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II va a lap axallami záaxát illatő minden 
közlemény intézendő : 

Kossuth Lajos-utoza 34. szám.

Kl.ÖFIZKTRSl Dtj: Fgéai évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

" . - - Egys* •zám ára 20 fii

Kéziratok nem adatnak viasza. 
Hérmantetlen levelek nem fogadtatnak el. 

Nyllt-trr soronklnt 40 111.

iiadohivatal:
Hova ax eláiizetéaek, litrdatéai é« ayiltléi 

díjak küldendők ;
Landeiman B. könyvnyomdája.

Bortermelésünk veszedelme.

Lesz az idén bor, sok is és jó is. A 
szőlőknek a fillokszera leküzdése óta való 
rekonstruálásától fogva nem emlékeznek 
rá a gazdák, hogy, ilyen bőséges szüretre 
lett volna kilátásuk. A májusi hőség atneny- 
nyire ártott a gabonanemüeknek. úgy lát
szik, annyira használt a szőlőtőkének. Hoz
záértők az idei bortermést 30-—60 száza
lékkal mondják magasabbnak a tavalyinál. 
Természetes, hogy ez a körülmény nagyon 
jó hatással van úgy a termelőkre és ke
reskedőkre, mint a fogyasztó közönségre 
nézve. A magyar ember már-már elszo
kott a jó bortól, de kilátás van rá, hogy 
megint módjában lesz hozzászokni. A mi
nek több irányban érezhetjük majd üdvös 
hatását. A tömeg, amely rászokott a szer
vezetet romboló pálinkára, megint vissza 
fog térni a borhoz, amely sokkal egészsé
gesebb. Alább fog szállani a sörfogyasz
tás is, amely rengeteg dimenziókat öltött, 
dacára annak, hogy a sörgyárak kartellba 
állották, diktálják az árakat és lehetetlenné 
tesznek minden egészséges konkurenciát. 
De még fontosabb körülmény az, hogy a 
bortermelő gazdák friss pénzhez jutnak, je
lentős összegekhez, amelyek egyszeriben 
nagyot lendithetnek helyzetükön. Kilátás 
van rá, hogy a külföldön ismét visszanyeri 
jó hírnevét a magyar bor, egyúttal a kül
földről is milliók és milliók jönnek be az 
országi)?-,,

De már sorsa az a magyarnak,* hogy 
öröme ne legyen üröm nélkül való. A jó

T A R C Z A.
És lön világosság.

’ A tanúvallomásuk - folytatta a vizsgálóbíró, 
fürkésző pillantást vetve a fiatal emberre, aki 
vádlottként állt előtte az Íróasztal előtt, a ta
núvallomások egybehangzón ön ellen szólnak.

-- De kérem, akart közbevágni a vád
lott. hanem elharapta a szót.

— Ne szakítson félbe. Az egészet összegezve 
tehál az a tényállás, hogy ön, mint az első val
lomásában maga, is beismerte, a kérdéses időben 
csakugyan megfordult a József utca 90-ik számú 
palotában. Mivel pedig az egész épületben Len- 
kefalvy képviselőék másodemeleti és a károsult 
fél első gmejeti lakása van, és mivel ön a másod 
emeleti lakásban, ahol a cselédek vallomása sze
rint, ahol már mindenki aludt, tényleg nem járt, 
természetes, hogy tizenhetedikén este ön az első 
emeletre ment, ahol a betöréseslopást aztán elkö
vette,

. A fiatal ember sápadtan nézett a vizsgáló 
bíróra :

— liiró ur, — mondta akadozva — én nem 
vagyok tolvaj..

Amaz egyszerre fölemelkedvén a székén, in
dulatosat) kiáltott reá.: 

bortermés okozta kedvező helyzetet a leg
súlyosabban befolyásolja egy tervbe vett 
reform, egy uj alapítandó intézmény, amely
nek gondolata bár sohasem született volna 
meg.

Ennek az uj intézménynek kezdemé
nyezője nem kisebb hatalom, mint mag i 
a magyar állam. Arról van ugyanis szó, 
hogy megalakul az állam fenhatósága alatt 
a „Vinea" borkiviteli részvénytársaság amely 
a kormánytól háromszázezer, illetve két
százötvenezer korona évi szubvenciót kapna.

Súlyos csapás ez a hazai borterme
lőkre és borkereskedőkre nézve. Mert a 
w Vinea, “ amely kötelezve van bizonyos 
mennyiségű bort külföldön elhelyezni, a 
háromszázezer koronányi szubvenció ré
vén végzetes nyomást tud gyakorolni a 
bor árára és a borkereskedelemre. Miután 
kötelezve van egy nagy kvantumnak a kül
földön való elhelyezésére, minden áron el 
fogja adni a bort, hogy kötelezettségének 
eleget tehessen. Nem kell hosszan magya- 
rázgatni azt hogy mihelyt a külföld arról 
értesül, amint hogy már is értesült, hogy 
a „Vineá-“nak el muszáj adni néhány száz
ezer hektoliter bort a külföldi fogyasztás
nak, ezt a kényszert arra fogja fölhasznál
ni, hogy minél olcsóbban kapja azt meg. 
Miután pedig a „Vinea" több mint egy 
negyed millió koronányi szubvenciót kap, 
megteheti azt, hogy áron alul adja a bort, 
mert hiszen a deficitet a szubvenció bősé
gesen fedezi. Ilyen formán föltétlenül le 
fogja szállítani a hazai bor árát és a ma
gyar bortermelő kénytelen lesz az ő borát

— Hát akkor mit keresett ön a József-utca 
90-ik számú házában 17-ikén éjszaka?

