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Szent István.
A keresztény vallás volt az az erős és 

biztos alap, melyre 1. Szent István kirá
lyunk az államalakitás nagy művét helyezte.

A kereszténység felvételével szerezte 
meg népének a polgárjogot Európa népei 
között. S az által, hogy ö és népe a ke
resztény egyház kötelékébe lépett, évszáza
dokra tette részesévé nemzetét a nyugati 
Európa civilizációjának.

Azzal a ténnyel, hogy 1. István feje
delmet az 1001. év augusztus 15-én apos
toli magyai királlyá koronázták, lezáródott 
a magyar história első korszaka; az apos
toli keresztény magyar királyság megala
kulásával uj fázisa kezdődött a nemzeti 
életnek.

De a gyökeres átalakulás, mely szent 
Istvánnal csak kezdődött, megváltoztatta a 
nemzetet is szellemben, vérmérsékletében. 
Ekkor dőlt el a magyar nemzet sorsa az
zal, hogy a magyar belépett a nyugat
európai nemzetek családi közösségébe. Erre 
az útra nemzetét Szent István király ve
zette rá és az első király példája száza- 
zadokra szabta meg az irányt, melyen a 
nemzet haladni fog. A kereszténység és a 
király érdeke egyaránt parancsolta, hogy 
az ősi magyar alkotmány az uj szellem 
szerint átalakuljon. Ebben az átalakulásban, 
átformálásban játsza apostoli királyi szere
pét Sz. István és pedig nem csupán ke
resztény, de politikus minőségben is.

T A R C Z A.
A szivkirály.

— Nyári história. —
A fürdői élet legmagasabb fokán pezsgett 

már Tassifűreden. A fiatalság már szét volt szedve 
klikkekre. Mindenkinek megvolt a maga lovagja, 
sőt sokan már kiválasztottakkal is birtak, kiket 
nemcsak a nyár folyamára, hanem az egész életre 
szándékoltak lefoglalni.

Szóval minden haladt a maga megszokott 
utján. Az asszonyok, kik már túl voltak az ud- 
varlóképesség korán összeültek s vagy tereferéltek, 
vagy kártyáztak, vagy pedig mindkettőt cseleked
tél

Az idősebb urak természetesen egész nap a 
zöld asztal mellett teliénkedtek s miattuk ugyan 
felfordulhatott volna egész Tassifiired, fürdőző 
közönségüket senki sem tudta volna megszokott 
kártyaasztaluk mellől kimozdítani.

Ekkor s most jön az események közepe ! 
Megjelent Tassifiired színpadán az igazi férfin, 
az ellenállhatatlan, a hódító, a szivkirály.

A fürdőszezon kellős közepén érkezett meg 
Berkes Géza, az ottani fiatalemberektől teljesen 
elütő eleganciával. Hódító külseje egy másodperc 
alatt meghódította az eddig még be nem vett vá
rakat, de ugylátszott, hogy még azok is, melyek 
már teljesen kapitulálva látszottak lenni.

A fürdőzenekar javában fújta az elmúlt esz
tendő slágeres indulóját és keringőit, mikor Ber-

István király volt az, a ki állami in
tézményeinek máig is fennálló alapjait le
rakta és a nemzet szabad fejlődésének fel
tételeit ez államintézmények révén biztosí
totta. A rendi alkotmány egyházi és világi 
nagvjaival, a köznemesség bevonásával, a 
vármegyei rendszer közigazgatási és hon
védelmi szervezetével, a városok szaba
dalma és az azokban lakó polgárság köz
jogi állása az államban : mind a Sz. István 
király idejére vihetők vissza az ő nagy 
szellemét dicsérik. S ha Szent István utó
dai a trónon alkottak is újabb törvénye
ket, tettek is újabb intézkedéseket, azok 
többé-kevésbé a Sz. Istvánnak korunkra 
csak töredékekben maradt törvényeire em
lékeztetnek s kétségtelenné válik az, hogy 
állami szervezetünk és alkotmányunk kerete 
első szent királyunk alkotása volt.

Az 1222. évben II. András magyar 
királytól kiadott arany bulla I. cikkelyében 
ez olvasható: „Rendeljük, hogy évenkint a 
szent király ünnepét, hacsak terhes ügyek 
közbejövetele, vagy gyöngélkedés által aka
dályozva nem lennénk, Fejérvárt tartozunk 
megünnepelni. “

Augusztus 20-ik napját, a magyar ke
reszténység vallási ünnepét a legújabb tör
vény is nemzeti ünneppé avatta, dicsősé
gesen uralkodó 1. Fcrencz József apostoli 
magyar királyunk bölcs uralkodása alatt 
az 1891. évi XIII. t.-c. 1. §-a értelmében.

II. András aranybullájának és az idé
zett legújabb törvénynek rendelkezése Sz. 

kés Géza megjelent, hogy hódításának körútját 
megkezdje.

Általános figyelem vette körül azonnal. Ha
talmas termete, valóban klaszikus szépségű arca, 
feltűnő választékos öltözéke, magától értetőleg 
felhívta a sétálók figyelmét. Kezeit keztyii fedte s 
ezzel mindjárt magára haragította a fürdőző fia
talembereket, kik nélkülözték, szerintük a nyáron 
teljesen felesleges és csupán előkelőséget inim- 
melni akaró ruhadarabot.

A hölgyek azonban, kiknek Berkes első perc
ben megnyerte a tetszését más véleményen vol
tak s mindenáron megismerkedni szerettek volna 
a fiatalemberrel. De senki sem akadt, aki az uj 
jövevényt ismerte volna s igy az azonnali ismer
kedést el kellett halasztani.

No de nem sokáig kellett várniuk az ismer
kedésre. Még az ebédnél mindenki türelmetlenül 
fészkelődön. Minden fej Berkes felé mosolygott, 
de ő nyugodt előkelőséggel étkezett s úgy telt 
mintha semmi sem érdekelné a környezetből.

Délután a fürdőző fiatalság, mikor a nap 
heve legmelegebben tűzött, a kurszalon hüs he
lyiségeiben keresett menedéket. Ott állott a zon
gora, minden fürdőhely nélkülözhetetlen közvetítő 
eszköze.

Alig hogy nagy robajjal betörtetett az ifjúság 
a zongoraterembe, rövidesen Berkes is bejött s 
hehet foglalt eg\ zugban- bodor füstkarikákat 
fújva a födél felé.’

A társaság valami uj melódián vitatkozott.
A szép Ráso Margit váltig erősitgette, hogy 

Ist ván király neve ünnepe ügyében nemcsak 
a szent királyt és szent nevét érinti, ha
nem kifejezője annak a mély hódolatnak, 
kegyeletnek, hálának, melylyel az utókor 
nemcsak a „rendeletre" készült ünnepsé
gek külsőségei révén óhajt adózni a nagy 
király szellemének, annak a kornak, mely 
a keresztény magyar királyság megalapí
tásának kezdőpontja.

Augusztus 20-ikát ez ország minden 
lakosa, ez állam minden polgára meg kell, 
hogy ünnepelje.

A keresztény ség áldása, az alkotmány 
jótéteménye, a szabadság éltető ereje, mind 
az. a mi drága és becses lehet a nemzetnek 
és embernek Sz. István királyt ismeri 
a kutforrásnak.

A magyar faj, mely századokofi át 
védte Európa keresztény civilizációját mon
gol és török ellen ; mely belviszály, párt
villongás és nyugati szomszédaink kapzsi
sága miatt alig pihentethette kardját, szánt
ban megnövekedve lakja e földet. A Pan
nónia földét már Sz. István idejében la
kott népfajok mind részesei azon alkot
mánynak és szabadságnak, melyet a ma
gyar fajjal együtt jó és balsors közepette 
megtartottak, megvédelmeztek e mai napig.

Nem üljük a nagy király ünnepét ki
irtott és elpusztított népfajok sirhantjai 
fölött.

„Megszívlelte e nemzet bölcs királya 
azon intését, hogy egy szabad állam alkotó 

a cigányok hamisan húzzák Lehár „Liebeswalzer" 
keringőjii. a többség ellentmondott neki.

Végre Berkes megemberelte magát s miköz
ben udvariasan bemutatkozott rövidesen veget ve
tett a vitának azzal, hogy Raso Margitnak adott 
igazat, amennyiben ezt kész volt rögtön azzal is 
igazolni, hogy eljátszotta előttük a kérdéses kerin- 
gőt, a helyes leiratban.

Berkes mesterien kezelte a zongorát. Ha ed
dig ismeretlenül is tetszett a hölgyeknek, ezután 
már egyenesen bolondultak utána. LJgy beletudta 
vinni érzelmeit a melódiákba, hogy még a cigány 
is ritkán találja el annyira az alaphangulatot, mint 
ahogy azt Berkes.

Azután minden ment egyenesen kiszabott 
utján. Berkes és mindenütt Berkes. A fürdői élet 
ettől a perctől fogva, mintha egészen megélénkült 
volna. Mert Berkes értette a módját, hogy mi
képen kell az unalmas óráknak elejét venni. El
sőrangú társalgó tehetség volt. Amit előadott, lelt 
légyen az a legbanalisabb hétköznapi história, 
rögtön érdekes lett, mihelyt azt ő adta elő. A 
fiatalemberek is. noha, mint sportnyelven szoktak 
mondani, kanterben lovagolta le okét, még azok 
is szerették Berkest, mert ő mindig tudott va
lami újságot bevinni a társaságba. Hol tennisver- 
senyt rendezett, hol gardenpartival űzte el az 
unalmat. Ha azelőtt esős idő rémitette Tassifü- 
red közönségét, most előre örültek a hűvös, bo
rús időknek, mert ilyenkor Berkes elemében volt. 
Tancz, társasjáték egymást űzték s szinte csodál
koztak, hogy miképen tudtak eddig Berkes nél
kül el lenni.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



elemei megférhetnek egymás mellett, ha 
nem egy nyelvet beszélnek is."

Kívánatos is. hogy a magyar nyelvet 
az államot alkotó népfajok elsajátítsák, 
amint napjainkban örömmel halljuk sok 
köz- és más pályán működő népfajbeliböl 
lett magyar ajkáról a zengzetes magyar 
szót bár idegenséggel — csengeni. De 
mindezt csak a tettekben nyilvánuló egy 
és ugyanazon hazafiság egészíti ki. melynek 
az az attribútuma, hogy Magyarország 
minden polgára a Sz. Istvántól alapított 
keresztény magvar királyság szervezetének 
egyenlően méltó tagja, tekintet nélkül faji 
és vallási állapotára, mindaddig, inig a 
magvar állameszme él szivében, ezen esz
me pedig a keresztény magyar királyság 
fogalmában bírja eredőjét.

Szent István király napján a történelmi 
hangulatnak komoly szárnysuhogása hozza 
hullámzásba a magyar nép levegőjét. Lel
künket. szivünket érintse meg a nagy múlt
nak szent lelkiismerete. Elfogódás szállja 
meg keblünket és meghatottság bilincselje 
le a Sz. István királyunk emlékéért kitörő 
lelkesedésünket.

Gyújtsuk meg a nemzeti önérzet ham
vadó fáklyáját s ennek fényénél ébresszük 
fel a közkötelességet, hogy hűségesek le
szünk a múltnak erényeihez, melynek lió- 
dolatra késztetnek minket dicsőségesen 
uralkodó apostoli királyunk I. Ferencz Jó
zsef iránt is, ki augusztus hó 18-án érte 
meg születésének 79-ik évfordulóját.

István király elhaló ajkainak a szent 
Szíizhöz intézett végső fohásza ez volt: 
„Egek királyasszonya I vedd anyai oltal
mad ala az egyházat, e hont és kedves 
népemet !"

Első királyunk ezen fohásza legyen 
foganatos reánk is!

Nagymihályi műkedvelő társaság
Nagymihály culturalis életében elsőrendű té

nyező a nagymihályi műkedvelő társaság név alatt 
működő kicsiny, de annál lelkesebb gárda. Fenn
állása óta vezHő szerepe van a művelődés és a 
magyar nyelv terjesztésében, a culturalis közérzület

Az asszonyok és leányok egy hét leforgása 
alatt kivn.| nélkül belé voltak háborodva, mert 
Berkes senkit sem tüntetett ki valami különös
képen kegyeivel. Mindenkivel szemben udvarias, 
h.H.iisagí's, kedves tudott lenni, anélkül, hogy ez
zel bármelyik is háttérbe szorzottnak látszott 
volna.

Szóval a fürdőre a Berkes éra jótékony leple 
•mit. mely alatt vigság s jókedv ütött tanyát.

A végén mégis ugylátszott, hogy a szép 
ié i Margit és a bájos Hóléczy Jolán az a két 

. akik melyebb nyomokat hagytak Berkes 
Jetén. Legalább ennek a két gyönyörű fiatal 

á-..nyilak oldalán találták Berkest még szelleme- 
< bbnek. még vidámabbnak, még pajkosabbnak, 

mint máskor. S a figyelem, ha osztályozható, úgy 
Berkes figyelme e két hölgy iránt elsőrangú volt 
mig a többiek sem panaszkodhattak Berkes ga
vallériája ellen. Éjjeli szerenád, illatos bokréták, 
cukordobozok, rendre, a legkisebb erre kínálkozó 
alkalmakkor Berkesnél mindennapos volt. Úgy. 
hogy sokan valami ideszakadt, s álnév alá rej
tőzködő mágnásnak tekintették, kinek zsebei min
denkor telve vannak kincsesei, aranynyal, drága
kővel s mindenkor vártak arra a percre, vájjon 
mikor veti le tulajdonképen inkognitójat s mikor 
mutatkozik be. mint X. vagy gróf, valamely nagy 
latifundium majoreszkoja.

De ez a v árvavárt leleplezés nem történt, 
hanem ennél valamivel kellemetlenebb, Fgv szép 

növelésében és városunk társadalmi életének he
lyes irányú fejlesztése terén nagy és folyton foko
zódó érdemei vannak. A művelődés szolgálatában 
kevés intézményünk áll. culturáli. egyletünk alig 
van, az élénkebb városokban különböző nevek 
alatt működő irodalmi és művészeti körökhöz ha
sonló intézményünk egyáltalában nincs és igy an
nál nagyobb jelentőséggel bír az a szép és nemes 
munka, melyet odaadó lelkesedéssel, törekvéssel 
és lankadatlan tevékenységgel végeznek derék mű
kedvelőink.

Közönségünknek az a része, mely minden 
nemesért és jóért lelkesedni tud és készséggel ál
dozza fel filléreit a cultura oltárán, osztatlan el
ismeréssel van a társaság iránt, melynek előadá
sait intelligens, distingvált közönség mindig szép 
számban látogatja. Sajnos azonban a lakosság 
több oly rétege, mely tudna a nemes célra köl
teni. anélkül, hogy ezzel nagyobb áldozatot hozna 
és melyre a művelődés alaposan ráférne, rendkí
vül indolens és — mit nem lehet eléggé kárhoz
tatni — rendszeresen távol tartja magát. Innen 
van aztán, hogy az előadások, melyek aránylag 
magas szellemi nívót érnek el, erkölcsileg ugyan 
mindig fényesen sikerülnek, de anyagilag többször 
nem érik el azt az eredményt sem. melyet mini
málisán megérdemelnek. Pusztán lelkesedéssel, er
kölcsi sikerrel, pénz nélkül a társaság célja kel
lően el nem érhető és ezért nem is csodálkozunk 
azon, hogy tagjai már hosszabb ideje nem léptek 
a lámpák elé.

Nagy megnyugvásunkra és örömünkre szol
gált ennélfogva, mikor f. hó 7-én ismét gyönyör
ködhettünk a társaságnak tánccal egybekötött si
került cabaret-estélyén tagjainak minden tekintet
ben élvezetes és kiváló előadásában. Az estély, 
melyről mull számunkban röviden megemlékez
tünk, már csak tízért is igen kellemesen lepett 
meg bennünket, mert három szép tehetségű mű
kedvelő mutatkozott be, mint uj társasági tag. 
Az uj tagokra valóban égető szükség is volt, mert 
a társaságnak amúgy sincs elegendő működő tagja. 
Az uj tagok csak mint társasági tagok újak, mint 
műkedvelők azonban már többször léptek fel a 
nyilvánosság előtt s határozott, bátor fellépésük, 
színpadi otthonosságuk, routiujuk azonnal elárulta, 
hogy van már kellő gyakorlatuk. Bucsinszky Icát 
alig volt még alkalmunk hallani, nem ismertük 
kiváló tehetségét és ezért egyre növekvő érdeklő
déssel hallgattuk szépen csengő, tiszta és kellemes 
hangját s meglepetéssel figyeltük eleven, tempera
mentumos játékát. Mertensscl előadott énekes di
alógját hatal más tapsvihar honorálta és újrázás 
után is zajos ovációban volt része. A hallgatóság 
egyért el müleg constatálta, hogy a társaság egyik 
leghasználhatóbb tagja lesz, mert routinos, elra

napon ugyanis Berkes Gézának teljesen kihűlt 
helyére bukkantak. A szálloda pincére, mikor haj
nali kilenc órakor, ahogy Berkes szellemesen mon
dani szokta, fel akarta költeni a „méltóságos urat," 
mert Berkes kamarási méltóságát nem titkolta, 
legnagyobb ijjedelmére az ágyat érintetlenül, az 
ablakot azonban tárva nyitva találta, nem külön
ben a szekrényeket is. melyből mindennemű in
gósága Berkes urnák nyomtalanul eltűnt. De el
tűnt maga Berkes ur is, valószínűleg az ablakon 
véve búcsút a kapufélfától.

Nagy lett a szörnyüködés a szállodában, 
mert nem elég, hogy a „méltóságos ur" egész 
ott tartózkodása alatt egyetlen fillért sem fizetett, 
mindent elutazása előtt Ígérve kifizetni, de a szál
lóbeli főpincért is megvágta egynéhány száz ko
rona erejéig, mig a bank a chequet elküldendi, 
melyért átallott sürgönyözni is.

A fürdőt mint futótűz járta be a hir, hogy 
Berkes Géza mindenki kedvence, a szivkirálv nyom
talanul eltűnt. Nem hagyva egyebet maga után, 
mint egy csomó adósságot, s néhány teljesen ki
égett, utána pörkölödött nőiszivet, kik sóhajtozva 
gondoltak Tassifüred szivkirályára, kinek még ezt 
a stiklijét i- szívesen megbocsátották volna, ha 
csak visszatért volna.

De a legjobban húsúit a szép Rasó Margit 
es Hóléczy Jolán, mert nekik, mindkettőjüknek 
megígérte, hogy megszökteti őket, noha semmi 
szükség sem lelt volna erre az aktusra, lévén a

gadóan bájos játék mellett oly kitűnő és értékes 
hanganyaggal rendelkezik, mely hivatottá teszi oly 
szerepkörök betöltésére is, melyekre eddig nem 
igen akadt vállalkozó.

Meitens Alfréd érces, gyönyörű hangját már 
mindnyájan ismerjük és igy nem is volt szokatlan 
nekünk a nagy siker, melyben az énekes dialógban 
Bucsinszky Icával osztozott. Játéka is kifogástalan, 
hanghordozása, beszédmódja igen kellemes és 
megnyerő, alakja igen előnyös, úgy, hogy benne 
is feltétlenül igen értékes és sokoldalú erőt nyert 
a társaság. A vígjáték egyik főszerepében is igen 
jó alakítást producált.

Hasonlókép tehetséges és sokoldalú tag Bar
nai Ödön is. Camouflet szerepében nagyszerű 
alakítást nyújtott; jó maszkirozásával és érdekes 
egyéni játékával állandóan derültségben tartotta a 
közönséget. Ily szelepekre nincs is ennyire meg
felelő tagja a társaságnak és igazán kár, hogy fő
iskolai tanulmánya az év nagy részében távol tart
ják. Műsoron kívüli száma is igen szellemes és 
érdekes volt, a közönség nagy tetszéssel fogadta. 
Veszperényi Dénes mellett, ki művészi zongora
játékával gyönyörködtetett bennünket, a régebbi 
gárdából Bucsinszky Emmy és GlUck Margitka 
szerepeltek, a tőlük már megszokott kiváló játék
kal. Bucsinszky Emmy Villedeulle báróné szere
pében kitűnő alakítás volt. Megkapó volt bájos 
egyszerűsége és lebilincselő feltűnő szépsége. Öt 
is lelkesen megtapsolták. Glilck Margitka bájos 
közvetlenséggel és nagy gráciával adta elő vig 
magánjelenetét a „mai táncról," mozdulata i is igen 
kecsesek voltak. Ö is sokoldalú, tehetséges és igen 
szorgalmas műkedvelő. A zajos taps, melyben ré
szesült, már megszokott dolog nála.

Mint vendégek Saras)' Dezső és Homolay 
Gábor szerepeltek. Ók is jót producáltak.

A rendezés Bránszkyné Eail Ilona szakava- 
tottságát dicséri, ki ez idő szerint is nagy buzga
lommal tölti be az elnöki tisztet. - r.

VEGYES HÍREK
— A király születésnapja. F. hó 18-án 

hetvenkilenc/ éves lett dicsőségesen uralkodó I. 
Ferencz József királyunk. A gondviselés különös 
kegye teljes egészségben engedte megérnie ezt a 
patriarchalis kort. Széles ez országban mindenütt 
hálaadó istentiszteleteket tartottak a különböző 
vallásfelekezetek templomaiban. Városunkban a 
róni. kath. templomban volt hálaadó isteni tiszte
let, melyen Oppitz Sándor plébános ünnepi szent 
misét celebrált. Az istentiszteleten Bereznay Já
nos kir. járásbiró és Bajusz Andor főszolgabíró 
vezetésével a helybeli hatóságok tagjai s mások 
vettek részt. A középületek zászlódiszt öltöttek.

szülői beleegyezés mindkét részről kéznél, mert a 
szidok örömest beleegyeztek volna Berkes Géza 
csász. és kir. kamarás, miniszteri fogalmazóval 
való frigybe. De Berkes mindig azt erősitgette, 
hogy ő regényes hajlamú s az ő családjukban, 
még mindenki szöktetés árán lett hitvessé s a 
családi tradíciókhoz ő szigorúan szokott ragasz
kodni.

A hölgyek, a többieket sem kivéve, termé
szetesen elhallgatták, hogy egy-egv Berkesnek igen 
megtetsző ékszerüket, gyűrűt, aranyzsuzsut, kar
kötőt, miként ajándékoztak egy-egy gyöngébb pil
lanatban a szivkirálynak, mert őszintén szólva 
nem is sajnálták a nagystílű betörőtől ezeket az 
apróbb értéktárgyakat.

A férfiak azok már inkább bosszankodtak, 
mert egyetlen sem volt a társaságban, akinek 
Berkes lelkűkre kötve a szörnyű titoktartást, s azt 
hogy egyedül ő hozzá van bizalma ily kényes 
ügyekben s 50—1(M) koronáig meg ne pumpolt 
volna.

S igy a szivkirály kirándulása leszámítva 
egész idény alatti szükségleteit még kellő anyagi 
haszonnal is járt, mert a sok értéktárgy s apró 
kölcsönökből nyilván kitelt annyi, hogy a téli s 
őszi idény alatt Berkes Géza valamelyik más 
világfürdőt boldogítson ellenállhatatlan előnyeivel.

Battyán Radó.

Teljes boltberendezés elköltözés folytán jutányosán eladó. 
Értekezhetni BURGER MIKSA rőfösáru- 
kereskedönél Nagymihály, Kossuth Lajos u.



— Megbízás. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Kövér János kassai állami polgári is
kolai tanítót Útig, Bereg, Zemplén. Ugocsa ösz- 
szes iparos-tanonciskoláira a szakfelügyelői teen
dőkkel f. év szeptember 1-től kezdve 1911/12. 
tanév végéig terjedő időre megbízta.

Kinevezés. Firczák Gyula meg) és püs
pök Silthö Emma oki. tanítónőt a dobrókai gór. 
kath. elemi iskolához i. tanítónővé kinevezte.

— Szent István napja. Az első magyar ki
rálynak emléknapja aug. 20 ika, a törvény hozás 
rendelkezése folytán országos ünnep, a melyet 
kegyelettel ül meg mindenki. Szünetel a munka, 
mely alatt a haza boldogságáért buzgó imádság 
száll fel a magasba. A helybeli r. kath. templom
ban d. e. 9 órakor tartják meg az ünnepi misét.

