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díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

Nyomor és becsület.
Egy állás nélkül való tanár tíz koro

nát lopott cgv kofától. A következő napon 
nagy és általános volt a társadalom fölliá- 
borodása: „Diplomás ember lopott I" Mint
ha a diploma oltaná az ember szomját, 
csillapítaná éhét. Voltak olyanok is, akik
nek nem a morális fölhórdülés adta szájába 
e fölkiáltást. Ezek a társadalom nyomorú
sága fölött jajgattak, összecsapták a kezü
ket s ilyen szavakra fakadtak :

Istenem. Istenem, Milyen nyomo
rúság ! Szorgalmas derék ember, hosszas 
keserves munkával, véres verejtékkel tanári 
diplomát szerez és nent kap állást. Semmi
féle állást. Es éhezik és szomjazik. És kény
telen lopni ! I lát érdemes dolgozni, fáradni, 
tanulni? Hát érdemes? A pályák túlter
heltsége ... A szellemi proletáriátus ... a 
diploma értéktelensége . . .

(Zárójelben jegyezzük meg, hogy az 
ekképen fölháborodók is nagyon szellőz
tették az esetet és ezzel még inkább reá
sütötték a tolvaj bélyegét. Ez azonban ter
mesztésen csak emberi finomság és huma
nizmus volt.)

A fölháborodások azonban, a hasonló 
esetektől eltérően, nem értek véget a föl- 
háborodásokkal. A Magyar Otthon nevű 
szálloda fölajánlotta, hogy a tanárnak, amíg

T A R C Z A.
Az uj ruhák.

A falhoz egy hatalmas kétszárnyu szekrény 
volt állítva, barna, nehéz, tömör diófából. Még 
kis leány korában örökölte Cecília asszony egy 
nagyon erényes nénijétől. Most ott állt a szekrény 
előtt és elmélázva rakosgatta ki annak tartalmát, 
rengeteg finom, alig hordott ruhákat. Mindegyik 
ruha, egy-egy évszak divatját mutatta és ahogy 
Cecília asszony kirakta őket, mintha egy vaskos 
divatujság lapjait forgatta volna.

Elgondolkozva nézte a ruhákat, néha könny 
is szökött a szemébe, vagy pir az arcába, ahogy 
mondogatta :

— Ni ezt Kari vette ... ezt a fekete krepet 
Sándor ... ezt a sárgát a táblabiró, ezt meg a 
kis báró ... ez a legfinomabb ; remek párisi sza
bás . . .

Cecília asszony nem volt ledér, sőt még 
csak rossz asszony sem. Ellenkezőleg Mindig hii 
akart maradni az első meghalt urához és vala
hányszor megcsalta a halott emlékét, mindig hű
ségesen bocsánatot kért — az ura életnagyságu 
képétől és mindig eljárt vezekelni az líra sírjához. 
Csak az a baja volt szegény Cecilának. hogy na

állást kap, lakast és ellátást ad. Egy vidéki 
földesül hajlandó arra, hogy levigve a bir
tokára gazdálkodni, az Újlaki Téglagyár 
pedig kétezernégyszáz koronás állással kí
nálta meg.

Ugy-e most az következnék, hogy így 
folytassuk : Szegény tanárnak tehát lopnia 
kellett, a nevét meg kellett harcolni és — 
ez a legelviselhetetlenebb közrészvétnek 
kellett kitennie magát, hogy ezután állást 
kapjon.

De mi nem igy folytatjuk. Sót még 
csak nem is örülünk azon, hogy ittte : a 
társadalom gondolkozás;! mennyire emberi 
lett már, nem taszítja ki a testi szükségle
tek parancsoló szavának hatása alatt meg- 
tévedetteket, hanem igenis, módot ad arra, 
hogy existenciát teremtsenek maguknak, 
így sem folytatjuk. A társadalom által meg
hurcolt és a társadalom által nemesen is
mét „fölemelt" tanár ugyanis nincs se
hol. Nem ment le vidékre gazdálkodni, nem 
hivatalnokoskodik a téglagyárban és nem 
ült be a Magyar Otthonba. Nyilván akké- 
pen okoskodott, hogy abba a társadalomba, 
amely őt megrugta, meghurcolta, tehetet
lenné tette, s amely most kész nagylelkűen 
megbocsájtani azt a bűnt, hogy nem halt 
éhen, abba a társadalomba ő nem tér 
vissza. Mert az idevaló visszatérés csak mó
dosítása a kiközösítésnek. A becsület, a tár

gyon csinos, egy kicsit buta volt és megtudott 
volna halni egy divatos ruháért, vagy kalapért. 
Ha a divathölgyek megjelentek valami új toalett
ben a korzón, ami pedig igen sokszor megtörtént, 
Cecília asszony rögtön kiválasztott magának egy 
ruhát és kalapot. Es mivel ezek rendszerint na
gyon sokba kerültek. Cecília asszony pedig alig 
bírt megélni a kis nyugdijából: két átsiratott éj
szaka. egy fél napi imádság és nagy leikiismeret- 
furdalások után, végre is kedvesévé lett valakinek 
és megszerezte a drága kalapot és ruhát.

