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POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.
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Hova a lap szellemi részét illáin minden 
közlemény intézendő • 

Kossuth Lajos-utoxa 34. izim.

K1.ÖF1ZKTE81 Díj: Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

—r Egyes szánt ára 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetloii levelek nem fogadtatnak el. 

Nyllt-ter soronklnt 40 fii.

kiadóhivatal:
Unva az előfizetések, hirdetési és uyilttéi 

díjak küldendők : 
Landeiman B. könyvnyomdája.

Városunk polgári fiúiskolája.
Még nem is nagyon öregek az embe

rek, akik emlékeznek rá, hogy mily szűk ha
tárok közzé volt ékelve azelőtt a mi váro
sunk. Néven említik a legszélső háztelkek 
tulajdonosait, és elbeszélésükből kiindulva, 
megállapíthatjuk, hogy most a város telkei 
több mint kétszerte nagyobb felületet fog
lalnak el. És növekedik folyton: a szántó
földek háztelkekké vedlenek át, uj utcák ke
letkeznek ott, hol néhány év előtt az eké
nek volt dolga csak. A haladás oly rohamos, 
hogy némelyek már tultengéstől tartanak.

De amint a gyermek testének növeke
dése aggodalomba ejti a szülőt, ha nem pá
rosul vele a léleknek, az észnek és akarat
nak fejlődése, úgy fennakadhatnánk a mi 
városunk gyors növekedésén is, ha nem 
vennék észre a szellemi haladást, amely ki
vált iskoláink életében jelentkezik. Elemi is
kolánk oly erős, osztályainak száma oly 
nagy, a tanítói kar oly számos, tevékeny
ségében oly erős, a minőt hasonló arányú 
városban ritkán látunk és mégis túlzsúfolt 
nem egy osztály, s nem egy tanító törvény
ellenesen nagyszámú tanuló-sereggel van 
megáldva.

S a test továbbfejlődik, vele együtt a 
lélek. Belátással bíró férfiak régen észrevet
ték, hogy az elemi iskolát végzett gyerme
kek megakadnak, legtöbbje el is felejti kellő 
ismétlés s felügyelet hijján azt, amit tanult, 
s iparkodtak e hibán segíteni.

TARCZA.
Fohász.

Imádkozom. Oh, nem cifra szavakkal!
Egy mély sóhaj úgy csöndes éjfélen,
Ha utat kér fel égi trónusodhoz, 
Megérted azt hatalmas Istenem !

Hozzád sóhajtok s e nehéz sóhajban 
Mi szivein nyomja, minden benne van.
Egy fáradt lélek szivtépő keserve
Elér tehozzád, bárha hangtalan.

Széttört remény, a boldogság reménye, 
Csalódott szivein hangos jajszava, 
Elfojtott átok élet, ember ellen
Elébed törnek mind, oh Jehova !

S minden sóhajban egy-egy néma vád van 
Minden ellen, ki vétett ellenem ;
Büntesd, vagy áldd mindenható kezeddel 
őket, csak ossz igazságot nekem.

Mert végtelen csodás a te hatalmad, 
Áttér kezed mérhetlen téreken . . .
De néki, mégis . . . oh, azért csak áldd meg 
Minden lépését édes Istenem !

B—I ö n.

Sirolin
EmH M 4* • tesladlyt, OMgeeAas 
Ml a köhögést, Hiadéket. Mödést.

Hosszú vajúdás, minden faktorral való 
alkudozás után nagynehezen, mintegy kísér
letképpen megalakult a polgári fiúiskola, s 
rögtön kitűnt, hogy ez intézetre a városnak 
szüksége van.

Szerencsésen egybekerült a tanári kar, 
lelkiismeretes egyénekből alakulva, kik érez
ték, hogy mi vár rájuk, s mit várnak tőlük 
ezen a még nem teljesen magyar vidéken. 
I fogy beváltak, mutatja a nyomtatásban 
megjelent értesítő, mutatja a szülők bizo
dalma, mutatják a tanulók munkái, melyek 
a kézügyességről tesznek bizonyságot, mu
tatja a kir. tanfeiügyelőségnek Ítélete, mely
nek kimondására e hivatott közeget az év
záró vizsgálatok meglepő eredménye kész
tette. Csak tovább ! Ad astra I

Érdekkel olvassuk az értesítőt; belőle 
azt a meggyőződést szerezzük, hogy nem 
halva született gyermekkel van dolgunk, ha
nem olyannal, melynek gondviselőjévé sze
gődik — van remény rá, — idővel maga 
az állam. Mert hogy hézagot pótol e nevelő 
és tanító tényező, az már világos.

De törnünk kell odáig, hogy az elemi 
iskola végzésével leányaink is továbbtanul
hassanak intensivebben, mint az ismétlő is
kolában.

