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— Egye* ■zám ára 20 fii. 

Kéziratok nem adatnék viaesa.
Hérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronklnt 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
LsndéiDtn B. könyvnyomdája.

Gymnasiumunk ügye.
Nagymihály. 1908. nov. 19.

Néhány héttel ezelőtt hoztuk olvasóink 
tudomására, hogy községünk tanügye egy 
hatalmas és szinte epochalis lépéssel halad 
előre : nevezetesen ígéretet nyertünk arra 
nézve, hogy a kormány igen rövid idő alatt 
főgymnasiumot létesít városunkban. Hogy 
városunk fejlődését mily nagy mértékben 
fogja ezen tény előmozdítani, arról csak 
annak lehet fogalma, aki személyesen meg
győződött arról, hogy mennyire megváltoz
tatja, föllenditi ezen körülmény az ipart, 
kereskedelmet. Nem lehet kétség a felől, 
hogy ez nálunk is be fog következni.

Azonban mindjárt jó lesz itt egy kér
dést tisztázni. Nevezetesen sokan vannak, 
akik nem jó szemmel nézik a gymnasium 
ügyének fejlődését, mert azt tartják, hogy 
absorbeálni találja ezen középiskola a pol
gári iskolát, mely oly szép lendületet vett 
minden irányban, úgy intenzitás, mint ex- 
tensitás tekintetében. Tanárainak mind
egyike kvalifikált, okleveles egyén, sőt 
egyiknek-másiknak magasabb képzettsége 
is van, mint a mit a törvény megkíván. 
Könyvtárai, múzeumai erős fejlődésben, 
úgy hogy bátran versenyezhetik akármely 
állami iskolával is. Növendékeinek létszáma 
is rohamosan növekedik ily körülmények 
között, úgy hogy ma már 100-an felül van. 
Sőt virágsás.iak indult mellette a leány-

T A R C Z A.
Kicsi kertünk....

— A Feisó-Zemptén eredeti tárcája. —

Kicsi keltünk virágjai regélhetnek.
Minden este mennyi sóhajt küldök neked. 
Ha csak egy is szólni tudna
S beszédesen hozzád jutna, 
Rávetnéd-e szemed?

Megkérdeznéd ugy-e tőle könyes szemmel.
Búsulok-e. dalolok-e este reggel ?
Azt felelné, a mit látott.
Hogy közöttük állok . . . állok 
Lehorgasztott fejjel.

Belenézek a fekete éjszakába
Denevérek, baglyok sötét világába.
Nem tudom én, mit kutatok 
Teljesedést úgy sem kap ott 
Szivem, lelkem vágya.

Nincs ott semmi, csak a lombok szürkesége 
Néha egy-egy árva tücsök czirpelése.
Mint egy elmúlt dalnak mása. 
Álmaimnak siratása.
Ábrándjaim vége.

Ugy-e az a kis féreg nem nekem beszél:
Hisz minden más boldogságról, csókról beszél ? 
A csillag is azt ragyogja.
Fönn a fán is azt susogia
A sok ezer levél.

Mért oly nehéz mégis az én szivem tája. 
Mintha sok száz gondot raktak volna rája ? 

iskola is, amelyben szintén igen jeles női 
tanerők végzik a nemes hivatásukat.

Minek hát ilyen körülmények között 
gymnasium ? Nem fog-e az ártani a pol
gári iskolának ? . . . Nem könnyű bizony 
e kérdésre felelni, ha elgondoljuk, hogy vá
rosunk lakossága, ha Laborcszögöt is hozzá 
számítjuk, még mindig 7000—8000 lélek- 
szám körül van, úgy hogy bajosan volna 
létjoga annak a középiskolának, amely tisz
tán csak annyi lélekszám mellett kikerülő 
növendékekre támaszkodna. Csakhogy erre 
nem is számit senki sem. Legalább is nem 
vérmes reményekkel. Hanem igenis a pe
rifériára s arra, hogy egy állami főgyti 1- 
ziumnak specielie nemzetiségi vidéken, mint 
a mienk is, rendkívül fontos szerepe van 
erős attrakciójánál fogva. Sok falu fekszik 
Nagymihály körül, amelyek mind a főgym
nasium sférájába fognak vonzatúi. Hiszen 
vannak állami főgymnasiumok pl. Erdély
ben, 4000—5000 lakosú városban 200— 
250 növendékszámmal, akiknek 70 80° 0 
nem helybeli. Csakhogy állami legyen ám 
a főgymnasium, ne felekezeti jellegű és szí
nezetű, mint pl. kir. kath. főgymnasium. 
amint egyes elejtett szavakból az intéző kö
rök részéről erre lehetne következtetni. 
Ilyen vidéken felül kell állani missiót tel
jesítő iskolának nemzetiségeken és feleke
zeteken, csakis úgy töltheti be hivatását, 
válthatja valóra a hozzá fűzött reményt. 
Különben nem.

Tudja Isten sir hat néz is
Könnyebb lennék tatán mégis;
Vagy még jobban fájna.

Csak ne tudja más, minti e. fájhat,.. fájjon. 
Mig nem bírlak átölelve, meg se álljon. 
Csókod tüze beforraszt majd 
Lelkem szárnyán minden kis bajt.
Hogy teveled szálljon.

Gremsperger Ernő.

Erzsébet királyné.
- November 19.

