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Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.
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Landeimtn B. könyvnyomdája.

A munka megbecsülése.
A magyar társadalomnak talán egyik 

legkirívóbb hibája, hogy nálunk a munka 
nem részesül olyan tiszteletben, mint más 
államokban. Nem a balkánállamokat értjük, 
hanem azokat, amelyekben az ipari és me
zőgazdasági termelés, valamint a forgalom 
fejlett színvonalon állanak. Mi csak politi
zálni tudunk, de dolgozni nem. A legutolsó 
falusi kovácsinühelyben többet fecsegnek a 
napi politikáról, mint másutt egv nagv vá
rosban. Mert nálunk mindenki azt hiszi ma
gáról, hogy tót fakanállal ette a politikai 
bölcsességet. Ez az a tudomány, amelyhez 
nálunk mindenki ért, jobban mondva, amely
hez mindenki többet ért, mint akár a mi
niszterek. A társas érintkezésnek ez az egyet
len beszédtárgya, amelyet mindennap újra 
be kell vennünk, ha százszor megcsömör- 
liink is tóle.

Még a müveit elemek között is ritkán 
esik szó irodalomról, művészetről, gazdasági 
társadalmi, szociológiai kérdésekről. Aki az 
iskoláit jól-rosszul elvégezte, az könyvet alig 
vesz többet kezébe. Kit érdekelne a törté
nelem, a földrajz, a nyelvészet, vagv épen 
a természettudomány. Arra valók a tudósok, 
foglalkozzanak vele. Nekünk elég, ha na
ponkint elolvasunk egy vagy több hírlapot, 
van abban dióhéjba szorítva költészet, iro
dalom, tudomány és mindenekfölött po
litika. Ez kell a magyarnak ; sajnos, csakis 
ez. A többivel nem törődik. Ha valamit nem 
tud, megnézi a lekszikonban, vagy megkérdi 
a lap szerkesztőségét, majd megfelel ez szer

T ARCZ A.
A regényhös-

Hogy ennyi áldozatot hoz az én kiesi Klá
ráin : nem hittem volna! Szép magától kis ara
nyos. de mondja csak : nem félt, hogy valaki 
észreveszi ?

— Ugyan! Maga túlságosan gyávának tart. 
Azt hiszem különben, hogy minden asszonyból 
hős lesz, ha azért tesz valamit, akit szeret.

— Persze . . . persze . . . hősök ! De úgy 
mellékesen egv egértől is . . .

— Juj! Egér ? Hát van itt egér ? I.átott itt 
maga egeret?

— Ugyan, ugyan, dehogy is láttam ' Száll
jon le rögtön arról a székről, csak három ép 
lába van . . .

— Brr ! Rendetlen legénylakás !
— Ha maga az én feleségem lehetne, sem 

legénylakás nem lenne többé, sem rendetlen 
Nem házasodom meg soha. A ki életében- igen 
sokat szeretett, az fél a házasságtól. Klárika, ha 
maga tudná, hogy gyűlölöm én néha az asszo
nyokat. Erkölcsi undor fog el, ha eszembe jutnak

— Maga ugyan szépen fogad; ezért csak
ugyan érdemes volt kockáztatnom az idejövetelt.

— Ne haragudjék, édes. Csak őszinte va

kesztői üzenetben. Még fényesebb berende
zésű lakásban is alig találunk könyvtárat. 
Pedig ha az emberek többet foglalkoznának 
tudománynyal, vagy gazdasági kérdésekkel, 
akkor kevesebb alkalom nyílnék embertár
saink becsmérlésére, kevesebb volna a ha
rag és gyűlölködés közöttünk.