Mert hiszen kiktől várjuk a magyaro
sítást? Nem tisztán az iskolától, hanem ta
lán még nagyobb mértékben a családtól. És 
mi tűrés-tagadás, ebben a dologban az anya 
az erősebb! A gyermekkel való foglalkozás

Fürdőiével.
Porftired, 1907. augusztus hó 1.

Édes, drága, jó férjecském!
Határtalan örömmel ragadom meg a tol

lat, hogy beszámoljak neked utazásomról, mely 
másfél napot vett igénybe, hogy végre itt talál
hassam magamat ebben az unalmas porfészek
ben. Nem fogom nagyon cifrázni levelemet, sem 
pedig szerelmi ömlengésekkel nem fogom azt 
garnirozni, mert ilyesmire egyikőnk sem szo
rult, lévén a hitvesi hőség a többek között egyik 
nagy erénye mindkettőnknek. Ugy-e édesem ? 
Jelen levelem keretében főleg úti élményeim 
lehetőleg hű leírására akarok szorítkozni, ami 
az én drága Puliimat bizonyára nagyon is ér
dekelni fogja.

Budapestről minden ki- és átszállás nél
kül megérkeztem a reggeli vonattal Nagymi- 
hályba. Ez t. i. azon végállomás, a hol ki kell 
szálhun, hogy innen több órai kocsiút után az 
ember végre megérkezzen Porföredre. Miután 
itt (lakkért azonnal nem kaphattam, mert a fi- 
akkeresek itt nagyon kapósak, kénytelen voltam 
másnapig itt rostokolni, s igy felhasználtam a 
kedvező alkalmat arra, hogy a várost bejárjam 
és nevezetességeit megszemléljem.

Mindjárt a vasútról jövet azt a benyomást 

Tüdöbetegségek, hurutok, szamár* 
köhögés, skrofulozis, Influenza 
altén srámuisn tanár ét orvot Utal napoota ajánlva.

MlnAoer értéktelen utániatokat is kínálnak kérjen mlnrkekop 
„KooAt" erorMé teorrvapoMtá. ’

F. Raehr & Cs. Basel (tdjcf

nagy része az övé. így tehát a leányokról 
sem szabad megfeledkeznünk : a család jö
vője az ő kezükbe van letéve. Itt marad 
nagy része : a fin kivándorol és elfelejti a 
magyar szót. A mit tud a nő, azt inkább 
fogja itthon értékesíteni.

Ez legyen a jövő feladata, melyet va
lósítsunk meg nem hirtelenül, mert a gyors 
növés a tett erejének rovására megy, hanem 
körültekintőleg akkor, amikor a mostani in
tézet szükségszerűsége a mi társadalmunk
ban köztudattá fog válni.

Aki érdeklődik a mi polgári fiúiskolánk 
működése iránt, az lapozza át az igazgató
nak, Csollák //dr urnák szerkesztésével meg
jelent értesítőt ; sok tanulságot fog ott ta
lálni. Megtalálja benne a tanítói kar mun
kaképességének és munkakedvének mérté
két, meg azt a nagy anyagot, melvlyel ez 
intézet niég a kezdet nehézségei között 
is — megküzdőit, megtalálja mindazt, ami 
ajkára fogja adni a szót:

Vivat! E'loreat! Crescat! —z.

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 KIADÓHIVATAL.

meríti az ember, hogy ez egy élénk forgalmú 
kis város, amit bizonyít az is, hogy villanyvi
lágítása és asphaltja van. A járda között elte
rülő széles utat azonban fulladásig menő vas
tag porréteg s mindenféle bűzös szemét borítja, 
a hatóság pedig közömbösséget tanúsít ezen a 
tüdőre oly ártalmas jelenséggel szemben. Tervbe 
van véve ugyan már régóta ezen út burkolása, 
de a nemzeti kormány a város képviselőjének 
többszöri közbenjárása dacára, ezen kérelem 
teljesítése elől elzárkózott. Hallottam, hogy most 
már kitolták a terv megvalósítását akkorára, a 
midőn a választói jog reformja és a kerületek 
beosztása alapján Nagymihálvnak két képvise
lője lesz, még pedig a központban létesítendő 
paktum szerint egy függetlenségi és egy alkot
mánypárti. Ezektől aztán, ha kelten lesznek, 
majd csak megijed a Kossuth-miniszter. A vá
rosban tovább haladva, a legszebb térségen 
szcmbeötlik egy magas, égnek meredő deszka
alkotmány. — Kérdezősködésemre megtudtam, 
hogy ezen a helyen kutat fúrnak Gróf Andrássy 
Dénes jóvoltából, aki tízezer koronát ajándéko
zott e célra a városnak. Már több Ízben beletö
rött a fúró s igy mindig újra kell kezdeni a 
fúrást. (Ugy-e Pulii, ez nálunk ki van zárva'?)