Ezek a szerelmi idillek azonban két-három 
hétnél sohasem tartottak tovább és sohasem foly
tatódtak Ilyenkor aztán újra következett egy két 
átsiri éjszaka, szégyenkezések és fogadkozások a 
boldogult képmása előtt. A szekrény hátújából 
előkel ült ilyenkor a fekete gyászruha és Cecília 
asszony kiment a temetőbe egy negyven krajcá 
ros margaréta koszorúval az ura sírjához és nem 
nézett többé a szeretőjére, nem hallgatott annak 
semmiféle levelére. Aztán a gyászruhát újra fel
cserélte a legújabb divata toalett.

Cecília asszonynak még mindig akadt ezideig 
udvarlója ; csendes, jó emberek, akik nem igen 
gyötörték magukat, mikor Cecília asszony nagy 
bünbánatában kereken visszautasította őket.

Most Cecília szépen visszarakta a ruhákat a 
nagy szekrénybe, miután már egynéhányszor el

sadalom ítélete az egyén ethikai értékes
sége fölött. A társadalom Ítéletét olyan es
küdtszék hozza, melynek a tagja én meg 
ő, meg a Fehér, a Kovács, a Nagy, a Kiss 
meg a többi. Ezek maguk adják le az Íté
letüket. a szavazatukat nem számlálják 
össze.

Es az Újlaki Téglagyár, a Magyar Ott
hon és a névtelen vidéki földesül' tnegbo- 
csájthat, de a „társadalom," azaz a Fekete, 
a Fehér, a Kiss és a Kovács örökre eszébe 
tartja, hogy a könyvelő ur, vagy a prak- 
tikáns ur egyszer izé . . . hogy is mond
juk . . . lopott . . .

Aki a társadalomban él, szüksége van 
becsületre, mondjuk inkább úgy, becsü
lésre. Legalább annak a társadalomnak a 
becsülésére, amelyben él. Ez a becsülés az 
egyén társadalmi értéke. Érték, amely ha 
elértéketelenedik egyben meg is semmisül, 
többé teljessé nem lesz. Ezt az értéket a 
közérzés állapítja meg. Ha elveszett, az 
egyénnek módjában áll a társadalom bo
csánatát megnyerni. Ez annyit jelent, hogy 
a társadalom uj értékkel ruházza fel. Igv taní
totta a középkorban az önmegalázás önkinzá- 
sát hirdető és bünbocsánatot Ígérő egyház. 
Sok mással egyetemben azonban ez a meg- 
bocsájtási teória is képmutatás és szo- 
fizma. A bocsánat csak megtürést jelent, 
de becsülést követel. A tanár, aki tiz ko-

pirult egy-egy visszaemlékezésre és bezárta a szek
rényajtót. leült egy fotellhe és arról a gyönyörű 
fréz toilettröl gondolkozott, amit délelőtt a séta 
téren látott. Sokszor megrázta erélyesen a fejét, 
ami azt jelentette, hogy nem csalja meg az ő 
meghalt jó urát még egy világért sem.

A jó ur az életnagyságu képről, ha tudta 
volna, biztosan hihetetlenül rázta volna a fejét 
Cecília asszony erélyességére.

Hiszen ami a hűség kérdését illeti, meglett 
volna már a fréz toilett; csakhogy most az egy
szer nem mutatkozott senki a lathatáron.

Az igaz, hogy egy régebbi udvarlója már 
vagy tízszer irt neki és már meg is fenyegette, 
de Cecília aszzony nagyon becstelennek érezte 
volna magát, hogy akit már megátkozott az ura 
képe előtt, aki miatt vezekelt, attól még egy ru
hát elfogadjon. Ez teljes lehetetlenség ! Visszauta
sította tehát és mar fölbontatlanul küldte vissza 
az utolsó levelét.

Bánatosan ült hát az ablakhoz és nézte a 
járókelőket. Egyszerre a távolból mint egy nevető 
ördög föltűnt s fréz ruha. Cecília asszony először 
befogta a szemét és mikor még igv is látta a ru
hát, reszketve fogta a tollat, hogy ir a regi ud
varlónak. Aztán az ura képére nézett es nem bírt 
egy szót sem leinti

llát hogy is lehel ilyen gondolata ? Ha ki-

Lapunk mai axáma 4 oldalra tarjad.



rónát lopott, s akit a fölháborodós, vagy 
az „einberszeretet" nevében világgá kürtői
tek. ennek a társadalomnak a megbecsü
lését elveszítette. Felismerte ennek a jelen
tőségét és nem fogadta el az értéktelen 
bünboesánatot.

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.

Színház.

.X mai előadással befejezést nyer az ezidei 
színi saison. Palásthy és derek társulata az Ígért 
művészi programúiét egész teljében beváltotta. 
Közönségünk is hozzájárult a sikerhez es tőle tel- 
hetőleg anyagilag támogatta a társulatot. Mindezek
ből megállapíthatjuk, bog) városunkban van kö
zönség. a mely jó előadásokért lelkesedni tud es 
a melyet ügyes játékkal, gondos rendezéssel fel 
lehet melegíteni.