Mert ez szinte velejár a politizálással. 
Nálunk nem pusztán elméleti fejtegetés a 
politikai vita, hanem az indulatok szenve
delmei mérkőzése. Aki velünk egy politikai 
nézetet vall, annak azt is megbocsájtjuk, ha 
egyéni erkölcse kifogás alá esik. De aki más 
politika oltárán üldözik, lehet az az egyéni 
tisztesség mintaképe, mégis becstelen a mi 
szemünkben. A hazafiságnak pedig egyedül 
az a mértéke, hogy ki tud nagyobbat ri
koltani. Aki politikai portékáját hangos szó
val árusítani nem tudja, az nem lehet meg
bízható ember. Aki mások becsületében nem 
gázol, az meg épen poltron ember. Ez hoz
zátartozik a politika kiskátéjához, mint a vi
tézkötés a diszmentéhez.

A politizálás nem az úri osztály kivált
sága. Megtaláljuk azt az alsóbb rétegekben 
is. A kisiparos vagv kereskedő, mihelyt se
géddel dolgozik, már arra törekszik, hogy 
valamely politikai pártban szerepet játszhas
son. A meggyőződés nem sokat határoz; 
odacsatlakőzik, ahol inkább érvényesülhet. 
Minél szélsőbb elveket vall az a párt, an
nál könnyebben akadnak fenn a kisebb ek- 
zisztenciák a rostáján. Másutt csak közka
tona lehetne, itt vezérszerepet kap. Es ez 
veszedelmesebb reá nézve a inákonynál. Je
lentősége tudatában megszédül, tisztes mun

gyok. S ezzel kiilömböztetein meg magát azok
tól, akik érzéketlenné tettek. Azokat utálom. S 
hihetetlen cinizmussal hazudom, hogy szeretem 
őket. Magával valahogy máskép vagyok. Látja, 
ebben a percben szinte sajnálom, hogy miért 
jött el. Inkább ugv szeretem, mint a testvére
met, védeni, óvni szeretném még a széltől is. 
Látom, hogy fájnak a szavaim, jobban szeretné, 
ha szenvedélyes hazugságokat mondanék most; 
|>edig higyje el édes, ez a csöndes, védő sze
retet értékesebb Nem gondoltam, hogy egyszer 
megteszi ezt és hozzám jön. Ha öt perccel ké
sőbb jön, nem talál itthon. Maga olyan tiszta 
menedékhelye volt a lelkemnek. Milyen kár, 
hogy idejött . . Ne sírjon Klárika, édes, csak
ugyan őrültség, amiket beszélek ' De ha maga 
a szép, leánvas asszonyt leikével megértené az 
én kifáradt telkemet, nem haragudnék. Ugy-e?

— Olyan jó kedvvel jöttem . . . szeret
nék hazamenni . . .

— Hol van az ura, Klárika ?
Nem tudom. Sohase tudom, hogy ő hol 

jár. Délután mikor elment, azt mondta, ne 
várjam, későre fog hazajönni.

— Persze . . . Higyje cl Klárika, édes, én 
jobban ismerem a maga lelkét, mint saját
maga. Maga nem szeret engem. Csak unatko
zik otthon. Csak fiatal. Keresi a lelke a szere

káját csak iinmel-ámmal végzi. A napi munka 
befejeztével nem a pihenést keresi, hanem 
a korcsmát, a hol elvtársaival politizálhat. 
Később már a nappalból is elszakít néhány 
órácskát. Villásreggelire korcsmába megy, 
ebéd után a kávéházat keresi fel. A politika 
démona csalja, a szereplés viszketege hajtja. 
Oh hány derék iparost és kereskedőt vitt 
anyagi züllésbe a politika!

Más nemzetek tanuló ifjúsága az iskola 
padjain csak tanulmányainak él; szabad órái
ban pedig a testedzés nemes kedvtelésének. 
Nálunk már a középiskolában is politizál a 
gyereksereg, a főiskolák ifjúsága pedig po
litikai tényezőnek tartja magát. Hát szép 
dolog is a lelkesedés; ne is haljon ki az 
soha az ifjúság szivéből. De mégis jobban 
szeretnök, ha az ifjúság többet tanulna és 
kevesebbet politizálna. Talán az életben is 
könnyebben megállaná a helyét.