A város nevezetességeiről legyen elég eny- 
nyi. Van itt aztán mulatság, cabaret, hangver-
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VEGYES HÍREK
_  Főúri adomány. Gróf Hadik-Barkóczy 

Endre a zemplénmátyasi róm. kath. népiskola épí
tési költségeire 1500 koronát adományozott.

Kinevezés. Az igazságügyminiszter Iruszka 
Károly munkácsi scgédtelekköny vvezctót a sztrop- 
kói kir. (bírósághoz telekkönyvvezetővé nevezte ki ;

A kórházi vizsgálat, melyet Dr. Kovács 
Gyula belügyministeri osztálytanácsos városunkban ' 
foganatosított, igazolta, hogy kórházunk minden 
tekintetben a legkiválóbb vidéki intézetek egyike. 
Az osztálytanácsos a tapasztalt rend, tisztaság, a 
kellő és modern berendezés felett megelégedését 
fejezte ki Dr. örley Ödön igazgató-főorvos előtt.

Telefon összeköttetés. \ árva-varjuk, hogy 
varosunk a központi telefonhálózattal összekapcsol- 
tassék. Miután immár Töketerebesig a vonal ki
épült, városunk közönségén múlik, hogy mi is mi
nél előbb kapjunk összeköttetést.

— Tömeges felfüggesztés. Id. Meczner Gyula 
főispán Sátoraljaújhely r. t. varos tisztviselői közül 
Székely Elek polgármestert. Hell Jenő tanácsnokot 
es SchlZ'arcz Márkus/ adóvégrehajtót állásuktól fel
függesztette és úgy ezek ellen, mint üáthy Géza 
közig, gyakornok, Gecsey Jenő adótiszt, Csáky 
Endre városi kiadó, Kleinman Simon Írnok és Hel- 
linger Gábor közig, végrehajtó ellen a fegyelmi vizs
galatot elrendelte. A felfüggesztés és fegyelmi vizs
gálat több hivatali hanyagság és visszaéléssel van 
összefüggésben. A városi képviselőtestület a pol
gármesteri teendők ideiglenes ellátásával Kiss Ödön 
városi főügyészt bízta meg.

Hivatalszolgák fegyelmije. Lapunk múlt 
heti számában közöltük, hogy a saujhelyi kir. tör
vényszék /.bóján György és Györgyei Péter nagy
mihályi járásbirósági hivatalszolgákat fegyelmi utón 
állásukból elmozdította. A kassai kir. ítélőtábla 
mint Il-od fokú fegyelmi hatóság az elsőfokú ítéle
tet megváltoztatta s a nevezett szolgákat állásukba 
visszahelyezte.

Eljegyzés. Dr. üuttmann Lipót nagymi
hályi orvos július hó 30-án eljegyezte Markovits 
Miksa földbirtokos leányát. Zsófikat Gercselyben.

Egyházmegyei gyűlés. A felsőzempléni 
ref. egyházmegye őszi rendes közgyűlését f. évi 
szeptember hó 10-én Kisráskán tartja meg. A 
gy űlés délelőtt 9 órakor kezdődik, előtte pedig 8 
órakor isteni tisztelet lesz. A gyűlés fontosabb tár
gyai : az uj egyházi törvények végrehajtására vo-

senv, rogyásig. Éppen aznap este valami Bal- 
thazár-féle büvész-estély volt az egyik szállo
dában, persze unalomból én is elmentem meg
nézni, amit nem tudok eléggé fájlalni, mert olyan 
közönséges mutatványokat produkált, ami ma
napság már minden gyerek előtt közismeretes. 
Dacára ennek, a nagy terem zsúfolásig megtelt 
kiváncsi közönséggel. Azonban olyan hangokat 
is hallottam előadás után, hogy tanácsos lesz
Balthazár urnák b. lábát többé be nem tenni 
Nagymihály ba.

A társadalmi élet — úgy mondják — szin
tén nagyon kellemes. Az egyetértés s összetar
tás valósággal dühöng. Van az úri osztálynak 
Casinoja, ennek tőszomszédságában pedig ten- 
nis-pályája. Mindkét egyesületnek tekintélyes 
számú tagjai vannak rang és felekezeti különb
ség nélkül. Van a városnak lapja is, amely he
tenként egyszer jelenik meg s amely most az 
uborka-szezonban tele van úgynevezett nyári- 
hirekkel, mint: »I.ómészárszék Nagymihályon-, 
.Állandó cabaret-szinház városunkban* s több 
effélével. Vakáció lévén, persze diákság is akad 
bőven, a kik állandó ostromban tartják a lap 
szerkesztőségéi, hogy elkövetett verselményeik 
és — horribile dictu — glosszáik a lapban el
helyezést nyerjenek. Van aztán sok hivatalnoka 
Nagy mihálynak, egy csomó orvosa és még egy 
csomóbb fiskálisa. Az orvosok közölt van egy 
snájdig fiatal ember is.