Meg vagyunk győződve, hogy ha jövőre is
mét eljön Palásthy hozzánk, úgy ö is nagyobb 
bizalommal lesz a közönség iránt es mi Ígérjük, 
hogy még fokozottabb pártfogásban fogjuk őt és 
társulatát teszesiteni.

Csütörtökön junius hó 24-én Ascher Leó a 
..Koldusgróf" című operettéje került színre kitü
nően sikerült előadásban. Bár többször láttuk e 
darabot, de ilyen sikerült előadásban még egyszer 
sem. Tábory Frida (Jessy) sok tapsot kapott gyö 
nyörü táncáért és énekéért, Várady Márton Ka- 
rinskv grófot kitünően adta és szépen énekelt. 
Szalóki (Slippel) szerepében remek alakitast nyúj
tott, maszkja is nagyszerű volt. Kevésb hé jó volt 
ez alkalommal Sz. Pozsonyi Lenke (Malona), unott- 
nak s fáradtnak látszott. Kedves jelenség volt mint 
mindig M. Fekete Rózsi (Crab). A kis \’árady 
gyerek gyönyörűen játszott, valóságos „ csodagyer
mek"-nek mondható. A zenekar Padossal az élén, 
mintha ideges lett volna ez estén. Közönség kevés 
számmal.

Pénteken junius 25-én „A vig özvegy" Lehár 
világhírű operettéje ment. Az előadást a második 
felvonás közepén Tábory Frida roszulléte miatt 
félbe kellett szakítani. A kis számmal megjelent 
közönség sajnálta, hogy az előadást végig nem 
élvezhette. Mert valóban élvezet volt Palásthyt látni 
mint Daniló és Tábory 1 ridát a címszerepben.

rakja a ruháit ugyanattól a Sándortól kettő lesz. 
Nem. ez lehetetlen, ezt nem teheti ; ez becstelen
ség; ez szégyen! Sándor nincs az ö számára 
másként, csak a krep ruha kapcsán — a szek
rényben.

röprengeset a sürgöny hordó zavarta meg. 
Cecília asszony megkérdezte, hogy hóimét jött a 
sürgöny.

Semmi kétség ! Ezt Sándor küldte. El sem 
..ellent olvasni. Na de hat egy sürgöny, az más 
mm’ egy levél. Hátha azt sürgőin zi. hogy eljön? 
Az felháborító volna! Fel kel! bontania a -üigönyt 
es bezárni az. ajtaját előtte

Fölbontotta a sürgönyt és ahogy elolvasta, 
ijedten és tanácstalanul nézett maga elé.

A sürgönyben ez állt:
..Ha nem jössz rögtön, meghalok. Sándor." 
Cecília assszony nézett egy darabig. A fréz 

ruha újra ott táncolt előtte aztán odaállt íz ura 
képe elé és mintegy mentegetőzik e mondta :

— Látod nem tehetek róla ! Nem tehetek | 
gyilkos; csak nem hagyhatom meghalni? Nincs ! 
abban semmi szégyen ha elmegyek, ugye-nincs ? 1

És miután a kép hallgatott. Cecília asszony 1 
útnak bocsátott egy sürgönyt :

„Ne halj meg, jövök ; Cili."
Bartáné Szucsich Mariska.

Szombaton junius 26-án Orbán Dezső és 
Stojanovits Jenő regényes operettéje „Csókkirály* 
került színre. A darab szövege tartalom nélküli, 
unalmas, minden ötlet híján való. Zenéje is eléggé 
szegényes s alig tudott valami hatást kelteni. /X 
szereplők sem voltak kellően disponálva, úgy hogy 
az egész estén a legmélységesebb unalom ütött 
tanyát. Sem Tábory, sem Beleznay nem voltak 
képesek életet önteni a darabba.

Vasárnap junius hó 27-én délután nép- és 
gyermekelőadásban „Erdészleány" operette ment. 
Este „A komédiások" Millöcker Károly 3 felvoná
sos operettéje került színre. /X darab maga a fejre- 
állitott ostobaságok láncolata s igy állandó derült
ségben tartotta a szép számban megjelent közön
séget. Különösen Palásthy és Kertész sok tapsban 
részesültek. De reászolgáltak erre Magas Béla és 
Fekete Rózsi is, úgyszintén Szilágyi Erzsi, Várady 
és Beleznay Margit. Ágotay Tardos Jákója izetlen 
volt.

Hétfőn junius 28-án Molnár Ferencz nagy
szabású darabja „Az ördög" került színre. Élénk 
érdeklődés kisérte e darab szinrehozatalát, annyi
val is inkább, mert a múlt évben rosszul adták 
nálunk az „Ördog“-öt. Reméltük tehát, hogy a 
mostani előadásban teljesen érvényre fog jutni 
Molnár Ferenc elismert és kitűnő darabja. Fájda
lom, eme reménységünk füstbe ment. Koós titkár 
ur. úgy a mint közöttünk idegesen jár-kél, felug
rott a szinpadra és declamált nekünk minden ér
telem, pont és vessző figyelembe vétele nélkül. 
Nincs az a gyorsíró, a ki lestenografálhatta volna 
Koós ur hadarálását és csak természetes, hogy a 
közönség a darabból mit sem értett. Egyszóval 
tőnkre tette az egész szerepet és még partnereit 
is zavarba hozta. Jó volt Magas Béla és szimpa
tikusait játszott Bátosi is. Legfényesebben szere
pelt azonban M. Fekete Rózsi, a ki alakításaival 
igazán imponált és dicsőségére válhatnék bármely 
nagy városi színpadnak.

