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H v* * lap ezallami rétikét illető min.Ion 
közlemény intézendő *

Kossuth Lajos-utoza. 34. .szám

ELŐFIZETÉSI DÍJ: Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egye* Nzám ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Hérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-tér soronklnt 40 Dl.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Lindeiman B. könyvnyomdája.

Csak egy virágszálat!
— Halottak napja közeledése alkalmából. —

Sokaknak közülünk bizonyára volt már 
alkalma egy tüdővészes beteg lassít elhalá
sát közelebbről is szemlélni. Nincs ennél 
szomorúbb és szánalomra méltóbb látvány 
és sajnos, a legtöbb áldozat a fiatal életek 
tömegéből kerül ki, azon tömegből, mely 
jogot és igényt tarthat az életre, annak 
minden teremtő alkotására és erejére — 
előtte állván egy ember élet egész jövője. 
Pedig hányán vannak ők, akiket e kegyet
len betegség megfoszt ezen természeti jo
goktól — ezen természeti igényektől! Vi
ruló fiatal leányok gyakran a szülők egyet
len napfénye — elfonnyadnak, elhervad
nak időelőtt és a halál fagyos lehelete meg
dermeszti betűtök a tavasz virágfakadását 1 
Lassú gyötrő elhaláshoz vannak kárhoz
tatva fiatal családapák, kik a betegség mag- 
vát már is tovább hintették a jövő nemze
dékbe! Hány menyasszonyt visznek eskü
vője helyett a temetőbe! Hitvesek, anyák 
hányán — de hányán sorvadnak, pusztul
nak el egymás után, anélkül, hogy az em
beriség nagy zöme, mely együtt véve, olyan 
óriási hatalmat képvisel, csak egy vékony 
mentő deszkát is nyújtana feléjük !

Napról-napra látjuk és halljuk, hogy 
hazánkban mennyire szaporodnak a szob
rok. Majd minden hónapban, valamelyik

T A R C Z A.
Erzsébet királyné kíséretében.
Részlet Sztáray Irma grófnő ily cimü könyvéből.

Budapestre érve () Felsége a Király az ál
lomáson várta a Királynét. Nyitott liintón százez
rek lelkes éljeneitől kisérve hajtattunk föl a kirá
lyi várba.

1906. május 2-án nyitotta meg a Király a 
millenáris kiállítást. Egész Magyarország ott volt 
e lélekemelő gyönyörű ünnepen. Milyen fenséges 
pillanat volt az, midőn e szemkápráztató pompa 
központjában, kitörő lelkesedéstől fogadva, meg
jelentek Ö Felségeik.

Közvetlen a díszsátor előtt állt meg a hat 
hófehér ló által vont alacsony diszhintó. Az ősz- 
szes főhercegek és főhercegnők mellett elhaladva, 
ó felségeik beléptek a díszsátorba, mire báró 
Bánffy Dezső megkezdő üdvözlő beszédét. A Ki
rály válaszából csak ennyit hallottam : „Fejedelmi 
áldásomat adom.” Egészen lefoglalt a Királyné, 
kire aggodalmas feszültséggel figyeltem. 

városban hull le a lepel egy-egy államfér- 
fiu, egy-egy költő, művész, hős, vagy ki
váló gazdász ércbe öntött alakjáról ! Meny
nyi arany, mennyi holt capitális egy tömb 
■ ideg, hideg, néma ércbe öntve! Mennyi 
kegyelet, mennyi elismerés, egy bevégzett 
pályafutás, egy örökre kihűlt szív, egy 
soha vissza nem térő szellem iránt! Pedig 
az élet tovább forog; viszi sodorja magá
val az uj erőket, sorvasztja, hervasztja őket 
mint őszi szél a növények leveleit s mind 
sűrűbben takarja be az enyészet leplével 
azokat, akik egészségért, erőért, életért ki
álltának segélyt az emberiség felé!

E világon minden emberi alkotás, 
minden munka eredménye, mondhatnám 
minden legkisebb tárgy további fentartásra 
szorul. Ha virágot ültetünk — gondozzuk 
is azt. Ápoljuk, öntözzük s ha sorvadni 
kezd, a napra visszük vagy ablakaink közzé 
tesszük, hogy érje a világosság. Fáinkat 
nyessük, megtálcázzuk, vadhajtásainkat el- 
metszük, a hernyóktól megtisztítjuk. I lá
zunkat, ha megrongálódott, javítgatjuk, ta
tarozzuk ; kertünk kerítését kifoldozzuk; 
jószágainkat minden nyavalyától óvjuk ; ha 
ragály üt ki valahol beoltjuk őket s kiki 
módja szerint elkülöníti azokat ! Megenge
dem, hogy mindennek rugója az egyéni 
haszonnak, az egyéni érdeknek kifolyása. 
De váljon az összemberiség hasznára szánt 
áldozataink és fáradozásaink nem-e érintik

Nagyon sápadt volt: megrendültnek látszott, 
szó alig talált ki az ajkán és ládáin, hogy soká 
nem bírja ki e martiriumot.

