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Hova a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő :

Kossuth Lajos-utcza 34. szám.

ELŐFIZETÉSI DÍJ: Egész évre 3 kor, 
fél évre 4 kor, negyed évre 2 kor.

— EltyS" szám ára 20 fii.

Kéziratok nem adatnak viasza.
H«>m>entetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

iiadobivatal:
Unva az előfizetések, hirdetőéi éa nyilttér 

díjak küldendők : 
Lud.imkn B. könyvnyomdája.

Az érettségi reformja.
Csendben, minden előzetes híradás és 

kommünikék nélkül hirtelen megjelent a ka
rácsonyi könyvpiac egyik legérdekesebb és 
legtartalmasabb újdonsága, melynek cime : 
»Az érettségi vizsgálat reformja.« A kibo- 
csájtója pedig Dr. Lukács György vallás és 
közoktatásügyi miniszter. Szebb, kedvesebb 
és humánusabb ajándékkal Lukács valóban 
nem kedveskedhetett a magyar tanuló ifjú
ságnak, mint ezzel az újítással. Az ifjúság 
felszabadult az örökös izgalom, a folytonos 
»drukk« alól, melynek egyedüli okozója az 
érettségi vizsgálat volt.

Az első osztályos kis gimnazista, ha 
eltéveszti a mensa genitivusát, akkor ráncba 
szedi a pápaszemes mogorva tanár ur a 
homlokát és imigyen szól a szepegő kis 
Rátáihoz :

— Rátái, hát még mindig nem tudod 
a genitivust ? Hát barátocskám ez nem ve
zet jóra 1 Az ilyen embert nem eresztjük a 
másodikba. És te talán még érettségizni is 
akarsz ?

És Rátái illedelmes kis fiú, ki nem fe
lel, hanem félénken böki ki a mensa geni
tivusát :

— Mensae.
És a tanár ur boldog ! Rátái tudja a 

genitivust, tehát mégis másodosztályos lesz 
belőle és ha a jó Isten — no meg a tanár 
urak akarják, még abituricus is lehet.

Az érettségi mumusa nemcsak Rátáit 
bántotta, eddig réme volt ez minden diák

TARCZA.
Az izraelita nöegylet estélye.

E hó 20 án folyt le az izraelita nöegylet hang 
versenynyel egybekötött táncvignIma. Az estély 
iránt szokatlan nagy érdeklődés mutatkozott s már 
hetekkel ezelőtt az összes jegyek elfogytak. A kö
zönség érdeklődése azonban teljes kielégítést is nyert, 
oly szépen összeállított műsort néztünk végig, a 
melyről csak a legnagyobb elismeréssel adózhatunk.

A nőegyleti táncvigalmak az utolsó években 
a legsikerültebbek szoktak lenni, a folyó évi azon 
bán úgy erkölcsileg, mint anyagilag várakozáson 
felül sikerült.

Dr. Glück Samuné úrasszonyé az érdem, aki 
fáradtságot nem ismerve, hónapokon át fáradozott 
az estély sikere érdekében. Neki és a dt-rék ren 
dezőségnek köszönhető, hogy városunk közönségé 
nek ily változatos és művészi színvonalon álló es 
téiyben volt része.

Elismeréssel kell adóznunk Horváth Sándor, 
Dr. Holló Andor és Dr. Holló Zoltánnak is, akik 
a műsor megteremtésében és annak technikai ki
vitelében fáradoztak és buzgólkodtak. — Most pe 
dig térjünk át az előadásra.

Premier Nagymihályban.

Ilyenben sem volt még részünk. Dr. Holló An 
dór és Dr. Holló Zoltán tehetséges ügyvédjelöltek 
ez alkalomra irt egy felvonásos bohózatuk : „Tűz 
van**  került bemutató előadásra. A darab szép si

nak, ki az iskola padjai között szenvedte 
végig azt a keserves nyolc esztendőt.

Mert valljuk, be, a diákélet minden gyö
nyörét, vidámságát egyszeriben lerontja az 
a fura szó, mit diáknyelven matúrának ne
veznek. Nyolc esztendeig jól tanulok, soha 
még csak meg sem intettek a tanár urak, 
s most azután öt napon át egymásután be
csuknak bennünket egy nagy terembe, hol 
szigorú tanár urak zordon arca kiséri figye
lemmel minden mozdulatunkat, hogy vala
hogy észre ne vegyük, hogy a szomszédunk 
a technika szót c/i-val vagy fc-val irta-e. S 
én cA-val írtam és most vagy egy hétig a 
miatt drukkolok, vájjon mehetek-e szóbeli 
érettségire. Mert aki magyarból az írásbeli 
dolgozatát elégtelenre készítette el, az csak 
egy év múlva jelentkezhetik újból érettségi 
vizsgálatra. Ugyanez a szabály vonatkozott 
a latin nyelvre is.

Ilyen drákói szigor sújtott még ben
nünket is és ezen vizsgálatrend szerint érett
ségiztek még Magyarországon az Ur 1904— 
1905 esztendeiben is.

Most azután előáll egy bátor, finom
lelkű, európai műveltségű ember, ki többre 
becsüli a tanuló egészségét, az ifjúság jö
vőjét, mint a tanárok tudákosságát és nagy
képűségét és egy rövidke rendelettel hatal
mas lökést adott annak a törekvésnek, mely 
végcéljául az érettségi vizsgálat eltörlését 
tűzte ki. Ez a kitűnő férfiú Lukács György.