Irta : Tárnál Aladár.
Immár tizenegyedszer hullatja levelét az idők 

vén fája, hogy elborítsa gyásszal, hervadással 
november 19-ének szomorú emlékét. De nem bo
rulhat oly vastag szemfedő, hogy eltakarhatná 
szemünk elöl azt a sirt, mely elzárta a magyar 
nemzet jöltevö angyalát, pártfogó nagy patronáját.

Minden őszi hervadással megújul emléke a 
dicső szent asszonynak, kit elvetemült gonosz kéz 
orvul megtámadva, megölt. Mily rettenetes volt a 
hir, mely hozta a szörnyű tudósítást, hogy nagy 
királynőnk, Svájc szép városában, Genfben, már
tírhalált szenvedett.

Hogy mit szenvedett akkor a magyar nem
zet, annak leírására toll erötelen, elmondására 
ember képtelen. Gyászba borult egész országunk, 
sírtunk mindannyian, kik ismertük őt, láttuk ne
mes alakját, éreztük szeretetének csodás varázsát. 
És vájjon ki ne ismerte volna őt széles e hazá
ban. Hiszen a gyermekeket már úgy tanították, 
hogy a magyar legigazabb pártol' ja Erzsébet ki-

A polgári iskolát pedig nem hagyjuk. 
Ennek megvan a maga hivatása akárhány 
más középiskola mellett is.

Városunk jó forgalmú ipari és keres
kedő város. Nagyon természetes tehát, 
hogy a szülők jó része szívesebben adja 
fiát a polgári iskolába, mint gymnasiumba, 
ahol a latin nyelvvel saturálják a szegény 
diákembert. Ezért hát bármiképpen fordul
jon is a gymnasium ügye, polgári isko
lánkra szükség van. sőt nagyon helyesen 
tenné a képviselőtestület, hogyha ezen is
kolának a segélyét felemelné, mert bizony 
ez a legnagyobb jóakarat mellett sem 
mondható nagy segítségnek. Ennyit bizony 
egy magánember is adhatna.

E kérdéseket különben felszínen tart
juk s városunk jól felfogott érdekében min
dig felemeljük szavunkat. (y.—n.)

Mizériák az államvasutaknál.
(Állandó rovat.)

A napilapok minden egyes száma újabb 
és újabb vasút botrányokról szól és igazán 
meggondolandó tanácsos-e ily körülmények 
között a magyar államvasutakon utazni. 
Szferénvi úr és társai teljesen diskreditálták 
a külföld előtt vasutainkat, holott azok csak 
pár évvel ezelőtt a világ legmegbízhatóbb 
vonalainak hírében állottak és balesetekről, 
katasztrófákról éveken át nem lehetett any- 
nyit hallani, mint most hetenként. Hogy 
mi ennek az oka. ezt mi nem kutatjuk és 
nem is vagyunk képesek azt megállapítani, 
tény azonban az, hogy botrányosabbnál 

rályné; a leányoknak öt, a kegyes nagyasszonyt 
állították mintaképül, hogy hozzá hasonlók legye
nek, s a férfiak előtt hazaszeretetben ragyogó 
példa volt a bölcs nő, ki okos ésszel visszaszerzé 
alkotmányát ennek a nemzetnek.

A magyar nemesség, a középosztály, a mun
kások, de különösen Budapest székesfőváros leg
szegényebb része istenítették a szép királynét, ki 
minden alkalmat felhasznált, hogy szeretett ma
gyarjai körében megjelenjék és nemzeti viseletűk
ben mutatkozzék közöttük. Sok éven keresztül 
Gödöllő volt legkedvesebb tartózkodási helye, hol 
boldog és gondtalan napokat él meg. Itt tartotta 
nagyszerű vadászatait az előkelő főúri vliág élénk 
részvéte mellett. Parforce-vadászatai híresek valá- 
nak egész Európában, a nemes sport gyakorlásá
ban látni pedig felséges úrnőjét: jól esik a ma
gyarnak : s a vadászatok alkalmával kifejtett fény 
és pompa, mind hozzájárulnak a magyar név hí
rének emeléséhez. Némileg a Mátyás korszaka 
tért vissza, ki szintén kedvteléssel vadászgatott ud
varával a főváros környékén.

Ha Ausztriában volt, még akkor is Magyar
országon jártak a királyné gondolatai, hol egé
szen máskép érezte magát, mert szive egyformán 
lüktetett, egyforma ütemben vert ennek regényes 
hajlamú népével.

A szép léleknek számos vonásait találhatjuk 
benne. Bátorsága volt, hogy bejárta Budapest leg
szegényebb utcáit, nem mint futólagos szemlélő, 
hanem mint irgalmas nővér, ki felkeresi az em
beri nyomort, hogy azt enyhítse. Akárhányszor 
összcszorult a szive, ha sötét és szűk hátsólép
csőkön keresztül padlásszobákha lépett, melyek oly 
alacsonyak voltak, hogy meg kellett hajtani fejét.

Lapunk mai izám* 4 oldalra teljed.



botrányosabbak az állapotok az igazgatás 
minden ágában.

A menetidő, az érkezés és indulás 
pontos betartásáról szó sincsen, késések 
napirenden vannak és e hét folyamán is 
már két ízben nem volt csatlakozása buda
pesti reggeli vonatnak Sátoraljaújhelyből 
Mezőlaborcz-felé. sem postát sem újságot 
nem kap ennélfogva a közönség. Hogy’ mit 
jelent mind ez, azt a kereskedők megmond
hatják leginkább és a (lalicziával sűrűn 
érintkező közönség. Utóbbiak különösen te
kintettel arra, hogy Mezőlaborcz felől csak 
kétszer naponként közlekedik a vonat, nagy 
kárt szenvednek. A kereskedeleműdgi kor
mánynak egy megbocsáthatatlan bűne, hogy 
az osztrák kormánynál képtelen volt keresz
tülvinni, hogy az eddigi összeköttetések 
továbbra is fen maradjanak.

