktüzhelyeit. 
melyek ez iparágban első helyet foglalnak el és számos kitün

tetésben részesülnek.
Jutányos Arak mellett a legeolidabb kivitel biatoeittatik. 
kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állitói végzik. — Egész 

épületek kályhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el.

Mintakályhák rakt áront bán megtekinthetők.
I £egjobb minőségű tornán és ffortland Cement nálam jutányosán beszerezhető.

— itKCi” ~ Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 
102. értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a s.-a,-újhelyi 
kir. törvényszék 1901. évi 6972 szánni végzése következté
ben Dr. Kellner Mihály ügy vöd által képviselt S.-A.-Újhelyi 
népbank mint takarékpénztár javára Novák József ellen 
200 kor. s jár. erejéig 1902. évi junius hó 14-én foganaté* 
sitott kielégítési végrehajtás utján felülfeglalt és 680 kor. 
becsült következő ingóságok u. ni. tehenek, hornyuk, és lovak 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a n. tniliályi kir. jbiróság 1902. évi 
V. 153/5 szánni végzése folytan 200 kor. tőkekövetelés 
ennek 1902. évi január li ■ 31 napjától járó •»•/© kamatai, 
!/,./, váltó dij és eddig összesen 82 kor. 93 fillérben 
biróilag már megállapított kéltségek erejéig A.»Kí>rtvélye.-en 
alperes Novák József laká-an leendő eszközlésére 1902. 
évi dec hó 3-lk napjanak délelőtti 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében a 
legtöbbet Ígérőnek, szükség ■•setén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna 
jelen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihályon 1902. évi nov. hó 17-ik napján.

Pelles Józnef,
kir. bírósági végrehajtó

Suttmann JYCárkusz 
kelme-, divatáru-, vászon- és kezmüáru üzlete 

NAGY-MIHÁLY.
.................................................................

A téli idény beálltával bátorko
dom a n. é. közönség figyelmét légii jobban 
beszerzett nagy választékú

téli áru készletemre
valamint egyéb áruimra felhívni.

Czélomul tűztem ki minél nagyobb for
galmat elérni, minek következtében a lehető 
legmérséketlebb haszonra szorítkozom, s igy 
áruim bámulatos olcsók.

Cosmanosi és Goldberger-féle 
tartós színű mosó kelmét, legújabb divata 
különféle sxöl'etck, remek selymek és 
disxitések, úgyszintén e szakba rágó 
alkalmas és különösen czélszerü kará
csonyi ajándékok.

Férfi öltöny szövetek bevásárlá
sára is kiváló gondot fordítottam, s ezeket 
kitűnő minőségben feltűnő jutányos árban 
számítom.

Árukészletem szives megtekintését és a n. 
é, közönség pártfogását kérve, maradtam a 
legszolidabb kiszolgálást biztosítva

503. V. sz.
1902. Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 102. 
§-a értelmében ezennel k- zhirré teszi, hogy a s.-a.-újhelyi 
kir. törvényszék 1902. évi 1 1470. száinu végzése követkéz- 
télien dr. Kellner Mihály ügyvéd által képviselt Grünfold 
Henrik javára Zapotocky T tér ellen 200 kor. s jár. erejéig 
1902. évi augusztus hó l’.‘-.-n foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt e- 720 koronára becsült következő 
ingóságok u. ni. : búza i zs. életmű nyilváuos árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a nagy-mihályi kir. járásbiróság 
1902. évi V. 229/2. szám', végzése folytán 2»»o kor. tőke
követelés, ennek 1902. év junius hó 3<> napjától járó <»/0 
kamatai, >/,•/• váltó dij-és > ldig összesen 62 kor. 66 fillérben 
biróilag már megállapít költségek erejéig Nátafalván 
alperes Zapotocky Pétéi <ásán leendő eszközlésére 1902. 
évi november hó 28 ik napjanak d. u. 2 oraja 
határidőm kitüaetik és se venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg ! _-y az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 1"* §-a értelmében készpénzfizetés
mellett, a legtöbbet igei i.ek becs ír n rlól is el fognak 
adatni.

Amennyiben az ólát .erezendő ingóság >kat mások is 
le és felülfoglaltatták é- az. ra kielégítés, jogot nyerlek volna, 
ezen árverés az 1*81. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezek 
javara is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Míhályoi. 1902. évi nov. hó ló. napján.

Pelles Jóxnef, 
kir. bir. végrehajtó.

Köhögés és rekedtség ellen nincs jobb a 
RÉTHY-fele 

pemetefű-cukorkánál, 
de vásárlásánál vigyázzunk, 

és hatarozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel 
sok haszontalan utánzata van.

W E«y doboz ára 60 fillér, lüt
Csak Réthy-félét fogadjunk el !

kiváló tisztelettel
Guttmann Márk asz.
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Minden ember
isin.-ri értékét i gy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nelküiözhetetlen tárgynak, mint egy finom párisi 
női brosehe Simili briliánsokkal. 1 pár fülbevaló 
Sírni i briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és ing 
gomb (loubl-aranyból é-s pátens zárral, pompás 
gyiirii imitált ékkővel, finom nyakkendő tü, finom 
zsebkés különféle pengékkel, pompás négyrétű 
zsebtentatartó, toalett tükör etuiban, ? finom zs< b 
kendő, szép szivarszipka borostyán szipókával, 20 
hasznos Íróeszköz és még 350 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbol az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közvetlen 
1 írt 30 krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból R. Kiéin Krakkau. 'mi tetszés esetében 
a pénz visszaadatik A rendelőnek pontos címe 
kéretik.

Goldstein Adolf
épület- és diszmü-bádogos 

lámpa, üveg és porczellán kereskedése 
NAGY-MIHÁLYON.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 

asztali- és függő-lámpákban, 
kávé-, likőr. sör- és evő-készletekben 

alpacca- és nikkel-áruk, majolika fali díszekben 
barna kőedény és zománezozott edényekben, 

úgyszintén teljes konyhafelszerelésekben.

Nyom. Landt-sman B. könyvnyomdájában.