Dicsérete helyett röviden összegezzük 
rendeletének lényegét. Az Írásbeli vizsgála

kert ért és a közönség az egész előadás alatt tel 
jes mértékben élvezte az elmés bohózat gondola 
tát, a szerzők bő leleményességét és feszült ügye 
lemmel kisérte az érdekes helyzet fordulatos bo 
nyodalmait. A bohózat nyelvezete könnyen pergő 
és simulékony. A szikrázó ötleteket minduntalan 
taps kisérte és a darab végén sokszor szólították 
a szerzőket. A bohózat tartalmáról röviden a kö 
vetkezőkben számolunk :

Dr. Trombay Gábor lEperjesy) a közügyek 
nek él s elhanyagolja nejét, Irént (Buday Nelly). 
Utóbbi férjél féltékenynyé akarja tenni és e célra 
Ráskay villany telepi mérnököt (Polányi) szemeli ki, 
ez azonban Klárikát, Irén Imgát (Polányi Tériké) 
szereti, de érzelmeit titkolni kénytelen, mert azt 
hiszi, hogy Irén szerelmes belé. Irén ugyanezt hiszi 
Ráskayról. Ráskay és Klári együttlétét állandóan 
megzavarja a holdkóros Béni bácsi, aki folyton az 
erkölcsökről prédikál, de közbe ha lehet, szívesen 
vállalkozik szerelmi kalandokra is. Legutóbb éjjel 
holdkórossétái közben Borbála (Horváth Sándorné) 
vén kisasszony szobájába tévedt, ki rég várt lo 
vagját Béniben véli feltalálni. Béni Troinbayt Rás 
kaynak egy ártatlan levele által annyira féltékeny
nyé teszi neje ellen, hogy Trombay lemond a le 
gényegylct esti bankettjéről és nejét megakarja 
lesni. El is rejtőzik, de tüzet jeleznek s mint tűz 
oltó főparancsnok, mégis a tűzhöz rohan. A legény 
egylet küldöttségét Béni bácsi fogadja azzal, hogy 
Trombay már elment a díszvacsorára. Irén elölt 
gyanús a dolog s elmegy megnézni vájjon férje 
csakugyan a díszvacsorán van e ? Ezalatt Ráskay 

tok számát ötről háromra szállította le. A 
régi rendszer szerint Írásbeli vizsgálatot kel
lett tenni magyar, latin (francia a reálban), 
német, görög és matematikából, — a mai 
vizsgálat Írásbeli része a magyar, latin (for
dítás latinból magyarra) és a mathematika 
tantárgyaira terjed ki. A szóbeli érettségi 
vizsgálat pedig csak öt tárgyat ismer: ma
gyar, latin, (reálban német) mathematika, 
fizika és történelem.

Tehát elmarad a német (reálban a fran
cia) és a görög, mi nagy teherkönnyitést 
jelent. De nemcsak ez az üdvös intézkedés 
dicséri Lukács kitűnő rendeletét. Talán még 
ennél is nagyobb hálával és örömmel fo
gadjuk valamennyien azt a bölcs és tapin
tatos rendeletet, melynek értelmében az a 
tanuló, ki a magyarból, vagy a latinból az 
Írásbelin elégtelent kapott, szóbelire bocsájt- 
ható és nem vethető vissza egy évre, mint 
hajdanában.

Igen, Írjuk úgy: hajdanában, mert épen- 
séggel nincs okunk arra, hogy ezzel a mi 
régi érettségi szabályzatunkkal még dicse
kedjünk is.

Úgy halljuk, hogy a tanár uraknak nem 
tetszik az, hogy Lukács nem kérte be az ő 
véleményűket. Sohse haragudjanak azért jó 
professzor uraimék. Sok szakács elsózza a 
levest. De meg hogy meg is nyugtassam a 
»mellőzötteket«, hát szives tájékoztatásul el
mondom, hogy a vallás és közoktatásügyi 
ministerium ötödik ügyosztálya intézi el a 
középiskolákra vonatkozó ügyeket. — Boné

Klárival lehetne, de mivel Béni bácsi Útjukban van, 
egy szerkezet segítségével holdat gyújt ki az ab
lakban, mire Béni bácsi elalszik, közbe Ráskay 
megtudja, hogy a villanytelep ég s szintén a tűz
höz rohan. Klári egyedül marad Béni bácsival, a 
kiről azt hiszi, hogy meghalt. Kétségbeesése tető 
pontra hág, midőn megérkezik Irén, kinek min
dent bevall. Majd megjő Trombay is, később Rás
kay és Borbála, a dolgokat kimagyarázzák, Ráskay 
e’tűnteti a holdat, mire Béni bácsi is felébred, 
Troinbayt a legényegylet megabcugolja, Irén meg
bocsát neki, Ráskay megkapja Klárika kezét.

A darab kiállítása fényes és a rendezés kitűnő 
volt. A szereplők kitünően oldották meg feladatú 
kát és bizony az előadás messze felülmúlta a mű
kedvelők szokásos játékát. Minden szereplő osztá 
lyosa volt az est sikerének.

Dr. Trombay Gábor (Dr. Eperjesy Lajos) ne
héz szerepét ambícióval játszotta végig, ügyesen 
mozgott a színpadon, kitünően adta a féltékeny 
férj szerepét és sok tapsot aratott. Irén (Buday 
Nelly) a fiatal és unatkozó szép asszonyt oly au el
mésen és finoman játszotta, hogy a közönséget szép 
és discrel játékával egészen elragadtatta. Gratulá
lunk is sikeréhez. Ráskay a villanytelép mérnöke 
(Dr. Polányi Géza) kitűnő alakitás volt, úgy ját
szotta végig szerepét, akárcsak egy hivatásom szí
nész, aratott is sok tapsét. Klárika (Polányi Tériké) 
oly szeretetreméltó, o.y kedves volt, hogy játékát 
nem győztük eléggé honorálni. Minden mozdulata 
kecses és bájos volt.