A vasúti kocsikban oly nagy a hiány, 
mint még soha eddig és hiába mondotta 
Szterénvi a pénzügyi bizottság legutóbbi 
ülésén, hogy a waggonhiány ma-holnap tel
jesen megszűnik és hogy az állapotok nap- < 
ról-napra javulnak. Ez kereken mondva 
szent igaz, ellenkezőleg rosszabb a helyzet 
mint volt eddiggelé. Bánóczon, Uporon, 
Terebesen. Nagymihályon a termények sza
bad ég alatt hevernek és a kereskedők kép
telenek azokat elszállítani. Hogy mily nagy 
kár és hátrány éri ókét ennek folytán, azt 
bizonyítani felesleges.

Gondoljuk meg mi történik egy moz
gósítás esetén ily körülmények között, egy
szerűen az. hogy saját zsírjában fulladna 
meg az ország és sok száz tisztességes ke- ! 
reskedő tönkremenne.

Folytathatnánk e rovatot és azt hisz- í 
szűk, hogy ezzel csak szolgálatot tennénk 
a közönségnek, de csupán azon hiányok
kal és bajokkal foglalkozunk, a melyekről 
tényleg és hitelesen meggyőződtünk, lesz 1 
idő. midőn a többi bajokra is reátérünk.

Egyről azonban nem feledkezhetünk j 
meg: lapunk egyik szeptemberi számában 
szóvá tettük, hogy az államvasut Sátoral
jaújhely és Mezőlaborcz között közlekedő 
személyvonatain az ajtók és ablakok hasz- i 
Halhatatlanak és a közönségre nézve ve- ! 
szélivel járnak. Erre nézve a ni. kir. ál- I 
lamvasutak miskolczi üzlet vezetősége 31885. |

IV’. számú leiratában arról értesített ben
nünket. hogy a szóban forgó személyko
csikat a tömeges katonai szállítások idő
tartamára kénytelen volt a vasút rövid 
időre üzembe venni. A hadgyakorlatok már 
régen elmúltak, a tél is itt van és még ma 
is oly kocsik közlekednek, a melyek ajtói 
és ablakai rozogák. Kérdjük továbbá váj
jon miért nem használták e rongált kocsi
kat annak idején katona szállításokra! ? 
Vájjon a ni. kir. államvasutnál is drágább-e 
a katona élete és vére, mint a nagy adók 
fizetése alatt görnyedő utazó közönségé ? 
Van-e mindezekről tudomása Kossuth Fe
rencz kereskedelemügyi miniszternek ?

VEGYES HÍREK
Erzsébet napja.

.Nem halt meg az ki milliókra köké 
Dús élte kincsét, bárha napja múlt 

•Hanem távozván térben és időben.
Egy éltető eszmévé finomult . . . *

így mondja a költő. Méltán ráillik e mon
dás megdicsőült nagyasszonyukra, Erzsébet király
néra, kinek 10 évvel ezelőtt oltotta ki drága éle
tét egy örült . . . Nagy és nemes szive, amely csak 
a népért, jóért dobogott, kihűlt, szeretteinek és 
egy lovagias, nagy nemzetnek örök fájdalmára. 
Hej milyen kár, hogy „azt a kis patakot, mely 
a szivet hajtja, ha egyszer elapadt, ki nem pótol
hatja óceánja vérnek” Nem pótolhatja a 
magyar nemzet keservét és fájdalmát sem 
semmi, legfeljebb csak, enyhíti a kegyeletes meg
emlékezés, mint enyhíti gileádi balzsam a sajgó 
sebet. Megdicsőült nagyasszonyunk nevenapján 
országszerte emlékünnepet ül a tanuló ifjúság, 
melyben részt vesz a városi közönség is.

Igv volt ma is városunkban. D. e. 9 órakor 
istentisztelet volt a kath. és izr. templomban, me
lyen ugy a polgári, mint az állami elemi iskola 
növendékei részt vettek. Az állami iskolákban az 
isteni tisztelet után a tanítói kar a dicsőült nagy
asszony érdemeit méltatta, a polgári iskolában pe
dig gyászünnepély volt, a melyen a polgári fiú 
és leányiskola vegyes kara, mint ilyen első ízben 
szerepelt és előadta Erkel Ferencz Hymnusát. Majd 
Fáy Borbála polg. isk. tanárnő tartott egy igen 
szép és kedves emlékbeszédet, követendő példá
kat hozván fel a lányoknak a nagy királyné éle
téből s lelkesítvén őket a megdicsőült tiszteletére 
és szivükre kötvén a róla való megemlékezést. 
Ezután Havas Istvánnak .Volt egyszer egy királyné”

cimü költeményét szavalta Miskovics Mariska III. 
oszt. polg. isk. növendék kellő rutinnal. Azután 
Farkas László „Megdicsi'ült nagy királynénk” c. 
darabját énekelte a polg. isk. vegyes kar precis 
előadásban, amely Klain Sándor ének és zeneta
nár dicséretére szolgál, aki fáradságot és időt nem 
kiméivé megmutatta azt, hogy miképpen lehet 
egyszerű iskolai ünnepélyen is tökéletes művészi 
élvezetekben gyönyörködni.