Kedden junius hó 29-én délután népelőadás
ban a „Drótostót" ment.

Este két 1 — 1 felvonásos színmű és cabaret- 
elöadás volt. „Don Pietro Carusso“-ban Kertész 
Sándor elsőrendű jellemszinésznek mutatkozott be 
es kiváló drámai tehetségének adta tanujelét. Ki
rívó ellentétje volt Völgyi Rezső. Közben több-ke
vesebb szerencsével cabaret számok következtek, 
Palásthy szimpatikus conferálása mellett. Végül a 
..Barátságból" című vígjáték ment kitűnő előadás
ban. Szalóki Dezső és Fekete Rózsi ezúttal is ki
tünően játszottak.

Szerdán, junius hó 30-án a magyar dráma
irodalomnak a múlt évben nagy hatást keltett 
terméke Herczegh Ferencz koszorús Írónk „Ki
vándorló" cirnii színmüve került színre. A szép 
szánni közönség nagy tetszéssel fogadta az elő
adást és igaz elismeréssel adózott a szereplő mű
vészek játékának. Különösen kitűnt Magas Béla 
elegáns művészeti alakítása és Szalóki Dezső dis- 
tingvált játékával. Hozzájárultak az előadás sike
réhez Bátosi, Ágotái és Polgár F'átii. A rendezés 
és a színpad díszítése kifogástalan volt.

Csütörtökön julius hó 1-én búcsú előadásul 
a „Svihákok" kerül színre és ezzel befejeződik a 
valóban élvezetet nyújtott színi idény. A viszont
látásra ! K —

VEGYES HÍREK
Kinevezés Meczner Gyula, Zemplén- 

vármegye főispánja lapunk felelős szerkesztőjét Dr. 
Kállai József ügyvédet vármegyei tb. tiszti al- 
iigyészszé nevezte ki.

VJ ügyvéd. Dr. Holló Zoltán ügyvéd
jelölt f. hó 28-án az ügyvédi vizsgát a budapesti 
ügyvéd vizsgáló bizottság előtt sikerrel letette és 
irodáját legközelebb Nagyniihályon fogja megnyitni.

Praematurus. Stark Uerinann helybeli 
fakereskedó fia Stark Mór a kassai felsőkereske
delmi iskolában az érettségi vizsgálatot kitüntetés
sel tette le.

A főszolgabírói hivatalból. A főispán 
Somudy József legutóbb megválasztott szolgálóról 

szolgálatiételre a nagymibályi szolgabirói hivatal
hoz. osztotta be. — Mertens Artliur tb. szolgabiró 
a központba lett berendelve.

— Nyári mulatság. Az izraelita jótékony
sági nőegylet julius hó II-én fogja a „Vörösház" 
erdőben megtartani nyári mulatságát. A közönség 
szórakozásáról gondoskodva lesz.

— Szőllősl Sándorné emlékezete. Kegye- 
letes aktus folyt le e hó 30-án az izraelita sirkert- 
ben. E napon állíttatott Szállási Sándor gyógy
szerész az olv korán elhunyt nejének Szállási Sán
dorné sz. Vollacsek Margitnak sirkövet. A legna
gyobb csendben, a szőkébb körű családtagok és 
az elhunyt néhány tisztelői előtt folyt le a szo
morú aktus. A sírkő előtt, amely hatalmas már
vány alkotmány és a melyben mozaikban kirakva 
egy letört liliom látható, Rosner Áron hitközségi 
kántor imát mondott. A jelenvoltak meghatottan 
állottak a sir előtt és nem maradt szem köny 
nélkül. A vallási szertartás végeztével a kegyeletes 
aktus véget ért.

— A postaigazgatóság figyelmébe. A vá
ros egyik részén, a Kazinczy, Rákóczi, Sztáray-ut- 
cák és Sztáray-tér közelében postafiók nincsen. 
Az érdekeltek már kérelmezték, hogy az eddigi 2 
fiókot helyezzék vissza, azonban ez nem történt 
meg. Reméljük, hogy a jogos kérelem mielőbb 
teljesítve lesz.

— Hymen. Pollacsek Nándor augusztus hó 
3-án esküszik örök hűséget Fuchs Ilonka kisasz- 
szonynak Csarodán.

Nyilvánossági jog. A nagymibályi pol
gári leányiskola engedélyezése és nyilvánossági 
joga 70236. vallás s közokt. szám alatt leérkezett. 
Ezekután teljesen el vannak oszlatva azon kéte
lyek, amelyek évközben itt-ott mutatkoztak. Nem 
marad egyéb hátra, mint Nagymihály város s 
vidéke közönségének pártfogása, hogy e szép fej
lődésnek induló intézet minél előbb teljesen föl
virágozzék.