Borbála (Horváth Sándorné) classikus egy alak

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



Ödön miniszteri tanácsos, Darvai Móric 
tankerületi tőigazgató és Maltkdssy József 
igazgató ennek az ügyosztálynak kiváló fér- 
fiai bizonyára legjobb tehetségükkel támo
gatták a minisztert ennek a rendeletnek a 
megalkotásában. A tanárok tehát megnyu
godhatnak. Bárki szegődött Lukács fárad
ságos munkájának dolgozótársává, becsüle
tesen cselekedett. Lukácsnak ez a kedves 
karácsonyi ajándéka az egész magyar ifjú
ság öröme. S ifjaink öröme nem-e a mi 
lelkünk felviditója ? x.

VEGYES HÍREK.
— Az ügyvédi kamarából. A kassai ügyvédi 

kamara közhírré teszi, miszerint az elhunyt Fü- 
zessery Bertalan ügyvéd irodája részéro gondnokul 
Dr. Prtutz Miklós ügyvédet nevezte ki és egy 
szersmint megbízta őt a halaszthatatlan teendők 
ellátásával.

— ügyvédek értekezlete. Az újhelyi ügy 
védek f. hó 21 én értekezletei tartottak, amelyen 
elhatározták, hogy a főispán és ennek kreatúráival 
minden hivatalos összeköttetési megszakítanak és 
őket hatóságnak el nem ismerik.

— Meghívó. A százas bizottság járási bizott 
sági elnöke Czibur Bertalan a nemzeti ellentállás 
szervezésére kiküldött bizottsági tagokat január hó 
31 ének délelőtti 10 órájára a Takarékpénztárban 
tartandó értekezletre összehívta.

— A nagymihályi kereskedelmi és hitel
banknak lapunk múlt számában közzétett 1905. 
évi zárszámadása a kedvezőtlen politikai viszonyok 
dacára is az intézet összes üzletágainak erős emel 
kedését mutatja. — A betétállomány gyarapodása 
135000 K, a váltótárca emelkedése 193.000 K. 
Az elért tiszta nyeremény a múlt évi 2700 K át
vitellel együtt 51222 K 22 f, a múlt évinél 7001 
koronával nagyobb. Az igazgatóság azonban mind 
a mellett magasabb osztalék felosztását javasolni 
nem fogja, hanem a tartalékalap dotációjára a fő 
súlyt fektetve, indítványozni fogja, hogy ez 200.000 
koronára kiegészíttessék. A tartalékalapra eszerint 
ennek kamatjaival együtt a múlt évi nyeremény
ből összesen 40.000 K fog fordittatm. A mint ér 
tesülünk, az igazgatóság tekintettel az intézet üz
letkörének erős kiterjedésére és ennek egészsége® 
fejlődésére a közgyűlésnek javasolni fogja, hogy 
uj 500 darab részvény bocsátassék ki. A részvé
nyek 200 K névértéküek lesznek, kibocsátási ár 
folyamuk a belértéknek megfele lően 4< K > K, amely 

volt és hálátlan szerep. Csak Horváth Sándorné tu
dott abba egy kis életet önteni, oly hiven, oly ere
detien adta elő a vén és szerelmes leányt, hogy 
jobban senki sem alakíthatta volna azt. Toiletleje 
felséges volt, úgy hogy puszta megjelenése is za
jos derültséget idézett elő. A közönség szokatlan 
ovációban részesítette őt, tapsokkal fogadta, úgy 
hogy percek múltak el, amig szóhoz tudott jutni. 
A közönség igazán hálás lehet iránta, hogy immár 
másodszor oly hálátlan és nehéz szerepet vállalt. 
Szeretünk már egyszer Horváthnét egy hozzá méltó 
szerepben is látni, amelyben igazán érvényesíthetné 
kipróbált tehetségét.

Béni bá esi (Szőllősi szerepébe annyi leiemé 
ny ességet, szint és ablkot vitt be, hogy a hold 
kóros bácsit egész szeretetreméltóvá tudta tenni. 
Különben kabinet alak volt a szó szoros érteimé 
ben. Szebben, jobban, hivebben e szerepet előadni 
nem lehet és kétségtelen, hogy az est sikeréből 
oroszlánrész illeti ól.

Az iparos ifjúság is részt vett az előadásban 
és kitűnt Kiéin Sándor, aki tűzoltói szerepét ki 
tűnőén adta elő és hiven képviselte Péteri, a vá
ros kiérdemesült tűzoltó őrét.

ügy a szereplők, mint a szerzők szép csők 
rókát és koszorúkat kaptak elismerésük jeléül.

Következett Kolozs Kichard. aki gyönyörű he 
gedüjálékál a .Boka kesergő" vei kezdte. Itt al 
kalma nyílt művész*  tét minden árnyalatában be 
mutatni. Óriás technikája lágyan olvadt bele ér 
zéseinek mélységébe, hegedűjének zokogása való 
Sággal mámorba ejtett. Ez után hallgató nótákat 
játszott keresetlen egyszerűséggel, és épp ez egy 
szerűségben rejlik az ő ereje. Szinte beléringalja 

összegből 100.000 K az alaptőkére, 100.000 K pe 
dig a tartaléka|apra fog fordittatni. Ezen művelet 
keresztülvitele után, melynek sikere már előre is 
biztosítva van, az alaptőke 300.000 K lesz. Az 
elővételi jog az uj részvényekre a régi részvénye 
seknek részvényeik arányában biztosittatik. A rész 
vények jelenlegi ára 530 korona.

— Doktorrá avatás. A kolozsvári Ferenc*  
József egyet'mén e hó 20 án jogtudományi tudo
rokká avatták Karczub Gyula és liichtzeit Vilmos 
ügyvédjelölteket.