A vádlott megrázkódott. Lehorgasztotta a 
fejét. Aztán igy szólt :

— Nos, hát beösmerem a tettet.
A vizsgálóbíró dörmögött valamit.
— Lássa, barátom, ezt előbb is megtehette 

volna.
Megkönnyebülten szólt oda a jegyzőnek :
— Vezesse be, kérem ; a vádlott beösmeri.
Amikor pedig elkészült a jegyzőkönyv, mo

solyogva tette oda a fiatal bűnös elé :
— Hja édes,, barátom. Nálunk még kaphat 

valamit az aláírására.

— Ha elutasít, - mondta összeszoritott 
foggal a fiatalember, — akkor főbe lövöm ma
gamat.

A képviselőnő halkan, mint amikor Inig a 
galamb, nevetett.

— Csak rajta, kis vitéz!
A másik pillanatban, mint a villám, rikkant 

meg a fiú kezében a buldogg revolver. A zsebé
ből rántotta elő.

Lenkefalvyné olyan lett, mint a viasz.
- Örült, — szólt rekedten, miközben ki

csavarta a fegyvert a gyerek kezéből.
Jó percnyi idő telt bele, amig újra szóhoz

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

olcsóbban adni a nemzetközi árnál. Másik 
hátrányos hatása a „VineA-“nak az lesz, 
hogy eléggé virágzó borkereskedelmünket 
tönkre teszi, amiből évente ezer és ezer 
ember kereste eddig a kenyerét. Úgy a 
termelők, mint a kereskedők a leghatáro
zottabban tiltakoznak a „Vinea" megala
pítása ellen. És ha ezeknek nem kell, ak
kor ugyan ki az ördögnek kell a „Vinea" ?

A végrehajtási novella életbeléptetése.
Az uj végrehajtási törvény a mely a kereszt- 
ségben a „végrehajtási novella" elnevezést nyerte, 

a hivatalos lap tegnapi szerdai számában je
lent meg a szentesitési záradékkal ellátva. Ugyan
csak a hivatalos lap tegnapi száma közli az igaz
ságügyminiszter rendeletét, a régi és mostani vég
rehajtási törvény végrehajtása s az átmeneti intéz
kedések tárgyában. A végrehajtási novella 1908 
évi szeptember hó 9. napján lép hatályba. Ettől 
a naptól kezdve, amennyiben a novella s a rende
let eltérően nem rendelkezik, a novella rendelke
zéseit kell alkalmazni. A novella 31. §-ában meg
határozott azt a bejelentést, hogy a hitelezőnek e 
törvény kihirdetése előtt lejárt s a bejelentésben 
megjelölt követelése van, a novella kihirdetésétől 
vagyis 1908. évi augusztus hó 25. napjától szá
mított 30 nap alatt egy példányban kell az adós 
lakóhelyének járásbíróságánál beadni. A bejelen
téshez az előirt minta szerinti értesítések terveze
tét annyi példányban kell csatolni, hogy vala
mennyi értesítendő félnek s a bíróságnak is egy- 
egy példány jusson.

A drágalátos novella, a melynél rosszabbat 
s a hitelező és adós érdekeire egyaránt károsab
bat még törvényhozás nem alkotott, ezzel elérke
zett hosszas vajúdás után utolsó stációjához, hogy 
innen túl megtegye romboló hatását a szegény és 
ezresek hiányában szenvedő emberiségben.

jutottak. Addig, mig az ellenfelek elszántan, szót
lanul néztek farkasszemet egymással.

— Nos ? — kérdezte lihegve György ur a 
kis vitéz.

— Nos, — mondta utána az asszony, mi
alatt könny szökött a szép barna szemébe. Maga, 
György, az életével akar felelőssé tenni, én tu
dom, hogy amilyen bolond, vakmerő kölyök, — 
ezt már alig hallható lassúsággal ejtette ki, — 
képes is volna rá, hogy beváltsa a fenyegetését. 
Én pedig nos : én ehhez nem vagyok eléggé — 
kőből. . .

Körülnézett, és mivel a dohányzóban, — 
ahol György ur nagybátyjának az úri házánál 
együtt falának - más senki sem volt, — két te
nyere közé kapva a gyerek fejét, egy, de csak egy 
tiltott, hosszú csókot nyomott a fin halántéka 
l'olé.