És csakugyan a megnyitó beszédek után 
azonnal eltávozott Gróf Andrássy Aladárné főud- 
varmesternő kíséretében.

Ez az Gt rajongással körülvevő nemzet nem 
is sejtette talán, milyen kálváriát járt akkor az ő 
királynéja.

És soha és sehol annyira, mint épen akkor 
és itt.

Bár nem ez a föld szülte, szeretetével mé
lyen gyökerezett e földbe : fényes álmai, nagy re
ményei közösek voltak e nemzetével; s miótaegy 
napon minden összeomlott, ez a föld mintha égne 
talpa alatt, mert itt százszoros erővel rohanja meg 
a fájdalom és százszorosán érzi a veszteség meg
semmisítő nagyságát.

Az udvari ebéden nem vett részt a Királyné, 
helyét ezúttal az özvegy trónörökösné töltötte be.

Talpig fekete magyar díszben, lengő fekete 
fátyoléval homloka körül, jelent meg a Királyné 
a Király oldalán a Mátyás templomban, hogy 
részt vegyen az ünnepi misén. 

ugyancsak az egyesek érdekeit és nem-e 
kell tehát kétszeres erővel közreműködnünk, 
hogy az nagyjában sértetlenül fennálljon?

Az emberiség legóriásabb, legkiszámít
hatatlanabb kára pedig akkor és ott van, 
ha a fiatal élet- és munkaerők, meddőn 
hevernek és idő előtt dűlnek ki csoportos
tul, tömegestül. Pedig mennyire módunk
ban volna ezt megakadályozni, ha egyön
tetűen közreműködnénk abban, hogy a tü
dővész rohamos terjedését megakasszuk !

A József Kir. Herceg Szanatórium ezt 
tűzte ki céljául és ezért fordult most is, 
halottak napja előtt az ország közönségé
hez — „csak egy virágszálért!"

Legyen az a koszorú — melyet sze
retteink sirhalmára viszünk, kevesebb vi
rágból fonva, legyen a temetőben, vagy a 
családi kriptában egy mécscsel kevesebb ; 
a halottak iránti kegyeletet ez nem fogja 
csökkenteni, de sőt csak emelni fogja! A 
koszorúkból visszatartott virágszálakat és 
a kigyult temetők felmaradt mécseit pedig 
tegynk le a legnemesebb oltárok egyikére, 
az emberszeretet oltárának zsámolyára, hogy 
virágerdő nőjjön körülötte s hogy soha el 
nem oltható máglyatüz élessze melegével.

Csak egy virágszálat, csak egy sirhant 
mécset kérek !

Es az Ö anyagi és királynői gyásza, borús 
fenségével, valami mélyen megható vonást köl
csönzött a fényes ünnepnek. Nagyon szenvedett.

Huszonkilenc év előtt e helyen érinté vállát 
a szent korona. Isten előtt megpecsételésc volt ez 
egy áldásthozó békének, melynek Ö volt Nem
tője ; egyetlen fia : boldog reménysége, drága zá
loga. Húsz évig szötte-fonta egy fényes jövendő
nek ragyogó képeit, mikor egy éjjelén a gonosz
nak, berontott hozzá a végzet és a hajnal már 
úgy talált rá, amint kifosztva, megsemmisülve bo
rul egyetlen fia holtteste fölé.

Azután majd tiz év telt el s a tízéves kál- 
váriajárásnak e helyén érte el egyik legnehezebb 
stációját. *

Vaszary Kolos herceg-prímás beszéde alatt 
a Királyné fájdalmas tekintettel messze nézett: 
piliája meg se rezdiilt, szemébe nem hatolt be a 
káprázatos fény és csillogás.