— VÍVÓ kurzus. Lovag Zolnay Viktor vívó- 
inester városunkba érkezett és február hó 1-től 
kezdve egy havi vivókurzust nyit, ügy értesülünk, 
miszerint városunkból mintegy buszán fognak részt 
venni a kurzusban.

- Köszönetnyilvánítás. A nagymihályi izr. 
jótékony nőügyiét hálalelt szívvel mond köszönetét 
mindazoknak, a kik a folyó hó 20-án megtartott 
hangverseny és táncestély erkölcsi és anyagi sike
rét előmozdítani szívesek voltak. Köszönetét mond 
első sorban a közönségnek szives megjelenéséért, 
valamint a nagyszámú felülfizetőknek, kik a ki
váló anyagi sikerhez oly hathatósan járultak hozzá. 
De háláját rója le azok iránt is, a kik tevékeny- 
ségökkel és buzgalmukkal a hangverseny erkölcsi 
sikerét biztosították. El nem múló köszönetét fe
jezi ki első sorban Dr. Hübsch Móricz és Kolozs 
Richárd uraknak, kik a messze távolból jöttek ide, 
hogy művészetüket közönségünknek bemutassák. 
Továbbá Horváth Sándorné. Buday Nelli, Poldnyi 
Tériké urhölgyeknck, Dr. Eperjesy Lajos, Szölliisi 
Sándor és Dr. Poldnyi Géza uraknak, valamint 
Kitin Sándor urnák és az ifjúsági egyesület mind 
azon tagjainak, kik a színi előadáson részt venni 
szíveskedtek. Köszönetét mond továbbá Landesman 
Vilmos és Benedek Jenő uraknak, a kik a villa
nyos világítást és az annak bevezetéséhez szüksé
ges munkaerőt díjtalanul bocsátották a nőügyiét 
rendelkezésére. Végül Horváth Sándor, Dr. Holló 
Andor és Dr. Holló Zoltán uraknak is hálás kö
szönetét nyilvánítja a nőügyiét azon lankadatlan 
buzgalomért és áldozatkészségéért, mely ly el a ren 
dezés nehéz és fáradságos munkáját ritka ügyes
séggel és kiváló eredmény nyel végezték.

— Közgyűlés. A ^nagymihályi kereskedelmi 
és hitelbank rt. február hó 11-én délelőtt 10 óra
kor fogja az intézel helyiségében évi rendes köz 
gyűlését megtartani. A közgyűlés határozni fog a 
tervbe vett alapszabály módosítások és az alaptőke 
felemelés felelt is.

— HyIlién. Mihal yovszky Péter mocsári áll. 
elemi iskolai tanító eljegyezte Puha Juliskát, Puha 
Demeter nátafalvai tanító leányát.

hallgatóságát nótáinak hangulatába. Megrikat hall
gatóival, tűzre gyújt csárdásaival és a következő 
pillanatban már újra azon busulunk :

„Alom volt a mi szerelmünk . . .“
A közönség pocokig tapsolta Kolozst, a nő

ügyiül pedig gyönyörű pálmaággal adózott művé
szetének.

Befejezésül énekelt (és ez volt az estély fény
pontja) Dr Hübsch Móric hivatásos művész. Az, 
amit ö énekművészeiével nyújtott, már erősen fe
lelte áll a műkedvelő hangversenyek megszokott 
nívójának. Bevezetésül Lohengrin T« Irainund áriáját 
énekelte. S túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Hübsch 
Móric a Wagner zene hivatott interpretálója, mert 
ének tudása ép abban az irányban fejlődött, amely 
irány felöleli e hatalmas zene legnagyobb nehéz 
ségüit. A hatalmas, szinte m» gdermcsztó erő a leg
közvetlenebb melegséggel párosul a Wagner zené
ben, s ezen oly ellentétes elemek összhangba ho 
zása az a végtelenül súlyos feladat, amelyet inog 
oldani eddig oly keveseknek sikerült. Hübsch va 
lóban oly bravúrral oldja meg e feladatot, hogy 
ez irányú művészi jövője elé a legteljesebb biza 
lommal tekinthetünk. Hunyadi Lászlóból, Carmen 
bői énekelt még, s érc s, meleg baritonjával való 
Sággal magával ragadta hallgatóit. Ráadásul kuruc 
dalokat énekelt a közönség szüntelen elragadtatása 
közben, s valóban kiérdemelte a nőegylet nevében 
felnyujtott babérokat.

Előadás után tánc következett, amely a reg 
geli órákig tartott. A négyest 50 pár táncolta. Az 
egész esten át a legkedélyesebb hangulat uralko
dott, mindenki kitünően érezte magát.

— A budapesti „U r á n I a“ Tudományos 
Színház vidéki osztálya ezidén is lerándul váró 
sunkba, hogy két élvezetes s amellett tanulságos 
előadásban részesitse városunk közönségét. Feb 
ruár hó 15. és 16 án tartja előadásait az Üránia 
a Barnai szálló nagytermében s műsor darabjainak 
legjavát fogja bemutatni. Még pedig február 15 én 
a .Párisi asszonyt,“ február 16-án .Az orosz japán 
háborút. “ Nem akarjuk a darabokat hosszasan is 
mertetni, ezeket megnézni kell, ha az ember iga 
zán élvezni akarja őket s megakarja érteni azt a 
bámulatos sikert és népszerűséget, melyet az ürá 
nia Sziuház rövid fennállása alatt is országszerte 
kivívott magának. A városunkban színre kerülő 
müveket is elsőrangú Íróink irtAk, ami tekintetbe 
véve még a számtalan mozgóképek változatossá 
gát és megragadó szépségét, már előre is biztosítja 
a sikert és elismerést az üránia Színháznak s an
nak magas szempontok által irányított vezetőségnek.