— Hát jöjjön cl holnap, kapuzárás előtt.
Ez tizenhatodikán este történt.
Tizenhetedikén éjszaka pedig a József-utca 

90-ik számú házának első emeletén megtörtént a 
betörés.

A vizsgálóbíró épp ebéd után szokott szi
varját szívta odahaza, amikor a szobalány jelenti, 
hogy egy hölgy kivan sürgősen beszélni vele.

— Lenkefcdvy Döméné, — olvasta a biró



Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket. a kik még hátralékban van
nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be A KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK
Lapunk felelős szerkesztője külföldi út

járól hazaérkezvén, átvette a lap felelős szer
kesztését.

Kinevezés. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter Biringer Margit oki. tanítónőt, a pácini 
áll. el. iskolához tanítónővé kinevezte. - Biringer 
Margit sokáig működött városunkban közmegelé
gedésre mint helyettes, majd mint segédtanitónő, 
úgy hogy az elemi oktatás terén teljesített eddigi 
működésével is valóban rászolgált a kinevezésre.

A főszolgabírói hivatalból. Bajusz An
dor járásunk főszolgabirája szeptember hó 15-én 
kezdi meg szokásos évi szabadságát. Távollétének 
tartamára a hivatal vezetését Fejér Elemér tb. fő
szolgabíró veszi át.

Személyi változás a sörgyár vezető
ségében. Horváth Sándor, a Nagymihályi Sör- 
és Malátagyár Részvénytársaság igazgatóságának 
tagja, á társulatnál viselt vezérigazgatói s egyszer
smind ügy vezetői állásáról lemondott s f. évi aug. 
hó 10-én eme állásától meg is vált. Helyébe ügyveze
tőül a társaság Medák Géza, volt budapesti ma
látagyári gondnokot szerződtette. — Horváth Sán
dor távozása széles körökben kelt őszinte sajnál
kozást, mivel ő volt az, a ki a részvénytársaság 
fennállása óta éjt nappalá téve munkálkodott a 
vállalat felvirágoztatásán s működését jelentékeny 
siker is koronázta.

A hadtestparancsnok városunkban. 
Mörk János táborszernagy, kassai hadtestparancs
nok f. hó 25-én városunkba érkezett s innen az 
Izbugya község határában gyakorlatozó 66. sz. gy. 
ezred megszemlélésére indult. Délben kíséretével 
együtt visszatért Nagymihályba s miután itt az 
„Aranybika* szállodában megebédelt, a délutáni 
vonattal tovább utazott.

Katonaság átvonulása. Szombaton, f. 
hó 29-én a délelőtti órákban Szobránczról Nagy
mihályba érkezik a munkácsi II. számú m. kir. 
honvéd gyalogezred más fegyvernemekhez tartozó 
katonasággal együtt. A katonaság f. hó 31-éig 
marad városunkban.

Hírlapok házhoz kézbesítése. Ily cimü 
lapunk előző számában közölt hírünkre vonatko
zólag a kassai m. kir. postaigazgatóság e napok
ban a helybeli m. kir. postahivatal főnöksége ut- 

még egyszer a névjegyet, amikor már kiadta a 
családnak az utasítást :

- Vezesd be a nagyságos asszonyt. . .
Miben lehetek szolgálatjára ? — kérdezte 

aztán a belépő hölgyet, akinek mellesleg szólván, 
sűrű, kék fátyol takarta el az arcát.

A kérdezett zavartan tekintgetett maga 
körül.

Nincs itt más senki biró ur?
A hölgy elhallgatott. Majd ismét lassú han

gon megszólalt:
Bizalmas közlésem lenne önnek, biró ur.

— Végtelenül fűzte továbbá szót — végte
lenül nyomja a lelkiösmeretemet. Hát most azért 
jöttem, — folytatta láthatólag küzködve magá
val — hogy megmentsek — egy ártatlant..........
Azt a itt kissé elakadt — azt a tizenhetediki 
betörést. . . . nem a vádlott követte el, biró ur. 
Nem György, nem, nem Lázár György volt az 
első emeleten.

Hát? — kérdezte a vizsgálóbíró, aki 
előtt most egyszerre világosodni kezdett valami.

A hölgy, miután előbb már kimondotta, hogy 
György, szegény Lázár György tizenhetedikén éj
szaka nem az első emeleten járt, szemlesütve sut
togta :

Hanem — a második emeleten.
Es a vizsgálóbíró fejében lön világosság.

Zsoldos László. 

ján arról értesített bennünket, hogy a külön hir- 
lapkézbesitői szolgálat berendezése érdekében a 
tárgyalást egyidejűleg megindította.