Az emberekről általában azt mondották 
nekem, hogy bizony tisztelet a kivételnek — 
alig van rajtuk mit dicsérni. Fennhéjázok, gő-

| natkozó utasításnak egyházmegye ele tartózó sza
kaszai. Bernáth Aladár egyházmegyei tanácsbiró 
es lsépy Zoltán egyházmegyei főjegyző eskütétele 
s hivatalukba beiktatása.

Halálozás. Dezső Sándor homo .mii kir. 
járásbirót július hó 30-án súlyos csapás erte. neje 
Bazala Matild életének 48-ik évében hajnali 1 óra
kor szivszéhités folytan váratlanul elhunyt. Az ál
dott lelkű es jótékonyságáról közismert minő ha
lála széles körökben a legnagyobb részi étet keltette. 
Hűlt tetemei julius 31-én llomonnán szenteltettek 
be s a mai napon délelőtt 10 orakor az itteni sir- 
kertben örök ny ugalomra helyeztettek. Az elhunyt 
óhaja volt, hogy Nagymihályon fiatal korában el
hunyt leánya mellett temessék el és e kívánságát 
családja teljesítette. A temetésen a homonnai kir. 
járásbíróság bírói kara, a nagymihályi kir. járásbí
róság személyzete Bereznay kir. járásbiró vezetése 
mellett s a közigazgatási tisztviselők Bajusz Andor 
főszolgabíróval élükön jelentek meg.

A málcai fürdőben e hó 20-án Szt. Ist
ván király napján táncmulatság lesz, a mely nép- 
ünnepélylyel lesz egy bekötve. A vidékről érkező 
vendégeket délután 3 órakor a bánóéi vasúti állo
máson kocsik fogják várni.

— Tűz. l lomonnán julius hó 29-én Griinbaum 
Simon szeszraktárában tűz ütött ki. amelyet azon
ban a tűzoltóság csakhamar elfojtott. A kár arány
lag igen kicsi.

Hármas ikrek. Petrás Józsefné nagydo- 
másai földmives neje julius hó 30-án három egész
séges fiúgyermeknek adott életet.

Eskütétel. .Mindazon tanítók és tanítónők, 
akik elfoglaltságuk, vagy másnemű akadályoztatá
suk foly tán nem jelenhettek meg Nagymihályon az 
eskületételnél, a törvényben előirt esküt e hó 5-én 
teszik le Sátoraljaújhelyben a kir. tanfelügyelői hi
vatalban.

Parcellázás. Mezőlaborcon az Andrássy 
Géza gróf tulajdonát képezett 2000 holdas birtokot 
a borsodmiskolci hitelbank feldarabolva és arány
lag igen olcsó áron adja el az ottani földmivelö 
népnek. Csakhogy a pénzviszonyok kedvezőtlen ál
lása folytán a parcellázás igen nehezen megy.

Halált okozó súlyos testi sértés. Be- 
reczki János volt mezővásárhelyi földmunkás, aki 
Kisszeretván dolgozott, julius 19-én társaival össze
veszett s eközben az egyik kubikos egy darab fá
val fejbe verte Bereczkit. Az ütés oly súlyos volt, 
hogy Bereczki nyomban összeesett s miután hosz- 
szas élesztgetés után magához tért, a nagymihály i

I gösek, őszinteség hijján valók. Könnyen hevii-
I lékeinek, különösen ha valami nem is elsőrendű 

énekesnőről van szó. A pezsgő ilyenkor pata
kokban folyik, de a mulatság vége — mert hát 
másként bajos hírnévre vergődni — rendsze
rint párbaj szokott lenni.

Most vasárnap e hó 1-én tűzoltó-mulatság 
lesz az erdőben, ítélvén az önkéntes tüzoltó- 
egyesülel tagjai parancsnokaik vezetése alatt 
testületileg jelennek meg. Mondják, hogy a ki- 
rukkolás oly szép hitvány, hogy dicsőséges oszt
rák ármádiánk jöhetne ide tanulni feszes tar
tást s commandirozást. Szent István napján pe
dig az ipartestület zászlószentelési-ünnepélvt 

I tart, a zászlóanyai tisztséget — a demokrácia 
nagyobb dicsőségére — az itteni grófnénak aján
lották fel, aki azt el is fogadta Az ünnepélyre 

I különben a dikciók betanulása már javában fo
lyik. — No de most már befejezem talán túl- 

J hosszúra is elnyújtott úti leírásaimat, majd ha 
visszafelé utazom, ismét szentelek egy napol 

[ arra, hogy ezen mindenképen érdekes kis vá- 
! ros időközben felmerült eseményeiről bővebben 

referáljak az én édes jó Puliimnak, akinek ma
radtam számtalan csókkal és öleléssel

sírig hű kis felesége
M a t h i 1 d e.