.A párisi asszonyt*  Pékár Gyula neves Írónk 
irta, rengeteg tudással és finom szellemességgel 
ismertetve 3 felvonásban (I. A párisi nő múltja. 
II. A modern párisi nő. III. Páris éjjel.) a mo
dern Bubiion asszonynak életét. Mozgó képei k» 
zül különösen fényes az első felvonásban a ver- 
saillesi királyi udvar szórakozásai és Maria Alt- 
toiuelte lefejeztetése.

„Az orosz japán háborút1* Strausz Adolf irta. 
Ez a darab méltán volt az üránia müsordarabjai 
közül Budapesten is a legnépszerűbb. Nemcsak a 
közelmúltban távol keletázsiában lefolyt véres bar 
cokat mutatja a helyszínén felvett rajzok és fény
képek által, ham m történet bölcseleti szempontból 
is érdekesen világítja meg a világtörténet egyik 
legnagyobb háborújának tanulságokban gazdag tör 
ténetét ez a poétikai s a vérbeli iró tollával meg 
irt lendületes munka.

— A nagymihályi általános ipartestület f. 
évi február hó 3 án Nagy miliálybán a Barnai szálló 
összes termeiben az ipartestületi diszzászló költ
ségeinek fedezésére zártkörű tánczestélyt rendez. 
Beléptidij : személyjegy 2 korona, családjegy 4 K. 
Fel ül fizetések köszönettel fogadtatnak. Kezdete 8 
órakor. A meghívó kívánatra előmutatandó.

— Eljegyzés. Dr. Szabó József ungvári ügy
véd e hó 21 -én jegyet váltott Grosz lgnácz föld 
birtokos leányával, Hermin kisasszonynyal.

Schvarcz Sándor z. szinnai lakos eljegyezte 
Zeislsr Juliska kisasszonyt Tiszaujlakon.

— Tél. ügy látszik, a tél még hosszú lesz. 
Állandó hideg napok járnak, szeles, zivataros hó
eséssel és éjjeli erős fagyokkal. A szánut ugyan 
elromlott, de a mai havazás után ismét szánkáz 
hatni fogunk.

— Uj Ügyvéd. Dr. Elovits Jakab ügyvéd 
Szobráncon irodát nyitott. Bizony ott is az ügy
védek száma már kelleténél több.

— Bizottsági tagok választása. A törvény 
hatósági bizottságban megüresedett tagsági bolyé 
két járásunkban e hó 19 én töltötték be. A lasz 
toméri kerületben Dr. Bajusz Zoltán újhelyi, a be 
rettőiben Szabó István málcai és a butkai kerület
ben láptdk József hegyi lakos választatott meg bi
zottsági taggá.

— A homonnai önk. tűzoltó egyesület f. 
évi február hó 3 án Homonnán a „Stefánia" szálló 
termiben zártkörű táncvigalmat rendez. Család 
jegy 5 korona, személyjegy 2 korona.

— A vármegyeházából. Az erőszak folytatja 
működését és január hó 18-án karhatalommal tá
volították el hivatalából Thuránszky László főjegy
zőt. Kispdl Sándor utazót nevezte ki a főispán fő
jegyzővé és őt az alispáni hivatal vezetésével is 
megbízta. Az uj főjegyző csendőri assistencia mel
lett szidalmak és piszkolódások halmaza közepette 
vette át a hivatalt, csakhogy nincs köszönet benne. 
A tisztviselői kar nem is tekinti öt létezőnek, a 
kezelő személyzot, sőt még a hajdúk is megtagad
ták neki az engedelmességet, úgy hogy az utazó 
ur egyesegyedül maradt a vármegyeházán. A köz
igazgatás az egész megyében megakadt és ázsiai 
állapotoknak nézüuk eléje. Ujhely városa különben 
ostromállapotban van, az utcák katonákkal s csend
őrökkel vannak megtömve s a legközelebbi napokra 
várják a íőszolgabirák elmozdítását is. — Kedden 
Szabó István miniszteri tanácsos kormánybiztosi 
minőségben üjholybe jött s a rendőrség működését 
felfüggesztette. A közrendet csendőrséggel kívánja 
fenntartani és a város főkapitányává Dr. Ditner 



Ákos államrendörségi kapitányt nevezte ki. Szóval 
cifra dolgoknak nézünk eléje.

— A nagymihály! ifjúsági egyesölet által 
1905. december hó 30 án és 1906. január hó 7 én 
tartott műkedvelői előadások alkalmával felülfizet' 
lek : Barnái Andor 20 K. — Cribur Bertalan, 
Pulányi Géza, Weinberger Sándor 10 — 10 K, — 
Ganczaugh Miklós 8 K, — Fejér Elemér OK,_
if). Bucsinszky Lajos, Dr. Glüek Samu, Szöllösi 
Sándor 5 -5 K, — Karczub Pál, Dr. Epcrjeay 
Lajos, Dr. Fuclis Ignácz, Löftler Miklós, Dr. Holló 
Andor 4—4 K, — Mastsenyik Ede 3 K 50 f, — 
Hoszpodár József 3 K 40 f, — Friedman Mihály, 
Grosz Ignáczné, Oppitz Sándor. Strömpl Gábor, 
Dr. Widder Márk, 3-3 K, — Reich Adolf, Tóth 
Árpád 2'50—2 50 K, — Dr. Holló Zoltán 2 40 K, 
Balázs Lajos, Kolozsváry Ödön, Markovics Béla, 
Malatinszky László, Novakovszky Lajos, Schreiber 
Jónás, Widder Bertalan, Seszták Antal, Scbvarcz 
Sándor, 2—2 K. — Besskó Ferencz, Bódy Győző, 
Dzsuppa Ferencz, Leuchtman Lajos, Löftler Sán
dor, Miskovics Béla, Papp István, Spalek József, 
Tócska István 1'50—1-50 K — N. N. 120 K — 
Ambrisko Bertalan, Burger Miksa, Domonyi és 
Stefkó, Goldstein Jakab, Gyagyovszky Ede, Ber
cik Béla, Hubertné, Kalinovszky Adolf, Kmecz 
Károly, Miskovics József, Richtzeit Vilmos, Rodó, 
Rosenberg Ignácz, Ruczky Árpád, Tuck, Widder 
Andor, Zzeltvay Béla 1—1 K, — Grogot- József, 
Kalinovszky Victor, Pajor János, Tóth N., Zboján 
Mihály, Záborszky Lajos 50—50 fillér. — Stefko 
vics, Molnár 80 — 80 fillér, Hoszpodár, Kosztócsik 
20 —20 fillér, összesen 176 korona.