Névnapok. F. hó 24-én hétfőn Bertalan 
napja volt, a mely alkalommal Czibur Bertalan 
országgyűlési képviselőnket, úri házánál sokan 
üdvözölték. — F. hó 25-én kedden pedig Lajos 
napja volt, a mely alkalommal a helybeli önk. 
tűzoltó-egyesület a névnap előestéjén lampiónos 
szerenádot rendezett főparancsnoka, Eperjessy 
Lajos dr. tiszteletére. A lampiónos menet zeneszó 
mellett este 8 órakor indult el a Casinó kis kert
jéből a Kossuth Lajos-utcán át Horváth Sándor 
alparancsnok vezetésével, az ünnepelt lakása elé. 
Eperjessy dr. az udvaron fogadta a tisztelgést és 
Horváth alparancsnok üdvözlő szavaira körülbelül 
a következőket válaszolta:

.Nagyon meg vagyok lepve, midőn ezt a 
nem várt, sőt meg nem érdemelt ünneplést lá
tom. Én szerény ember vagyok, ki az érdemek 
külső elismerésének nem vagyok a híve. Ma 
— úgymond — mindenki azt a munkát végzi, 
a melyre hivatva van s én csupán polgártár
saim iránti kötelességemnek teszek eleget, mi
dőn a nagymihályi önk. tüzoltó-egyesületet lel
kiismeretesen vezetem. Sőt nem is veszem szí
vesen, hogy a teljes megjelenésüket ez alka
lomra tartották fenn. Sokkal szebb volna, ha a 
tüzesetek és gyakorlatoknál jelennének meg 
ily teljes számmal. S midőn kívánom, hogy a 
jövőben fokozott szorgalommal s igyekezettel 
tegyenek kötelességüknek eleget, köszönöm az 
ünneplést." (Éljenzés.)

Eperjesi főparancsnok eme őszinte és igaz 
szavait a közönség lelkesen megéljenezte. Ezután 
a menet a Rákóczi-induló hangjai mellett széjjel- 
oszlott.

A vasárnapi munkaszflnet ügyében a 
rendőrség jelentést tett, hogy egyesek vasárnap 
üzleteiket nem zárják pontosan az előirt időben. 
A főszolgabíró ezúton is figyelmezteti és kéri a 
közönséget, hogy a törvény határozmányait pon
tosan kövessék, mert ellenesetben kénytelen lesz 
minden egyes esetben a legnagyobb szigorral el
járni.

A kassal püspök városunkban. Fischer- 
Colbrie Ágost dr. kassai püspök mint már je
leztük pénteken, f. hó 28-án a délutáni vo
nattal városunkba érkezik s a bevonulás, minden 
jel szerint, méltó lesz a nagytudományu egyház
fejedelemhez. A vasúti állomáson Bajusz Andor 
főszolgabiró diszmagyarban fogja fogadni, a vá
rosban épült diadalkapunál pedig a közs. elöljá
róság élén Walkovszky Béla községi biró üdvözli. 
A püspök innen a róni. kath. templomba hajtat, 
a honnét a grófi palotában részére fentartott lak
osztályba vonul vissza. Itt fogja fogadni a dél
után folyamán hozzá járuló különböző küldöttsé
geket. Este a polgári dalárda szerenádot rendez 
tiszteletére. A püspök vasárnap reggelig marad 
városunkban, a midőn is Széchényi grófék meg
látogatására őrmezőre utazik.

Térzene Butkán. A szatmári 12. számú 
m. kir. honvéd gyalogezred e hét folyamán álvo
nulóban volt Butkán, a hol f. hó 26-án szerdán 
a zenekar térzenét is tartott. Mondanunk sem kell, 
hogy a szokatlan mulatság az egész falu népét 
kicsalta az utcára.

Nyugalomba vonuló állomási főnök. 
Fail Artúr vasúti felügyelő, a ni. kir. államvas
utak nagymihályi állomásának főnöke f. évi szep
tember hó 1-jével nyugalomba vonul. Az állomás 
személyzete ezen alkalomból megható búcsúzási- 
ünnepélyt rendezett f. hó 23-án vasárnap délelőtt 
Fail Artúr tiszteletére. Az állomás személyzete 
egy, az összes hivatalnokokat és alkalmazottakat 
feltüntető csoportképpel lepte meg a távozó hiva
tal főnököt, a mely képet Csighy János máv. hi
vatalnok nyújtott át neki megható szavak kísére
tében. Fail állomási főnök a könnyekig megható 
érzéssel köszönte meg a nem várt figyelmet s ba
rátságosan búcsúzott el külön-külön minden egyes 
alárendeltjétől. — Fail Artúr 37 évet töltött a máv. 
kötelékében s 25 éve, hogy a nagy mihályi vasúti 
állomás íönöke. így méltán megérdemelte az ün- 
nepeltetést az állomás személyzetétől.

Nyilvános számadás. Néhai Vasily Já
nos temetési költségeire közadakozásból 245 ko
rona folyt be a nekünk bemutatott gyűjtő iv ta
núsága szerint. A temetés költségei számlák és el- 
ismervények szerint 226 korona 26 fillért tesznek 

ki s igy 18 korona 74 fillér fölösleg maradt. Ez 
összeg ft. Karczub Pál esperes-lelkész urnák bo- 
csájtatott rendelkezésére, hogy azt a szegények 
között kiosztja.