— Megfelebbezett választás. A f. hó 10-én 
megejtett választás ellen Kralyovszky János és 
Ambriskő Bertalan választók felebbezést nyújtot
tak be a járási főszolgabírói hivatalhoz. A szol
ga bíróság a felebbezés tárgyalása céljából f. hó 
26-ára hívta egybe az igazoló bizottságot.

Erkölcstelen merénylet. P.-Sztankócon, 
a park bejárójában kedden este az urasági kocsis, 
ki nős ember és három gyermek apja, aljas me
rényletet követett el az uradalom egyik Ki éves 
női alkalmazottja ellen. Az elvetemült embert a 
leány szüleinek feljelentésére a csendőrök előállí
tották a nagymihalyi kir. járásbírósághoz, hol tet
tét részben beismerte. Megindították ellene a bűn
vádi eljárást.

Az adófelszólamlások tárgyalása. A 
Zemplénvármegye területére alakított egyenesadó 
felszólamlási bizottság, a f. évi adókivető bizott
sági tárgyalásokon 111. oszt, kereseti adóval meg
rótt adózó felek által benyújtott felszólamlások 
tárgyalását már szeptember hó első felében meg
kezdi Sátoraljaújhelyben. A felszólamlási bizottság 
elnöke Miklőssy István gk. főesperes, albínóké 
Kun Frigyes bankigazgató, rendes tagjai: Juhász 
Jenő ügyvéd, dr. 1 lornyay Béla tb. főorvos, Coll- 
iier Lajos nyug. kir. pénzügyi titkár, Kincsessy 
Péter gyógyszerész, Róth József kereskedő, dr. 
Molnár János orvos és Jelenek Ádám birtokos. 
Előadók : a királyhelmeczi, sátoraljaújhelyi és vá
rán női adóhivatali kerületekre dr. Kiss Géza kir. 
pii. titkár, a gálszécsi, homonnai és nagymihályi 
adóhivatali kerületekre Székely József kir. pii. s. 
titkár.

Esküvő. Briigler Simon gőzmalmi hiva
talnok f. évi aug. hó 29-én esküszik örök hűsé
get Zimmerman Hermin kisasszonynak Kassán.

— Kedélyes fogadás. Kralyovszki János 
ácsmester és Szolánka István kárpitos szombat 
este vig poharazás közben oly értelmű fogadást 
kötöttek, hogy Kralyovszki 20 koronát fizet Szo
lunkénak, ha ez őt másnap, azaz vasárnap dél
előtt, mikor a hivők a templomból hazamén nek, 
talyigán végig húzza a város utcáin. Szolánka 
másnap egész józanul jelentkezett a különös fo
gadás keresztülvitelére és Kralyovszki, mivel a 
fogadásnak többen is fültanui voltak, kénytelen 
volt a furcsa utazást megkezdeni. Felült a talyi- 
gára és hogy zavarát leplezze, újságot olvasott, 
Szolánka pedig minden restelkedés nélkül vonta 
tovább az elég nehéz terhet. Az utazás befejezése 
után Kralyovszki pontosan megfizette a szerény 
vitelbért az alaposan elfáradt Szolánkának s ke
délyesen megbeszélték, hogy mit olvasott Kra
lyovszki az újságban. — Szolánka a 20 koronát 
a szegény gyermekek javára kiadóhivatalunkba 
hozta, mely azt rendeltetése helyére juttatta.

Fölvétel a nagymihályi polgári fiú- és 
leányiskolába. A nagymihályi polgári fin- és le
ányiskolában az 1909—10. tanévre szóló beiratá
sok szeptember 1-től 4-ig fognak megtartatni. Elő
jegyzéseket azonban már a hét folyamán minden
nap lehet tenni. Ezúttal is fölkérem a t. szülőket, 
hogy a beiratásokat s előjegyzéseket minél előbb 
szíveskedjenek megtenni, hogy a további munka
iatokat a tanulók létszámához arányitva, minél 
előbb s minél jobb sikerrel intézhessük. Er* ' •» 
minden intézkedésre készséggel ad felvilágosítást 
Csollák llár igazgató.

— Legény virtus. Papházán a serdülő le
ánykák összefogózva végig vonultak a falun, kü
lönféle nótákat énekelve. Bandiira Mihály fiatal 
legény csupán pajkosságból megakarta zavarni a 

leányok ártatlan mulatozását, felvett azért egy ' 
hegyes követ s azt amit sem sejtő leányok felé | 
dobta, melylyel Viszokai Erzsébet 13 éves leányt | 
úgy fejen találta, hogy az összerogyott s súlyos I 
testi sértést szenvedett.

Leégett község. F. hó 13-án délutáni 1 
3 órakor Felsőrőcsén egy szalmafedeles kinn hó ' 
kigyulladt. /X tűz keletkezésekor erős szélvihar dü- . 
höngött, melyben erősen terjedt a lángtenger; a 
jobbára szalmafedeles házak megmentéséle gon
dolni sem lehetett s alig egy óra alatt 78 ház es 
számos melléképület egeit le. Az egész faluból 
csupán 11 ház maradt épen, melyek a széllel el
lenkező irányítani fekvésük folytán nagy erőfeszí
téssel megmenthetők voltak. Miután az ingóságok 
legnagyobb része is a tűz martalékává lett, a kár 
óriási és a község lakosainak nagy része nyo
morba jutott, úgy, hogy a hatoság gyors segítsé
gére van szükség.

Hajtó vadászat. /X sztropkói járási Kö
ves, Jakabvölgye és Borsonya községek határait 
a vaddisznók a kukoricában és burgonyában oly 
tetemes károkat okoznak, hogy Duresinszky fő
szolgabíró hivatalos hajtóvadászatot rendelt el.

Uj telekkönyvvezető Nagykaposon X 
nagykaposi kir. jáiásbirósághoz Kodra Schuller 
Sámuel munkácsi járásbirósági Írnok telekkonyv- 
vezetővé kineveztetett.

Furfangos kivándorlók. Sztacskó János, 
Bányik János, Terek Mihály, Bajcura József, Du
dás János, Dudás Mihály, Demkó János, And
rás Anna és llalanisz Mária ujszomotori lakosok 
vonaton érkeztek Mezőlaborcra és szent zsolozs
mákat énekelve kiszálltak. Bodó Imié liatárrend- 
örnek feltűnt a vonaton érkezett zarándokcsoport 
s az utazási céljuk iránt érdeklődött, mire az 
egész társaság azt felelte, hogy Galíciába búcsúra 
mennek. A határrendőr nem adott nekik hitelt s 
előállította őket. A vallatásnál már átlátták taga
dásuk hasztalan voltát s beösmerték, hogy útle
vél nélkül Amerikába akartak vándorolni.

Nagymihályi képes lapok 28 uj felve 
télben darabonként 5 fillérjével kapható Landes- 
man B. könyvkereskedésében.

A Haltenberger-félc kassai ruhafestő, 
vegyi tisztitó és gőzniosógyár vegyi tisztitó osz
tálya a múlt évben olykép alakíttatott át, hogy a 
tisztítás gyorsan, a legszebben és jiitányosahban 
végezhető, mint bárhol másutt. A ruhák tisztitta- 
tása fontos nem csupán takarékossági, de egész
ségi szempontból is. A külföldön, nevezetesen « 
német, francia és angol városokban annyira álta
lános, hogy minden intelligens ember legalább 2 
havonkint tisztittatja ruháit tekintet nélkül azok 
tisztább vagy pecsétes állapotára. Felvilágosítás 
nyerhető Rosenberg Hermán üzletében Nagymi
hályon.

— Alkalmi bevásárlás. Burger Miksa hely
beli rőfösáru 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.

Olcsó internátus. ?X sárospataki ref. fő
iskola internátusában teljes ellátás szakfelügyelet
tel egy iskolai évre G<M) koronáért kapható. Je
lentkezni augusztus 31-ig lehet. Kívánatra teljes 
szabályzatot küld a főiskolai igazgatóság.

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

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

Nyilvános számadás.
a nagymihályi műkedvelő társaság által folyó évi 

aug. 7-én tartott cabaret-estélyéről.
Bevétel............................... 198 K — f
Kiadás................................132 K 50 f

Tiszta jövedelem 66 K 50 f
mely összeget tartozásunk résztörlesztésére fordí
tottuk. Köszönetünket fejezzük ki ezúton is Gutt- 
man Márkusz kereskedő urnák, ki a színpad dí
szítéséhez függönyöket volt szives kölcsön adni.

Felülfizettek: Mastsenyik Ede ur 2 koronát, 
N. N. 4 koronát.

.1 műkedvelő társaság.

Hirdetések.
ELADÓ TELEP.

A Petőfi-utcán lévő „Major" nevű 
háztelep, mely biztos 7°/0-ot jövedelmez, 
szabad kézből azonnal eladó.

A telepen van 18 -20 család részére 
lakás, 19 fatartó, egy 4 lóra való istálló 
és 2 kút felszerelve. Parcellázható 4 részre.

Érdeklődök tudakozódhatnak
IColozsváry és Belász

háztulajdonosoknál.

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

Gyógyító és üditö ital.
Dús Lithion tartalma következtében sikerrel alkal
mazható vese-, hugykö- es hólvagbajok eseteiben, 
valamint cukorbetegségekben, csüzos bántalmak- 
nál ; továbbá a légző-és emésztő szervek hurutos 

bajainak gyógyítására.
Egyedüli raktár:

GLÜCK MÓR cégnél NAGYMIHÁLY.

Tanuló
azonnal felvétetik FRIEDMAN MARKUSZ 

vegyeskereskedésében Homonnán.
Szombaton és ünnepnapokon az üzlet zárva van.

---------- UJ LEN- és JUTA — 

zsákok 
valamint használt zsákok, kazaltakaró, 
gép- és szekér-ponyvák jutányosán be

szerezhetők és kölcsönképen kaphatók

Freund Mórnál
Nagymihályon. a gór. kath. templommal szemben.
Gépolaj és tovotta kenőcs jutányos arban.

Június 30-tól kezdve minden szőllőter- 
tnelö (ha 4 hokinál nagyobb a szőlője), 
minden vendéglős és bor- vagy' füszerke- 
reskedő borát ny ilvántartani köteles.

A fökltnivelésügyi miniszter által ki
adott rendelet szerinti 

bornyilvántartási-----
^=== könyvek 
nálam megszerezhetők éspedig: 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 remidet értelmében a bornyil
vántartási ivek csak füzetben vagy kötött 
könyvben használhatók.

Tisztelettel
LANDESMAN B. könyvkereskedése

Nagymihály.

A nyári napok beálltává! a „CSILLAG“-ban 
—■ naponként kitűnő minőségű —— 

KÖBANYAI 
és PILSENI „Ó S FORR ÁS“-SÖR 
keríti csapolásra, ízletes vlllásreggell. 
Ugyanott hetenként péntek este és szombat 

délután Miklós Jancsi hangversenyez.

••Tanulóee
azonnal felvétetik Bucsinszky Lajos füszer-



A Kassai Jelzálogbank r. t
NAOYMIHÁLYI FIÓKJA. •=

Elfogad betéteteket takarékkönyvecskére vagy folyószámlára 
a legelőnyösebb feltételek mellett.

Váltókat leszámítol és beszed, kamatozó és törlesztéses jelzálog
kölcsönöket
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folyósít.

ezüst pénznemeket, idegen baukje- 
dijtalanul bevált.

értékpapírokra. ---------— Előlegek nyújtása

Foglalkozik az életbiztosítással kapcsolatos takarékbetét üzlettel.

------- Átutalásokat bármely külföldi piacra is közvetít,

T-Ö.Z- és 'betörésmer.tes safe deposit.

------------  OSZTALYSORSJEGYEK. ------------- 

•• •• •• •• Sorsj egy csoportok alakítása. •• •• •• •• 

Tőzsdei ügyletek és minden egyéb bankügylet gyors és előnyös 
lebonyolítása.

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

Ajánlja magát mindennemű 12 

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

német divat szerint. ■■■■■■

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

Ivel díjtalanul szolgál

GURSZKY JÓZSEF
fém- és vasműveshez, műszaki iroda és műhely: 
KASSA, Ferenc Jozsef-ter 14. sz. Telefon sz. 347
Városok, községek, gazdaságok, házak sth. vízmű, 
csatornázás és központi fűtés tervezési és kivite
lezési vállalat. Külön osztály mindennemű sodrony, 

vaskerítés és kavicsiosta készítésére. 1—20

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi

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

& Megrendelések a legrövidebb
¥ Idő alatt pontosan eszközöltetnek.

KOVÁLD PÉTER és FIA
• cs. és kir. szab, kelme- és szőrmefestő, vegytisztító es gőzmosógyár
; ---------------------  BUDAPEST., Szövetség-utea 37. szám. ---------------------
J megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki varos-
► bán képviseletet létesít és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy
* ezégét — a csomagolás és postaköltségek mellőzésével — közvetlenül felkereshesse

: FREIREICHT. Nagymihályban
► vette át a képviseletet és a gyár rendes áraiban vállalja az úri-, női- és gyermek- 
I öltönyök, diszitö és bútorszövetek függönyök, kézimunkák, szőnyegek.

csipke- és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztítását és festését.
MP Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemüek mosását is.

[ A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor mél-
► tányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet és számos meg-
I bizatást kér a _

Kováid Péter és Fia cég.14 15 *

Nagymihályi Gazdasági Bank
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az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai köze be
vezette és e czélból egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
összeköttetésbe.

Az üzletág°lényege a következő : A belépni szándékozó 
| kötelezi magát 1 koronás heti részletek fizetésére. /\ befizetéseket 
I nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 

is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy- 
I szersmind eletet is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko- 
| ronas heti befizetés kamatos kamataival együtt 10W0 koronára no 

fel, ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha
lásznék az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Hí azonban a dijak befizetését l.> év előtt beszüntetné, Úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 (50 évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás telelt is jegyezhet.

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

Bővebb felvilágosítással szívesen sz< ■ Kdünk.

$zolánka János
KOCSIGYÁRTÓ ÉS KÁRPITOS

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza.

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

kocsigyártó- és kárpitos- 
=-■ műhelyét .t"
átvettem és azt a mai kor igényeinek megfelelően rendeztem he. 

főbb évi működésem hazánk fővárosában szakmámban való 
teljes jártasságot eredményezett, miért is azon kellemes helyzetben 
vagyok, hogy e szakba vágó munkákat a legjobb es legizlésesebb 
kivitelben készíthetek.

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

Idlorekvésein leend, hogy nagyrabecsült megrendelőim párt
fogását jo és pontos munkával minden tekintetben kiérdemeljem.

Kérve a nagyérdemű közönség szives támogatását, vagyok 

zolánka Jáno 
kocsigyártó és kárpitos.
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