De mikor a herceg-primás feléje fordulva e 
megindító és hűséges magyar szívvel mondott 
szavakkal üdvözlő : Légy iidvöz. légy áldott Föl- 
séges Királyném ! I'ogadd el e templomban leg-
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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 A KIADÓHIX ATAL

VEGYES HÍREK
— Az ügyvédi kamara köréből. A kassai 

ügyvédi kamara Dr Spiegel Ödön ügyvédet Nagy
mihály székhellyel a kamara ügyvédi lajstromába 
folytatólag felvette.

— A telefon hálózat e hó 28-án ki lett pró
báivá es miután minden rendben találtatott, a táv
beszélés november hó 1-töl kezdetét veszi.

— A nagymihályi sör- és malátagy ár r. t. 
közgyűlése november hó 23-án d. e. 10 órakor 
a vallalat igazgatósági tanácstermében fog megtar
tatni. Mint az évi jelentésből vesszük, a sörgyár e 
csonka üzleti évben (1909. jan.—1909. aug. 31-ig) 
részvényenként 6 korona osztalékot fog fizetni E 
körülménvból ítélve remélhetni, hogy a vállalat 
mindinkább fejlődni fog és hogy a részvények 
kellően jövedelmezni fognak.

- Házvétel. Ifj. Bucsinszky Lajos sze-z- 
nagykereskedő megvette Weinberger Arthur Kos
suth Lajos-utcai házát 60.000 korona vételárban.

— Az Eiffel torony eltávolítása Az izr. 
templom előtt épülő kút állványát, a mely már ‘ 
három év óta éktelenkedik főutcánkon, végre el
kerül helyéről Vi'alkawszki Béla községi biro 
ugy anis Gróf Andrássy Déneshez kérvénynyel for
dult, hogy a kút épités fejeztessék be. E napok
ban érkezett válasz az előterjesztésre, amely sze
rint az adományozó gróf beleegyezését adta, hogy 
a város a még fenmaradt összegből bárhol más 
kutat készíthessen. Úgy értesülünk, hogy az elöl
járóság ugvanazon helyen egy más mélyfúrású 
kutat még ez évben építtet és az éktelen állványo
kat már e napokban eltávolíttatja.

— Földvétel Weinherger Arthur rebrényi 
birtokából ottani gazdák 100 holdat 90.1X10 koro
náért örök áron megvettek.

— Esküvő. Kiéin Ignácz helybeli lakos f 
évi november hó 17-én esküszik örök hűséget 
Brecher Belén kisasszonynak Kolozsváron.

— Czigányháboru. Falkus községben e hó 
elején a falu fiatalsága a cigány telepen mulatott. 
A zenészek egyszerre abba hagyták a muzsikát 
és bármennyire kérlelték őket, nem akarták azt 
folytatni. A legények erre szidalmazni kezdték a 
zenészeket, mire azok kunyhóikba vonultak és 
késsel, borotvával, kapa, ásókkal, fegyverrel fel
szerelve a fiatalságra támadtak és azok közül töb
beket életveszély esen megsebesítettek. A háború hí
rére az egesz falu népe kivonult a cigány telepre, 
mire a hősök fegy vereiket otthagy va futásnak ered
tek. A nép dühe oly nagy volt, hogy a cigányok 

n elyebb hódolatunkat, legöszmtébb szerctetünket. 
irányunkban mindig tanúsított jóságodért, szere- 
tetedért. Aldólag emlékszünk, hogy midőn nem
zetünk anyjává lettél, édes anyai nyelvünkön szó
lónál hozzánk és hogy azt az aranyfonalat is 
anyai gyengéd kezed szőtte, mely hón szeretett 
Királyunkat a nemzettel elvalaszthatatlanul össze
kötötte !

Légy ezután is gyámolitója a szegényeknek, 
■ igasztalója a szenvedőknek, közbenjárója a trón 
előtt kegy elemért esedezöknek !

Földi Királynénk, földi Anyánk! Legyen éle
ted után vezérlőd, oltalmazod az égi királyné ; az 
égi anya;" a Királyné könnyezett

*
Károly Lajos főherceg halála váratlanul vé

get vetett az udvari ünnepségeknek. Ez a szomorú 
eset, nem egy kínos megpróbáltatás alól oldotta 
öl a Királynét, ki erre Lainzba utazott.

Én pár napot any ámnál töltöttem s tőle már 
nem Budapestre, de Bécsire kellett bevonulnom.