— Az óvodai kút elzárása ügyében lapunk
ban legutóbb .A közönség köréből" cimü rovat
ban egy nyilatkozat jelent meg. Egyesek azt hi
hetik, hogy az állami intézetek igazgatója, a min
denki által tisztelt és becsült Mathiász József a 
város közönségétől az óvodai kút használatát ki
csinyes okokból meg akarta vonni. Utána jártunk 
a dolognak és konstatáljuk, hogy a vizén járó 
cselédség botrányos módon a kút egész környé
két annyira beronditotta, hogy ezer szerencse, mi
szerint eddigelé is infekció nem történt. Az isko
lai igazgató nyári üdőléséről hazaérkezvén, látta, 
hogy a kút és környéke mennyire lett beronditva, 
csak kötelességet teljesített, midőn első sorban a 
kutat elzáratta és tiszta karba helyezte azt. Hiszen 
az iskolai év elején vagyunk, ezernél több gyer
mek jár az iskolákba és mulasztást követett volna 
el, ha másként cselekszik. A ki ismeri Mathiász 
Józsefet, tudja, hogy ő nemcsak az iskolai ügy, 
de a város közönsége iránt is szeretettel viseltetik 
és ő épenseggel nem az az ember, a ki okvetetlen- 
kedni szokott. A kút természetes most is a közön
ség rendelkezésére áll és ez alkalommal sajnosán 
kell megemlitenünk, hogy a lakosság alsó rétege 
városunkban csak pusztítani, rondítani tud és a 
szép iránt Ízlése egyáltalában nincsen. Az egyes 
épületek falait a legdurvább kifejezésekkel telefir
kálják, a járdákat undort gerjesztő módon bepisz- 
kolják. Ez ellen a rendőri intézkedések segíthetnek 
ugyan, de eltekintve attól, hogy rendőrségünk lét
száma különben is csekély, az illető egyének eléggé 
meg nem róvható cselekményüket bizonyára nem 
a rendőrség szeme láttára követik el s igy az elöl
járóság szintén nem okolható, hogy városunkban 
ily esetek fordulnak elő.

Beiratások a polgári leányiskolában 
A nagymihályi polgári leányiskolában a beiratá 
sok augusztus 29-től szeptember 4-ig tartatnak 
meg. Az iskola 4 osztálylyal nyílik meg. Az évi 
tandíj 100 korona, amely havonként is lefizethető. 
Felvétetnek mindazon leánytanulók, akik az elemi 
iskola IV., V. és VI. osztályát elvégezték, továbbá 
azon tanulók, akiknek nincs megfelelő elemi, vagy 
polgári iskolai bizonyítványuk, de a szükséges fel
vételit a beiratás alkalmával, vagy pedig az év 
végén sikeresen leteszik. A leány tanulók állandó 
női felügyelet mellett lesznek s a fiútanulóktól tel
jesen elkülönített helyiségekbe.

Andrássy Dénesné grófné. Sulyovszky 
István kir. tanácsos díszesen kiállított, közel 400 
oldalra terjedő, vaskos kötetben összegyűjtötte és 
sajtó alá rendezte a boldog emlékű csikszentkirá- 
lyi és krasznahorkai Andrássy Dénesné grófné éle
téről és haláláról fönmaradt emlékeket. A fenkölt 
érzésű nagyasszony iránt érzett mély hódolat és 
kegyelet sugárzik ki az egész könyvből, a mely
ben megtalálunk minden kisebb-nagyobb emléket, 
a mely összefüggésben van Andrássy Dénesné 
grófnő életével, elmúlásával, impozáns temetésé
vel és emlékének megdicsöitésével. Rövid előszó 
után Kiss József „Egy szerelem története" cimü, 
költői lélekkel irt életrajza vezeti be a könyvet. 
Ezután Markó Lajos és Vay Sándor gróf élet
rajzi töredékei következnek. Majd az elhunyt gróf
né művészeti és emberbaráti alapitványainak is
mertetéséi találjuk. A második fejezetben részlete
sen van leírva Andrássy grófné halála. A harma
dik fejezet a krasznahorkai temetésnek van szen
telve. A közlemények közt van Kiss József, Vay 
Sándor gróf, S/óllösi Zsigmond, Sulyovszky Ist
ván, Komáromy István és több napilap közlemé
nye, továbbá a gyászünnepségre vonatkozólag sok 
mindenféle adat. A negyedik részben megtaláljuk 
a rozsnyói Franciska-szobor történetét és az el
hunyt grófné végrendelete értelmében tett alapít
ványokat. A kék vászonkötésbe kötött könyv első 
oldalát Andrássy Dénesné grófné legjobb arcké
pének művészies másolata disziti. — A megboldo- 
gúlt nagyasszony példás élete ilyen megörökítést 
régen megérdemelt.

— Nyilvános köszönet. A nagymihályi izr. 
hitközség 200 kor. évi segélyt szavazott meg a 
polgári fiúiskola részére. Ezen nemes segélyezés
ért fogadja a hitközség elnöksége ezúton is a pol
gári iskola igazgatóság hálás köszönetét. Csollák 
llár igazgató.