.Ámde, kik az ideáljai ? A tudósok ta
lán ? a feltalálók, a munkástársadaloni ki
váló egyéniségei? Dehogy: a politikusok! 
Mindegyik egy választókerület mandátumát 
véli tarsolyában. Ezért nem akar iparos vagy 
kereskedő lenni, mert hiszen ezek nem „uri“ 
pályák. Azért olyan nagy az elégedetlenség 
nálunk, mert csupa tévedt ekzisztenciából 
áll a társadalom. Minél kevesebb munkával 
megélni ez a törekvés észlelhető lépten- 
nyomon. A munkának nincs meg az a tisz
telete, mint más nemzeteknél, hol a politi
kát a hivatásos politikusokra bízzák. Sehol 
a világon nincs annyi s olyan fényesen be
rendezett kávéház. mint minálunk. Es ezek 
a kávéházak napestig tele vannak dologke-

tet érzetét. En biztosan tudom, hogy egyéni
ség nincs ebben a szeretetheti, amely hozzám 
köti. Ha a lelkét elfoglalná az ura : maga en
gem meg sem látna. Asszonylélek . . .

— Jaj ! Jenő, édes, mintha lépteket hal- 
I lanék !

— Ne képzelődjék ! Hozzám csak a bará
taim járnak, azok pedig most valamennyien 
együtt vannak ott, ahol a maga ura is van és 
ahol nekem is lennem kellene e percben.

Alig mondja ki e szavakat a férfi, a köze
ledő léplek egyre jobban hallatszanak.

Hihetetlen gyorsasággal az utolsó pilla
natban, a félig nyitott ruhaszekrény ajtóján 
beugrik az asszony a szekrénybe s a férfi az 
ajtót beljebb taszítja. Abban a pereben lép be 
a házigazda barátja, aki nem más, mint az 
asszonyka férje. Végig dobja magát a pamlagon 
és cigarettára gyújtva, szól :

— Siess fin: l’gy látszik, fölfordult a 
világ, hogy kötéllel kell fogni téged ! A kom
pánia együtt van, várnak.

— Kérlek, nem mehetek . . . Közbe jött 
akadály kényszerit . . . Kérlek.

- Azt hiszed, hogy én hiszem ezt ? Ruk
kolj ki, mi a bajod ?

— Az igazat megvallva : unom az átöl-
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rüló, tereferélő emberekkel, a kik mind a 
haza sorsán rágódnak, de azt nem gondol
ják meg. hogy minden nemzeti nagyságnak 
alapja a becsületes munka, mely talán ki
sajtolja a verejtéket, de gyümölcsöző ered
ménynyel jár, megélhetést, vagyont, Ilimé
vel. tisztességet ád az egyénnek; az állam
nak pedig erőt és hatalmat. Mikor ébredünk 
mi ennek a tudatára ? x.

VEGYES HÍREK
Lapunk felelős szerkesztője külföldi út

járól hazaérkezvén, átvette a lap szerkesztését.
Személyi hír. Czibur Bertalan, kerületünk 

orsz. képviselője e hét folyamán résztvett a magyar 
orvosok es természetvizsgálók Pozsonyban megtai- 
tott vándorgyűlésén.

A függetlenségi és 48-as pártkör uj 
kültagja. Barnai Andor szállodás s megyebizott
sági tag a múlt héten belepett az országgyűlési 
függetlenségi es 48-as partclub kültagjai sorába.

A hetivásár napjának megváltoztatása. 
Walkovszky Béla községi biró egy tid vds eszmét I 
pendített tneg mostanában. Ugyanis a pénteki heti
vásárt keddre akarja áttenni, úgy azonban, hogy 
kisebb hetivásár pénteken is tartassák. E tárgyban 
a járás Összes községeibe átirt s az érdekelt feleket 
értekezletre hívta meg.