V. i. A batiszt-blouzoinat, a mit odahaza 
1 hagytam, küldd el kérlek a szabónőmhöz, hogy 

bővítse ki, mert mire hazaérkezem, meg leszek 
| hízva. Csókol fenti.

Ilernádvölgyi. 

közkórházba szállították, ahol azonban néhány napi 
kínos vergődés után meghalt. A kir. járásbíróság 
a hulla felboncolását rendelte el és az orvosi vizs
gálat tényleg konstatálta, hogy a halálozás az ütés 
folytan állott be. A bíróság az ügyet a kir. ügyész
ségbe/ tette át.

Villanyvilágítás Homonnán. Szomszédos, 
városunk Hotnonna is kap villanyvilágítást. Miként 
már említettük, Andrássy Sándor gróf egy villany
fejlesztő telepet létesitett a városban és ez fogja a 
közvilágítást is ellátni. A vezetékek és azok össze
kapcsolási munkálatait most végzik és szeptember 
hó folyamán a munkálatok teljes befejezést fognak 
nyerni.

Mérsékeltáru vasúti jegyek Szent-lst- 
ván ünnepe alkalmából. A Szent István ünnep
nap alkalmából a magyar királyi államvasutak 
vonalainak összes állomásairól — az üzemükben 
álló helyi érdekű vasutak állomásainak és a szom
szédos forgalomnak kizárásával — mind a három 
kocsiosztályra nézve Budapestre mintegy 30 szá
zalékkal mérsékeltáru menettérti jegyek folyó évi 
augusztus hó 18—20-ik napján, az utóbbi napon 
azonban csak a reggeli órákban Budapestre érkező 
valamennyi személyszállító vonathoz (expreszvona- 
tok kivételével) fognak kiadatni. A menettérti je
gyek 5 napig érvényesek oly módon, hogy a ki
adatás napját első napnak számítva, érvényes
ségük az 5. napon éjfélkor lejár ; megjegyeztetvén 
azonban, hogy a visszatérés legkorábban csak f. 
évi augusztus 20-án délután történhetik ; korábbi 
visszatérés esetén e jegyek érvénytelenek. Az uta
zás megszakításának sem menet-, sem jövetkor 
nincs helye. Gyermekekre külön kedvezmény nem 
engedélyeztetik.

Büvészestély. Kevés ember ültette meg 
úgy fel városunk közönségét, mint egy Balthazár 
nevű bűvész-mutatványos, aki f. hó 28-án vasár
nap este az „AYanybika“-szállodában óriási plaká
tok és mindenféle reklámcédulák kibocsátása után 
produkálta magát. A közönség zsúfolásig megtöl
tötte a nagy termet, dacára annak, hogy méreg
drága helyárakat szedetett a bűvész ur. Se vége, 
se hossza nem volt az unalmasnál unalmasabb mu
tatványoknak. s ha már valamelyik produkció ér
dekelte volna is a közönséget, nem tudta, hogy 
miről van szó, mert Balthazár ur — eltekintve rósz 
dialektikájától elfordult a közönségtől s a szín
pad egyik sarkában mormogott valamit az orra 
alatt, úgy hogy senki sem értette meg a beszédét. 
Általában pedig olyan mutatványokat láttunk, ame
lyek láttára csak egy-egy naivabb lélek tört ki ne
vetésben. Csak azon tudunk csodálkozni, hogy kö
zönségünk minden szedett-vedett mutatványosra ki
váncsi és ezt borsósán is megfizeti, ni ig ha igazi 
műélvezetről van szó, a termek rendszerint konga
nak az ürességtől.

Két bankjegy haldoklása. A forgalom
ból már rég kikerült az öt- és ötvenforintos bank
jegy. Nem látni sehol ezeket a zöldhasu bankókat. 
De azért bizonyára akad még ládafia, ahol meg
húzódik egy-egy ilyen államjegv A hivatalos lap 
mai számában megjelent egy kimutatás a forga
lomban levő öt- és ötvenforintosokról ; e szerint 
több százezerre rng a forgalomban levő államje- 
gyek száma. Most már csak az Osztrák-Magyar- 
Bank fogadja el és cseréli ki ezeket a bankókat. 
De az Osztrák-Magyar-Bank se sokáig hajlandó 
erre a szívességre. 1907. augusztus 31 ez az 
utolsó nap, amelyiken a bank elfogadja az öt-és 
ötvenforintosokat. Másnap nem érnek többet az 
összegyűröd, piszkos papirosnál. Azért, ha valaki
nél van ilyen államjegy, siessen és váltsa be.