Tűzvész Szobráncon. Szobráncz fürdő
ben szerdán éjjel az alsó vendéglőben tiiz támadt. 
A tűz a fürdőközönség körében nagy riadalmat 
keltett. A mentési munkálatokat Sztáray Sándor 
gróf személyesen vezette. A szomszédos község
ből, Szobráncz járási székhelyből a csendőrség és 
az ezredgyakorlaton ott lévő katonaság rohamlé- 
pésben sietett a tűz színhelyére, hogy a mentés
nél segítsen. A tüzet a hajnali órákban sikerült 
elfojtani.

Bejelentés az uj szeszadó törvény alap
ján. A pénzügy igazgatóság részéről lapunkhoz 
áttett hirdetmény szerint mindazok a szemé
lyek, kik az 1908* évi szeptember hó 1-ső nap
ján a szabad forgalomba már átment, vagnis 
az 1899. évi XX. t.-cz. szerinti szeszadóval és 
az 1899. évi XXIV. t.-cz. szerinti szeszadópót
lékkal is már megadóztatott olyan égetett sze
szes folyadékok készletével bírnak, tnelv ösz- 
szesen 10, illetőleg 5 liternél több alkoholt tar
talmaz, az 1908. évi XXVIII. t.-cz. 121. és 123. 
§-ai értelmében kötelesek legkésőbb az 1908. 
évi szeptember hó 3-ik napjáig a folyadék 
mennyiségét és annak alkoholtartalmát, vala
mint azon községet és helységet, melyben az 
a folyadék Jartatik, az illető készletek tartási 
helyére nézve illetékes pénzügyőri szakasznál 
írásban, két példányban bejelenteni, tekintet 
nélkül arra, hogy ezek a készletek saját vagy 
idegen helyiségben vannak-e elhelyezve. Ha az 
égetett szeszes folyadékok összes készlete az 
1899. évi XXV. évi t.-cz. szerinti elárusitásra, 
vagy kimérésre jogosultsággal biró személyek 
birtokában 10 liter, más háztartásokban pedig 
a családfő birtokában 5 liter tiszta alkoholt 
meg nem halad, azt nem kell bejelenteni Min
den más esetben a szabadforgalomba már át
ment összes készlet, ide értve a pótadó alá 
nem eső 10. illetve 5 liternyi mennyiséget is, 
bejelentendő. Ha az 1908. évi szeptember hó 
1-éu meglevő égetett szeszes folyadékok kész
letének a fentiek szerinti bejelentése elmulasz- 
tatik, vagy ha a bejelentett alkoholmennyiség 
10 százalékkal csekélyebb annál a mennyiség
nél, mely a hivatalos felvételnél megállapitta- 
tik : az 1908. évi XXVIII. t.-cz. 121. §-a értel
mében az igy megrövidített, vagy a megrövi
dítés veszélyének kitett pótadó 4-szeres ösz- 
szegétől, annak 8-szoros összegéig terjedhető 
pénzbüntetés alkalmaztatik. A bejelentésben 
foglalt másnemű valótlanságok, melyek nem 
az alkohol mennyiségre vonatkoznak', lOK-tól 
200 K-ig terjedő pénzbüntetéssel fenyittetnek.

Fölvétel a nagymihályi polgári fiúis
kolába. A nagymihályi nyilvános polgári fiúisko
lában az 1908/9. évi beiratások szeptember hó 
1—5-ig fognak megtartatni. Előjegyzéseket azon
ban már most is elfogad az igazgatóság. A javitó 
vizsgálatok augusztus 31-én tartatnak még. Javitó 
vizsgálatot az a tanuló tehet, a ki egy, két vagy 
legfeljebb három tantárgyból kapott elégtelen osz
tályzatot. A javitó vizsgálatot kérő folyamodvá
nyok augusztus 15-ig nyújtandók, be az igazgató
sághoz. Azon tanulók, akiknek nincs polgári is
kolai bizonyítványuk, de koruknál és értelmüknél 
fogva vizsgálatra jelentkeznek, fölvehetők a polg. 
iskola bármely osztályába, ha a beiratás előtt a 
megfelelő felvételi vizsgálatot leteszik. Azon tanu
lók pedig, akik a gymnasiumban. vagy a reális
kolában egy, két vagy a latin, illetőleg franczia 
nyelven kívül még más két tantárgyból kaptak 
elégtelen osztályzatot, szintén fölvehetők a polgári 
iskola megfelelő magasabb osztályába, ha sike
res felvételit tesznek. Sikeres tantervkiilönbözeti 
vizsgálat letevése után az elemi iskola V és VI. 
osztályainak elvégzése után is felvehető a tanuló 
a polgári iskola megfelelő magasabb osztályaiba. 
A latin s a franczia nyelv a jövő tanévben is, 
mint rendkívüli tantárgy taníttatni fog A tanterv- 
különbözeti vizsgálatok anyagára vonatkozólag 
s a tanulók mindennemű ügyében szívesen ad 
felvilágosítást az igazgató, ha eziránt akár 
személyesen, akár levélben — megkerestetik.