Pósa Lajosnak a „Gödöllői erdő” c. költe
ményét szavalta Rosenblum Béla polg. isk. IV. o. 
tanuló kitűnő hanghordozással s tiszta, csengő 
hanggal. Ismét a polg. vegyes énekkar énekelte 
el ezután Szávay Gyulának „Erzsébet gyászdal” 
cimü költeményét, amely a hallgatóságra nagy 
hatást tett. Végül Csollák llár igazgató ecsetelte 
záróbeszédében a mai nap jelentőségét rámutatván 
arra, hogy a kit a vitéz magyar nemzet szivébe 
fogad, azt még a halál sem választja el tőle. Az 
énekkar elénekelvén még a Szózatot, az ünnepély 
vé8et ért- ____ Referens.

Szerkesztőségünkből. Makay István 
polgári iskolai tanár, a ki a fővárosban több elő
kelő szépirodalmi lapnak belső dolgozó társa volt, 
munkatársaink közé szegődött és lapunk szépiro
dalmi rovatát a mai naptól vezetni fogja.

Az orvosi körök beosztása Zemplén- 
vármegye törvényhatósági bizottsága e hó 14-én 
tartott rendkívüli közgyűlésén állapította meg a 
közegészségügyi törvény rendelkezései folytán az 
orvosi köröket. Ezek szerint Málczán, Butkán, Bá
nóczon és Nátafalván lesznek az uj orvosi körök 
székhelyei és minden körben egy orvosi állás 
rendszeresítve, Nagymihály városa pedig külön 
egy községi orvost kap. Az országban az uj tör
vény folytán 1200-nál több orvosi állás vár be
töltésre és mi teljesen kizártnak tartjuk azt, hogy 
annyi orvos pályázó egyáltalában lesz-e.

Meczner Béla főispán. A király Elekes 
Bélát. Háromszékvármegye főispánját ezen állásá
tól felmentette és Háromszékvármegye főispán
jává /Mcczwer Béla főrendiházi tagot nevezte ki. 
Meczner Béla a közügyek terén szerzett érdemei
nek a királyi kegy által való eme legfelsőbb elis
merése vármegyeszerte nagy örömei keltett.

Daktiloskopiai tanfolyam. Az igazság
ügyi minisztérium és a fővárosi in. kir. áilam- 
rendőrség tagjaiból álló egy vándorbizottság az 
ország több törvényszéki székhelyein a daktilos- 
kopiáról előadást tartott. Az elmúlt héten a mis
kolczi kir. törvényszék előtt volt ily három napi

csak hogy homlokát meg ne üsse. De azért so
hasem ismerte a félelmet. Már korán reggel kio
sont a várpalotából, hogy irgalmas cselekedeteit 
véghez vihesse. Többnyire csak egy udvarhölgy 
kísérte, de nem ritkán egészen egyedül ment s 
egyszerűen öltözve tartott a szegény városrészek 
felé és biztosan, egészen gondtalanul vegyült a 
néptömeg közé: mert csak kevesen a szükséget 
szenvedők közül tudták, hogy ki ö tulajdonképen. 
Az esti szürkület beálltával is gyakran kereste fel 
a szegényeket es akárhány beteg agya fölött éltető 
napsugarat hintettek széjjel az ő adományai és 
gyengéd mosolya.

Az élet utjai azonban beláthatatlanok. A 
legjobb királynénak, a legnemesebb és leginagasz- 
tosabb nagy jellemnek a sors mérhetetlen csapást 
juttatott osztályrészül. 1889. jan. 31-én érte örö
mökben korántsem dús életét a legnagyobb bá
nat: a mayerlingi tragédia, mely ép oly hirtelen, 
mint rettenes módon véget vetett szeretett fia 
életének. Midőn országunk ezer éves fennállása 
nagy ünnepét ültük, akkor láttunk Erzsébet király
nét közöttünk utoljára. Ott láttuk öt örötnköny- 
nyeivel a magasztos ünnepség fényes zaja köze
pette. Bánatos arca ez alkalommal még egyszer 
felderült. Utolsó boldog pillanata ez. Fekete ruhá
ját ugyan most sem vette le. mert örökgyászt 
fogadott, midőn élte legszebb férfikorában meg
halt egyetlen fia, Rezső trónörökös, kit lelkes 
magyarnak, nemzetünket szerető királynak nevelt. 
Minők lehettek álmai, midőn elképzelte, hogy egy
kor az ö fia. az ő nevelte királyi vér fog ülni 
Szent István trónszékében! De im! az a rettene
tes csapás egészen leverte, megtörte, s ettől kezdve 
már mint élőhalott jár-kel a nagy világban. (Or
szágokat bolyongott át, hogy felejtsen, hogy eny
hüljön.

Kálvária-járásának szomorú útja épen a füg
getlennek hirdetett svájci köztársaság földjére ve
zette. midőn egy gyilkos kéz egyszerre véjet vet 
szenvedéseinek. Erzsébt t már régóta béke és nyu
galom után áhítozott. És egyedül az a jóságos 
Isten tudja, ki az ö ny igtalan lelkét atyai karjai 
közé fogadta, hogy utó só sói ajtása e földön nem 
a hála és szabadulás sóhaja volt-e.

Neki tálán megváltás volt a halál, de ne
künk olthatatlr n fájdalmat okozott, s azóta évröl- 
évre fellépjük sebeinkéi névnapja fordulóján. Tesz- 
sziik ezt azért, hogy a dicső nagy királynéról meg
emlékezzünk s lelki szemeink elé állítsuk a legne
mesebb és legdicsőbb királynét, ki oly igen sze
relte a magyart, s kinek annyit köszönhet nem
zetünk.

1898. szeptember 10-én zárta le örök álomra 
szemeit a halál és e naptól kezdődik egyúttal 
emléké nek halhatatlansága.

Mi pedig adjunk hálát a magyarok örök Is
tenének. ki mikor gyászba borult hü magyar népe 
s a sötét éjszakán vérben hullt le a nemzet csil
laga. elküldte a százszorszép és százszorjó Erzsé
bet királynéi, ki a szenvedő, gyászoló nemzetet 
ápolja, vigasztalja s vérző sebeit begyógyítja gyön
géit asszonykézzel, érző asszonyszivvel : ugy hogy 
o lesz az ország sötét éjszakájának hajnalcsillaga..

Dicsertessék ezért a te szent neved magya
rok Istene, ki szereteted zálogául minden időkben 
küldtél az égből édes hazánknak ragyogó erényü 
és gondviselésszerü asszonyokat. Az egyik dicső 
királyné férjét nyeri meg a nemzetnek s a nem
zetet férjének ; a másik fia szivét vezeti az igaz
sághoz : egy fenséges nő jótékonysága mint ró
zsa nyílik ki kötényeben : egy szent királyleány 
imába borítja életét a hon boldogságáért; majd 

egy nagylelkű asszony a nemzet halottjait temeti 
el; egy másik erős szellem a tudományokat emeli 
s sok hősi nő karddal védi a hazát.

De ezerszer dicsértessék a te neved azért, hogy 
elküldted népednek Erzsébet királynét, ki egy
maga megtette mindazt, amit addig a nagy hon
leányok külön-külön: Mert megnyerte férje szere- 
tetét a nemzetnek, a nemzet szeretetét férjének ; 
fia szivét a magyarokhoz vezette ; imádkozott a 
hon boldogságáért, s védte a nemzetet nem kard
dal, de szivével; munkára lelkesítette a nagy szel
lemeket : jótékonysága a szeretet rozsait fák asz- 
totta a szivekben s mivel Magyarország akkor 
egy nagy temető volt, eljött hozzánk szerető szi
vével, nem temetni, de a sírok felett vigasztalni : 
van feltámadás! Mire a nemzet fel is támadt uj 
erőben, uj életre, szabadságra, dicsőségre.

Dicsértessék tehát ezerszer a te szent neved, 
örök Atyánk, magyarok Istene !

Es mivel te már örök dicsőségedbe fogad
tad a mi dicső királynénkat, hogy melletted le
gyen a fényes menyországban s tiszta liliomlei
kével és szerető, hü szivével örök példaként ra
gyogjon mindnyájunk előtt: add. hogy miként a 
honszervező és bölcs István király szent jobb ke
zét megőrizte a nemzet ezer éven át, ugy őrizze 
meg lelkében minden magyar a kiengesztelő és 
megvigasztaló Etzsébet királyné szent szivének 
emlékét: engedd továbbá, hogy miként a menny
ben a szeráfok lánggal égnek az isteni szeretet
től, ugy égjen olthatatlanul a mi szivünkben is a 
hazaszeretet égi lángja, melyet a mi megdicsőült 
királynénk példája gyújt fel keblünkben. 



kurzus, melyen a nagymihályi kir. járásbíróság ré
széről Szondy István kezelőtiszt vett részt.

— Hymen. Dr. Preusz Jenő szobránczi ügy
véd december hó 6-án esküszik örök hűséget Sá
toraljaújhelyben Schvarcz Irénke kisasszonynak. 
Schvarcz Bern át nagymihályi földbirtokos leá
nyának.

Kitüntetett Iparos. Ferkó János helybeli 
cipészmestert Győr sz. kir. város ipartestületének 
elöljárósága az általa kiküldött szakbizottság aján
latára a győri III. országos cipészipari szakkiállí
tásra küldött munkájáért ezüst emlékéremmel tün
tette ki. — E helyütt megjegyezzük, miszerint a 
vármegye összes cipészei közül csupán Fedorcsák 
János és Ferkó János részesültek kitüntetésben.

— Automobilos ipar gróf. Gróf Sztáray Sán
dor, ki e napokban azzal lepte meg a várost, hogy 
saját lóüzemü vasutját gözüzemre rendezte be, 
most már takarékossági szempontból beszerzett 
automobilján járta be tegnapelőtt városunkat és 
gazdaságait. A gróf e télen Budapestre megy lakni, 
ahol lovat is kell tartania, amennyiben pedig a 
lótartás majdnem ugyanannyiba kerül mint az autó 
fenntartása, végre is rászánta magát hogy vett 
egy autót. Jellemző a gróf reális gondolkozására, 
hogy évek óta majdnem minden hónapban uj 
gazdasági és ipari gépek beszerzésével gyarapította 
gazdaságait és mikor pár év előtt kérdezték, hogy 
miért nem vesz már magának automobilt is, azt 
felelte, hogy még nem elég tökéletes a répa szál
lításhoz. Bárcsak minden magyar mágnás igy 
gondolkoznék.