Requiem. Néhai Sztáray Antal gróf ha
lálának évfordulóján f. hó 29-én a helybeli kegy
úri róm. kath. templomban az elhunyt lelkiüdvéért 
Oppitz Sándor róm. kath. lelkész misét tartott, me
lyen Sztáray Sándor gróf orsz. képviselő s az ura
dalmi tiszttartók vettek részt.

Cabaret-estély. A f. hó 31-én a Barnai 
szálló nagytermében megtartandó műkedvelői ca
baret-estély iránt nagy érdeklődés mutatkozik, ami 
a szereplő személyek egyéniségét tekintve, szinte 
természetes. A jegyek legnagyobb része már elkelt 
és előreláthatólag zsúfolt ház fogja élvezni a sze
replők művészetét.

Helyreigazítás. Lapunk múlt heti számá
ban az ipartestületi zászlószentelési-ünnepélyröl kö
zölt referádánkban Bajusz Andor főszolgabíró be
szédébe egy sajnálatos értelemzavaró hiba csúszott 
be. Ugyanis a beszéd második bekezdésében, ahol 
az mondatik, hogy: „ ... itt a hazán belül a ma
gvar nemzet megerősödését célozza." ezen szó „meg
erősödését" helyeit meggyőződését vall kiszedve : a 
beszéd befejezése pedig igy hangzott el: „hirdesse 
ezen zászló minden egyes embernek azt. hogy e 
hazában élni s halni kell." Ezen szavak „s halni" 
tévedésből kihagyattak. A két hibát tehát ezennel 
helyreigazítjuk.

Tűz. Nagy tűzi lárma zavarta meg min
dennapi munkájában városunk lakosságát f. hó 
27-én délelőtt. A tűz a Kazinczy-utcában ütött ki 

tözködést, — szólt a férfi kínos nyugtalan
sággal.

— No várj ! majd öt perc alatt fölöltöz- I 
tellek én I Hol a ruhád ?

— Ne bántsd I — kiáltott a férfi valami 
roppant erős és határozott hangon. Nem öltö
zöm '

— Hát te minek kiabálsz igv? Egyálta
lán nem erőltetlek, ha nem akarsz : nem jösz. 
De több őszinteségei érdemelnék tőled. Szer
vusz I

— Szervusz Laci, ne haragudj rám: sza
valnia mondom, holnap valami magyarázatát 
adom viselkedésemnek.

A két férfi éppen kezet fogott bucsuzőul, 
mikor égszakadás, földindulás, dörej-zörej, si
koltás hangzik a hátuk mögött és halálsápad- | 
tan, ruháját mellén görcsösen összeszoritva 1 
ny ögi az asszony :

— Jaj! Itt 1 . . . Itt . . . Az egér! ... az 
egér! . . .

Félelmes, nehéz, fojtó csendesség támadt 
e pillanatban a szobában. A kis szürke regénv- 
hös pedig nyugodtan szaladt tova, mintha 
neki semmi köze se lenne ahoz, ami e jele
net után következik . 

egy csűrben, amelynek udvarán épp javában csé
pelték Ferencsik János föld mi vés termését. A ter
més szára/ volta folytan a tüzet lokalizálni nem 
lehetett s az a szomszédos csűrökre is átharapód- 
zott. A tűzoltóság Dr. Eperjesy Lajos főparancs
nok vezetése alatt kivonult a helyszínére, ahol dél
tájban sikerült a tűz továbbterjedését megakadá
lyozni. A kár 50 (K).OOO koronára tehető s bizto
sítás folytán csak részben térül meg. Ugyancsak 
tűz pusztított f. hó 29-én V’erbóc községben, ahol 
három háztető esett a tűz martalékává.