Fölkéretnek mindazon nagymihályi t. szülők, 
akik a jövő 1908/9. iskolai évben vidéki tanulók
nak lakást es élelmezést hajlandók adni, hogy 
ebbeli szándékukat Csollák llár igazgatónál beje
lenteni szíveskedjenek. Az igazgatóság.

Pesti Hírlap. A legelterjedtebb politikai 
napilap a Pesti Hirlap. amelyről tehát joggal 
mondhatni el, hogy legkedvesebb lapja a közön
ségnek. Három évtized óta hirdeti a szinmagyar 
radikális nemzeti politikát, teljesen függetlenül pár
toktól és kormányoktól. Nagy elterjedését első sor
ban ennek köszönheti. De ezenfelül annak is, hogy 
mint a legnagyobb magyar napilap oly változatos 

tartalommal jelenik meg naponként, amely magá
ban alkalmas a magyar közönség fokozottabb ér
deklődésének felkeltésere. Aki egész éven át elő
fizetője a lapnak, ha csak negyedévenkint vag\ 
havonkint fizet is elő, számot tarthat a Pesti 
Hirlap nagy képes naptárára (karácsonyi ajándé
kul) és kedvezményes áron rendelheti meg a Di
vat-Szalon cimü kitűnő divatlapot. A Pesti Hirlap 
előfizetési ára negyedévre 7 korona, 2 bora 4 ko
rona 80 fillér, egy hóra 2 korona 40 fillér. A 
Divat-Szalonnal együtt negyedévre 9 korona. A 
kiadóhivatal cime : Budapest. V.. Váci-körut 78.

Naponta friss vaj és befőtt gyümölcs 
kapható Gyurótsik Testvéreknél Sulyovszky-u.

10 koronát takarít meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál

Nagymihályon készítteti. Mértek után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Szerkesztői üzenetek.
Többeknek. A versek közlését további in

tézkedésig különböző okoknál fogva beszüntettük. 
Kérjük ennélfogva az érdekelteket, hogy ezentúl 
a versek beküldésével ugv szerkesztőségünket 
mint kiadóhivatalunkat megkímélni szíveskedjenek.

E-l.l s Hz.rke.z.té Dr. Kállai Józaef 
Ki»a,;iii»itaii miivnzstő Lándai Józaef

Hirdetések.
ELADÓ HÁZ.

A Kossuth Lajos-utcán a járásbíróság
gal szemben álló ház 2 udvarral s szép 
szőllö s gyümölcsös kerttel eladó. Az utczai 
szélesség 25*/» méter, az udvar és kert 
hossza 57.15 méter. Ezen belhely igen al
kalmas beépítésre, akár befelé a kertben, 
akár az egyik udvar beépíthető, sót az igen 
erős s vastag falakkal bíró épület emeletre 
emelhető, mely esetben mindkét udvar be
építhető. Feltételek megtudhatók Remenár 
Adolfnál Nagymihálybán.

értesítés.
Mély tisztelettel van szerencsém értesíteni a 

n. é. hölgy-közönséget, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet 
Ungvárról Nagymihályba, a Kossuth Lajos-utca 
26. sz. alatt lévő Tischier féle házba helyeztem 
át. a melyben francia és angol szabású toiletleket 
a legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

Főtörekvésem leend t. pártfogóim bizalmát 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn a n. é. 
hölgyközönség szives pártfogását kérem, vagyok 
kiváló tisztelettel

R. Josefovits Boris.

Friedman Simonné 
*■ okleveles szülésznő '<■ 
lakását a Kossuth Lajos-utca 22. szám 
alatt lévő Goldstein-féle házba helyezte át.

BARACZKOT, ringlót, szilvát, almát, 
dinnyét és másféle gyümölcsöt, : :

ugorkát, zöld babot, paradicsomot, zöld 
kukoricát, gyökeret, répát stb. zöldséget 

nagyban és kicsinyben olcsón szállít
GYÜMÖLCS és ZÖLDSÉG KIVITEL EGER

Postafiók 11. Tessék árjegyzéket kérni.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a t. közönséget érte

síteni, hogy nálam mindenféle uj ===== 
tarpaulin, drill-, gabona-, liszt-, heremag- 
és gyapjú-zsákok, vízmentes ponyvák és 
takarók, nyers ponyva takarók és sátor
szövetek jutányosán beszerezhetők.
Zsák és ponyva kölcsönképen is adatik.

Tisztelettel 

FREUND MÓR 
Nagymihály, a gör. kath. templommal szemben.

KEJL-LAKK
legkitűnőbb mázoló szer ■ ---------—-

' puha padló számára 
Keil-féie viaszkenőcs kemény padló számára. 
Keil-fele feher GLASUR fénymaz 90 fillér. 
Keil-fele arany-fénymaz képkereteknek 40 Fillér. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.