Értesítés. A nagymihályi nyilvános pol
gári fiúiskolában a beiratások az 1907 908. tan
évre szeptember hó hó 1. 2. 3. s 4. napjain esz
közöltetnek. Előjegyzéseket azonban már most is 
elfogad az igazgatóság. A javító s tantervkülön- 
bozeti vizsgálatok szeptember 2-án délelőtt tartat
nak meg. Javító vizsgálatot az a tanuló tehet, a 
ki egy, két, vagy legfeljebb három tantárgyból ka
pott elégtelen osztályzatot. A javító vizsgálatot 
kérő folyamodványok augusztus 15-ig nyújtandók 
be az igazgatósághoz. Tanterv különbözeti vizsgá
latra azok jelentkezhetnek, akik a gimnázium vagy 

ÍOHA fnMFTlíí'tnrVYin Nagymihályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten), wp Rendel egész nap. 
ffzcatv (JvUU JUlJlllUlcrillV Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
■...........................- ■ ... . .. gyökérre illesztetnek. Fogkő eltávolítás, csapiogak, aranykoronák, porcellántömések.___



a reáliskola 1.11. s III. osztályából a polg. isk. meg
felelő magasabb osztályaiba kívánnak átlépni, to
vábbá azok, akik az elemi iskola V. és VI. osztá
lyából a polg. isk. II. illetőleg III. osztályába kérik 
a fölvételt. A tantcrvkülönbözeti vizsgálatok anya
gára vonatkozólag s a tanulók mindennemű ügyé
ben szívesen ad felvilágosítást az igazgató, ha ez 
iránt (akár személyesen, akár levélben) megkeres
tetik. — Fölkéretnek mindazon t. nagymihályi 
szülők, akik a jövő 1907—908. iskolai tanévben 
vidéki tanulóknak lakást és élelmezést hajlandók 
adni, hogy eme szándékukat Csollák llár igazga
tónál jelentsék be.

— Bizony, bizony az a hőség! Ha az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdezték, hogy 
különösen a mezei munkáknál, az őket kínzó 
szomjúság ellen mitévők légynek, akkor azt aján
lottam nekik. amit ezennel minden olvasóm
nak ajánlani fogok ; — ők azt kipróbálták és ezen 
jó tanácsomat megköszönték, és én úgy hiszem, 
hogy ezen soraim sok olvasója, ha csak szellem
ben is, ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próa 
által személyesen meggyőzödnek.

Vegyen, — úgy mondtam az emberekhez, 
1 liter vizet, hagyja ezt egy teli kanál, körülbelül 
lő 20 gramm, l'ranck-kávé-pótlékkal, ami felesége 
konyhájában bizonyára meglesz, ő percig jól fel
forralni, azután a főzetet állítsa félre és hagyja 
kihűlni, (ízlés szerint egy kevés cukrot tehet 
hozzá) azután palackban, vagy kulacsban vigye 
magával a mezőre. — Legjobban tenné, ha a pa
lackot azután egy árnyékos helyen a földbe ásná, 

mivel az ital akkor hús, friss marad.
I la azután szomjas, akkor igyék ezen Eriinek- 

főzetből egy jó nagy kortyot és csodálkozni fog, 
hogy szomjúsága milyen hosszú időre csillapítva 
marad.

A „Franck“ tehát nemcsak a legjobb kávé
pótlék, mert hiszen ilyennek általánosan el van 
ismerve, — hanem a legjobb szomjcsillapitó is.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedésében.

Felelős szerkeszt,) : Dr. Kállai József. 
KindóliivMtali művezető : Lan dal József.

Hirdetések.
Értesítés.
Van szerencsém a t. közönséget érte

síteni, hogy nálam mindenféle uj ==
tarpaulin, drill-, gabona-, liszt-, heremag- 
és gyapjú-zsákok, vízmentes ponyvák és 
takarók, nyers ponyva takarók és sátor
szövetek jutányosán beszerezhetők.

Zsák és ponyva kölcsönképen is adatik
Tisztelettel

FREUND MÓR
Nagymihály, a gör. katli. templommal szemben.

A »I [ A T T Y U« gőzt n osó- 
intézetben (Laborcszögön) 
f. évi június hó l-étől egy 
férfi-ing vasalása 
csak 8 krba kerül.

A Kossuth Lajos-utcán most épülő No- 
vakovszky-féle házban f. évi október l ére

két üzlethelyiség
kiadó- —- A helyiségek mindegyike 10 mé
ter hosszú és 4 és fél méter széles.