*
A millenáris év elérte delelőjét. A nemzet 

hódoló fölvonulásánál a Királyné jelen akart lenni.
<\ millenáris bandérium, e ragyogó kifejezése 

kunyhóit összerombolták, úgy. hogy azok teljesen 
eltűntek a föld színéről. A csendőrseg feljelentése 
folytán a bíróság a büntető eljárást úgy a cigá
nyok mint a fiatalság ellen megindította és e hó 
27-én kiszállt a helyszínére, ott tartotta meg a sú
lyos testisértéssel vádolt cigányok és ingó és in
gatlan vagvon rongálásával vádolt fiatalság ügyé
ben a tárgyalást. Száznál több fél és tanú volt 
megidézve a gór. kath. iskolában megtartott tár
gyalásra, a hol a malczai csendőrség tartotta fenn 
a rendet. A bíróság Dr. Kállai József védő meg
hallgatása után az ingatlan és ingó vagyon ron
gálásával vádolt legényeket a vád alól felmentette, 
ellenben Balog János, Balog Mihály. Balog József 
cigányokat és Fátyol Mihály és Hornyák János 
paraszt legényeket súlyos testisértés miatt 6—21 
napi fogházra ítélte.

— Tűz. E héten két tüzesetünk is volt. A 
Rákóczi-utcában Grünfeld Testvérek egy udvari 
helyisége gyulladt ki éjjeli tíz . rakor és porrá 
égett. A Sulyovszky-utcában ifj. Bucsinszkv Lajos 
istállója fényes nappal tüzet fogott. Szerencsére 
azonban szélcsend volt és csak a tetőzet égett le. 
A tűzoltók közül Kuna János életét veszélyeztetve 
az égő tetőzetre sietett és a már terjedő tüzet lo
kalizálta.

— A lasztoméri tűzre nézve lapunk múlt 
szamában megírtuk, hogy gyújtogatás esete for
gott fenn Mint utólag meggyőződtünk, a tüz- 
vizsgalat még foganatosítva nem lett s igy gyúj
togatásról szó sem lehet

— Halálozás. Oláh István homonnai ügy
véd neje e hó 27-én 70 éves korában rövid szen
vedés után meghalt. Temetése szerdán általános 
részvét mellett ment végbe. Az elhunytban Dr. 
Oláh István kassai kir. Ítélő táblai elnöki titkár 
édes anyját gyászolja.

Az áruház, a mely a város egyik díszét 
képezi, e hét folyamán rendeltetésének átadatott. 
A csinos üzletek megnyíltak és a Kossuth Lajos- 
utca egyik látványosságát képezik.

Jubiláló tanító. Megható ünnepély ke
reteben ülték meg Letényi Ármin varannói tanító 
működésének 40 éves fordulóját nyugalomba vo
nulása alkalmából volt tanítványai. A városháza 
dísztermében gyűlt össze az előkelő közönség, 
melynek sorából Dr. Kasztriner László üdvözölte 
a küldöttség utján meghívott tanítót. Majd a volt 
tanítványok sorából Cseri Jenő ékes szavakkal 
méltatta az ünnepelt érdemeit és egy értékes arany 
orat nyújtott át Letényinek emlékül és pontossága 
jelképéül es felolvasta a varannói elemi iskolánál 
létesített Letényi-féle ösztöndíjra vonatkozó alapitó 
levelet. A jubiláns meghatva mondott köszönetét 
a nrm vart unnepeltetéseért és e napot élete leg
szebb napjának mondotta. Az ünnepély ezután 
Letényi éltetésével ért véget.

Kivándorlást közvetítő cigányok. A pa
raszt furfang a kivándorlás egy uj nemét eszelte 
ki. Gálszécs vidékén cigányokkal szövetkezve né
hány legény cigányruhába öltözött, hegedűt, vonót 
vettek kezükbe és négy vérbeli cigánymuzsikussal 

a nemzet harcokban törhetetlen szellemének és 
odaadó király szeretetének. fölvonult a várba, hogv 
hódoljon a magyar Királynak.

Aki ezt látta, sohasem fogja elfelejteni.
Az én lelkem ujjongott az öröm és büszke

ségtől.
Ó Felségeik a palota erkélyén fogadták a 

hódolatot. Ott volt a királyi család teljes számban, 
a hölgyek élén a Királyné magyar díszben.

Szemmel látható volt, hogy ez az ünnepély 
kevésbbé hat nyomasztólag a Felséges Asszonyra, 
sőt gy önyörködött benne, mialatt mosolyogva tette 
meg elismerő megjegyzéseit a büszke banderisták 
elvonuló csoportjaira.

Délután fogadták Ö Felségeik a trónterem
ben az országgyűlés hódolatát. Lélekmegrázó pil
lanat volt.