Nagymihály község képviselő testü
letének választott tagjai közül többeknek megbí
zatása lejárván, ezek helyének betöltése céljából 
a választás 1909. évi julius hó 8-án a község
háza tanácstermében fog megtartatni. A választás 
reggel 9 órakor kezdődik, szavazatok a törvény 
értelmében d. u. 4 óráig fogadtatnak el.

— Üzlet áthelyezés. Rosenberg Ignácz di
vatáru-üzletét f. évi julius hó 1-töl a Kossuth 
Lajos-utcán újonnan épült saját házába helyezte át.

— Halálozás. Sándor Dánielné szül. Balogh 
Etelka úrnő f. évi junius hó 24-én életének 53 
évében Pozsonyban meghalt. Az elhunytban Hor- 
váthy Győzőné édes anyját gyászolja.

Tűz. Szalókon az elmúlt héten tűz volt, 
a melynek martalékává egy ház esett. A csendör- 
ség egv kóborlé) cigány személyében kinyomozta 
a tettest és őt előzetes letartóztatásba helyezte.

Halálos szerencsétlenség. Kléma Péter 
18 éves legény a málezai malomban dolgozott. 
Munka közben e hó 28-án saját vigyázatlansága 
folytán a gép kereke mellé került, majd a szíjak 
közé és e közben oly súlyos sérüléseket szenve
dett. hogy rövid néhány órai szenvedés után meg
halt. A közigazgatási hatóság részéről Bajusz An
dor főszolgabíró és Dr. Widder Márk járási tiszti 
orvos a helyszínére kiszálltak és megállapították, 
hogy a szerencsétlenség Kléma Péter vigyázatlan
sága folytán állott be és hogy gondatlanság sen
kit sem terhel.

Szünidei tanfolyam. A helybeli polgári 
fin- és leányiskolában julius 1-én egy a két szün
idei hónapra terjedő tanfolyam vette kezdetét. A 
tanfolyamot úgy a polg. fiú, mint pedig a leány
iskolában Dévényi Jenő oki. gimn. tanár vezeti. 
Ezen tanfolyamon resztvehetnek 1. azok, akik a 
lefolyt iskolai évben a mennyiségtanból, mértan
itól és német nyelvből csekély eredményt mutat
tak föl 2. azok, akik latin nyelvismeretüket meg
szilárdítani vagy bővíteni kívánják. 3. akik algebrai 
előismeretekre akarnak szert tenni s ezáltal a IV. 
osztály mennyiségtani tananyagát megkönnyíteni. 
4. akiknek augusztus végén akár a helybeli polg. 
iskolában, akár pedig más tanintézetben (gimn. 

Megérkeztek 
• a valódi • 
AMERIKAI PANAMA-kalapok úgyszintén eredeti francia szaltnakalapok 

HÁNDLER MIKSA divatáru-üzletébe. 
Nagy választék! Pontos kiszolgálás! Jutányos árak !



reál-iskola, kereskedelmi iskola) javító, vagy pótló 
vizsgálatot kell tenniök. 5. Ugyancsak részt ve
hetnek a tanfolyamon azok a fink és leányok is, 
akik szeptemberben az elemi iskola V. és VI. osz
tályából a polgári iskola II., illetve III. osztályába 
óhajtanak átlépni és akiknek szeptember elején 
tantervkülönbözeti vizsgát kell tenniök. A tanítás 
d. e. 8—11 között folyik, úgy hogy a résztvevő 
növendékek szükséges nyári pihenésre is kellő 
időt fordíthatnak. Leányok részéle a polgári le
ányiskola helyiségeiben külön tanfolyam. Rész
vételi dij azok szamára, akik csupán egy tantárgy
ból kivannak órát venni az egész szünidőre 10 
korona. Azok pedig, akik egy tantárgynál többet 
tanulnak, tekintet nélkül a tanulandó tantárgyak 
számára az egész időtartamra 20 koronát fizetnek. 
Szombaton és vasárnap a tanítás szünetel. Jelent
kezni délelőttöt)kint bármely napon lehet a nagy- 
mihályi polgári iskola tanári szobájában.

Lakás változtatás. Fodor József kir. járás- 
birósági végrehajtó lakását f. évi julius hó 1-től 
a Jókai-utca 10. szám alatti Lebeda-féle házba 
tette át.

Felüliizetés. Az ifj. egyesület által junius 
hó 10-én tartott majális alkalmával felülfizettek : 
Kiéin Ödön 2 K, Dzsuppa Ferencz 1 K és Sesz- 
ták Károly 00 fillért; a miért az egyesület köszö
netét mond.

Egyéves önkéntességre jogosító vizs
gálatra és bármiféle magánvizsgálatra (felnőtteket 
is) előkészít alulírott, aki sok évig gimnáziumi ta
nár és egy katonai előkészítő tanfolyam igazgatója 
volt. Ugyanő Kassára iskolába jövő tanulókat tel
jes ellátásra felvállal. Kristóf János Kassán, Tégla
utca 6. szám.