Bővebb felvilágosítást nyújt
Novakovszky Lajos háztulajdonos,

lakik ugyanott.

190.3. sz. Nagymilialy község elöljáróságától,
I. 1907. “ ” ~ ~ ~

Hirdetmény.
Közhírré teszi Nagymihály község elöljáró

sága, hogy a községnek Landesman Bernál nagy
mihályi lakossal az árnyékszékek, pöcegödrök és 
csatornák tisztítására, továbbá a házi és illetve 
udvari szemétnek kifuvarozására vonatkozólag kö
tött szerződés törvényhatósági jóváhagyást nyer
vén ezen vállalat

I a szemétfuvarozást illetőleg 1907. 
augusztus hó 14. napján,

II. az árnyékszékek s azok pöcze- 
gödrei és csatornáit illetőleg 1907. évi 
október hó 15. napján veszi kezdetét.

Ebből kifolyólag köztudomására bozatik a 
lakosságnak, hogy árnyékszékeket és azoknak pöce- 
gödreit és csatornáit csakis nevezett vállalkozó 
lesz jogosítva tisztittatni és pedig légmentesen el
zárható vashordó és szivattyú alkalmazásával a 
szerződésben meghatározott díjazás mellett.

Az eddig ily munkálatok teljesítésével meg
bízott czigány munkásokkal többé árnyékszéket 
tisztittatni tilos.

A község által alkotott szabályrendelet értel
mében minden udvarban legalább egy rendes ár
nyékszék építendő fel. ezen hirdetmény megjelen
tét követő 3 (báróiul hónap alatt annál is inkább, 
mert a mulasztásban lévők ellenében a köztiszta
ság és a közegészség elleni kihágásért az eljárás 
fog megindittatni.

Köztudomására adatik a lakosságnak, hogy 
a lakásokban és azok udvarain összegyűlendő sze
mét, sőt magán felek felhívására az istálló trágya 
hetenkénti ki fuvarozásáról is köteles vállalkozó 
Landesman Bernát gondoskodni, de miután a la
kosságnak főleg földműveléssel foglalkozók részére, 
mely a trágyát és szemetet saját földjére óhajtja 
kifuvarozni kényszer nem gyakorolható, a sze
mét cs különösen trágya fuvarozás dijának meg
állapítása a magánosok és vállalkozó közötti sza
bad egyezkedésére bizatik. Ennélfogva felhivatnak 
mindazok, kik házi szemetjeiket és istálló trágyá
ikat vállalkozóval akarják hetenként kihordatni, 
hogy ezen szándékukat a jelen hirdetmény meg
jelentét követő lő nap alatt jelentsék be.

Ugyancsak a község által alkotott szabály
rendelet értelmében a házi szemét összegyűjtésére 
alkalmas fedellel ellátandó tartályról minden csa
ládnak gondoskodni kötelessége, az ezen intézke
dés ellen vétők ellenében is a kihágási eljárás fog 
folyamatba tétetni.

A hetenkénti szeméthordás idejéül minden 
bét szerdai napja állapittatik meg, mely napon a 
szemetes kocsival járó alkalmazott cscngöveli jel
adására minden házbeli lakó szemetjét a kocsira 
kivitetni köteles.

A legszigorúbb ellenőrzés fog gyakoroltatni 
arra nézve, hogy a házi, udvari, főleg bolti sze
mét az utcákra ki ne dobassák s az ezen tiltó ren
delkezést áthágok ellenében a legérzékenyebb bír
ságolás fog alkalmaztatni.

Nagymihály, HM17. július hó 31.

Nagymihály község elöljárósága.

AZ ÚJSÁG
Hí >A 1 Sl. \ AZ \

független ellenzéki nagy napilap

Előfizetési ara:
r.Kvsz évre 2S kor. cl évre 1-1 kor.

r.gy hóra 2 10 kor.Negyedévre 7 kor.
Megrendelési cím : AZ U.ISAG kiadóhi
vatala Budapest, VII. Rákóczi-ut öl. sz.

Takarékpénztár minden családban.

..Takarekkossagra az embert mar gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell.
A takarékosság előmozdítása céljából 

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

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

I. O. TŰZIFÁT
ar- ixáziioz szállít -wb

IIERCZ JÓZSEF
Nagymihályon.

Uj Győry-féle

szeszfőzdéi
A berettői kertészetben alulírott elvállal min

dennemű gyümölcs kifőzését, borseprőt, úgyszintén 
a legromlottabb borokból, legyen az dohos, pené
szes, szóval a legértéktelenebb borokból príma 
COGNACOT főzök.

Kérem szükség eseten teljes bizalommal hoz
zám fordulni.

Lumniczer Károly
urad, főkertész

Berettő. u. p. Bánócz.