A királyi pár magas trónja előtt Szilágyi 
Dezső mondá el a hódoló beszédet, melynél szebb 
talán soha sem fog elhangzani ebben a fényes 
teremben.

Szememet le nem vettem a Királynéról,
Mialatt a szónok a nemzet Őrangyalának 

Isten áldotta befolyásáról beszélt, olyan lelkivihart 
idézett föl lelkében, mely engem megrémített.

Láttam, hogy halálsápadt lesz, majd hirtelen 

az ottani állomásra mentek, hogy onnét Kassára 
és Aboson át Amerikába vándoroljanak. Hogy a 
kivándorlást feltűnővé ne tegyék, zenéltek is az 
állomáson és senkinek sem jutott eszébe még csak 
kételkedni sem. hogy a zenészek nem valódi fá
raók. Az állomáson a jelzett alkalommal Bús Já
nos székesfővárosi detektív tartózkodott, a kinek 
a muzsikusok gyanúsoknak tűntek fel. Bús a kö
zeli vendéglőbe hivatta őket, játszatott magának 
és e közben leleplezte a kivándorlókat, a kik az
után bevallották, hogy útlevél nélkül ily módon 
akarták a csendörség félrevezetésével Amerikába 
kivándorolni. A kivándorlókat és a cigányokat a 
csendörség letartóztatta és a nagymihályi kir. já
rásbíróság fogházába beszállította. A büntető el
járás az egész társaság ellen meg lett indítva.

— Bővül a nagymihályi vasúti állomás. 
Mint értesülünk, a hely beli vasúti állomás uj rak
tárhelyiségeket kap. mivel a régiek szűknek bizo
nyultak. Ugyancsak kiépítik a már meglévő csonka 
vágányt s egy uj kezelési vágány építéséhez hoz
zálátnak tavasszal.

— Vasutak építése. Az Ungvár—Nagyka- 
pos—Vajáni h. érdekű vasút építését a vállalkozó 
Halász Testvérek ungvári cég most ismét folytatja 
s a vágányokat Nagvkaposig még ez évben le
rakják. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter meg
engedte gelsei Guttmann Izidor ungvári lakosnak, 
hogy a kapás-unglovasdi gőzüzemű iparvasutat az 
özv. Patav Gyuláné-féle kisajátítandó erdőterüle
ten. a kártalanítási eljárás előtt és a tulajdonos 
beleegyezése nélkül felépíthesse. Továbbá engedélyt 
adott a magyar bükkfaipar részvénytársaság bu
dapesti cégnek, hogy a hanajna-jószai gőzüzemű 
iparvasutat a Ricka-völgvben meghosszabbíthassa.

— Köszönet. Mindazon urak, kik lakásom 
égésekor, határt nem ismerő buzgósággal mentet
ték meg bútoraimat, fogadják leghálásabb köszö- 
netemet. László.

— Kiss szerencséje nagy I A magy. kir. 
szab, osztálysorsjáték csütörtöki befejező húzásán 
a 600,000 koronás főnyereményt a 96071 számú 
' ,-ban eladott sorsjegygyei ismét a hírneves Kiss 
Károly és Társa bank részvénytársaság (Budapest, 
Kossuth Lajos-utca 13.) szerencsés vevői nyerték, 
hol immár negyedszer ny erték meg a 600,000 ko
ronás főnyereményt, nem hiába mondja a köz
mondás : .Kiss szerencséje nagy!"

— A kereskedelmi Iskolák érettségi vizs
gálatainak eltörlése. Gróf Apponyi Albert vallás 
és közoktatásügyi miniszternek egyik igen fontos 
elhatározása az. amely a felsőkereskedelmi isko
lák érettségi vizsgálatának eltörlésére vonatkozik. 
A közoktatásügyi miniszter Kossuth Ferenc keres
kedelmi miniszterrel egvetértöleg kimondotta, hogy 
a felső kereskedelmi iskolák három éves tanfolya
mát négy évesre változtatja, de egy szersmind meg
szünteti ezeknél az iskoláknál az érettségi vizsgá
latot. Ez a reform nemcsak a szakköröket, hanem 
a nagy közönségét is megnyugv ássál tölti el. mert 
arról van szó, hogy a kereskedelmi iskolai ifju- 

minden vér az arcába szökik; és én megéreztem, 
hogy ebben a pillanatban a lélek keserve legyőzi 
az uralkodó akaratot.

És legyőzte, de szépen, királyi módon.
A szív vergődését fékező erély, pillanatra 

elernyedt; a fátyolos szemek megcsordultak és két 
nehéz fényes könnycsepp pergett alá halvány ar
cán.