Wiczmándy Ödön köszöneté Tudjuk, 
hogy a vármegye törvényhatósági bizottsága Wicz
mándy Ödön volt főjegyzőnek nyugdiját folyó
sította és ezzel egy nagy igazságtalanságot jóvá- 
tett. Mindnyájunk előtt ismert dolog az, hogy a 
hatalmi önkény áldozata volt az önzetlen és nagy- 
tudásu főjegyző. Most ezen alkalomból, hogy a 
belügyminiszter is jóváhagyta a vármegye rehabi
litáló határozatát, Wiczmándy Ödön a követ
kező tartalmú köszönő iratot intézte a vármegye 
közönségéhez :

Mélyen tisztelt törvényhatósági Bizottság !
„Az 1860-ik évben, egy hosszú, dermesztő 

önkényuralom után, a vármegyei önkormányzat 
sorompói megnyílván : mint végzett jogász én is 
azon szerencsések közzé tartozám, hogy mint vár
megyei tbeli aljegyző és az országgyűlési ifjúság 
egyik igénytelen tagja, néhai gróf Andrássy Manó 
volt nagynevű főispánunk oldalán hazánk neve
zetes országgyűlésén jelen lehettem.

De mert az 1861. évi februári császári pá
tens ismét elhamvasztotta reményeinket a jobb 
jövő iránt a vármegyei önkormányzat is szünetelt.

Az 1867. évi május havában, a visszaállított 
alkotmányos élet kezdetén, újból visszatértem vár
megyémbe és a vármegyei törvényszék birájává 
választattam meg.

Az 1872-ik évben a Király Ö Felsége a sá
toraljaújhelyi kir. törvényszék birájává nevezett ki.

Az 1873. évben pedig ismét gróf Andrássy 
Manó főispánsága alatt, a vármegye főjegyzőnek 
volt kegyes megválasztani.

Hálával emlékezem ezen kitüntetésre.
Mert akkor még a régi hagyományok szerint 

a vármegyei főjegyzői állás: a legfontosabb, a lég' 
nehezebb és legszebb bizalmi tisztség jellegével 
bili, amelynek elnyeréséért nagyjaink egész soro
zata pályázott.

Régi idők, mélyen tisztelt vármegyei közön
ség: ezek legszebb emlékeim közzé tartoznak.

Voltak örömeim, voltak sikereim és érde
meim feletti kitüntetésekben is volt részem.

Ezeket követték a lesújtó méltatlanság nehéz 
megpróbáltatásai.

De hát, mélyen tisztelt törvényhatósági Bi
zottság, ha a gyorsan letűnt hosszú élet emlékűn 
el-eltüiiődöm, a múltak keserűségein és a/ok oko
zóira a feledés fályolát borítom.

Most csak egy gondolat és érzelem tölti el 
telkemet és ez : a hála érzete.

Kitüntető és lekötelező a melyen tisztelt vár
megye kivételesen és egyhangúlag meghozott ha
tározata, amelylyel az igazságtalanul sújtottat fel

emeli; s amelylyel megadván a mindenkinek 
legbecsesebb — erkölcsi elégtételt, nyugdijamat is 
folyósítja.

Fogadja ezekért a mélyen tisztelt vármegye 
szivemből eredő hálámat és köszönetéinél.

Köszönet illeti vármegyénk érdemes, jeles 
alispánját Dókus Gyula urat, mint az ügy előa
dóját.

Mindennek felett pedig kötelességem hálás 
köszönetét mondani hazánk és vármegyénk 
egyik legnagyobb fiának az igazságosság min
taképének — gróf Andrássy Gyula belügyminisz
ter urnák, aki a vármegye határozatát kegyes volt 
jóváhagyni.

A melyen tisztelt v ármegye közönségének 
kegyébe ajánlottan, maradtam mély tisztelettel

alázatos szolgája
Bút kán, 1909. évi junius hó 25-én.

Wiczmándy Ödön 
nyug, vmegyei főjegyző.

1 O koronát takarit meR mindenki, aki öl- 
lV tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 
Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Felelős szerkesztő : Dr. KÁLLAI JÓZSEF.

Hirdetések.
\ 130 -2.

Árverési hirdetmény.
Alólirott bir. kiküldött mint végrehajtó ezen

nel közhírré teszi, hogy a varannói kir. járásbíró
ság 1907. Sp. 563 14 sz. végreh. rendelő s az 
ugyanezen kir. járásbíróságnak I909. V. I30 I. 
sz. kiküldetést tárgyazó végzései folytán Dr. Brüg- 
ler Miksa nagyrnihályi ügyvéd által képviselt Maii
déi Lipót és Társai nagyráskai lakos végrehajta- 
tóknak meg nem nevezett szacsuri lakos végre
hajtást szenvedettek elleni 1898 K .30 f tőke s 
277 K 66 f per és végrehajtást foganatositási ed
digi s a még később felmerülendő költségek iránti 
végrehajtási ügyében végrehajtást szenvedetteknél 
lefoglalt s 870 kor. becsült 2 drb üsző, l drb 
kanca ló, l drb igás szekér, stbiből álló ingóságok 
nyilvános bírói árverésen eladatnak s árverési határ
időül 1909. julius hó 6 lk napjának délután 3 
Órája Szacsur községébe végrehajtást szenvedett 
lakásához kitüzetik s ahhoz a venni szándékozók 
ezennel meghivatnak azzal, hogy a lefoglalt tár
gyak készpénz fizetés mellett a szükségszerű becs
áron alul is el fognak adatni.

