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Méregdrága.
Naponta hallhatjuk e felkiáltást. Min

den percben felhangzik a kétségbeesett aj
kakról. S dem mondhatjuk reá, hogy asz- 
szonyi kicsinyeskedés fakasztja e panasz
hangokat, hanem az élet, az ó szigorú 
kegyetlenségével erőszakkal kicsikarja a 
keblekből a jajkiáltást. Tényleg méregdrága 
minden. Szinte szerénytelen kérés ma már, 
ha a mindenkori imádságban mindennapi 
kenyeret kérünk az egek urától, akkor, a 
mikor a kenyér kilogratnja 50 fillér. Hús, 
főzelék, liszt, hihetetlen magas árakon kap
ható csupán s rövidesen odáig jutunk, 
hogy a kenyér is valami finom cseme
gévé lép elő, mely csak ünnepnapokon s 
csupán úri házak asztalára kerülhet.

Méregdrága! Szinte fogalommá nőtte 
ki magát az utóbbi időkben. Méregdrága 
minden s szinte csoda, hogy az a sok 
ember, mely még mindég nem szokott le 
arról a rossz kedvtelésről, hogy naponként 
élelmezi magát, honnan veszi azt a tőkét, 
melyből létfentartására feltétlenül szüksé
ges élelmi szereket beszerzi magának.

S ezek az elsőrendű szükségletek. 
Mert enni utóvégre, akármilyen felesleges, 
de mégis szükséges dolog. A koplalást 
nem lehet megszokni. Erre az igazságra az 
egyszeri cigány is rájött, a mikor nyolc 
nap után, a meddig lovát éheztette. a sze
gény pára kimúlt s ő felsóhajtott:

— Istenem, Istenem, hogy épen most

T A R C Z A.
A kivándorló sóhaja.

Elcsendesült vizen halad a nagy gálya,
Nem viharos már a zajló tenger árja ;
Arany felhő szárnyán ér a kikötőbe
Sok bús kivándorló biztató reménye.

Partra lép a vándor, körülnéz a tájon, 
Elmerül a lelke a tündér világon ;
Honhagyott családja integet feléje
Kis háza ábrándkép könyt fakaszt szemébe.

Felhő szárnyon repül sóhajom hozzátok.
A lét küzdelmével fáradozom rátok — 
Munka után élek, uj világ van itten, 
Más csillagok járnak, megsegít az Isten:

Kenyeremnek lassan haza küldöm felét. 
Értetek áldozom, nekem ez is elég.
Néhány évek múltán, hogyha visszatérek 
Boldogabb lesz majd a kis családi fészek.

Bányay látván.

A kisasszony nincs itthon.
A kis legénytanyára ráborult a bánat, s az 

Örökké vidám, szét el mes Jevegőjii szobácska olyan 
most mint egy kripta, melyen Sándorfy ki és be
sétál, mint egy halott s nem találja meg helyét, 
nem lel nyugalmat. Még néhány nappal ezelőtt 

kellett megdeglenie, a mikor már olyan 
sépen megsokta a koplalást!

Bizony, bizony mi is Így járnánk, ha 
a cigány mintára a koplalást megakarnók 
szokni. Akkor múlnánk ki ez árnyékvilág
ból, a mikor már a legszebben megtanul
nék a koplalást.

De utóvégre ez a théma sokkal ko
molyabb, sem mint hogy alkalmat adna a 
tréfálkozásra s bizony jó magunk sem va
gyunk úgy hangolva, hogy tréfálkozzunk 
ezzel a szomorú, mindnyájunk busába vágó 
eszmével. Nagyon is érezzük valamennyien 
a drágaság átkos következményeit.

Mindenütt s mindenhol a munkabérek 
emelkedéséről hallhatunk s mindez csu
pán arra jó, hogy a gyárosok gyártmá
nyaiknak árát felverjék s hogy még evvel 
is megnehezítsék a létért való küzdelem 
amúgy is nehéz harcát.

Ha a munkabérek felemeléséről szóié) 
hir nem is nélkülözi a valóság valamelyes 
ismérveit, semmiesetre sem vonatkozhatik 
ez a hivatalnoki kar, avagy a középosz
tály u. ti. lateiner osztályra. Ezek jöve
delme nem emelkedett arányban azzal a 
szörnyű áremelkedéssel, mely minden té
ren megélhetésünket e korszakban jellem
zi. Sót ha lehet redukcióról beszélni, úgy 
inkább kevesebbek lettek a keresetek, noha 
a társadalmi igények folyton folyvást emel
kedtek.

S igy inig a kereset csökkent, az el
sőrendű szükségleti cikkek árai növeked

sorra érkeztek az illatos rózsaszínű levelek és a 
Márienbádi látképek. Most már ezek is lassan el
maradoztak. Az utolsó levélben is csak ennyi állt.

— Nem irhatok többet. Ne türelmetlenked
jék. Nincs egy szabad percem se, mindig a nya
kamon ülnek. Ha a helyzet változik rögtön irok. 
Üdvözli Jolán.

Két hét múlott el már s a helyzet még min
dig nem változott. Sándorfy nem kapott azóta 
semmiféle életjelt Jolántól. Nem tudta mi van 
vele, néha csaknem a kétségbeesésbe kergette a 
bizonytalanság. Néha órákig ott heveit a pamla- 
gon lecsukott szemekkel s hogy nyugtalanságát 
csillapítsa, visszaálmodta mind azokat a titkos 
délutáni kirándulásokat, miket délutánonként Jo
lánnal rendezett. Képzeletben ott csavargót! a budai 
hegyek között, ahol minden rejtekhely, minden 
bokor, szép forró idillekröl regél az emlékezetnek. 
Két esztendőn át, hány alkonyat, hány zápor és 
vihar érte okét ott utol, hányszor bújtak össze 
egy-egy szikla üregben, amikor az eső rajtuk 
ütött s úgy örültek az olyan viharnak, amely ürü
gyet szolgál ilyen édes elbuvásra. Es most mindez 
csak volt. Néha azzal vigasztalta magát, hogy Jo
lánnak is erre kell gondolnia. Azt a sok sok csó
kot nem pusztíthatja ki emlékezetéből, miket es
küvések és vallomások közepette egymásnak ad
tak. Majd meg odavitték illúziói a marienbadi 
fenyvesek közé s látta Jolánt, hallotta hangos ne
vetését, még a visszhangját is oly élénken tudott 
képzelődni s ilyenkor a féltékenység még jobban 

tek. Mert ne gondoljuk ám, hogy tisztán 
az élelmi szerek méregdrágák! Oh nem! 
A ruházat minden egyes kelléke kétszeres 
árba szökkent fel. S meztelenül még sem 
járhatunk. Ebbe még talán a hatóság is 
bele szólana. Sót ellenkezőleg társadalmi 
állásunkat messze túlszárnyaló mértékben 
kell ruházkodnunk, hogy hivatali méltósá
gunkon csorba ne essék.

A ruhák, a cipők, a fehérnemüek árai 
stb. stb. mind mind legalább is kétszer 
annyiba kerülnek ma, mint ennekelótte 
csupán huszonöt évvel is s vájjon a fize
tések kétszeresére emelkedtek-e a huszonöt 
évi fizetéseknél? Nem mondhatnók, még 
25 százalékkal sem nagyobbodtak. Ám az 
igények 50 százalékkal növekedtek úgy 
társadalmi, mint minden egyébb más té
ren is.

Mit csináljunk tehát? Ne együnk, ne 
igyunk, (mert ma még a vizet is meg kell 
fizetni), ne ruházkodjunk, fehérneműt ne 
hordjunk; egyéb élvezetekről nem is be
szélünk, mert azok nem elsőrendű szük
ségleti dolgok.

Vagy pedig, miután manapság a kis 
embereknek hitelük amúgy sincsen, egy
szerűen be kell szüntetnünk a társadalmi 
konvenciók szerinti élést s éljünk úgy, 
mint a művelt pápuák, kiknek legfőbb 
toilettcikkét az a kötényke képezi, mely- 
Ivel a maguk egyéb mesztelenségét elta
karják.

Sokáig ez igy nem maradhat! Rövid

felingerelte. A sok sóvárgástól néha úgy belenyi- 
lalt a szivébe, hogy azt hitte menten kettészakad.

Az egész augusztust ilyen rettenetes bizony
talanságban töltötte Sándorfy. ügy várta azt a 
szeptembert, mintha minden üdvösséget, boldog
ságát az hozná meg s mintha minden szenvedé
seitől és rettenetes kínjaitól a szeptember váltana 
meg.

Minden reggel nézte a kalendáriumot s szá
molva lapozgatta szeptember fele vájjon hánv na
pot kell még eltölteni s amikor fölkelt, olyan 
mohó gyönyörűséggel tépett le egy lapot mintha 
az legalább is egy ezresbankó volna.

Augusztus utolsó éjszakáján Sándorfy nem 
ment haza aludni. Egész nap olyan izgalom fogta 
el, hogy alvásra gondolni sem mert. Tudta, hogy 
elsején érkezik Jolán, mert apjának, aki egy rész
vénytársaság vezérigazgatója, eddig van szabad
sága s másodikén reggel már el kell foglalnia is
mét hivatalát. Az egész éjszakát egy zenés kávé
házban töltötte s merengve ábrándozva hallgatta 
az opera áriákat, keringőket és különböző polká
kat. Már zúgott a feje a sok muzsikától és a kü
lönböző italoktól, amit unalmában elfogyasztott. 
Az éjszaka nagyon hosszú volt, úgy érezte néha, 
hogy ez az éj örökkévaló, melyre hajnal nem vir
rad többé.

Sötét volt még, de az utcaseprőgépek már 
jelezték, hogy a hajnal nincs már messze. Sán
dorfy kinézett a kávéház ablakán, fölnézett az 
égre. Már szürkülni kezdett. Egy kő esett le a 
szivéről. Gyorsan belenyúlt a zsebébe, kivette

4 oldalra terjed.



időn belül valaminek történnie kell, mert 
különben a társadalmi forradalom elkerül
hetetlen.

Vagy talán manapság még a forra
dalom is méregdrága?!

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 KIADÓHÍVA TÁL.

VEGYES HÍREK
A bíróság kóréból. Klonfár Alajos kir. 

aljárásbiró szabadságáról visszaérkezett és átvette 
ügycsoportja vezetését.

Füzesséry Bálint helybeli joggyakornokot, a 
ki legutóbb mint helyettes Homonnára lett kiren
delve. az iglói kir. járásbírósághoz díjas joggya
kornokká nevezték ki.

— Kinevezés. Karczub Mária oki. tanárnőt 
az ungvári papán aleányintézet gyakorló iskolájá
hoz tanárnővé nevezték ki.

— Véglegesítés. Zemplénvármegye főis
pánja Virág Ferencz sztropkói törvényhatósági 
kerületi utbiztost ezen állásában véglegesítette.

— Utmesterl értekezlet. Zemplénvármegye 
útmesterei és útbiztosai f. hó 18-án Sátoraljaúj
helyben Lászlóffy László útbiztos elnöklete alatt 
értekezletet tartottak, melyen a f. hó 25-én Bu
dapesten megtartandó országos utmesteri kon
gresszusra Lászlóffy Lászlót küldtek ki.

— Megsemmisített választás. Az e hó 8-án 
megtartott képviselőtestületi választást Bucsinszky 
Lajos és érdektársai felebbezése folytán az igazoló 
választmány f. hó 22-én Bajusz Andor főszolga
bíró elnöklete alatt tartott ülésében alaki szabály
talanság miatt megsemmisítette. Amennyiben a 
megsemmisítés jogerőre emelkedik, uj választás
nak nézünk elébe, mely bizonyara mozgalmasabb 
lesz a múltkorinál, ügy hírlik, hogy egyes érde
keltek a megsemmisítő határozat ellen a közigaz
gatási bizottságnál felebbezéssel fognak élni.

— A telefonhálózat kiépítését a legközelebbi 
napokban megkezdik, a szükséges anyagok már 
meg is érkeztek a helybeli illetve bánóczi és tőke- 
terebesi vasúti állomásokra. A munkálatokat két 
csoport fogja végezni és pedig az egyik a Töke- 
terebes és Nagymihály közötti összekötő vonalt 
fogja kiépíteni, a másik pedig Lörincz József m. 

pénztárcáját, kopogtatott a pincérnek, fizetett és 
elment. Mikor kiért az utcára a jó hajnali levegő 
megcsapta sápadt sovány arcát s mély lélegzések
kel hazafelé tartott. Otthon megmosdott, rendbe
szedte a ruháját s ismét kávéházba ment regge
lire Tizenegy óráig lapozgatta az újságokat s úgy 
tett, mintha olvasná őket, ott járt az. esze Jolán
nál Tizenegy órakor fölugrott helyéről a legkö
zelebbi bérkocsi állomáson bedobta magát egy 
kocsiba s szinte remegő hangon kiálltott a ko
csisnak.

— Kottenbiller-utca 18.
Mikor a konflis baktatott vele úgy érezte, 

mintha a kerekek a szivén gurulnának végig s 
alig vette észre, megállt a konflis a kapu előtt. 
Kiszállt, fölrohant az első emeletre s reszketve 
csöngetett be Jolánék ajtaján. Néhány másodperc 
múlva ajtót nyitott a szobalány :

— Jó reggelt Sándorfy ur.
— Mikor érkeztek Mari ?
— Tegnap este.
— Jolán kisasszony itthon van ?
— igen, de alszik, mert nagyon kifárasztotta 

az ut.
— Akkor majd délután jövök. Adja át kéz

csókomat a Nagyságos asszonynak es Jolánka 
kisasszonynak.

— Jó megmondom. Kézit csókolom.
— Alászolgája.
Az ajtó ismét becsukódott és Sándorfy sá

padtan az izgalomtól ment lefele a lépcsőn.

kir. posta és táviró műszaki tiszt vezetése alatt a 
városi hálózatot fogja létesíteni. •- Sajnálattal em
lítjük meg e helyütt, hogy a kereskedelemügyi mi
nisztérium leirata szerint a f. évben, sőt a jövő 
évben sem beszélhetnek díjtalanul az előfizetők 
Ujhely, Miskolc és Kassa városokkal, mert az ez- 
írányu és a kassai kereskedelmi es iparkamara ál
tal pártolólag felterjesztett kérelmet fedezet hiánya 
címén megtagadták. A leirat szerint azonban 1911. 
évben ez már teljesíthető lesz s az állami költség
vetésben már gondoskodva lesz erről. Tekintettel 
arra, hogy e kérdés az állami háztartásra nagy 
súlylyal nem bir. reméljük, hogy jóval a fenti ter
minus előtt teljesülni fog e jogos kívánság,

— A nagymihály! kereskedelmi és hitel
bank f. évi június hó 30-án lezárt első félévi mér
legének egyes tételei a következők: Vagyon: Pénz
tár K 15.001'19, váltótárca K 2,731.436'27, köt- 
vény-kölcsönök K 451.588'93, értékpapír előleg 
K 5391'72, értékpapírok K 187.645, folyószámla 
adósok K 550.709'61, idegen pénznemek K 2474'28. 
előre fizetett kamat K 8813'28, vegyesek K 3443*04, 
összesen K 3,956.503'32. — Teher: Alaptőke K 
300.000, tartaléktőkék 375.000, betétek 1,998.977'62 
hitelezők K 65.760'41. visszleszámitolt váltók K 
1,032.248'50, átruházott jelzálogkölcsön 109.324'46, 
előre vett kamatok K 25.289'21, vegyesek 862'95, 
átmeneti tételek 9.380'93, nyeremény K 39.659'24, 
összesen K 3,956.503'32. — A folyó évben a be
tétek állománya 179.707 koronával gyarapodott, 
mig a váltótárca 111.265 korona, a visszleszámi
tolt váltók állománya pedig 131.082 koronával 
csökkent. — Az összes künnlevöségek összege 
3,739.126 korona 53 fillér.

Biróválasztás Laborcszögön I létfőn. f. 
hó 19-én a laborcszögiek uj bírót választottak. A 
választást Szilágyi Sándor tb. szolgabiró vezette 
s az általa jelölt három egyén közül Onuska Györ
gyöt jelentette ki közfelkiáltással megválasztott bí
rónak, a másik két jelöltnek ugyanis alig volt hive- 
A faluban azonban Hoczman Mátyásnak is nagy 
pártja van és ez a párt nyomban a választás be
fejezése után, mivel Hoczman jelölve nem lett, 
szekerekre ült s behajtatott Ungvárra az alispán
hoz illetve helyetteséhez Bánóczy Béla főjegyző
höz, kinek elpanaszolták sérelmüket s egyben a 
választás megsemmisítése iránt felebbezést nyúj
tottak be.

— Talált csontvázak. /X lesznai erdőben 
julius hó 17-én Boriscsák Mária lesznai lakos 
gombaszedés közben emberi csontvázakra akadt. 
A szegény és babonás asszony annyira megijedt a 
csontoktól, hogy futásnak eredve, meg sem állott, 
mig a faluba nem érkezett. Természetes, hogy a 
falubelieknek elmondotta a dolgot és csakhamar 
a község lakóinak nagy része a csontok keresé- 

| sére indult. Tisztában voltak a lesznaiak azzal is,

Délután ismét fölment, ügy fél négy felé, 
becsöngetett s ismét a szobalány nyitott ajtót.

— Későn tetszett jönni. Nincs itthon a 
kisasszony.

— Nincs itthon ? — és néhány másodpercre 
elakadt a szó a torkan.

— Mikor ment el ?
— Ezelőtt egy fél órával.
— Hová ?
— Nem mondta a kisasszony.
— Jó, majd jövök máskor.
Mikor letért az utcára, forogtak vele a há

zak s úgy érezte, hogy az egész utca ő rá dől. 
Nem tudta most, hogy mit csináljon, ösztönsze- 
ríien megállt a kapunál és várt, hogy mit, maga 
sem tudta. A lábai gy ökeret vertek ott, tehát meg
állt. Félóra múlva puha női lépések és férfi to- 
pogások ütötték meg a fülét. Benézett a kapun s 
Jolán egy szikár szőke fiatalemberrel karonfogva 
sétált kifele. Sándorfy arca biborosvörösre vált 
mikor megpillantotta őket s úgy tett mint egy 
házbeli ismerős, kalaplevéve köszöntötte Jolánt. 
Jolán diszkréten visszaköszönt s aztán oda szólt 
vőlegényéhez :

— Villanyosra ülünk.
Sándorfy szemei előtt pedig elborult a világ 

s csak ez csengett irtózatosan a fülében :
— A kisasszony nincs itthon I

Peterdy Andor. 

hogy a két évvel ezelőtt gombaszedés közben el
veszett 19 esztendős és eszelős Potyák Anna ná- 
tafalvai cselédleánynak csontjai lehetnek a Boris
csák Anna által feltaláltak. Pólyák Anna ugyanis 
1907. augusztus havában több lesznai leánnyal 
gombát szedni ment az erdőbe és mig a többi 
leányok mind hazajöttek, ő nyomtalanul eltűnt. 
Bizonyára vadak támadták meg a szerencsétlen 
leányt, aki igy életét veszítette.

— Rajz- és műlparl kiállítás. A homon- 
nai m. kir. állami faipari szakiskolában a rajz- és 
műipari kiállítás julius hó 12-én Thék Endre 
m. kir. udvari tanácsos és Víg Albert kir. taná
csos főigazgató jelenlétében nyittatott meg. A ki
állított munkatárgyak művészi kivitelűek és meg
érdemlik, hogy Nagymihály város müveit közön
sége is érdeklődjék azok iránt. Megjegyezzük, 
hogy a nagymihályi téli építőipari tanfolyam rajzai 
szintén láthatók a kiállításban.

| Lukács Károly t. | Folyó hó 19-én a sá
toraljaújhelyi „Erzsébet" közkórház elmeosztályán, 
az élő halottak e komor temetőjében örökre be
hunyta szemét és elköltözött az igazi, csöndes te
metőbe Lukács Károly. Már hónapokkal ezelőtt, 
mikor még itt járt közöttünk, láttuk a halál jelét 
az alig 38 esztendős emberen. Több évi dicsteljes, 
örömökben és élvezetekben gazdag távoliét után, 
mint szánalmas, ijesztő árnyék tért vissza, hogy a 
sok mámoros, gyönyöröktől és élvektől lázas éj
szakát kiheverje. De hasztalan, már késő volt. A 
fővárosi éjjeli élet veszedelmei, a mértéktelen sze
relem, a tulságba vitt tobzódás, az ő oly erős szer
vezetét is tönkretették, testileg, lelkileg romhalmaz 
volt már.A paralysis progressiva végső stádiumá
ban szenvedett, gyógyíthatatlan beteg volt s rövi
desen be kellett mennie az elmekórház félelmes 
zárkájába, honnan most megváltotta a halál. Lu
kács Károly emberemlékezet óta legjobb cigány
muzsikusa volt vármegyénknek, sőt, mikor az or
szágos cigányverseny első diját elvitte, országos 
névre tett szert. Laborcszögön született és tüzes 
csárdásait, szivettépő bús nótáit mi halottuk elő
ször. Olyan igazi mulatozás, a minőt az ö cso
dálatos muzsikája mellett' láttak a régi Barnai 
falai, egyhamar nem is lesz nálunk. A dicsvágy 
elvitte közülünk, előbb Ujhelybeti, majd mikor ezt 
is szűknek találta, a fővárosban alakított bandát. 
A legnagyobb dicsőség közepette, fénykorában sem 
feledkezett meg rólunk. Ha játék közben jó isme
rős földit pillantott meg, hegedűjét, vonóját, mint 
ha kicserélték volna, oly örömmel, annyi érzéssel 
játszott ilyenkor. Nagyúri szeretőjét, Freystádtler 
Flórát is büszkén hozta el hozzánk s elvitte első 
sikereinek színhelyére, a Barnáiba is. — Nem is 
felejtjük el egykönnyen emlékét s gyakran fogunk 
még gondolni Károlyra, az ö bűbájos, szívhez szóló 
játékára. Nyugodjék békében !

Uj szolgabiró! hivatal. Ungmegyében 
Szerednyc székhelylyel uj járást alakítottak, mely
nek föszolgabirájává előreláthatólag Kulin Aurél 
tb. főszolgabírót fogják megválasztani. Megvá
lasztása érdekében az uj járásból nagyobb kül
döttség tisztelgett Gróf Szfdray Gábor főispánnál.

— Helyreigazítás. Az izr. nöegyleti népün
nepélyről múlt számunkban hozott tudósításunkból 
a szedő hibája folytán kimaradt Rácz Liliké neve, 
aki a gyermek-szépségversenyen az első dijak egyi
két nyerte.

Anna-bál Szobránczon. Szobráncz für
dőben. mint minden évben, ez idén is megtartják 
az Anna-bált, még pedig vasárnap f. hó 25-én. 
A táncmulatság napjára szobákat a fürdőigazga
tóságnál lehet előre megrendelni. A vendégek ki
tűnő ellátásáról Füredi Manó jóhirü konyhája 
nyújt kezességet. Lányi Gyula zenekara a viga
lom sikeréhez a jó kedvet biztosítja. A bál este 
9 órakor fog kezdődni.

— Szerelmi dráma. Szenna község f. hó 
18-án d. u. 3 órakor egy szerelmi drámának volt 
a színhelye. Klaczik János ottani legény már évek 
óta udvarolt Babjak Ilona, a falu egyik legszebb 
leányának. Utóbbi időkben azonban a szerelmes 
legény észrevette, hogy menyasszonya elhidegült 
tőle. A múlt héten egy táncmulatság alkalmával 
Babjak Ilona egy más fiatalemberrel sokat táncolt, 
a mire Klaczik János elhatározta, hogy úgy 
menyasszonyát, mint magát elemészti. Másnap be 
is ment Ungvárra és egy forgópisztolyt vásárolt, 



a melylyel Babjak Ilonát vasárnap, midőn az a 
templomba ment, a nyílt utcán lelőtte. A szeren
csétlen leány nyomban kiszenvedett, a hősszerel
mest, még mielőtt önmagára irányította fegyve
rét, lefogták. Másnap a csendőrség a beregszászi 
kir. törvényszék fogházába szállította Klaczik 
Jánost.

Uj iskola Varannón. A varannői állami 
népiskola szép uj hajlékot kap, melynek építését 
a postahivatal szomszédságában már meg is kez
dették. Az építés azonban előre nem látott aka
dályokba ütközött. Az alapok ásásánál ugyanis 
nagy erővel tört ki a talajvíz és a Budapestről le
jött szakértők véleménye alapján kénytelenek az 
alapokat költséges pilótákra lefektetni. Napok óta 
két hatalmas csigás kossal verik le a pilótákat s 
az alapozás e miatt nagy késedelmet szenved, mi 
miatt az épületet nem is lehet lesz kellő időben 
átadni rendeltetésének.

— Olcsó Internátus. A sárospataki ref. fő
iskola internátusában teljes ellátás szakfelügyelet
tel egy iskolai évre (MM) koronáért kapható. Je
lentkezni augusztus 31-ig lehet. Kívánatra teljes 
szabályzatot küld a főiskolai igazgatóság.

— Halálos késelés. Számán a múlt bélen 
Cserniszky Miklós gácsországi származású vasúti 
munkás szóváltás közben Bratkó János munkás
társát késével oldalra szúrta. A hosszú pengésii 
kést a tüdőt érte és halálos sebet ejtett. Bratkót 
súlyos sebével a homonnai közkórházba szállítot
ták, de nem sikerült életét megmenteni. A csend
őrség a tettest elfogta.

— Alkalmi bevásárlás. Burger Miksa hely
beli röfösáru kereskedő Kassára helyezi át üzletét. 
Ennélfogva a ráktáron lévő összes áruit mélyen 
leszállított árban fogja október hó 1-éig üzleti 
helyiségében eladni. Ez alkalmi bevásárlásra fel
hívjuk a közönség figyelmét.

— Deák Jenő fogtechnikus ezúton értesíti 
a t. közönséget, hogy négy heti tartózkodásra 
Tusitád-fürdőre utazott.

Nem lesznek már lezárt fülkék a va
súton. Az utazóban eddig sokszor felforrt az epe, 
midőn sok utas lévén egy-egy vonaton három
négy fülkét is lezárt a kalauz, mert abban egy 
ellenőr fog utazni, vagy már benne is aludt. Hi
ába volt minden kérés, rimánkodás, fenyegetés, 
káromkodás, a kalauz ki nem nyitotta a fülkét, 
mert rápancsoltak, hogy a fülke nem az utasok
nak való, hanem „szolgálati" fülke. S a legtöbb
ször az egész útvonalon üresen volt lezárva. Most 
az államvasutak elnök-igazgatósága szigorú ren
deletben megtiltotta a vonatokon bármely fülké
nek lezárását, melyre az utasok igényt tartanak. 
A fülke bezárásáért bejelentett panaszokat a leg
kíméletlenebbül fogja elintézni.

Szünidei tanfolyam. A helybeli polgári 
fiú- és leányiskolában julius 1-én egy a két szün
idei hónapra terjedő tanfolyam vette kezdetet. A 
tanfolyamot úgy a polg. fiú, mint pedig a leány
iskolában Dévényi Jenő oki. gimn. tanár vezeti. 
Ezen tanfolyamon résztvehetnek 1. azok, akik a 
lefolyt iskolai évben a mennyiségtanból, mértan- 
hól és német nyelvből csekély eredményt mutat
tak föl 2. azok, akik latin nyelvismeretüket meg
szilárdítani vagy bővíteni kívánjak. 3. akik algebrai 
előismeretekre akarnak szert tenni s ezáltal a IV. 
osztály mennviségtani tananyagát megkönnyíteni. 
4. akiknek augusztus végén akár a helybeli polg. 
iskolában, akár pedig más tanintézetben (gimn. 
reál iskola, kereskedelmi iskola) javító, vagy pótló 
vizsgálatot kell tenniök. 5. Ugyancsak teszt ve
hetnek a tanfolyamon azok a fiuk 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 
lantervkülönbözeti vizsgát kell tenniök. A tanítás 
d. e. 8—II 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 díj azok szamara, akik csupán egy tantárgy
ból kiváltnak órát venni az egész szünidőié 111 
korona. Azok pedig, akik egy tantárgynál többet 
tanulnak, tekintet nélkül a tanulandó tantárgyak 
számára az egész időtartamra 21) koronát fizetnek. 
Szombaton és vasárnap a tanítás szünetel. Jelent
kezni délelőttönkint bármely napolt leltet a nagy- 
mihályi polgári iskola tanári szobájában.

A Haltenherger-felc kassai ruhafestö, j 
vegyi tisztiló és gózmosógyár vegyi-tisztitó ősz- | 
tálya a mull évben oly kép alakíttatott át. hogy a i 
tisztítás gyorsan, a legszebben és jutányosabban j 
végezhető, mint bárhol másutt. A ruhák tisztitta- 
tása fontos nem csupán takarékossági, de egész
ségi szempontból is. A külföldön, nevezetesen e 
nemet, francia és angol varosokban annyira álla- I 
kínos, hogy minden intelligens ember legalább 2 ! 
bavonkint tisztittatja ruháit tekintet nélkül azok 
tisztább vagy pecsétes állapotéira. Felvilágosítás 
nyerhető Rosenberg Hermán üzletében Nagy mi- ' 
hályon.

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

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

Felelős szerkesztő : Dr. KALLAI JÓZSEF.

Hirdetések.
Junius 30-tól kezdve minden szöllőter- 

melő (ha 4 holdnál nagyobb a szőlője), 
minden vendéglős és bor- vagy füszerke- 
reskedő borát nyilvántartani köteles.

A földmivelésiigyi miniszter által ki
adott rendelet szerinti 

bornyilvántartási = 
z=z=z könyvek 
nálam megszerezhetők és pedig: félvászon 
kötésben, erős papírra nyomott 38 számo
zott oldal, alakja 38 cm. széles és 26 cm. 
hosszú, selyem zsinórral átfúrva hivatalos 
lebélyegzés céljából egy példány ára 2’40 K.

Az uj rendelet értelmében a bornyil
vántartási ivek csak füzetben vagy kötött 
könyvben használhatók.

Tisztelettel
LANDESMAN B. könyvkereskedése

Nagymihály.

ELADÓ HÁZ.
A Jókai-utcában levő Rónai

tele ház szabad kézből azonnal 
eladó. Bővebb felvilágosítással 
LÖFFLER NOA cég szolgál.

Alig használt 

szalon bútor 
jutányosán eladó. Cint a kiadóhivatalban. I

• Hí íif Hí i4 Hí Hí Hí Hí Hí Hí Hí iír Hí Hí i‘i Hí Hí Hí í>í Hí Hí Hí Hí Hí Hí Hí Hí Hí Hí Hí Hí Hí Hí Hí Hí Hí •
i-■ ■   » • r

glück mór Nagymihály
EPERJESI NÉPBANK KÁLYHAGYÁR

tiszta fehér, barna,

az

zöld, chamois, majolika stb. színű csiszolt 

CSERÉPKÁLYHÁIT, 
valamint díszes kandalló, kandallós-kályháit és tiikaréktüzhelyeit. 
inelvek ez iparágban első beivel foglalnak el és számos kitünte- 

——lésben részesülnek. —
Jutányos árak mellett a legsolidabb kivitet biztosittatik. 

sz épületek kályhaberendezését tetemes árengedmény nyel vállalom el. 
A kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állitói végzik ___

MintitkAluh Ak ruktArn ni inni niefftekint/i etíik. 
— Beocsini Román és Portland cément nagy raktára. -........ .

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló szer ——...........-
- ■ ....... puha padló számára.
Keil-feie viaszkenócs kemény padló számára. 
Keil-fele fehér „GLASUR* fenymaz 90 fillér. 
Keil fele arany-fénymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden szinben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.
ál 9 xxáui.

ivón. vOgrh. Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó az 1MN1. évi LX. L-cx. 103 

§>aórtulmében üzennél közhírré tei«r.i, hogy a budapesti kir. 
törvényszéknek 1909. évi 6065* isz.atnu végzése következté
ben Dr. Brügler Miksa ügyvéd alul képviselt Molnár ea Tin- 
tor cég javára 614 K - jár. erejéig 1909. évi május hó 21-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 106” 
koronára becsült k ivetkező ingóságok, u. m. 1 esztergáló gép 
nyilváuos árveresen eladatnak.

Mely árvereznek a uagymihályi kir. járásbíróság 1909. 
évi V. 2KK/4 h/.ámu végzése folytán 614 K f tőkeköve 
teles, ennek 1909. május lo. napjától járó !»•/, kamatai, */»•/• 
váltódij és eddig ösi/.esen 77 kor. 60 f. birőilag már meg
állapított költségek erejeig Nagyinihályban alperes lakásán 
leeud<‘> megtartására 1909 évi julius ho 30-ik napjának 
d U 2*/b Óraja batáridőül kilüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az lhNl. évi LX. f.e. 107. és 10H. §-a értelmében 
készpénz fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség eseték 
beesáron alul is el fog adatni.

Amennyiben az. elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az. 1HX1. évi LX. t.-cz. 120. § értőimé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Nagymihály, 1909. julius hő 14. napján.

FODOR JÓZSEF
kir. bir. végrehajtó.

g A mosás akár a tánca, 
Fáradságba nem kerül, 
Scldcht szappant ha használsz, 
Még szived is <>rül.

Schicht szarvasszappana 
csodálatos, hathatós tisztitóurejét 
sajátszertl előállításának és a lege
lőbb nyersanyagok leggondosabb 
kiválasztásának köszöni.

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

szavatokat ik.
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Részvénytársaság
az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai köze be
vezette és e czélból egv előkelő életbiztosító társasággal lépett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 
kukvivri •••••k**1 • . --------- -- ,
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több résziét , 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy- “ 
szerstnind életet is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko- tg 
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt 1000 koronára nő 
fel. ezt a teljes összeget, vagvis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elhtj- * 
láloznék az egész 1000 korona haladéktalanul esedekesse * 
válik. Ha azonban a dijak befizetését ]■> ex előtt beszüntetne, úgy jjj, 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Belephetnek 20 00 évig terjedő életkorban lévök.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit Is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönsé

kötelezi magát I koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket
■ . _ / “ * ' ’ ' \ előre esetleg több részlet

,7 __ .............. * * pótdij ellenében egy- jjfc
siersmtaTéletét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko- 

kamatos kamataival együtt 10WO koronára nö gr

_ -OJ ____________ ___ ________ _ _________________ ■»!*
Amidőn a nagv közönség figyelmét az észszerű takaiékossag 8 eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük V meg. hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a áSR 8 legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy ÍR az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek. &

8 Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk. ü?
-V :

- ------------------------
Szolánka János I

KOCSIGYÁRTÓ ÉS KÁRPITOS

Nagymihály.. Andrássy Dénes-utcza.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni, 
hogy KARDOS LAJOS

kocsigyártó- és kárpitos- 
műhelyét

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.

Elvállalok mindennemű kocsi és bútor javításokat, úgyszintén 
uj kocsi készítését is pontos és szolid kivitelben.

Eőtörekvésein leend, hogy nagyrabecsült megrendelőim párt
fogását jó és pontos munkával minden tekintetben kiérdemeljem.

Kérve a nagyérdemű közönség szives támogatását, vagyok

zolánka János
kocsigyártó és kárpitos.

KOVALD PÉTER és FIA
cs. és kir. szab, kelme- és szőrmefestő, vegytisztító es gőzmosógyár 

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

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

FREIREICH T. Nagymihályban 
vette át a képviseletet es a gvár rendes áraiban vállalja az úri-, női- és gyermek
öltönyök. diszitö es bútorszövetek függönyök, kézimunkák, szőnyegek, 

csipke- es végáruk, szőrmék stbiek vegytisztitását és festését.
W* Úgyszintén ágytollak tisztítását és tehérnemüek mosását is.

A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor mél
tányos arairól, szives jóindulatába és 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 « 

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

német divat szerint,

Nagy raktár iiazai gyártmányú és valódi

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

Megrendelések a legrövidebb &
idő alatt pontosan eszközöltetnek. *

Szabadalm Bohn-fele ter
mészetes vörös fedelcserep.

£John zsombolyai cserepe. 
Legjobb minőségű fedélcserép, •••••••• 
• ••••••••• legolcsóbb árak melett.
| Tessek árjegyzéket kérni. |—■^^■——| Képviselők kerestetnek.

B O H N téglagyár Zsombolya.

Építők és építtetőknek 
saját érdekük, ha mielőtt megrendelést eszközöl
nek vízvezeték, kp. fűtés, csatornázás, sodrony- 
kerités és kavicsrosta szükségleteikre, bizalom
mal fordulnak ajánlat vagy felvilágosításért, mely- 

lyel díjtalanul szolgál

GURSZKY JÓZSEF 
fém- és vasmüveshez, műszaki iroda és műhely: 
KASSA. Ferenc Jozsef-ter 14. sz. Telefon sz. 347.

„rosok. községek, gazdasagok, hazak stb. vizmü, 
csatornázás es központi fűtés tervezési és kivite
lezési vállidat Külön osztály mindennemű sodrony, 

vaskuités és kavicsiosta készítésére, t- go

-----  Csakis saját termésű ■.

vinnai boraimat
■ . következő áron adom :
Asztali bor
Vörös bor
Muskotály
Asszú

50 literee

. literenként 35
45 
50

» 1 frt 50 
felül árengedmény.

WIDDER BÉLA,

kr. 
kr.
kr.
kr.

—52

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

Gyógyító és üdítő ital.
Dós I.ithion tartalma következtében sikerrel alkal
mazható vese-, hugykö- és hólyagbajok eseteiben, 
valamint cukorbetegségekben, csúzos bántalmak- 
nál ; továbbá a légző- és emésztő szervek hurutos 

hajainak gyógyítására.
Egyedüli raktár:

GLÜCK MÓR cégnél NAGYMIHÁLY.

NyematettLandeeman B. könyvnyomdájában