Polányi Géza jubileuma. Polányi Géza 
kir. közjegyző f. hó 27-én ülte meg 40 éves for
dulóját azon napnak, melyen az ügyvédi vizsgála
tot a budapesti ügyvédvizsgáló-bizottság előtt le
tette. Negyven év minden nyilvános pályán működő 
férfiúnál oly idő. amely bizonyos tiszteletet vált ki 
embertársaink részéről, mennyivel inkább áll ez egv 
olyan puritán jellemű, fényes tulajdonságokkal meg
áldott férfiúval szemben, mint Polányi Géza, a ki 
az egész idő alatt, úgyis mint ügyvéd s az utóbbi 
12 év alatt mint kir. közjegyző, vezető szerepet ját
szik társadalmi életünkben, akit úgy kartársai, mint 
a nagy közönség részéről osztatlan tisztelet s nagy
rabecsülés környez. Polányi Géza azon kevesek 
közé tartozik, a kikkel manapság, az anyagiasság 
s haszonlesés korszakában csak elvétve találkozunk, 
aki a közügy szolgálatában és városunk minden 
fejlődési mozzanatában active és önzetlenül részt
vett s wnunkálkodott. Nincs az a nemes cél, a mely
nek javara az elsők között ne áldozott volna s nincs 
az a szűkölködő szegény ember, aki ha hozzá for
dult, meghallgatásra ne talált volna. Polányi Gézát 
negyven éves ügyvédi, illetve ami szintén ügy
védi functio számba megy közjegyzői működése 
alkalmából a helybeli ügyvédi kar Frőhlich Gyula 
ügyvéd vezetése alatt és a kir. járásbíróság bírói 
kara Bereznay János kir. járásbíró vezetésével tes
tületileg üdvözölte lakásán f. hó 27-én a déli órák
ban. Frőhlich Gyula melegen üdvözölte a jubilánst, 
biztosította őt kartársai * barátai szeretetéről. nagy
rabecsüléséről s hosszú, boldog életet kívánt neki. 
Az üdvözlésre Polányi Géza meghatottan válaszolt, 
s szép szavakban szívélyesen megköszönte az iránta 
megnyilvánult figyelmet, majd dúsan terített villás
reggelivel kínálta meg a nála tisztelgőket. Este a 
polgári dalárda szerenádot adott a népszerű jubi
láns tiszteletére s üdvözölték őt városunk és a vi
dék többi számottevő tényezői is. Itt említjük 
meg, hogy e nap emlékére Polánvi Géza a nagy
mihályon alakulandó általános jótékony nőegylet 
javára 200 koronát adományozott Walkovszky Béla 
községi biró kezeihez.

Az ipartestületi zászló megkoszorúzá
sához. Lapunk múlt heti számában az ipartestü
leti zászlószentelési-űnnepély végső befejezésekép el
nézésből elmulasztottuk föl jegyezni, hogy a zászlót 
Buzay Erzsiké k. a. megkoszorúzta. Ezen minden 
tendentia nélküli ténykedésünk helyreigazitásakép. 
készséggel registráljuk ezennel, hogy a kisasszony 
a zászlót a koszorús leányok nevében ezen jelmon
dat kíséretében koszoruzta meg: „E zászló vezesse 
boldogulásra iparosainkat."

Betörők garázdálkodása. Kilik Hermán 
nagymihályi lakos kamrájának ablakát f. hó 19-én 
éjjel ismeretlen tettes betörte s a kamrából (i drb 
görög-dinnyét elvitt. Ugyancsak betörő járt Hellin- 
ger Mór szatócs iizL .ében is. honnét ugyanazon 
éjjel 3 csomag cigarettát, 13 drb szijofctort és több 
tárgyat ellopott. A helybeli m. kir. csendőrőrs a 
nyomozatot megejtette s Karczagi Károly őrsveze
tőnek sikerült a tettest Vészeli János nagymihályi 
munkás személyében kideríteni, akit letartóztattak 
s bekísérték a saujhelyi kir. ügyészség fogházába.