Mezőgazdák figyelmébe!
Ovadékképes egyén hajlatuk) volna naponta

200 liter tejet
Nagymihályban elárusitás végett átvenni. 
Felkéretnek ennélfogva azon t. mezőgazdák 
és földbirtokosok, kik ezen quantum tejet 
szállítani hajlandók volnának, hogy szán
dékukat e lap kiadóhivatalával közölni szí
veskedjenek, a hol is a hirdető cime meg
tudható. ......  1 -■

MIELŐTT 

személy-, jelzálog- vagy építési 

KÖLCSÖN
iránt intézkednék

£ kérjen díjtalanul prospestust. £

MELLER L. EGYED
B U I) A P E S T„ IX., Lónyal-utcza 7.

Telefon-lnterüfbau 46 31.

x
X

8
H

íi

Az „ÜSTÖKÖS”
£ a legjobb magyar viczlap. £

I letenkint 20 oldal, színes képek.
Előfizetés:félévre (jul. dec ) 6 kor

„ negyedévre (jul okt) 3 kor.
A ki a félévi előfizetést most 

beküldi ingyen kapja az 1907. évi 
teljes bekötött évfolyamot. (700 oldal 
vicc, kép, stb.)
Utalványcim: Üstökös, Budapest ií„ Szabadst 11.

ELADÓ HÁZ
A Szladek József-utcában levő két tel

ken épült Dinda György féle ház szabad 
kézből azonnal eladó. Bővebb felvilágosi- 
tást nyújt Kozma András Nagymihály 

| Malom-ulcza. ■ -■ ■■ ..... i



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

Legrégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon

a BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK
NAGYKIKINDÁN é« ZSOMBOLYÁN.

Alapittatott 1864. 0 Legelőkelőbb referenciák. 0 Aíapittatott 1864.

50 millió évi gyártás

Nagykikindai gyártmány.
Kohn-fóle szab, biztonsági át- 

fedőcsertp 27*2. ízatn

'a es. és kir. szab. íBohn-féle biztonsági átfedő cserepekből. 

VASOXYD természetes vörös színben vagy kátrányozva.
Zsombolyai gyártmány,

Szab, bizt onsigi préselt átfedő cserép

_____________ ______________________ >

Gyártmányok ■ Bohn-féle szabadalmazott biztonsági átfedőcserepek. 
• Legolcsóbb, legszebb tetőzet. — - - ■ —

Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmentve.

ELENKORLE6JOBBTETÖFtDÉSIANYAW!
.TERMIT

&

PAI

l

^JgWMAGYARORSZAGI KÖZPONT:

ETERNIT MÜVEK
<<HATSCHEK LAJOS

BUDAPEST. ANDRÁSSY-ÚT33.

Brügler Lajos Nagymihály.
Elvállal úgy helyben, mint vidéken, mindennemű épületek és temp
lomok fedélzeteinek ETERNI T-palával való fedését, jutányos áron.

Részvénytársaság 

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette és e izéiből egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 
kötelezi magát I koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni; előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt IOHO koronára nő 
fel, ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha
lásznék. az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését 15 évelőit beszüntetne, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

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

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

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihágyi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

JEICHENBAUM EMANUE1/
óra-, arany-, ezüst- és látszerészi cikkek gyári raktára *J^ 

NAGYJVIIHÁUY n—inwT—wi n W,

Nagy választék mindennemti óra, ékszer, 
arany- ezüstnemüekben.-----  -----
Inga . - sálon órák, aszali készletek, <L 
Opltkal tárgyak : Látcsövek. Thcrmometer, 
Barométer, nickel, arany és ezüst foglalatú 
szemüvegek és csiptctők dioptiméter szerint 

GRAMOPHONOK !
ásárolt óráért 2 
alok. - A nem 

tetsző árukért a pénzt azonnal 
visszaküldöm. — Az összes áruk 
a m. kir. éremhivatal által meg
vizsgálva. ennek pecsétjével cl 
vannak látva. Tört arany v 
ezüst tárgyakat veszek vagy be
cserélek. Vidéki megrendelések 
gyorsan es pontosan teljesittet nek. 
Gramophon- < > óra-javítások a 
legiövidebb idő alatt jutányosán 
és pontosan eszközöltetnek. :

/■'"1 \ 1
____________________ ___

CLAYTON & SHUTTLEWORTH“’Bu<3ope«t« 'Vrtoaci-taört.i t 08,
i tltal » Itgjutlnyosibb Irak mellatt aflnltitaaln

l Locomobil és gőz cséplőgépek, 
A •salmakasalozftk, |«rgány-es«plőtépak, léhera • cséplők, j
A tfaztltó-rosték, konkolyoaók, kaszélő- és aratőgépak, J

azénagyOjtők, boronák, sorvetőgépek, Plánét Jr. 
kapálók, szecskevágók, répavágók, kukoricáé* 

morzsolők, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
aciél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden 

egyéb gazdasági gépek.

HírrlpfÓcolz jutányosán felvétetnek e 
I III UÜLGÖCtX |ap kiadóhivatalában. =

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdajábai


