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A reklám.
Nagymihály, 1909. febr. 18. 

I.
Sokaktól, sokszor hallhatjuk nap-nap 

után a frázisszerü kijelentést, hogy „hirde
tés az üzlet lelke." És tagadhatatlanul va
lónak kell ennek lennie. Máskülönben nem 
kőkénének ezreket pusztán csak a reklatni- 
rozásra gyárosok, kereskedők, iparosok : 
egyszóval az üzletemberek.

De nemcsak az üzletemberekre nézve 
van ilyen nagy fontossága a hirdetésnek. 
Más foglalkozásuaknak is szinte nélkülöz
hetetlenné vált már az üzleti szellemnek 
eme találmánya. Sőt ma már talán a leg
erősebb akarattal sem tudnánk a reklámok 
tói elszigetelten élni.

1 liszen, ha fontosabb bevásárolni \ il
lőink akadnak, avagy ha valamely, házunk 
nál azelőtt használatban nem volt cikket 
akarunk beszerezni, nemde : cégek után ku
tatunk, hogy hol is lehetne a szükséges 
tárgyat, vagy anyagot megtalálni ? S mi 
nyújt segítséget e kutatásban nekünk ? 
Ugy-e bizony, leggyakrabban a hirdetés, a 
reklám.

Es ha nincs is szükségünk semmi tá
jékoztatóra, ha nem is akarunk semmit vá
sárolni, avagy, ha szükségleteink beszerzési 
forrásait már nem kell kutatnunk, akkor is,

nemde: olt van körülöttünk, előttünk és 
mellettünk iépten-nyomon a hirdetés, a rek
lám.

Hírlapjainkon, vasúti menetrendben, 
naptárakban, könyveink tábláin, csomagoló) 
papírokon, az utcán falragaszokon stb mind
untalan szemünkbe tűnik egy-egv reklami- 
rozasra készült kép, avagy puszta szöveg.

Attól a pillanattól fogva, hogy agyunk 
kezd öntudatra ébredni, mindig kiser s mind
egyre kisért mindnyájunkat „az üzlet
lelke."

Am ez még nem volna baj ! Sőt egy 
s más tekintetben még hasznos is, nem
csak a hirdetőnek és a hirdetési vállalatnak, 
no meg a hirdetést előállítói nyomdásznak, 
de a vásárló) közönségnek is. Hiszen,
hogy csak egyet említsek, nem egyszer sok 
időmegtakarítást szerez nekünk azáltal, hogy, 
készségesen és nagy kényelmünkre mégis 
mértét szükségleti cikkeink beszerzési for
rásával.

De az már óriási hibája, sőt egyenes 
bűne, hogy nem mindig tisztességes "üzle
tek szócsöve, lépvesszője, csalogatéija az az 
illusztrált, avagy illusztrálatlan szöveg, mell 
vásárlásra csábítja a hiszékeny közönséget.

Nagy erkölcsi vétke már az. állami, 
társadalmi, avagy közéletünknek, Itogv van
nak üzletek, melyek aljas manipulációjuk

dacéira is élhetnek, sót virágozhatnak ; ám
de még nagyobb vétek, hogv lépten-nyo- 
nton a füleinkbe kiabálhatják ezek a léte
zésüket

Nem szidok most azokról az üzletek
nek hirdetéseiről, mely üzletek tisztességte
len versenyükkel anyagilag károsítják a ve
vőket. Hisz ez talán-talán még valamennyire 
tűrhető volna.

/I testi és lelki romlást előidéző üz
letek létezhetését, illetőleg azok hirdeté
seinek lehetőségét tartom végtelen nagy 
bűnnek

Két csoportba sorozhatok ezek.
Az elsó) csoportba tartoznak azok, me

lyeknek már az intenciójukban rejlik az ár
mány Ezek az emberek hiúságára és az 
emberek szenvedéseire alapított spekulációk 
proklamálói.

A második csoportba számítom azo- 
' kát, amelyek kivitelük miatt : pikáns, fri- 
1 vol illusti ációjuk. vagy szövegüknél fogva 

károsak külörmsen a serdülő nemzedékre.
Nézzük esik az első csoportbelieket ' 
\ haj-, szakáll-, bajusznövelő, szépség 

hibákat eltünteti), soványitó, köveritó, telt 
idomokat előidéző és számtalan hasonló) 
más szépitőnek nevezeti csodaszer és a kü
lönféle könnyebb, avagy nehezebb termé
szetű betegségek orvosságainak a kürtölöi

T A R C Z A. 
falusi történet.
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Hogy másnap éjjel megint virrasztani kellett 
a Csákó mellett, az csak természetes. Hanem hej ! 
más is virrasztóit odabent a muskátlis kis ablak 
mögött. Szegény Verust kerülte az álom tegnap 
óta, isszonyu gyanút ébresztett benne az a ka
csintás.

Jaj, ha úgy volna! Ha az a cifra, aza . 
Isten irgalmazzon akkor mindkettőjüknek !

De ni! Mi az ? Ki az ?
Egy árnyék suhan az istálló felé, egy su

gár, karcsú, formás nőalak, lassan, óvatosan, mint 
egy ügyes macska ...

Verus szívverése elállóit. Szeme még akkor 
is hipnotikusan meredt az ólajtóra, mikor az ki
nyílt s bezárult ismét az éjjeli látogató mögött

Arczárói minden csepp vér leszállt. Krétaié 
béren, mint egy kísértet támolygott az almái -iont 
felé, melynek tetejéről gépiesen gyertyát s egy 
pakk gyufát vett le. Aztán ki az istálló felé. 1 la 
valaki látta volna ezt a fehér, hideg arcot, keresz
tet vetett vón magára

Az istálloajtot halkan megnézte, be volt zár
va jól . . . Helyes. Mot meggyujtott egy szál gyu
fát, vele a gyertyát, aztán . . . magasra emelte a 
náderesz alá.

Ebben a pillanatban bödült egyet a Csákó, 
gyöngéden, halkan hívta magához az édes mag
zatot.

Verus feljajdult. z\ gyertya kiesett a kézéből. 
Elaludt. Magához tért . . . Jaj, hát mit is akart 
tenni? Iszonyú ! . . . Hiszen akkor szegény Csákó 
is megégne, elpusztulna a szép tarka kis bornyu. 
mely olyan ártatlan, mint egy kis gyermek. 1 liszen 
azok nem vétettek semmit, ezek az ő állatai, jussa, 
hozománya. A foga vacogott, mikot befutott a 
házba s magára rántva a dunnát, mozgott vele 
még az ágy is, úgy rázta a hideg . . Hanem reg
gelre meggyógyult, csudálatosait megjött a bátor
sága is s egész hetykén vágta oda az urának :

Nem főzök kendnek több ebédet ! Men
jen oda. a hol jobban eltalálják a gusztusát ! Én 
is megyek haza, de czakkunpak, érti ! ?

Gyuri mogorva pillantást vetett rá a szeme ! 
sarkából, egy percig néma csend, aztán felhúzva 
a vállát, csak ennyit mondott rá:

Eriggy ! . . . *•

Késő őszre járt már az idő. A két kis lur
kó, Jani meg Marcsa minden szombat meg szerda 
délután azt mondták az apjuknak, hogy mennek 
most i> az iskolába, mert krumplit hordát tanító 
ur a verembe, segíteni kell. Igy ment ez heteken 
at. Egyszer már megsokalta Cseres Gyuri, hiszen 
ha az egész falu tanító urnák termelte volna a 
krumplit, akkor is kellett volna már földelni. Épen 
szembejött rá Bodor Jóska, megkérdezi tőle:

Te, hát még mindig hordjatok a krump
lit tanító urnák ?

Nem hordjuk mi azt mar regen.
Hm . . .

Másik szerda délután megint csak kérezke- 
dik a gyerek. Úgy tesz, mintha beleegyeznék, de 
lassan utánuk surran, hogy megtudja, hova men
nek.

A fin megfogja a kis Ián} kezét, azután siet
nek, szinte futnak, vissza sem nézve, a falu má
sik végére. Itt betérnek az utolsó csinos tágas por
tára. itt lakik Verus, a mostohaanyjuk . . .

Gyuri meghokken, valami furcsa szegyener- 
zet hatja át,* bosszankodva vissza akar térni, de 
ni, azok mellett a muskátlik mellett, melynek nem 
is olyan régen az ö ablakában nyíltak, epeit most 
gyújtják lói a világot. Valami ugv húzza, vonzza

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár 
köhögés, skrofulozis. influenza 
ellen siímuian unár és orvos éttel oaponta eMnlva.

Minttoty értéktelen uUnnliJuU n drtktaak kérjen mindenkor 
„Menke" *r«a«e
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„Roehe“
Kepmue orrot! rendeletre a RvkyemtMá* 
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ezek, melyek virágos frázisokkal, határta
lan Ígérgetésekkel ugratják be a hiúság, 
avagy nag\ testi és lelki szenvedések miatt 
tühöz-fához kapkodó kétségbeesettek száz
ezreit.

lm tehát az orvosi tudomány nehéz, 
de annál magasztosabb célhoz vezető ös
vényére tolakodnak oda a legtöbbször or
vosi diploma nélküli kuruzslók (mert egyéb
nek nem nevezhetők b nem egyszer rom
lást és pusztulást idézvén elő az emberek 
legdrágább kincsében az egészségben.

Viharos.

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. .4 KIADÓHIVATAL.

Az izr. jótékony nóegylet mulatsága.
A nagymíhálvi izr. jótékony nóegylet, amely

nek elén Dr. Gittek Samuné áll. f. hó 13-án sa
ját alaptőkéjének gyarapítására igen sikerült caba- 
rettel egybekötött táncmulatságot rendezett. Té
ved, aki azt hiszi, hogy e derék nóegylet tisztán 
felekezeti alapon működik és fejti ki tevékenysé
gét ; ellenkezőleg, felülemelkedvén a felekezeties- 
kedésen, segélyezel a szükölködőket s enyhíti a 
szegények nyomorát. Éppen ezert is örömünket 
kell kifejeznünk, hogy az általa rendezett mulat
ság oly szép anyagi és erkölcsi sikerrel járt.

Az estély lefolyása a következő volt :
Az előadást Gittek Margit urleány vezette be 

mint conferenciere. Egész otthoniasan, fesztelenül 
járva-kelve a színpadon beszélt nagy kedvesség
gel és humorosan a kabaretröl, ennek előkészü
leteiről, a darabokról stb. A vezető szerepet ö vitte 
ezentúl is, amennyiben minden darab előtt humo- | 
rosan ismertette az előadó egyéni tulajdonságait. | 
jelezve a darab tartalmát is szintén ügyes sarcas- 
mussal. Végül ő maga mondott el a „Lift“-röl 
egy igen kedves monológot nagy hatással, a kő- I 
zönség zugó tapsai mellett.

UWtoz’SZty Béláné unió betanításával és 
vezetésevei Eperjes) Katica. Formád) Giziké, Kál
lai Olga, Landesman Rózsika, Rakovszky Sárika, 
Rontsinszky Jolánka és Veszperényi Ica urleánv- 
kák, továbbá Grosz Zoli. Medák Gyuri, Pogánx 
Laci cs Rontsinszky Guszti egy igen kedves sym- 
fonikus darabot adtak elő zongorával, trombitá
val. dobbal, papagálylyal, bagolylval és poharak
kal. A kis gyermekeknek úgy játéka, mint a szín

nia . . . nem állja meg. bog} titkon oda ne som - 
fordáljon, egy pillanatra benézni.

Furcsa képet lát.
Egv asztalon szép fehér párnába egy olyan 

kis bábát pólyái Verus. a mélynél tökéleletesebh 
angyalszobrot nem vésett Phideás s nem föstött 
Murilló. Ezek a jó urak ugyan kevés gondot okoz
lak Gyuri gazdának, ő biz azt sem tudta : mi fan 
termettek, hanem az bizonyos, hog\ hirtelen a 
izeméhez kapott, mert valami szokatlan vendég 
folyt ki abból s csordult végig az arcán.

Aztán Verus odatette a kicsit a Jankó ölébe, 
a ki olyan vigyázva ducolta. fogta, mint egv kis 
himestojast. Dűnvnyogöt* is neki idétlen, kölyök 
hangon nótákat, hogy csak jobban maradjon. Ad
dig Marcsa szo>z haját bontotta ki Verus. meg
fésülte simára, szépen s ép olyan pántlikát font 
a kis egérfarkincába, mint a baba fejkötőjében 
van. Aztán Jankóra került a sor. Megmosdatta, 
gombot varrt az ingére, hogy a hidegben széjjel 
ne álljon Majd jól tartotta okét puha fonatossal, 
cukros csőrödével. Mikor pedig hazaindultak, utá
nuk kiáltott :

— Osztán fussatok ám ! Apátok meg ne 
verjen !

Gyuri a kert alá kei ült. meg ne lá>sa a két 
pulya, no meg a világ, hogy az uszony portáján 
bandukol.

padon való taglejtése igen kedves és mulattató 
volt. A közönség e hangszer egyveleget zajosan 
megéljenezte Elismerés illeti e helyen is \\ al
kot szky Béláin* úrnőt, aki fáradságot és időt nem 
kimébe kiváló zenei képességével s művészi ér
zékévé! e gyermeksymfóniát rendezte.

Balassa István két humoros monológot 
adott elő. Egyiknek cime ..A drámain?*, másiké 
„Leonarék gviirüje" volt E daraboknak nemcsak 
a tartalma, hanem az előadó sajátságos és komi
kus gesztusa, amely Ivei egyes mondásait kiserte, 
mindvégig állandó derültségben tartották a közön
séget. Ezután Frisch ileiman sátoraljaújhelyi tűz
oltó főparancsnok énekelt, mondhatni hogy freneti
kus tetszést aratva. Deák Gyula komikus művész 
énekelt kuplékat (Train önkénytes stb I Veszperé- 
nyi Dénes zongorakisérete mellett.

L’gv a művészi előadás, mint az ehhez si
muló zongorajáték lebilincselte a közönség figyel
met. ugv hogy a művésznek közóhajra újabb és 
újabb kuplékat kellett előadni. G lilék Erzsiké ur- 
leanv a ..Narancsvirág" cimii költeményt szavalta 
szép rutinnal, kellemes hangon. Emelte a hatást 
azon körülmény, hogy a háttérből hangzó zene 
mintegy illustrálta a költemény egyes megkapóbb 
részleteit. Fröhlich Gitt) urleány Aíertens Alfréd- 
dal együtt dialogizált, igen könnyedén, természete
sen és igy magas nívón adván elő a darabot. Ba- 
kajsza Andor. Ambriskó Bertalan és Klain Sán
dor hegedű triót játszottak művészileg. Aíertens 
Alfréd az „Éjjeli zené‘*-t adta elő cigányzene kí
sérete mellett, tehát úgy. amint ez a valóságban 
(a leánvszivek szomorúságára — sajnos — ma 
már igen ritkán) szokott történni. Szebbnél-szebb 
darabokat énekelt és huzatot! a cigánnyal, nagy 
tetszésére a közönségnek, amelynek figyelmét egé
szen lebilincselte. Sűrű taps jutalmazta szépen si
került előadását. Veszperényi Dénes magas nívójú 
és művészi játéka következett ezután. Beethoven 
„Cis moll** sonatáját zongorázta kiváló techniká
val és érzéssel. Dr. Nógrádi Albert éneke követ
kezett ezután. Az előadónak nemcsak rokonszen
ves alakja, hanem kitünően iskolázott hangja s a 
jól megválasztott darabok könnyed előadása tettek 
nagy hatást a közönség!e.

A szépen sikerült előadást tánc követte, a 
mely a kora reggeli órákig tartott. Dicséret illeti 
az egylet vezetőségét, hogy ily kellemes estélyt 
rendezett városunk közönségének, amely bizonyára 
kedves emlékkel távozott.

VEGYES HÍREK
A kereskedelmi hangverseny.

Mint lapunk előző számaiban már jeleztük 
is. a kereskedő ifjúság hangversenye március 13-án 
tartatik meg. A műsor most már teljesen készen 
van azon változtatással, hogy Komlőssy Emma 
művésznő helyett Kornay Margit, a Magyar Szín
ház primadonnája fog fellépni. E változás má

A mint a nagyságos ur majorján halad, az 
esti homály ban két alakot lát egy boglya tövénél. 
Az egyik a fiatal ispán, a másik — uramfia, ne 
hagyj el! — egy csinos, helyre sugár fehér nép.

Gy urinak minden vér a fejébe szökik, mikor 
a kacagását meghallja . . Közelebb megy . .

Most arra kéri az ispán a leányt, hogy se
gítsen a lakására vinni azt a három nyulat, igen 
nehéz, alig bírja, aztán majd hoz a Jézuska kará
csonyra egy szép selyemkendőt . . .

Boris szahódik, az ur incselkedik, majd csők 
is csattan s a dolog vege persze csak az. hogy ' 
Boris segített vinni a nyulat . . .

Gyuri mint a párduc szökken utánuk, elve
szi o azt a puskát mindjárt attól az úrtól s aztan 

fizet! . . . De egy szerre megáll . . fagyos, hideg 
mosoly id tjkára. minek? Majd máskép is 
lehet . . .

*
Kenderesi Boris ép a házát cicomázta, mi

kor a meszelő kiesett a kezéből arra, a mit látott. ;
Igy szekeret hajtott előtte Cseres Gyuri las- í 

'■m tele volt cokmókkal, bútorral. Mellette
<i felesege ült s a szekér tetején egy kis bölcső ' 
volt, ugv nézett le onnan, mint egy sugárzó, ékes i 
korona .

gyarázata az, hogy Komlőssy Emma művésznő f. 
ho 1-től kezdve az aradi színházhoz szerződött s 
így részben ezen körülmény, részben a múlt évi 
tapasztalat késztette a rendezőséget, hogy más 
művésznő után nézzen. — A most már végleges 
miisort az alábbiakban közöljük, amelyből láthatja 
olvasóközönségünk, hogy ilyen gazdag, változatos 
es művészi erőkkel rendelkező estély még nagyobb 
városokban sem mindig tarlatik. Ezt bizonyítja 
egyébként a közönség lázas érdeklődése is, úgy 
hogy a jegyek jó része már elő va i) jegyezve. A 
meghívók már a legközelebbi napokban küldet
nek széjjel s a ki esetleg tévedésből meghívót nem 
kap s arra igényt tart, szíveskedjék e lap kiadó
hivatalához fordulni.

A programút egyébként a következő :
1. Strauss—Dienzl : „Keringő változatok"

zongorán előadja : Dienzl Oszkár
2. a) Millöcker O. „A május éj volt a hibás"

b) Farkas Imre: „Ninon és Pierot”
c) Tarnay l.ajos: „Mi kell a férfiaknak ?“

énekli Kornay Margit.
3. a) Petőfi Sándor: „/\ magyar ember sorsa”

b) Tompa Mihály : „Három a daru"
ej Bállá Miklós : „Isten.”

elmondja Jászay Mari.
4. a) Schumann R. „A két gránátos”

b) Fali Leó : „Temetőkért az én szivem”
c) Eiszler Ottó : „A csók keringő”
d) Zerkowitz Béla : „A pesti nő”

énekli Raskó Géza.
a) Szirmay Albert: „ügye Jani I”
b) Tarnay Lajos: „Jé! ez az uramé!
ej Kálmán Imre: „Dal a csókos Juliskáról”
d) Dankó Pista: „Magas a kaszárnya”

énekli Kornay Margit.
(i. a) Ábrányi Emil : „A magyar nyelv”

b) Váradi Antal: „A tanú”
c) Kiss József: „A rabasszony”
d) Endrödy Sándor: „Kurucz dalok”

elmondja Jászay Mari.
7. a) Barna Izsó: „Hej Rákóczi Bercsényi”

b) Tiiuher Z. „Elmenteni a templom mellett." 
cl Fráter L. „Száz itce bort, száz szál gyertyát.” 

énekli Raskó Géza.
8. Szeghő Sándor : „Magyar Rhapszodia"

zongorán előadja : Dienzl Oszkár.
Az énekszámokat zongorán kiséri Dienzl 

Oszkár zongoraművész.

Adomány. Néhai Farkas Mihály nagy- 
mihálvi kir. járásbirósági fogházőr teljesen árván 
maradt gyermekei részére szerkesztőségünkbe újab
ban a következő adományok érkeztek. Bódy Győző 
5 K, Besskó Ferencz 5 K, Kulin Margit urleány 
2 K, Kulin Géza és Hönseh Miki III. o. elemi is
kolai tanulók 1 — 1 K. Rendeltetési helyére jut
tattuk.

A főispán szabadságon. Afeczner Gyula 
vármegyénk főispánja egészséginek helyreállítása 
céljából hat heti szabadságot vett és Abbáziába 
utazott. Távollétében a föispáni teendőket Dókus 
Gyula alispán látja el.

A tűzoltók mulatsága f. hó 20-án szom
baton lesz az „Aranybika” szálló összes termeiben. 
Az estély igen sikerültnek ígérkezik, amit az is 
bizonyít, hogy a jegyek már jórészben elkeltek.

A homonnal áll. polg. fiú és felsőkeres
kedelmi iskola tanári kara f. hó 13-án igen sike
rült táncmulatságot rendezett, amelyen városunk
ból is többen vettek részt. Polgári iskolánk is kép
viselve volt.

Az ifjúsági egylet Utálna osztálya feb
ruár hó 28-án este 8 órakor az „Aranybika” 
szálló nagytermében előadást tart. Bemutatja a 
német Lloyd kereskedelmi társaság nagy hajójá
nak a „Kaiser Wilhelm II” címűnek építését, fel
szerelését. helyiségeit s a hajójavító munkákat. A 
színes képek száma 67. Egyúttal kéri az egy
let m. t. előfizetőit, hogy állandó helyeiknek meg
váltási árát, 5 koronát a Landesman-filv könyv
kereskedésben lefizetni szíveskedjenek, hogy az 
ígért programút bemutatása után a számadásokat 
azonnal foganatosíthassák.

A homonnal magán polgári iskola f. hó 
23-án hangversenyt rendez, amelynek programja 
igen változatos.



— Elveszett váltó. Az elmúlt pénteken Ja- 
kobovics Lázár zalacskai lakos a heti vásáron eg\ 
4(X) koronáról szóló altala elfogadott, Scliuli Sala
mon áltál kibocsátott es Hellinger József forgat
mányával ellátott \ altot vesztett el. A megtaláló 
kéretik, miszerint e váltót lapunk kiadóhivatala ut
ján tulajdonosának juttassa vissza.

„Egy vidéki sörgyár vesztesége.* E cí
men a Budapesti napilapok egyrésze cikket kö
zölt, amely arra van hivatva, hogy az itteni sör
gyár igazgatóságát illetve felügyelő-bizottságát, job
ban mondva azoknak tagjait a hírlapot ok ásó kö
zönség előtt oly szírben tüntesse fel, mintha azok 
vagy azoknak egy része a sörgyár évi mérlegét 
eltérően az igazságtól akarta volna megállapítani. 
Illetékes helyről fel vagyunk hatalmazva annak 
kijelentésére, miszerint a mérleg megállapításánál 
a két faktor között nézeteltérések nem fordultak 
elő ás a múlt évi mérleg a felügyelő-bizottság 
javaslata alapján, a melyhez az igazgatóság egy
hangúlag járult hozzá, állapíttatott meg. A 
Nagymihályi Sör- és Malátagyár Részvénytársaság, 
amely 1906-ik év végén alakult es székhelyén át
vett egy régi kis üzemű sörfőzdét és azt modern 
alapokra kiépítette, tekintettel arra, hogy az épít
kezések, valamint berendezések csak a múlt év 
első felében lettek befejezve, a múlt évben csak 
11000 hektoliter forgalmat ért cl, most készült el 
a zárszámadásaival és az évi mérleg 24798*21 K 
leírások mellett 25279*21 korona vesztességgel zá
rul. Ezen vállalat, mely 70(XXX) korona teljesen 
befizetett alaptőkével alakult, prosperálása teljesen 
biztosítva van, amennyiben gyártmányait felső Ma
gyarországon előnyösen ismerik és mint az évi je
lentésben olvassuk, kedvező akvizíció következté
ben a folyó évi termelés elhelyezése még azon 
esetre is biztosítva van, ha az időjárás hasonlóan 
a tavalyihoz, a hideg italoknak nem kedvezne. 
Mint más oldalról értesülünk, ezen vállalat gyárt
mányaival a székhelyét övező nagy területen kul- 
turmissiót is teljesít, mert rövid fenállása óta ol
csó és zamatos sörével a pálinka ivást az alsóbb 
osztályok rétegében kiszorítja.

Álarczos bál. Napok óta lobogtatja a 
szellő az Aranybika homlokán a hosszú zászlót, 
a mely a f. hó 21-én megtartandó álarcos bálra hí
vogatja a közönséget. Ez lesz az idei farsangnak 
az utolsó mulatsága, amelyen incognitó mulathat 
kiki tetszése szerint.

A tavasz elófutárjai megjelentek: a 
magkereskedők széjjel küldik árjegyzékeiket. Hatá
roznunk kell, kitől vegyünk, hol kapunk jó árut ? 
Bizalom kérdése ez mindenek fölött, mert a mag 
külsejéről minőséget megítélni nem lehet, már pe
dig ha ocsut vetsz, gazt aratsz, — tartja a köz
mondás. A Mauthner Ödön budapesti udvari 
magkereskedő cég, mely 35 éves eredménydus 
fenállása óta minden tekintetben megbízhatónak 
bizonyult, megadja a választ a fonti kérdésre : a 
cég áruja kitűnő, helyes művelés mellett biztos si
ker, mely mindenkinek örömet szerez. Árjegyzéke, 
melyet kívánatra ingyen és bérmentve küld, kézi
könyve a gazdának, kertésznek és a természet 
minden barátjának.

— Érdekes házasság. Érdekes háza>ságot 
kötöttek a minap Sátoraljaújhelyben. Donibő Gyula 
25 éves pénzügyi tisztviselő örök hűséget eskü
dött Szilvdsy Matiki urleánynak, a ki nem keve
sebb, mint 64 éves. Az ifjú pár nászutra indult 
és Olaszhon örökké napsugaras vidékén élvezik 
a mézeshetek örömeit.

— Hihetetlen hírek. Telefontudósitóiik je
lenti, hogy legújabb értesülései szerint

1. A városi elöljáróság legutóbbi házi gyű
lésen egyhangúlag elhatározta, hog\ a leégett l a 
borcz-menti fabódék helyébe diszc^ kőépületet 
emeltet ;

2. A háztulajdonosok és bérlők pedig a Iclsö- 
Zeinplén megszívlelendő felszólalásának halasa 
alatt nagy lelkesedéssel megfogadtak, bog) a köz
lekedés biztonsága érdekében a járdákat napot.L ni 
gondosan tisztítani fogják.

Farsang vége, llgy van biz az megírva, 
hogy a minek kezdete van, vége is van. Erre a 
sorsra jut a farsang is f. hó 23-án kedden. N<- 
de nem panaszkodhatunk. Volt mulatság elég. El
jegyzés is, házasság is szép számmal. Azután meg 
vigasztalódjunk azzal, hogy jövőre is lesz meg 
farsang.

Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. I la c névri „RETHY“ figyelünk, ugv 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorka! 
kapunk <i0 fillérért, meg pedi* egy kedvalt régi 
magyar háziszert, mely köhögés. rvkedKg és hu- 
rutos bániaknak sok ezer esetében o'v kitíinoen 
bevall. De vigyázzon, hogy a doboz e- a cukorka 
minden darabjai! rajta legyen a „REIIIY név.

W koronát takarít meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH ADOLF lei fi sz abónál | 

Nagymihályon készítteti. Mertek után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatv szabás.

Nyilvános számadás
a nagymihályi izr. jótékony nőegylet által f. évi 
február hó 13-án tartott cabareltel egybekötött

táncmulatságáról.
Bevétel................. 895 K f
Kiadás................... 368 K 94 f

Tiszta jövedelem 526 K (M> f
Felülfizettek: Landesman Vilmos 15 K 

Czibur Bertalan, l)r. Dick Sándor (Homonna), Dr. 
Eperjese Lajos, Dr. luchs Ignácz, Dr. Glück Samu, 
Grosz Ignácz, Dr. Kállai József, Leblang Andor | 
(Budapest), Sültei Rezső, özv. Spiegel Bernálné . 
(Budapest), özv. W’einberger Sámuelné (Pazdics) ■ 
10 10 K Dr. Brügler Miksa, Galfalvv János.
Dr. Lenorovits Mihály 8 8 K Barnái Andor. , 
Dr. Widder Márk 7 -7 K Lefkovics Kálmán í 
(Sztára) 6 K Dr. Brügler Bertalan, Briinn Mór, 
Dr. Guttmann Lipót, Guttmann Manó (Homonna), 
Landau Mór, Landesman Lajos. Lindái József, 
Löffler Sándor, zempléni Moscovitz. (’ieyza (Buda
pest, Dr. Preusz Miklós (Budapest), Reich Arthnr, 
Dr. Róth Mihály, Róth Mór, Steindler Etelka, 
Widder Menyhért 5—5 K Dick Samu, l ejér 
Elemér, Eriedman Mihály. Ereund Simon, Hers- 
kovits Dávid (Felsőrőcse), Dr. Holló Zoltán, Lan
desman Mór (Várán nó), Polányi Géza, Rosenberg 
Ignácz, Scbvarcz Bernát, Tolvay Imre, Walkovszky 
Béla, Zimonyi Henrik 4 4 K Biügler Benja
min. Brügler Lajos, Ehrenberg Chaim (Őrmező), ' 
Glück Lajos, Kiéin Gyuláné, Kiéin Menyhért, Dr. i 
Lőve Mór. Moskovits Arthnr (Pazdics), Steril Pál. 1 
Widder Andor 3 3 K Ackermau Arthnr, I 
Besskó Ferencz, Bódy Győző, Fodor József, l uchs | 
Lázár, Goldfinger Simon, Griinfeld Ignácz, Grün- ■ 
féld Samu (Berettö), Hochfelder Mályás. Kémény 
Lajos, Dr. Kellner Mihály, Kiéin Aronné, Kunfalvy 
János, Láng Ármin (Pazdics), Li uchtman Lajos, 
Mertens Alfréd, Molnár Dezső, Müller Mór, Op- 
pitz Sándor, Schönberger Géza, Schreiber Jónás, 
Scbvarcz Sándor, Widder Bertalan 2—2 K 
.Ackermau Gyula. Brügler Simon, Buzay Gusztáv, 
Garfunkel Dávid, Jakubovics Ignác. Jakobovics 
József, Lenerovits Bernát, Lichtig Jenő, Lukács 
Imre, Mertens Arthnr, Dr. Pogány Gerő, Reich 
Fülöp, Rosenblum Lajos, Szondy István 1 1 K.

Fogadják a nemesszivü adakozók ezúton is | 
a iiőegylet hálás köszönetéi.

Köszönetét nyilvánítja a nőegylet elnöksége I 
Walkovszky Bélám úrnőnek es az összes szerep
lőknek, végül Sztankö Kálmán urnák is, a kik 
lehetőve tették az oly szép erkölcsi sikert aratott 
előadást.

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség

Érdeklődőnek (Helyben). Nehogy a kíván
csiság sokáig gyötörje, tudomásara adjuk, hogy 
lapunkban „k“ kézjegy alatt Cső! Iák llár polgári 
iskolai igazgató ir vezércikkeket es tárcákat.

Ví (Helyben). Végtelen sajnáljuk, hogy Ön a 
múltkori üzenetünket úgy félreértette s abban sértő [ 
szándékot vett észre, vagy talán mások igyekez- | 
tek ilyet belemagyarázni. Hiszen az nem volt 
egyéb, mint a vers egyes sorain való ártatlan él
celődés. Ilyen megtörténik ii.uyt emberek költemé
nyeit <4 is. Azután meg ne feledje, hogy a köz
mondás: „vers, de nem igaz," erre is áll. Ön is- i 
mert egyénisége kizár minden gyanúsítást.

Több levélre a jövő szambán.

Felelős szerkesztő róniunkatais
Dr. kAllai József. makay istvan

Egészséges, száraz

TŰZIFÁT
waggononként 128 koronáért házhoz szállít 

Widder Lázár cég N'agyiniliályoit.

Hirdetések.
»:k>/ kx.

rjoM. Árverési hirdetmény.
Alulirt l iró.ági végrehajtó »/ 1**1. évi LX. t.-cx.

lőj sj ., vru«ltnél>« n üzenne! ki zhim- te.-zi hogy a sátor- 
..l).«uilo»l) i ku i . ay-zókiH-k t’.lo*. evi IliVOC. «». végxÓM 
k-.v. tko/t.a,. . 1'1 |j|>i/ler Mik*., ügyvé.t által képviselt Bér- 
k vit- Vlarkii-z i-ivára I *><M) korona Ám jár. erejéig 1908. évi 
-zept. nihei h án teganatxsitott kielégítési végrehajtás út
im lefoglalt és t.TL'i korouára becsült következő ingóságok 
<> in. I v.<k. hint'k ló«/.erszáuiok, bútorok »th. nyilvános 
árverésen elaltatnak.

Melv árver- 'iiek < nagymihályi kir. járasbiróságttAk 
l'.ni*./vi V -zaniii vógze-e folytán I5(K» K xőkekövetelés 
ennek l'.»‘»x . évi jun. .(•». napiától jár ’- .’»•/, kamatai és eddig 

--/e»en 95 K 15 t. ben biróilag már uiegállapitott költségek
N ... 1909.

fehr.ho 19-én d e. 9 óraja határidőül kitüzetik és ahox 
a v» nui -z ui'lekoz.'k oly niegiegyzésNel hivatnak meg, hogy 
az . rintett inge- igok az 1SKI évi 1 X. t. ■ z. 107. és IUH.

< érte.inr ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
I ee«ároiialul is el fognak adatui

Vniennyiben az. elárverezendő ingóságokat mások is 
le e» telíilfoj I ktattak s azokra kielégítési jogot nyertek 

!<• i e.m áiveie az. !*•'! évi LX. t.-cz. I2»». §-a értei- 
méhen ezek javára is elrendeltetik.

Kelt \ ij vmiliály. l*.»w'.l. évi február h ■ 5.

Fodor József
kir. bírósági végrehajtó.

Öt darab berni telivérből szár
mazó piros-tarka hágóképes bika 
eladó özv. Wi ez inán dy Mérné 
málezai gazdaságában.

11. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó az. 1HK1. évi LX. t.-cz. 102. 

a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a varannói 
ku iri't'i -íjnak i'.nil.ví Sp. 19'J é-f./.ámu végz.---«okü 
■. . tk?zlé: • n l»r. Kasztriner Lász.l ügyvéd által képviselt 
K i'i-er Emil i .iii l>r. Novák József ellen 26 K 50 f s jár. 

■i • • i_r ! ."•'>. évi november ho 25-én í ganatositott kielógí- 
!• -i ve_jrehajtis útim feliiltöglalt és 37‘.ht koronára becsűit 
k vetkező mj - ij k. u. in. bútorok, lovak, tehenek, kocsik 
•ermény 'tb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mel v ai verésnek a n. milrilyi kir. jbirós.-ig 1909. V. 
21 -zamu végze-e folytan 26 K 50 f t 1. k vetőié.*, ennek 
l .’O . évi h" napját d |.iró 5’/0 kamatai, ‘/s*/* VM*’
t óit e- e<ldig ó-'/e-vu korona 45 fillérben biróilag már 
meg illapitott k"lt-< .-k erej' ig AIsókórtvélyesen alperes la- 
kasán eendő tie jta-■ i- ira 1909. évi február hó 20-ik 
napjának d. e. 10 Oraja határidőül kitiizetik és ahhoz, a 
venni -/..tinlekozók oly u»egi*igvzés*el hivatnak mez. hogy 
az el intett ing - íz k 1**1. évi LX. t.-cz. i<>7. és 10*. §-a
értelmében a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
li- • - feliilfoglaltatták - az >kra kielégítési jogot nyertek volna 
élen .meii - az is.sj. évi LX. t. c. 120. §. értelmében ezen 
avart is elrendeltetik.

Kelt N igyinihály. l'.»09. évi február hó 5.

Fodor József
kir. bir végrehajtó.

----- Csákié saját termésű -----

vinnai boraimat
Asztali bor 
V örös bor 
Muskotály 
Asszú
s«r- 50 literen

kr. 
kr. 
kr. 
kr.

li 52

kővetkező árun adom :
literenként 35

45
50

„ 1 frt 50
felül árengedmény.

WIDDER BÉLA.

2 szám.

"" '■'■u-'h. Árverési hirdetmény.
Alulírott bir. végrehajtó az 1H81. évi LX t.-cz. 102 

.- i értelmében ezennel k z.lt rré teszi, hogy a budapesti 
IV kerületi i.ira-’>ir óságnak 1908. évi 8p. 397/4 számú 
\ következtében Bécsi biztosító társaság javára 53 K
52 I s jár. erőjéig 190*. évi október In 2.* én foganatosított 
k’oiégit' -i végrehajta- utján lefoglalt és 1150 koronára be- 
t -ült ki vetke/ó ingóságok, u. tn. bútorok, tehenek, fehérne
műnk -tb. nyilván^ árverésen eladatnak.

Mely árverésnek » nagymihályi kir. járásbíróság 1908. 
évi V. 54“. számú végzése folytán 53 K 52 f tőkékévé- 
t<-lé- '•nees l'.’os, <lec. napiat l járó 5’/0 kamatai, */i%
valtódij es eddig ó-sz.e'en 41 kor. '.s f, biróilag már meg- 

• l tt •. |f >k vn .g ’”on nbo’ros lakásán
i ii. n i ii 1909 évi február h<> 22-ik napjanak 

délutáni 4 órája hat ni'! .z- tik ■ ahhoz. ' venni szán
dékozók oly megieg} zós«el ni- atnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1**1. vi LX. t.c. 7 es 1 is. értelmében 
készpénz tizetós mellett, a legtobln ■ ígérd, ek szükség eseték 
becsáron alul is el fog adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
|e é“ felíllfogla'.tatták > azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az |s>'L évi LX. t.-cz. 120. $. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Na.'vmihály, február hó 5. napján.

FODOR JÓZSEF 
kir. bir. végrehajtó.



A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvénytársaság

az életbiztosit ssal kapcsolatos betétüzletet üzletagai köze be
vezette és e czélIxM eg\ előkelő életbiztosító társasággal lepett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő : A belepni szándékozó 
kötelezi magát I koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető, tízzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében eg\- 
szersmind életei is biztosítja. 15 év elteltével, miikor is az I ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival egvütt |(MK) koronára nő 
fel. ezt a teljes összeget. vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha- 
láloznék az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését l.» e\ előtt beszüntetné. Úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 00 évig terjedő életkorban levők.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmet az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, meg csak azt jegyezzük 
meg, hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült es ma már milliókra megy 
az az összeg, mely et az országban ily képen jegy eztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

/ :x.
V fs , [\r ;
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Jakobovics Ármin ésT estvére
■ első kassai butorminta-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, ebedlő, uri-szoba e szalonberendezések - 
bői. luxul-, fautasia- és ülőbútorokból, szönyegdivánok. ottománok és 
mindennemű matracokból; úgyszintén vliállalnnk mindennemű díszítési és kár
pitos-munkákat lólábbá nagy raktárt t iltunk szőnyegek és függönyökben. 
TEalrtár előszóiba, és kcayh.abereiid.ezésekből.

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

kedvező fizetési feltételek mellett szállítunk.
Dús raktár mindennentil rézbutarakban.

Speciálistól medcrnan^elberbulereKban
A n. v közönségnek figyelmébe ajánljuk a most létesített külön osztályt 

tömörfa (m a s s i v) bútorokban, 
' ’/’x :bi >; egv ekorangu tömörfa (massiv) bútorgyárnak a kizárólagos elárusltását
'let ve képviseletét 
Abaujtorna-, Zemplén. Sáros- és Szepesmegyék részére 
átvettük, és ezen kitűnő gyártmányból jutányos árszabás mellett állandó nagy raktárt 
tartunk. Különösen ajánlható ez a tömörfabutor szállodák, fürdőhelyek és villák beren
dezésére. Képes árjegyzékkel bérmentve szolgálunk. 5 6
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Aki valódi angol szövetből 

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

Tiszte eltel 

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

ÉRTESÍTÉS.
Mély tisztelettel van szerencsém értesítim a 

n é. hölgyközönséget. miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet
Ungvárról Nagymihályba, a Kossuth l. ijo- n.a 
2ti. SZ. alatt léló Tlschler féle házba helyeztem 
at. a melyben francia es angol szabású loiíetlekel 
.1 legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

I'őlörekiesem leend t. pártfogóim bizalmát 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn a n. é. 
hölgyközönség szives pártfogását kérem, vagyok 
kivaló tisztelettel

R. Josefovits Boris.

Nyomatott Landasman B. könyvnyomdájában

Köhögés, rekedtség és hurut ellen 
"■ nincs jobb a ———

j RéthyXs cukorkánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk jól és 

’ határozottan RÉTHY-félét kérjünk.
mivel sok haszontalan utánzata van.
W 1 doboz 60 fillér.

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

D Kapható Nagymihalyon Szöllösi Sándor és 
Tolvay Imre gyógyszereszeknél.

□ E=3C=3C=3C=H=ICZH=IC=!

Szép téli alma
métermázsánként 32 koronáért kapható 
TILF IMRE urad, intézőnél Ungszennán.

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló szer ... __
------------------------- jt puha pad ó számára 
Kell feie viaszkenács kente.ty padló szamara. 
Keil-fele feher GLASUR fenymáz 90 fillér. 
Keil fele arany-feaymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden szint)rn

.Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihalyon. 
••••••••«•••••••••