Boronkay Zsigmond, Boronkay Béla nyug,
m. kir. adotárnok fia. a rimaszombati m. kir. föld
mű es-iskolában a gazdasági munkafelügyelői vizs
gát kitűnő eredménynyel letette.

Közgyűlési kiküldöttek választása. Az 
uj munkásbiztositási törvény a kerületi munkásbiz- 
tositó pénztárak önkormányzati szerveiben a mun
kaadók és alkalmazottak egyenlő arányú képvise
letét állapítja meg. Ez okból szükségessé vált a 
nagymihályi közgyűlési kiküldöttek választása, mely 
választás f. hó 21-én d. u. 5 órakor tartatott meg 
a városháza tanácstermében Fejér Elemér sz< >lga- 
biró elnöklete alatt. Megválasztattak a munkaadók 
részéről: Kolozsváré Ödön. Malatinszky László, 
Grófi uradalom, Landesntan Vilmos, Sörgyár, Mis- 

kovics Béla, Kozma András, Frimmer György, Srega 
József, 1 loszpodár Andor és Mastsenyik Ede. A 
biztosított alkalmazottak kebeléből : llruska Alajos, 
Hruska Ödön, Ruczky Endre, Simko Gyula, Hor
váth Andor, Lisztes Sándor, Zboján Sándor. Lesz- 
nvák Károly. Dobozt Lajos, Fetterik Andor, Strömpl 
Jenő és Kalinovszky Béla.

Tragikus halál. Busanyics Mihály szalóki 
földniivelö (> éves leánykájára f. hó 27-én a szom
szédos kertben volt szán, a gyermek vigyázatlan
sága folytán reá dőlt. A gyermek oly súlyos sé
rüléseket szenvedett, hogy másnap meghalt.

Értesítés. A nagymihályi állami elemi isko
lában és a vele kapcsolatos gazdasági ismétlő is
kolában. továbbá az állami kisdedóvóban, végre 
az iparos tanonciskolában a beiratások szeptember 
hó 2-án kezdődnek s bezárólag szeptember hó 7-ig 
tartanak. Az állami iskola tandija 4 korona, a be- 
iratási dij 1 K 50 f. Az állami kisdedóvó tandija 
2 K 40 f. Tandíj fizetés alól fölmentés csak a vá
ros elöljárósága által igazolt szegénység esetében 
történhetik. Beiratási dij fizetése alól senki föl nem 
menthető. Az állami iskola I. osztályába beírandó 
tanuló szüleje vagy gyámja kíséretében tartozik 
jelentkezni ; a vidéken szülöttek „Tanúsítvány" nél
kül föl nem vehetők. — Fölhivatnak a szülök és 
munkaadók, hogy gyermekeiket, illetve tanoncai- 
kat a meghatározott időben beíratni el ne mulasz- 
szák, mert a beiratásra szánt időn túl jelentkezők 
is mulasztókként az elöljáróságnak ki fognak adatni.

Az igazgatóság.
A nagymihályi állami népoktatási in

tézetekben az uj állami tanterv és utasítás alapján 
használandó tankönyvek és tanszerek Landesntan 
B. köny v- és papirkereskedésében kaphatók.

Lajos-napja. F. hó 25-én vasárnap Lajos- 
napja volt, melyen szerte ez országban hálás ke
gyelettel ünnepelték meg annak a lánglelkü férfiu- 
nak a dicső emlékezetét, a kinek gyújtó szavára 
százezrek ragadtak fegyvert, aki a mai Magyaror
szág alapjait lerakta s akit a magyar nép Kossuth- 
apánknak nevezett el. A függetlenségi képviselők, 