Ezeréves magyar nemzet, őrizd meg ennek 
a két fénylő könnycseppnek bánatos emlékét!

*
Másnap este a palota előtti gesztenyesorban 

sétálgattunk Ö Felségével és soká nézegettük az 
ifjú erőben fejlődő Budapest gyönyörű panorá
máját.

A Királyné a szokottnál zárkózottabb volt, 
meglátszott, hogy kerüli az alkalmat benyomása
iról számolni, ne hogy elérzékenyüljön, tehát min
den egyébről és a közel jövő terveiről beszélget
tünk.

Jobb szerettem volna mellette maradni. Ta
lán Ő se szívesen nélkülözött ezúttal engem, de 
mert anyámra való tekintettel, már előzőleg sza
badságot kaptam, most e szavakkal búcsúzott el 
tőlem : „Tehát július 15-éll viszontlátom Ischlben !" 



súgnak mostani túlterhelésén könnyítsenek és az 
iskolai képzést mégis fokozzák.

— Latin tanfolyam a nagymihályi pol
gári fiúiskolában A helybeli polgári fiúiskolában 
az 1909—10 iskolai évben Dévényi Jenő tanár 
vezetése mellett rendes I.—IV. latin nyelvi tanfo
lyam tartatik. Előadó tanár szorosan ragaszkodik 
a gimnázium latin nyelvre vonatkozó) tantervéhez.» 
A növendékek tehát a gimnáziumi tantervkülőn- 
bözeti vizsgálatot bármely középiskolában letehe
tik, mert a nyelvtan fejezeteinek részletes és ala
pos elsajátításán kívül mindazon klasszikus Írók 
müveivel is meg fognak ismerkedhetni, a melyek
kel a gimnázium alsó) osztályában foglalkozni 
szoktak. Minthogy a jelen tanévben a latin órák 
mindennaposak, a növendékek tehát kivételnél- 
kül minden rendes tanítási napon részesülnek la
tin oktatásban, ez a körülmény a heti óraszámot 
a tavalyihoz képest lényegesen megnövelte s a la
tin oktatási dij méltányos, de mérsékelt feleme
lésére vezetett ; ennélfogva a dij ebben az évben 
30 (harminc) korona. Fizethető havi 3 (három) 
koronás részletekben is. Végül esetleges félreér
tések kikerülése végett megjegyezzük, hogy az I. 
II. osztályú tanulók a kellő nyelvtani előismeretek 
megszerzéséig heti 3 órát, december 1-től pedig 
a III.—IV. osztályú tanulókhoz hasonlóan minden
nap kapnak latin órát. Jelentkezni állandóan le
het Dévényi Jenő tanárnál a polg. fiúiskola tanári 
szobájában. (Található) szombat, vasárnap és ün
nepnapok kivitelével 8—1-ig és 2—4-ig.

— Rajz- és festészeti tanfolyam. Tanít
ványokat művészeti rajzra és festésre elfogad Zol- 
nay Géza középiskolai rajztanár. Jelentkezni lehet 
a nagymihályi polgári fiú- és leányiskola tanári 
szobájában naponta 8—1-ig.

— JÓ Pajtás cinten uj képes gyermeklap 
indult meg Budapesten e hó közepén. A változa
tosan és kiváló gonddal összeállított mutatvány
számban Íróink legjelesebbjei adtak közleményt 
Lévay Józsefnek a „Gyermekek" cint alatt Írott 
bevezetője rendkívül kedves költemény. A heten
ként minden vasárnap megjeleni) lapot Sebők 
Zsigmond szerkeszti s a lap főmunkatársa Bene
dek Elek. A lapot a Franklin-Társulat adja ki, a 
hol egész évre 10 kor., félévre 5 kor. es negyed
évre 2 kor. 50 fillérért lehet előfizetni.

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

— Nagymihályi képes lapok 28 uj felvé
telben darabonként ”> fillérjével kapható Landes- 
man B. könyvkereskedésében.

/"k koronát takarít meg mindenki, aki <>l-
tönyeit RE1CH ADOLF férfi-szabónál 

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

Felelős szerkesztő : Dr. KÁLLAI JÓZSEF.

Hirdetések.
3*örlesztéses • • • 
• • • • kölcsönöket 
a legelőnyösebb feltételek, legolcsóbb ka
matláb mellett földbirtokra, telkekre, há
zakra stb. 15—50 évi időtartamra nyújt 
előkelő f ö I d h I t e I i n t é z e t.