— A*  egénz»ég előmozdítása a Kalhrei 
ner-féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag (kofeln) tartalmánál fogva, hátrányo 
san hat a szív működésére, mely súlyos követ
kezményekkel járhat. A Kathreiner-fóle Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóltevő 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ér
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind
azok, akik a Kathreiner féle Kneipp maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mel
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s ren
dezett háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiány vznának. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner féle Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pör 
költ terméket, s nézzünk különösen arra, hogy a 
.Kathreiner" névvel ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

— Modern hirdetési iroda. L'gy a bel 
földön, mint a külföldön előnyösen ismerik az „Ál
talános Tudósitó" hirdetési osztályát (tulajdonos: 
Leopold Gyula szerkesztő). A legnagyobb hirdető 
cégek e megbízható iroda utján eszközük összes 
reklámjaikat, mert kiváló szakértelemmel, odaadó 
lelkiismeretességgel és felülmulhaiatlan pontosság 
gal teljesiti az összes megbízásokat. — Leopold 
Gyula szorgalma, leleményessége és agilitása meg 
termelte a gyümölcsét, amennyiben hirdető irodája 
ma a legnagyobb Budapesten, sőt mint értesülünk, 
most ismét tetemesen megnagyobbította vállalatát 
és az Erzsébet-körut 41. szám alá helyezte.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatók Landesman B. könyvkereskedésében.

IRODALOM..
— Igazi független újság, mint a közel 

múlt napok eseményei is igazolták, a l’riti Hírlap. 
A szocialisták terrorizmusa, a sajtószabadság ellen 
intézett támadása sem fölemlítette meg. amint nem 
ijedt meg soha semmi hatalomtól, hanem hirdette 
és hirdeti a meggyőződése szerint való igazságot, 
küzdött és küzd folyton a szabad vélemény nyil
vánít- ,iért. Liberális és demokratikus elveket val
lott immár 27 éven át, liberális és demokratikus 
irányban lóg haladni ezentúl is, az elvek diadaláig. 
S ebben bizonyára támogatja a nagy magyar ol 
vasóközönség, melynek igy a szive szerint tud be
szélni. Magyarország legkedveltebb és legeltcrjcd 
tebb lapja azzal hálálja meg a nagy pártolást, hogy 
ugyanazon árért sokkal nagyobb lapot ad, több 
olvasni valót nyújt, mint más újságok és minden 
előfizető díjtalanul kap egy díszes kiállítású nagy 
képes naptárt. Ez a naptár az 1906. évre mór 
megjelent és minden újonnan belépő előfizető is 
megkapja, ha negyedévre egyszerre küldi be a 7 

korona előfizetést. Vau a Pesti Hírlapnak divat 
lap melléklete is, melyet féláron rendelhetnek meg 
a lap előfizetői. Ez a’ Divat Sálon. A Pesti Hírlap 
a kiadóhivatalnál (Budapest, Váci kórul 78 ) meg 
rendelhető egy hóra 2 K 40 f. és negyedévre 7 
korona előfizetési áron, mely legcélszerűbb) n posta 
utalványon beküldhető. A Pesti Hírlap és Divat 
Sálon együtt (a Pesti Hírlap nagy képes naptáré 
val) negyedévre 9 korona. Jó lélekkel ajánlhatjuk 
t. o vasóközönsógünk figyelmébe.

Nyilvános számadás
a nagymihályi izr. jótékony nöegylet által f évi 
január hó 20 án hangversenynyel és műkedvelői 

előadással egybekötött tánczestélyéről. 
Bevétel................. 1098 R 20 1
Kiadás...................... 5»>8 R __  f