Kelt Varannón 1909. évi junius hó 18-án.
Sztankó László, kir. jb. irodatiszt 

mint kik. végrehajtó.

a A mosás akár a táncz, 
Fáradságba nem kerül,
Sohioht szappant ha használsz, 
Még szived is örül.

Schicht szarvasszappana 
onodálatos, hathatós tisztítóerejét 
sajátszerü előállításának és a leg
jobb nyersanyagok leggondosabb 
Kiválasztásának köszöni.

Schicht szarvasszappana 
kíméli a kezeket és a fehérneműt! 
Megtakarít fáradságotós vesződséget 
kíméli ennélfogva az egészséget! 
Megtakarít pénzt, időt és munkát! 
Tisztasága 30.000 koronával 

szavatoltatik.

^7nhránr79yó9y fürdö 
UÍUUI al IC/t-Ungmegyében. 
Glaubersós. hideg kénes, sós víz. Gyomor és máj

betegek magyar Karlsbadja.
Fürdőidén v május lu> 15-tól szeptember 15-ig 

Élőidéin május 15-től junius 15-ig Utoideny : augusz
tus lli-tól szeptember 15-ig 30 százalék árengedmény
nyel a lakásoknál.

Emii a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint 
ivógyégym.'d biz.to- *egélyt nyújt gyomor- én bélbajok
nál és altiad pangá*oknal, makacs MZ.ékreke<lóaeknél 
enyhén, ohl.’lag hat, májbajoknál oyelmmok é* epekö
vekre <>l<lólag hat. Vértó<lulá»nknal azédttléaek, hUdések, 
gutaiitéid rohamoknál vérlevonólag, felnzivólag hat, csűr 
éa kösavényea bántalmaknál e kór okozta erjedéd ter
mékekre. lerak odásokra az ízületekben azok oldására 
s kiküszöbölésére hat. Kövérség, »/.ivelhája«odas ellen, 
cukorbetegségeknél, veaebajoknál úgy a cukor- é* fe- 
hérjekiválá-t gyorsan s kedvezne n befolyásolja.

Mint fürdő különféle izzadmáiiyokat, daganatokat, 
izületi és csontbántalmakat, csontszút kedvezően osz
latja. Gürvélykóroa daganatok, fekélyek e leu, méh én 
méh közötti izzadmányok, hanhártya-i/.zadmányok fel
szívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs, idült bőr
betegségek ellen bámtilat<<S gyorsan hat.

Vasúti állomás: a. Alföldről és Pest felől jövők 
uak Ungvar. a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek 
Nagymihaly, ahonnan kényelmes bérkocsikon l*/4 óra 
alatt elérhető. Vadászterület magas vadakra

A víz otthon is sikerrel használható. Ara 1 nagy 
láda 40 üveggel 20 korona, kis láda 20 üveggel 11 kor. 
A víz a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések és tudakozód <sok : .Szobrancz 
gyógyfüidö igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő** 
czimzendők Posta és tavirdaállomás helyben A fürdő 
igazgató-orvosa Dr. Russay Gábor Lajos

A fürdőigazgatóság.

A nyári napok beálltával a .CSILLAG“-ban 
— naponként kitűnő minőségű —— 

KÖBANYAI 
és P1LSENI „Ó SI-ORR ÁS“-SÖR 
kerül csapolásra. ■»- ízletes vlilásreggell. 
Ugyanott hetenként péntek este és szombat 

délután Miklós Jancsi hangversenyez.

Takarékpénztár minden családban.

E E

cn 
<x>
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.Takarekkossagra az embert már gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell.'
A takarékosság előmozdítása céljából 

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
még a legkisebb összegek is otthon könnyű mó
don összegyüjthetők, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s igy 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagyrnihályi Gazdasági Bank

részvénytársaság.

Van szerencsém a jó kenyeret kedvelő 
és fogyasztó n. é. közönség szives tudo
mására adni, hogy itt Nagymihályon, a 
Kossuth Lajos-utcza 1'2. szám alatt 36 év 
óta fennálló sütödémet

g£*.‘ a hírneves Gémes-féle

HÁZI KENYÉR
sülödével újonnan berendezve megnagyob
bítottam. Imi is naponta többször frissen 
sült es alföldi női személyzettel házilag tisz
tán kezelt legizletesebb házi kenyér lesz 
kapható.

Szives pártfogást kér mély tisztelettel

LICHTMANN HERMÁN.