már mint azok, akiknek nem nyílt alkalmuk a 
sokat szidott Gotterhalte előtt térdre esni — meg
ragadták e napon az alkalmat, hogy a fehér asz
tal mellett elkurjantsák magukat — a hazáért. Ütöt
ték, verték a mellüket, hogy igy, hogy amúgy, es- 
küdöztek égre-földre, hogy úgy segítse őket az Is
ten, amilyen hívek lesznek Kossuth Lajos eszméi
hez. Amint azonban megnyílik a parlament, legott 
megkezdődnek a végnélküli szavazások és kézle
gyintésre milliókat szavaznak meg derüre-borura 
közös hadseregnek, haditengerészetnek. Aki pedig 
ez ellen felszólalni merészkedik, annak a jó Isten 
legyen irgalmas. Lecsepüzik, lehazaárulózzák, le- 
darabontozzák. — Valóban minden jel arra vall, 
hogy a mai törpe epigonok messze elkalandoztak 
Kossuth Lajos fenséges eszméitől s égető szükség 
volna egy olyan pártalakulásra, melynek keretében 
kibontható legyen a mai többség által begöngyölt, 
tiszta, hamisittatlan függetlenségi és 48-as jelsza
vakat hirdető lobogó, hogy ha majdan „Kossuth 
Lajos azt izeni, mindnyájunknak el is kell menni!“

Polgári leányiskolái tanfolyam. A nagy
mihályi polgári fiúiskolával kapcsolatban a f. 1ÍK>7. 
év szeptember 1-től leánytanfolyani szerveztetik. 
A tanfolyam 4 osztálylyal nyílik meg 4 tanár ve
zetése mellett. A tananyag elvégzésénél minden
ben az állami leányiskolák tanterve szolgál irány
adóul. Különös gond fog fordittatni a rajzokta
tásra. A tanfolyamon résztvehetnek mindazon le
ánytanulók, akik az elemi iskola IV., V. és VI. 
osztályait elvégezték, vagy a kiknek a polg. isk. 
I. II. s 111. osztályaiból bizonyítványuk van. Évi 
tandíj KM) korona, amely 2 3 részletben, esetleg
havonként is lefizethető. Jelentkezni lehet szept. 
1 8-ig Csollák llár igazgatónál.

Állategészségügy. A szomszédos szob- 
ránci járásban a ragadós száj- és körömfájás ter
jed és már Gézsény ben is fellépett s ezáltal járá
sunk is veszélyeztetve van a behurcolás által. A 
legutóbbi szobránci vásárról fertőzés gyanús álla
tok Lasztoinérba és Izlni gyára szállíttattak. A ha
tóság a legszigorúbb óvintézkedéseket léptette életbe 
a járvány elterjedésének megakadályozására. Aján
latos továbbá, hogy minden legcsekélyebb jelenség 
a főszolgabírói hivatalhoz azonnal bejelentessék. A 
nagymihályi járás területén Alsókörtvélyeseil, But- 
kán. Sámogyon. Gödrösön, Topolyánban, Petrócon 



sertésvész, Déiiesujfaluban sertésorhánc, Alsókőrt- 
vélyesen juhrühkór, Lasztoméron, Mészpestm lép. 
fene, Bánóéi >n juhhimlő uralkodik. Márkcsenicrnyén 
és Őrmezőn a lépfene-járvány megszűnt.

Értesítés. A nagyinihálvi nyilvános pol
gári fiúiskolában a beiratások az 1907 908. tan
évre szeptember hó hó 1. 2. 3. s 4. napjain esz
közöltetnek. Előjegyzéseket azonban mar most is 
elfogad az igazgatóság. A javitó s tantervkülön- 
bözeti vizsgálatok szeptember 2-án délelőtt tartat
nak meg. Javitó vizsgálatot az a tanuló tehet, a 
ki egy, két, vagy legfeljebb három tantárgyból ka
pott elégtelen osztályzatot. A javitó vizsgálatot 
kérő folyamodványok augusztus 15-ig nyújtandók 
be az igazgatósághoz. Tantervkülönbözeti vizsgá
latra azok jelentkezhetnek, akik a gimnázium vagy 
a reáliskola 1. II. 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. 11. illetőleg III. osztályába kérik 
a fölvételt. A tantervkülönbözeti vizsgálatok anya
gara vonatkozókig s a tanulók mindennemű ügyé
ben szívesen ad felvilágosítást az igazgató, ha ez 
iránt (akár személyesen, akár levélben) megkeres
tetik. — Fölkéretnek mindazon t. nagyinihálvi 
szülők, akik a jövő 1907 —908. iskolai tanévben 
Aidéki tanulóknak lakást és élelmezést hajlandók 
adni, hogy eme szándékukat Csollák llár igazga
tónál jelentsék be.