Jövedelem 530 K 20 f
Felüljizettek : Sulyovszky István kir. tauácsos

50 K, — Horváth Sándor 21 K 40 f, — Baruai 
Andor, üzv. Weinberger Sámuelné 20 —20 K, — 
Czibur Bertalan 17 K, — Polányi Géza 12 K. — 
Schreiber Jóuásné, Dr. Fuchs ignácz, Dr. Heim 
József (Budapest), Fejér Elemér, Weinberger Jenő, 
Dr. Glück Samu, Dr. Kállai József. Mandl Lipót 
(Nagyráska), Nádpataky N. 10—10 K, — Oppitz 
Sándor 9 K, — Dr. Őrley Ödön, Dr. Letiorovics 
Mihály, Dr. Kellner Mihály, Halmi Ödön (Lasz 
tomér) 8—8 K, — Stark Hermán, Dr, Miklós Mór, 
Dr. Dick Sándor .—7 K, — Szolák István, özv. 
Spiegel Bernátné, Fuchs Alól- (B. Keresztár) Ébren 
berg Chaim (Őrmező) 6—6 K, Glück Mór, Hers- 
kovics Jónás (Gálszécs), Dr. Widder Márk, Dr. 
Brügler Bertalan (Budapest), Rosenberg Ignácz, 
LöfHer M. Miklós 5—5 K, — PoHae.ek Nándor, 
Schreiber Jónás, Freund Mór, Dick Sámuel, Lovag 
Zolnay Viktor, Bajusz Andor, Scbvarcz B.-rnát 
(Fekcsháza), Fuchs Lázár 4 — 4 K, — Dr. Preusz 
Miklós, Tolvay Imre, Grosz Ignácz, Keller Dezső, 
Kronovics Miksa, Kiéin Adolf (Gálszécs), Mala 
tinszky László, Szöllösi Sándor 3—3 K, Matbiász 
József, Roth Mór, Leuchtman Lajos, Widder Au 
dór, Widder Bertalan, Landesman Simon, Roscn 
berg Nándor, Guldtinger Bernét. Feldmati Dávid, 
Löftler Sándor, Landau Mór, Besskó Ferencz, Dr. 
Brügler Miksa, Karczub Pál, Kiéin Ármin, Weisz- 
berger Samu, Papp István, Kákos György. Leb 
láng Andor, Scbvarcz Sáudor, Berger Ernő, Glück 
Dezső, Szenes Lipót, Hütidler Miksa, Bódy Győző, 
Strömpl Gábor, Grünfeld Bernét (Beretlő), Weisz 
Márkusz, Rosenberg Hermán, Weinberger Zsig- 
mond, Strauszman Izidor Lieblich Márkus, Balázs 
Lajos, Preusz Henrik, Ebrenf.-ld Simon. Gottlieb 
Mór, Grünfeld Salamon, Weinberger M. J. Gutt 
mau Jakab, Landau Sámuel, Moskovics Arthur 
(Pazdics), Goldstein Jakab, Goldfinger Simon 2—2 
K, — Garbinszky Sáudor, Markovics Géza, Mis
kovics Béla, Fekete Béla, Stadler Mihály, Kiéin 
Gyula, Scbvarcz Simon, Hollétéin Árpád, Lövy 
Samu, Fenyvesi Miksa, Bellák Gusztáv, Fedorcsák 
János, Fáber Ferencz, Gálfalvy János. Engel Jó 
nás, Sallay Béla, Walkovszky Béla, Mastsenyik 
Ede, Friedman Vilmos, Gleieh Hugó 1-1 K.

Felelő*  szerkesztő: Dr. Kállai József.
Kiadóhivatali mii vezető: Lan dal József.

Hirdetések.
3021/905. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásliróság, mint telek 

könyvi hatóság ezennel közhírré teszi, hogy a nagy*  
mihályi kereskedelmi és hitelbank végre haj tatónak 
Muha Györgyné született Hardi Mária végrehajtást 
szenvedő elleni 1801) kor. tőkekövetelés és jár. ir. 
végrehajtási ügyében a nagymihályi kir. jbiróság 
területén lévő, a nagymihályi 990 számú tjkvben 
931—33 hrszám alatt felvett a B 1 ssz. alatt özv. 
Muha Györgyné szül. Muha Hardi Mária nevén 
álló ingatlanra az árverést 4000 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanok az 1906. évi feb
ruár hó Í3-ik napján délelőtt 9 órakor 
a nagymihályi kir. járásbíróság tlkvi helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10 százalékát, vagyis 400 kor. 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42 §. jel
zett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
1 én 3333. sz. a. kelt igrnin. rendelet 8. tj ában ki
jelölt óvadékképes éitékpapirban a kiküldött ke
zéhez letenni, vagy az 1881. X. te. 170. §. értei 
méhen a bánatpénznek a bíróságnál elöl*  g« s elhe 
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át 
szolgáltatni.

Kelt Nagymihályon, 1905. november 24-én, 
a kir. jbiróság tkvi hivatala.

Garbinszky, kir. albiró.

Minden kályhában fűtésre alkalma*  
■■ sza.grtala.xi solxxxáxim 

w kőszén -wt
100 kilogrammonként 3 koronáért 

házhoz szállítva kapható 
Rosenwasser Mórnál Nagymihályon

FIGYELEM!
A szab, amerikai ön
működő szerkezettel 

ellátott
• ablakredöngök e 
(rolletták) a legjob
bak, legtarlósabbak és 
ezáltal a legolcsóbbak 

Ezek valamint más 
szerkezetű redőnyök 
is nálam legjutányo- 
sabban, jótállás mel

let kaphatók.

Zsinórral ellátott régi redőnyók Jutányosán alakíttat
nak át önműködő szerkezetiekre.

Elvállalom továbbá egész épületek üvege
zését, egyszerű, solin, homályos, mintázott, 
színes, reezés és tükör üvegből, úgyszin
tén képkeretek és tükör bevágásokat 

minden lehető minőségben.
Szóbeli vagy Írásbeli meghívásra szí

vesen mintákkal és felvilágosítással szol
gálok.

Midőn még pontos és szolid kiszol
gálásról előre is biztosítom a n. é. kö
zönséget, kérem b. pártfogását es vagyok 

kiváló tisztelettel s—10

GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymihály Kossuth Lajos-utcza 62. szám.

Nlagnumbonum 
és magyar kincs 

kitűnő BURGONYA 
naponként kapható Bartus Boldizsárnál 

Nagymihályon.

Iszákosság nincs többé I
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pró
bát a Cozaporból. Kávé, thea, étel vagy szeszes 
italban egyformán adható ba az Ivó tudta nélkül.