^ERH\T
PALA

MAGYARORSZÁGI KÖZPONT: 
^ETERNIT MŰVEK 
<HaTSCHEK LAJOS 

BUDAPEST. andrássy-út33.

i

Brügler Lajos Nagymihály.
Elvállal ugy helyben, mint vidékén, mindennemű épületek és temp
lomok fedélzeteinek ETERNIT-palával való fedését, jutányos áron.

—---------- ;—n
Szolánka János

KOCSIGYÁRTÓ ÉS KÁRPITOS

Nagymihály.. Andrássy Dénes-utcza.

11

Van szerencsén) a n. é. közönség szives tudomására adni, 
hogt KARDOS LAJOS 

kocsigyártó- és kárpitos- 
■— műhelyét t— 

átvettem és azt a mai kor igényeinek megfelelően rendeztem be.
Több évi működésem hazánk fővárosában szakmámban való 

teljes jártasságot eredményezett, miért is azon kellemes helyzetben 
vagyok, hogy e szakba vágó munkákat a legjobb és legizlésesebb 
kivitelben készíthetek.

I'.lvállalok mindennemű kocsi es bútor javításokat, úgyszintén 
uj kocsi készítését is pontos és szolid kivitelben.

f-'ötörekvésem leend, hogy nagyrabecsült megrendelőim párt
fogását jó és pontos munkával minden tekintetben kiérdemeljem.

Kérve a nagyérdemű közönség szives támogatását, vagyok 
kiváló tisztelettel —, , . > , .$zolanka János

kocsigyártó és kárpitos. j
____________________ __ ).

* , ___ *

*

*

KOVÁLD PETEK és FIA
cs. és kir. szab, kelme- és szőrmefestő, vegytisztító es gözmosógyár 

____________  BUDAPEST., Szövetség-utea 37. szám. ---------------------  

megbízói kényelmet >zem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki város
ban képviseletet létesít es ezáltal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy 
ezéget — a csomagolás és postaköltségek mellőzésével — közvetlenül felkereshesse

FREIREICH T. Nagymihályban 
vetti U«u képviseletet es a gyát rendes áraiban vállalja az úri-, női- és gyermek
öltönyök. diszitö < bútorszövetek függönyök, kézimunkák, szőnyegek, 

csipke- e- végáruk, szőrmék stbiek vegy tisztítását és festését.
Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemüek mosását is. "WG

A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor mél
tányos arairól, szives jóindulatúba es figyelmébe ajánlja a képviseletet és számos meg
bízatást kér a

Kováid Péter és Fia cég.

Edelstein és Társa
• • • • FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐ • • • • 
finom-posztó és gyapjuáru-raktár Nagymihály.

Ajánlja magát mindennemű 7 

polgári- katonai és papi 
= RUHÁK = 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 
mhrsvhb német divat szerint.

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi

angol ruhaszövetekben.
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 írttól feljebb. "^>8

■V Megrendelések a legrövidebb 
Cjf idő alatt pontosan eszközöltetnek,

Szabadalm Bohn-fele ter
mészetes vörös fedélcserép.

gohn zsombolyai cserepe.
Legjobb minőségű fedélcserép, •••••••• 
• ••••••••• legolcsóbb árak melett. 
[Tessék árjegyzéket kérni.|MMM———| Képviselők kerestetnek. | 

B O H N téglagyár Zsombolya.

Építők és építtetőknek 
<ajat érdekük, ha mielőtt megrendelést eszközöl* 
nek vízvezeték, kp. fútes. csatornázás, sodrony- 
kerites < kavicsrosta s/ükségletcikre. bizalom
mal fordulnak ajánlat \ag\ felvilágosításért, mely* 

Ivel díjtalanul szolgál

GURSZKY JÓZSEF 
fém- es vasmüveshez. műszaki iroda és műhely . 
KASSA, Ferenc Jozsef-tér 14. sz Telefon sz. 347. 
Városok, községek, gazdasagok, hazak stb. vízmű, 
csatornázás es központi füles ier»* esi is kivite
lezői vállalat Külön osztály mindenin nu sodronv.

\askrjitvs es kavicsiosta készíti ív i 20

kr. 
kr. 
kr.
kr.

— " Csakis saját termésű = 

vinnai boraimat 
” kővetkező áron adom : -

Asztali bor
Vörös bor
Muskotály
Asszú

50 literem

. literenként 35
45
50 

. 1 írt 50 
telül árengedmény. 

WIDDER BÉLA. I

Szultán- forrás
Nagyon kellemes, tiszta izü. természetes szénsav
ban gazdag, bor dús Lithion-tartalmu ásvanyviz. 
----------- nincsen kellemetlen mellékize. -----------

Gyógyító és üdítő ital.
Dús i.ithion tartalma következtében sikerrel alkal
mazható vese-, hugykő- és hólyagbajok eseteiben, 
valamint cukorbetegségekben, csűzos bántalmak- 
nál ; továbbá a légző- és emésztő szervek hurutos 

bajainak gyógyítására.
Egyedüli raktár:

GLÜCK MÓR cégnél NAGYMIHÁLY.

Nyamatott Landaaman B. könyvnyomdájában