Halálozás. Lapunk zártakor értesülünk, 
miszerint Karczub Pál, helybeli gör. kath. espe
res plébánost súlyos csapás érte, neje született 
lhnatkó Emilia rövid szenvedés után 62 éves ko
rában elhunyt. Az egész város intelligens közön
sége a legnagyobb részvéttel viseltetik az elhunyt 
uriasszony és családja iránt. Temetése szombaton 
f. hó 21-én délután <3 órakor lesz.

Özv. GlUck Józsefné ungvári lakos 72 éves 
korában e hó 15-én Ungvárott meghalt. Az el
hunytban Dr. ülitek Samu helybeli orvos édes
anyját gyászolja.

— Tűz. Deregnyön e hó 14 én egy ura
dalmi csűr tüzet fogott és rövid pár perc alatt el
hamvadt. Szerencse, hogy a tüzet lokalizálni le
hetett, mert ellenesetben az összes uradalmi mel
léképületek elpusztultak volna.

— Esküvő. Lebovits Mór helybeli lakos f. 
évi november hó 29-én esküszik örök hűséget 
Hímmel Cilii kiasszonynak Nagybereznán.

Jesenszky Jenő honionnai lakos f. évi no
vember hó 24-én tartja esküvőjét Seszták Anna 
kisasszonynyai Nagymihályon.

— A Fonciére Pesti biztositó-intézet fő
ügynökségét Nagymihály és vidékére Leuchtman 
Lajos vette át.

— A korcsolyapálya igazgatósága ezúton 
is tudomására hozza a nagyérdemű közönségnek, 
hogy jegyeket Csollák llár polg. iskolai igazgató 
úrnál kaphatni és az idényért megállapitott cse
kély dij ugyancsak ö nála fizethető le.

Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „RÉTHY" figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk 60 • fillérért, még pedig egy kedvelt régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és hu- 
rutos bántalmak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „RÉTHY" név.

A Pesti Hírlap, mint rendesen minden 
év őszén, ezúttal is figyelmezteti a magyar olva
sóközönséget, hogy immár 19-ik évfolyamába 
lépő nagy képes naptárát csak azok az előfize
tők kapják meg karácsonyi ajándékul, akik leg
alább három hónap óta járatják a lapot. Ne niu- 
laszsza el hát senki az alkalmat egy egész éven 
át használható, díszes kiállítású és gazdag tar
talmú ajándék-könyv megszerzésére, kivált mikor 
a lap, mely azt előfizetőinek adja, Magyarország 
első lapja. A Pesti Hirlap ma hazánkban a leg
elterjedtebb, tehát a legkedveltebb, legbővebb tar
talommal megjelenő és minden irányban függet
len, ép azért az igazságot bátor szóki mondással 
hirdető újság. Vezércikkei, tárcái, esti levelei el- 
sörendüek; színház-, hir-, szerkesztői üzenet- és 

vegyes-rovatai a leggazdagabbak; mulattató és 
humoros közleményeivel minden lapot felülmúl. 
A Pesti Hirlap minden előfizetője féláron rendel
heti meg a Divat-Szalon cimü, kitünően szerkesz
tett, elsőrendű divatujságot, mely a hölgvek kö
rében általános kedveltségnek örvend. Fel tehát, 
aki még nem tette, siessen előfizetni : Pesti Hír
lapra, melynek ára egy hóra 2 kor. 40 fill., ne
gyedévre pedig 7 korona s a Divat-Szalonnal 
együtt 9 korona. A Pesti Hirlap cime: Budapest, 
Váci-körut 78.

A magyar újságírás szenzációja! „A 
Nap' a magyar legkedvesebb lapja ! A 48-as esz
mény és a magyar nemzeti törekvések egyetlen 
hü és kérlelhetlen szószólója. Főszerkesztő : Braun 
Sándor. Felelős szerkesztő ; Hacsak Géza. Napon
kint 125.000 példány ! Egy szám 2 krajcár. A 
Nap előfizetési ára: Egy évre 16 K, félévre 8 K. 
negyedévre 4 K. egy hónapra I K 40 fillér.

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

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

Karcolat.
Esik a hó, 
Hohó!.. .

Egyik költő (ezt a pénzre vonatkozólag is le
li' : érteni) belmunkatársunk kezdte úgy lapunk 
részére írott költeményét a hó első leesésekor. 
Szivünkön feküdvén azonban olvasóink egészsége, • 
a verset nem adtuk közre, legfeljebb alkalmilag 
fogunk egy-egy strófát közölni, hátha igy nem 
árt meg.

Kitűnő belmunkatársunknak azonban úgy 
látszik eltökélt szándéka az időjárást versbe fog
lalni a saját külön meteorologiai verslábai szerint. 
Igy ismét igy énekel az idöprognosisról hozzánk 
küldött mai versében :

Ha a kacsa fürdik s a viz alatt marad. 
Az idő változik, vagy pedig megmarad.
Majd tovább ezeket írja állattani, illetve kyno- 

logiai megfigyelései alapján :
Ha a kutyád gyomra korog. 
Sok füvet rág. ásít s morog. 
Ritkán hibáz az ilyen jel, 
Hogy az eső ne jönne el.

Ugy-e bár elég ebből ennyi, nyájas olvasó ?
Mi is úgy gondoljuk, hogy elég. Megbíztuk j 

tehát fent meg nem nevezett kitűnő belmunkatár- I 
sulikat, hogy költői tehetségét az irodalom más 
szakjában ragyogtassa. Erre ö szivartárcáját elő
húzva, az abban levő nehány darab dráma ciga
rettára mutatott tündöklő arccal mondván : Ecce 
nemcsak dráma, hanem drámák. Főszerkesztőnk 
elborult arccal nézett a hamar megszámlálható 
drámák mennyiségére és szigorú. az előleg meg
vonását is sejtetni engedő hangon éitésére adá 
udvari költőnknek, hogy k vtnoly drámai műfajban 
dolgozzék ezentúl. Erre ő komoly poseba vágván 
magát, a helyzet nívójához mért hangon dörgé : 
Tragédiában vagyok mester! Azonnal el is lepte 
arcát bizonyos költői aureola és ö álmodozó han
gon igy szólt:

Ramtata rim báni bum retirata, 
Haj ide hopp hopp,

Csin-csin csingeledülj, 
Kity ide koty oda nyék.

Összenéztünk. Szent Isten a Stefi megőrült! 
Mentőkért nem telefonálhattunk, mert nincs váro
sunkban még telefon, hanem megbíztuk egyik so
kat utazó belmunkatársunkat, hogy egy villamos 
szakaszjegygyel azonnal menjen a kórházi főor
vosért, megconsultálandó drága (mert eddig már 
sok pénzünkbe került) betegünket.

Azonban hirtelen csoda történt.
Drága betegünk szánakozó arccal nézve ránk 

igy szónokolt : Hitetlen, a költészet rejtett kifeje
zéseit nem ismerő emberek. A világ legnagyobb 
tragédiája van a fennti sorban kifejezve. Madách 
Ember tragédiája 4 sorban. Az első sor azt jelenti, 
hogy az emberek még mindig gyilkolják egymást 
a háborúban. „Ramtata" dobolnak, rim báni 
bum — lőnek, ropog a fegyver és dörg az agyú, 
retirata előre s hátra vonulnak. A második sor 

Haj ide hopp hopp egv helyre tömörülnek, 
hol legnagyobb az öldöklés, legerősebben folyik a 
harc. Csin-csin csingeledülj, csattog a kard, ledül 
a megölt. Kity ide koty oda nyék meghalnak ..

E tömörített drámai sorokért megbocsájtot- 
tunk Stefinek s további költészeti tanulmányaira i 
kilátásba helyeztük az előleget. (*)

Fatálán -zurkH-z'.: Dr. Kállai Jóxxef.
Kiadóhivatalt művezető : Lándai Joxaef. I

Hirdetések.
Bor eladás.

Van szerencséin a n. é. közönség szi
ves tudomására adnom, hogy Méltóságos 
Sztáray Sándor gróf vinnai Herbata hegy
részi borait, melyek a fagy beállta után 
sziireteltettek, amiáltal cukortartalma növe
kedett, megvettem, s alábbi árszámitás mel
lett bocsájtom áruba :

1908. évi termés hordónként 30 kr.
1908. évi házhoz literenként 40 kr.
1908. évi vendéglőmben 44 kr.
1907. évi Vinnai gyöngy 60 kr.
1906. évi Gyógy bor 80 kr.

Ezenkívül a vinnai hegy egyéb részén és 
Tárnán is szüretelvén, ezeket a következő 
árak mellett hozom forgalomba :

Tárnái bor házhoz literenként 30 kr.
„ „ vendéglőmben 36 kr.

Vinnai bor házhoz literenként 32 kr.
„ „ vendéglőmben 36 kr.
Szives támogatásért esd

kiváló tisztelettel

Honig Hermán
vendéglős.

1137. szám/1908. végrh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírre 
teszi, hogy a budapesti kir. törvényszéknek 1908. 
évi 85723 számú végzése következtében Dr. Kállai 
József ügyvéd által képviselt Nagymihályi Kér. és 
Hitelbank javára 1500 K f s jár. erejéig 1908 
évi október hó 19-én foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján lefoglalt es 2100 kor. — fillérre 
becsült következő ingóságok, u. in. : deszka, lécz 
stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a homonnai kir. járásbíró
ság 1908-ik évi V. 54-3/2 számú végzése folytán 
1500 K f tőkekövetelés, ennek 1908. évi már
cius hó 20 napjától járó 6° 0 kamatai, ‘/s% vál
tódj j és eddig összesen 109 K 25 fillérben birói- 
lag már megállapitott költségek erejéig, végreh. 
szenv. lakásán Mezölaborczon leendő megtartá
sára 1908. évi november hó 25-ik napjának 
délutáni 1 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.cz. 107. és 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Homonna, 1908. évi november hó 6.
Kende Sándor, 

kir. jbir. végreh.

Varannón a legforgalmasabb helyen egy 

modern bolthelyiség 
lakással és a szükséges mellékhelyiségek
kel együtt azonnal bérbe adó. Bővebb 
felvilágosítást nyújt Mandel Lipót háztulaj
donos Nagyráskán.

795 az.

taos. Árverési hirdetmény.
Alulírott bir. végrehajtó az 1881. évi LX. t ez. t«>2. 