A GŐZ A POR többet ér, mint 
a világ minden szóbeszéde a tar
tózkodásról, mert csodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
desen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető mégcsak nem 
is sejti, mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit béki- 
tette ki ismét, sok sok ezer férfit 
a szégyen és becstelenségtől meg
mentett, kik később józan polgá. 
rok és ügyes üzletemberek lettek-

Az intézet, mely a COZAPOR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és 
egy köszönő Írásokkal telt könyvet dij és költség
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhes
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész
ségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 407. az.
Vágja ki ezen azeivénjrt 

éa küldje még ma az inté
zetnek. (Levelik 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
nienteniteiidők).

COZA I NSTITU.TE
(b.pU 4»7.)

60, Chanosry Lua 
London, Anglia.



Házi kenyér sütöde NAGYMIHÁLYON! *

Van szerencsém a jó kenyeret kedvelő és fogyasztó 
t. közönség tudomására adni, miszerint Nagyinihálybnn, a 
Kossuth Ijajos-utcza 12. szám alatt 30 év óta fennálló 
sütödémet

a hírneves gémes -féle

házi kenyér sütődével 
berendezve megnagyobbítottam, hol is 

JJC*?  naponta többször frissen sült 
és alföldi női személyzettel házilag tisztán kezelt legizletesebb 

házi kenyér 
kapható.

Szives pártogáat kér mély tisztelettel

Liiehtman germán
Nagymihály., Kossuth Lajos-utcza 12. szám.

Vezérszó: Minden darab szappan a Schicht névvel, 
ii»zla és ment káros alkatrészektől. ■

Schicht-szappan!
(Szarvas vagy kulosszappan)

a legjobb és haszná
latban a legolcsóbb, 
minden ruhanemű és 
mosási módszer részére

Jí Naponta többször frissen sült kenyér ! *

1 $ £ tó)
•Hí— . J* $JL A

táb

EICHENBAUM LIPOT
NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utca 36. (Saját ház )

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel 
értesíteni, hogy üzletemet a Csop-féle házból a Kossuth Lajos- 
utcán újonnan épült saját házamba helyeztem át.

Bútorokat vásárolni szándékozó n. é. közönséget 
szerencsém tisztelettel meghívni

BÜTORRAKTÁRAIM

van

szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú 
barokk, ó-német, secessiós és egyéb másnemű stilszerfl lat
torok a legkényesebb Ízlésnek is teljesen megfelelőleg csinos 
és izlésteljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók.

Raktáraimban csakis jó és szolid minőségű és bárminő 
kívánalomnak megfelelő iztésteljes áruk vannak, miért is ké
rem a n. é. közönség bizalmát és szives támogatását.

íButor renoválások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

í 
i
i

r1

25.000 koronát fizet Schioht György cég
Aussigban, a ki bebizonyítja, hogy szappana 
a „Schicht“ névvel káros keveréket tartalmaz.

Mindennemű •

NYOMTATVÁNYOK, 
u. ni. községi-, ügy

védi-, köz- és körjegy

zői hivatalos, továbbá •

takarékpénztári és 

egyéb intézeteknél

szükségelt nyomtatvá

nyok, báli- és laka-

dalmi meghívók, táb-

lázatok, gyászlapok, 

névjegyek, egyházi-, 

iskolai- és uradalmi

• nyomtatványok, fal-

ragaszok stb. stb. a

legrövidebb idő alatt

pontosa n készíttetnek.

<í?
• iöö

LANDESMAN B.
KÖNYV, é*  PAI’IRKERESKEIIÉSE

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos u. 34.

A nagyérdemű közönség szives figyel
mébe ajánlom már 22 év óta fennálló, 
két gyorssajtóval, 10 segédgéppel és a leg
modernebb betűkkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

Fősulyt fektetem arra, hogy a nálam 
megrendelt nyomtatvány, legyen az bár a 
legegyszerűbb czélra szolgáló is, tiszta, 
hibátlan, tetszetős és pontos kiállításban 
kerüljön ki a sajtó alól.

Közvetlen összeköttetéseim a legna
gyobb papírgyárakkal lehetővé teszik, hogy 
nyomtatványaimhoz a legjobb minőségű 
papirost adjak s azokat a legjutánvosab- 
ban számítsak.

Kérem a n. é. közönséget, hogy nagy
becsű bizalmukkal és rendeléseikkel vál
lalatomat, úgy mint eddig, ezután is, meg
tisztelni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel
Lmidestnan B.

DZSUFPA FEF.EHCZ
úri és női czipész Nagymihály, Kazinezy-utea 12. sz.

Tisztelettel van szerencsém Nagymihály és vidéke nagyérdemű közön
ségét értesíteni, hogy Nagy mihályon, Kazinczy-utca 12. szám alatt a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő

úri és női czipész műhelyt 
nyitottam és azon kell mes helyzetben vagyok, hogy férfi- és női lábbeliket a 
legizlésesebb és legszolidabb kivitelben készíthetek.

Három évig az ungvári cs. és kir. 66. gy. ezrednél mint egyenruházati tiszti 
czipész működtem, úgyszintén több évi működésein hazánk nagyobb városaiban 
szakmámban való teljes jártasságot eredményezett számomra s a n. é. közönség 
támogatása mellett azt a legteljesebb mértékben érvényesíthetem is.

Szives támogatásért esd

i
i
1

Van szerencsém a t. hölgyközönséggel 
tudatni, hogy kelengyék és bárminemű 

fehérnemüek 
varrását a legjutányosabb árban elvállalom.

Szives pártfogást kér

özv. Szépkuthy Mihályné
Andrássy Dénes utcza. Zboján-ház.

Kiadó lakás.
3 • czipész.

Az Andrássy Dénes utcán egy 
3 szobából álló lakás, esetleg üz
letbei yiségnek is kiadó. Bővebbet 
Sesxták Antal háztulajdonosnál.

Nyom. Landeaman B. könyvnyomdájában