Bővebb felvilágosítással szolgál 
Rosenberff Nándor Nagymihály.

Hirdetmény.
Nagymihály Község elöljárósága köz

hírré teszi, hogy a községi uj vasbeton 
áruházban megüresedett egy bolt helyiség 
f. évi november hó 2-án d. u. 3 órakor a 
község házánál megtartandó nyilvános ár
verésen 1909. évi november 1-től számí
tandó 3 évre bérbe fog adatni.

Az árverési feltételek a hivatalos órák 
alatt a jegyzői irodában megtekinthetők.

Nagymihály. 1909. okt. 28.
A község elöljárósága.

Helyi ügynököt
keresek 

magas jutalékkal. 

Rottmann Lipót 
likörgyáros Ungvár.

AfDCFCSÍ l)ÍF(lcllDéll\\
Csop Andor, Csop Samu és Csop Mátyás 

nagymihályi lakosok tulajdonát képező, Nagymi
hály nagyközségben a Kossuth Lajos* utczán lévő 
s a nagymihályi 19. számú tjkvben tulajdonaikul 
irt ház, udvar, kert s a többi felülépitniények a 
nevezett tulajdonosok által beadott önkéntes ár
verési kérelem következtében a nagymihályi kir. 
járásbíróság mint telekkönyvi hatóság hivatalos 
helyiségében 1909. évi november hó 29-lk nap
ján d. e. 10 órakor megtartandó árvetésen el 
fog adatni.

A kikiáltási ár 30.000 korona, melynek 10 
százalékát, vagyis 3(XX) koronát tartoznak az ár- 
verelök az árverés megkezdése előtt a kiküldött 
kezeihez lefizetni.

Árverési vevő tartozik az általa letett bánat
pénzt a vételár 10%-ra kikerekiteni.

Árverési vevő a vételárat két egyenlő rész
letben és pedig az elsőt az árverés napjától szá- 
initottfBO nap alatt, a másodikat ugyanazon nap
tól számított fX) nap alatt tartozik az árverés nap
jától számított 5*/0-os kamataival együtt a nagy
mihályi kir. adóhivatal mint bírói letétpénztárba 
befizetni.

Az árverési feltételek a nagymihályi kir. já
rásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál a hivata
los órák alatt az érdeklődők által megtekinthetők.

A hivatalosan kibocsátott árverési hirdetmény 
száma: Tk. 2453/1909.

Nagymihály. 1909. évi október 26.
Dr. Eperjesy Lajos.

Kézzel szedett
TÉLI FAJALMA

métermázsánként 24 koronáért kapható 
TILF IMRE urad, intézőnél Ungszennán.
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GLÜGK MÓR NAGYMIHÁLY 
ajánlja az

EPERJESI NÉPBANK KÁLYHAGYÁR 
tiszta fehér, barna, zöld, chamois, majolika stb. színű csiszolt 

CSERÉPKÁLYHÁIT, 
valamint díszes kandalló, kandallós-kály liáit és takaréktüzhelyeit, 
melyek ez iparágban első helyet foglalnak el és számos kitünte- 
----- ' — tésben részesülnek. —

Jutányos árak mellett a legsolidabb kivitel biztosittatik. 
Egész épületek kályhaberendezését tetemes úrcngedménynyel vállalom el. 

A kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állitói végzik zzzzx 
Mintakdlyh dk rakfdrtinibtui ineytekinthrtíik. 

—— Beocsini Román ás Portland cément nagy raktára. ■■
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Hölgyek figyelmébe.
Van szerencséin a n. é. hölgyközön

ség szives tudomására adni, miszerint La- 
borezszögön, saját házamban, női ruha 
készitő műtermemmel kapcsolatban 

női kalap raktárt 
nyitottam, ahol a legújabb divatu női ka
lapok 6 koronától egészen 100 koronáig a 
legnagyobb választékban kaphatók.

Magamat a n. é. hölgyközönség szives 
jóindulatába ajánlva, vagyok

kiváló tisztelettel

Grünwald Zoltánné
női dlvatterme Laborcszögön. 1—3

l;inom fajú szedett ALMA métermá
zsánként 20 koronáéit, birzsalma kgként 
30 fillérért kapható Fröhlich Gyula ügy
védnél Nagymihályon.

Pinoiii leli fiijalina 
kilogrammonként 20 fillérjével, 
métermázsánként 16 koronájával 

kapható Sejzták Antalnál 
Nagymihály, Sztúray-utca.

Saját vinnai szőllőmben termett 
finom fajú almát métermázsán

ként 28 koronáért szállítok.
BUCSlNSZKY LAJOS

szőllőbirtokos Nagymihály.

Egy kevéssé használt kerekes kút 
teljesen felszerelve azonnal eladó. Cint 
a kiadóhivatalban.

FINOM POROSZ

Szalon kőszén
métefmázsánként 4 korona 20 fillérért 

i'clapriloU bükk tűzifa 
métermázsánként 2 koronáért kapható 

Rosenwasser Mór
tűzifa-kereskedőnél Nagymihályon.



MEGHÍVÓ.

a Nagymihályi sör- és malátagyár
------------------------- RÉSZVÉNYTÁRSASÁG---------------------------  

1909. évi november hó 23-án délelőtt 10 óra
kor a vállalat iroda helyiségeiben tartandó

III. évi rendes közgyűlésre
a t. részvényeseket tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés tárgyai:

1. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes megválasztása.

2. Az igazgatóság jelentése a lefolyt üzleti évről, a felügyelő-bizott
ság jelentése a mérleg tárgyában. A felmentvény megadása és határozat
hozatal a tiszta nyereség hovaforditásn '-•nt.

3. Kilencz igazgatósági tag és egy felügyelő-bizottsági tag választása.

Nagymihály, 1909. október 21.
Az igazgatóság.

VAGYON. 1909. ÉVI MÉRLEG. (január—augusztus) teher.

Medák Géza
ügyvezető.

Pénztár .... 23920 34 Részvénytöke . 7(XXXX)
Telek.......................... KXXXX) — 1 Tartalékok 8097 69
Épületek .... 370000 — í Pénzint. követelése 459523 50
Gépek .... 272439 84 Egyéb hitelezők 54912 67
Edények, jármüvek M. k. államkincstár 107232 81

és eszközök . 230623 50 Leírások .... 19900 __
Készletek 143752 30 Nyereség.... 29653 17
Követelések . 155769 85
Visszatérülő befekt. 82814 01

1379319 84 1379319 84

5ZTESÉG. MYEREMÉNY-SZÁMLA. NYER ESÉ(

Felhasznált anyag. 32461 04 Atiratási dijak . 137 28
Jármüvek 3543 40 Melléktermények . 3603 52
ízleli költ, és fuvar. 17189 49 Sör..................... 161248 80
Kamatok 16178 61
Személyzet fizetése 39229 82
Adók..................... 432 52
Fentartási költség. 5329 28
Biztosítási dij . 700 —
Betegsegélyző dijak 372 27
Leírások .... 19900 — 1
Nyereség 29653 17

164989 60 164989 60

Hochfelder Mátyás
könyvelő.

Gzibur Bertalan 
alelnök.

Walkowszki Béla

Nagymihály, 1909. augusztus 31.

Igazga tósá g :
Gróf Sztáray Sándor

elnök.

Herskovits Jónász
Dr. Widder Márk Schreiber Jónás

Weinberger Sándor 
alelnök.

Barnái Andor

Dr. fuchs Ignácz 
Dr. Kállai József

Felügyelő-bizottság: 
Bartus Boldizsár 

elnök.
ifj. Koch Gábor

HyeB«tott Ludwmn B. ktayvay«Mtt|ÉkM

Köhögés, rekedtség és hurut ellen 
nincs jobb a Réthy-féle pemetefű 

cukorkánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk jól és 
határozottan Réthy-félét kérjünk, mivel 

sok haszontalan utánzata van.

Egy doboz 60 fillér.
Csak Réthy-félét fogadjunk el!
Kapható Nagymihályon Szőllősi Sándor és 

Tolvav Imre gyógyszerészeknél.

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

Ajánlja magát mindennemű ie 

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

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi

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

& 19* Megrendelések a legrövidebb &
Idő alatt pontosan eszközöltetnek.

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

Schicht szarvasszappana 
csodálatos, hathatós tiszti tóerejét 
•aiátszerü előállításának és a leg- 
Íobh nversanvagok leggondosabb 
:iválasztásának köszöni.

Schicht szarvasszappana 
kíméli a kezeket és a tvlii'-i iieinilt! 
Megt ikarit fáradságot és vcszűd.-rgrt 
kíméli ennélfogva az eg<'*zs<*e«>t! 
Megtakarít pénzt, időt és inunkulI 
Tisztasága 30.000 koronával 

szavatoltatik.