§ a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az. eperjeai 
kir. törvényszéknek 1908 évi 8p. I. 429/18 szánni végzése kö
vetkeztében l»r. Euchs Ignácz ügyvéd által képviselt Schvarcz 
és tllasner cég javára Kellner Izidor ellen 291 K 45 fa jár. 
erejéig 1908. évi azepteml>er hó Ifi an foganatosított kielé
gítési végrehajtsa utján felillfoglalt és 1456 koronára be
csült következő ingóságok, u. m. bútorok, ruhaneniüek stb. 
nyilvános árverésen eladatnak.
• Mely árvorésnek a n.-mihályi kir. jbiróság 1908. V. 
492 számú végzése folytán 294 K 45 f tőkekövetelés, ennek 
1901. évi alig. ||Ó 27 napját-d jaró 5% kamatai, •/,•/, vál- 
tédij és eddig összesen M| korona 6S fillérben biróilag ntár 
m< gállapin-lt kétségek eiejéig Vásárhelyen alperes la
kásán leeii.i.. megtarfa-ár. 1908. évi novemb hó 24-lk 
napjának d. •. 10 oraja határidőül kitüzetik és ahhoz a 
vonni szaiolékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok IHal. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a 
értelmében a legtöbbet Ígérőnek, szükség eseten becsarn 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le es felülfoglaltattak s azokra kielégité-i jogot nyertek volna 
eleit árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. | értelmében ezen 
svára >■ elrendeltetik.

Kelt Nagymihily. 1904. évi november hó 10.

Fodor JozmY
kir. bir végrehajtó.
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Jakobovics Ármin ésT estvére
első kassai bútor minta-terme és bútor áruháza ;

Kassán, Fő-utca 39. (saját házában)
Telefon 171. a székesegyházzal szemben. Telefon 171.
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Raktáron tartunk mindig legnagyobb választékú készletet szilárdan dolgozott 
bútorokból minden most használt fában és stylben, úgymint: teljes 

háló, ebédlő, uri-szoba es szalonberendezések- 
böl. luxus-, fautasia- és ülőbútorokból, siönyegdivánok. ottománok és 
mindennemű matracokból: úgyszintén elvállalunk mindennemű díszítési és kár
pitos-munkákat i'. Továbbá nagy raktárt tartunk szőnyegek < - függönyökben. 
ZESa-ictár elcszcca és Ison.ylxa'berexid.ezéselcből.

Szolgáljon továbbá a nagyérdemű közönség becses tudomására, hogy a főtisz- 
tisztelendő papság, tisztikar, magasabb hivatalnokok és magánosok részére, valamint 
teljes menyasszonyi berendezéseket úgy helyben, mint vidéken 

kedvező fizetési feltételek mellett szállítunk.
Dás raktár mindcnnenűl réxbutorokban. &&&

specialisták medern anqel berbulere libán
A n. é. közönségnek figyelmébe ajánljuk a most létesített külön osztályt 

tömörfa (m a s s i v) bútorokban, 
amennyiben egy elsőrangú tömörfa (massiv) bútorgyárnak a kizárólagos elárusitását 
illetve képviseletét
Abaujtorna-. Zemplén. Sáros- es Szepesmegyek részére
átvettük, és ezen kitűnő gyártmányból jutányos árszabás mellett állandó nagy raktárt

Különösen ajánlható ez a tömörfabutor szállodák, fürdőhelyek és villák beren- 
— Képes árjegyzékkel bérmentve szolgálunk. I -6
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A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvény társaság 

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet uz 1 igái köz. be
vezette és e czélból egy előkelő életbiztosító társasaggal lépett

• összeköttetésbe.
Az üzletág lényege a következő : \ beléjmi 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 H M-»: > koronára nó 
fel. ezt a teljes 1000 koronát kézhez kapja. \
mennyiben azo >. már az első részlet befizetése után ellia- 
láloznék. az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. H............. i lijak befizetését 15 évelőit beszüntetné. Úgy
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 'ín évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több 1000 ltMMI koronás téléit is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság
1 eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 

meg, bog) az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
i legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 

az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.
Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihágyi Gazdasági Bank Részvénytársaság.
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Köhögés, rekedtség és hurut ellen 
nincs jobb a "

iRéthyXtí cukorkánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk jól és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

■ 1 doboz 60 fillér.

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

LJ CZ2 !Z=I CZ3 ZZZ2 EZZ3 1=1

0 
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0
0
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0
0
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Szép téli alma
métermázsánként 3 2 koronáért kapható 
TILF IMRE urad, intézőnél Ungszennán.

EDELSTEIN és TÁRSA
• •••••• FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐK ••••••• 
Finom-posztó és gyapju-áru raktár Nagymihályon.

Ajánlja magát mindennemű

polgári katonai és papi 
=«= RUHÁK = 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 

német divat szerint. ■■■■■■

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben. 
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 frttól feljebb, 

vfc Megrendelések a legrövidebb jfc,
Idő alatt pontosan eszközöltetnek,

X
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7
5

Aki valódi angol szövetből 

jó és olcsó öltönyt 
viselni akar, szíveskedjék újonnan 
berendezett gyapjuáru-raktáramat 
megtekinteni.

Tisztelettel 

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

ÉRTESÍTÉS.
Mély tisztelettel van szerencsém értesíteni a 

n. e. hölgy közönséget, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet
Ungvárról Nagymihályba, a Kossuth l.ijos-ntca 
-*'■ sz. alatt !> . , Tischler féle házba helyeztem 
at. a melv ben francia es angol szabású loiíetlvket 
a legmesszebb menő igén veknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

I'ötörekvesem leend t. pártfogóim bizalmát 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn a 11. é. 
hölgyközönség szives pártfogását kérem, vagyok 
kiváló tisztelettel

R. Josefovíts Boris.

K e i l-l a k k
legkitűnőbb mázoló szer — •
— puha padló számára.
Keil-feie viaszkenöcs kemény padló számára. 
Keil-fele fehér „GLASUR- fénymáz 90 fillér. 
Keil fele arany-fénymáz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon. 
•••••••••••••MM*

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