KE1L-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer ______~
---------- puha padló számára.

Keil-rel,> viaszkenocs kemény padló számara. 
Keil-fe,e fehér ..Glasur- fénymáz 90 fillér. 
Keil-fe,e arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-fe,‘‘ szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

G-XjTirdSZ czégnél
==. Nagymihályon. =

Lakás változtatás.
Seszták A.ntal ácsmester kikását 

a Sztárav-utczán lévő házába helyezte át.

10 koronát
takarít meg mindenki, aki öltönyeit R E ICH ADOLF férfi-szabónál Nagymihályon készítteti. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb d i v a t u szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.



Uszoda-megnyitás.
Tisztelettel van szerencsénk Nagymihály és vidéke n. é. kö

zönségének szives tudomására adni, hogy folyó évi június ho l-tol 
Nagymihályon a közfürdő mellett egy

NYÁRI USZODÁT
nyitottunk. Fötörekvésünk odairányul, hogy a t. közönség minden 
osztályának igényeit kielégíthessük úgy az uszoda. illetve fördöszo-

c
a vili

TZZI

&
bák. mint az árakat illetőleg.

Midőn eme vállalatunkhoz a t. közönség szives pártfogását 
kérjük, egvlieit tudatjuk az uszoda-árakat, melyek a következők:

Idenyjegyek:
I. esaládj. 18 K. személy. 14 K.
II. . 12 K. ,. 9 K.

III. . 7 K, . 5 K.
úszónadrág 4 fillér.

Idényjegyek tahi.utók BLIIM BERNAT férfi-szabó üzletében 
Kossuth Lajos-utca 19. szánt alatt.

Az uszoda a t. közönség rendelkezésére áll reggel 4 oratol
«ste 8-ig, nőknek délelőtt 8-toí 10-ig. délután 3-tol 5-ig.

I. 
H.

III.
IV.

oszt, személyenként 30 
oszt. 20
oszt. „ 10
oszt. „ 4

Lepedő 4 fillér.

f. 
f.
f. 
f.

(

Kiv do hszuiemi BLUM és BERNSTEIN.

F4
K CK. VT-

MfMAGYARORSZÁGMKÖZPONT:
FETERNIT MÜVEK 
HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. atit>RÁssr-úr33.

Elárusító hely:

Brügler Lajos Nagymihály
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HASGHEK ÉS RÓZSA
KŐFARAGÓ MÜÉPITÉSZETI VALLALAT ES SIRKÖ-RAKTAR 
====== KASSA, Pesti-út 9 a. - ■

Fiók : NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

Ezennel van szerencsénk a nagyérdemű közönségnek 
b. tudomására hozni, hogy Nagymihálybán 

kőfaragó-üzletet 
ZZZ és sirkő-raktárt ZZZ
alapítottunk. — Baktáron tartunk gránit, syenit márvány és 
trahit-tufkö síremlékeket, valamint úti- es vaskereszteket. To
vábbá elvállalunk templom, kápolna, mausoleum és sírboltok 
szakszerit építését. Különösen felhívjuk a n. é. közönség h. 
figyelmét saját trahit-tuf kőbányánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk kohomlokzatok. lépcsők, 
stl>. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

kiváló tisztelettel

HASCHEK és ROZSA

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
VAoMi-lKÖJTVát 03,Budapest,

egyéb gazdasági gépek.

Által i legjutlnyotabb árak mellett ajlnltatnak:

Locomobil és gőzeséplögépek,
•zalmakazalozók, Járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, 
tlaztro-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 

•zénagyüjtők, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr. 
kapálók. szecskavágók, répavágők, kukorlcza- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemet 
és 3-vasu ekék és mlndsn■czél-ekék, 2-

1

& ifc Cfc &&&&&&&&&&

Az „Első Nagymihályí Temetkezési Vállalat"
elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pedig a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

A gyászeset megtörténté
vel, a hozzátartozók bármi 
módon lett ért esi té .ere, vi
dékre is a lehető legrövi
debb idő alatt az intézet 
megbízottja tiszteletét te- 
endi a rendéin.ény átvé
tele végett és gondoskodik 
annak pontos kiviteléről.

:• : : 
i :
I

lakoporsók 1 frttól kezáre feljebb, érczkoporsókat gyermekeknek 7 frttól feljebb, nagynak 
--------------------------------------— <W iU nagyságban 35 frttól egész 500 frtlg. — ' ' ----
Az „Első Nagymihályí Temetkezési Vállalat** elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyaszkoesival, koszoru-koestval es saját testőrökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 

rendelménynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik. 1

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.
■ Sürgőnyczim: Temetkezési Vallalat Nagymihály. ==

Nyom. Laudcsinan B. kőnyvuyoiudájábau.