A szükséges tankönyvek és tanszerek Lan- 
desman B. könyv- és papirkereskedésében kaphatok.

Halálozás. Rozgonyi Mariska, néhai Roz- 
gonyi Fereticz volt rákóci körjegyző leánya, f. hó 
28-án hosszas szenvedés után 23 éves korában 
meghalt.

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 úgv hiszem, 
hogy ezen soraim sok olvasója, ha csak szellem
ben is, ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próa 
által személyesen meggyőződnek.

Vegyen, — úgy mondtam az emberekhez, 
1 liter vizet, hagyja ezt egy teli kanál, körülbelül 
15—20 gramm, F'ranck-kávé-pótlékkal, ami felesége 
konyhájában bizonyára meglesz, 5 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.
lia azután szomjas, akkor igyék ezen Franck- 

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

A „F'ranck" 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.

Felelőn szerkesztő : Dr. Kállai József.
Kím<I<’>Iiívxtali miivezető Lindái Jóxxef

Hirdetések.
Eladó 60 darab

szőkeszörü tenyésztésre kiválóan 
alkalmas uradalmi FAJMALACZ. 
Áprilisi fiadzás. Cil11 -1 kiadóhivatalban.

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

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

Bővebb felvilágosítást nyújt

Novakovszky Lajos háztulajdonos,
lakik ugyanott.

Értesítés.
Van szerencsém a t. közönséget érte

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

Zsák és ponyva kölcsönképen is adatik.
Tisztelettel

FREUND MÓR
Nagyniiliálv, a gör. kath. templommal szemben.

Van szerencsém a n. é. közönség szives 
tudomására adni, L>.g\ cukrászdámmal 
kapcsolatosan egy a mai kor igényeinek 

megfelelő

Pék-üzletet
nyitottam, amelyben naponta friss sütemé
nyek, különösen finom házi vajjal s kömény
maggal készített kifli, vajas zsemlye, úgy
szintén Graham-kenyér stb. stb. kaphatók.

T. vevőim kívánságára a süteményeket 
házhoz is szállítom.

A nagyérdemű közönség szives pártfo
gását tisztelettel kéri

MARKOVITS KÁROLY
cukrász és sütő.

Viszontelárusitók kedvezményben részesülnek.

Iroda áthelyezés.
Ezennel van szerencsém üzletfeleimet és 

ismerőseimet értesíteni, miszerint 25 év óta 
fennálló hirdetési irodámat f. évi 
augusztus hó 1-én

Budapest, VII. Kár oly-körut 13.1. em.
helyeztem át. Kitűnő tisztelettel

ECKSTEIN (Elek) BERNÁT
hirdetési irodája

Budapest. VII. Károly-körut 13. I. emelet.
Telefon 36 24

Egy teljesen jó karban lévő, alig használt
---------- LAKOS-féle----- — 

acetylen gázfejlesztő 
- készülék —
mely több láng táplálására gázt fejleszt és 
ugv magánlakásban, mint üzlethelyiségben 
MT* robbanásmentesen 
használható, jutányos áron eladó

Herczik Bélánál
Nagymihályon.

Lakásváltoztatás.
Seszták Antal ácsmcsici lakását 

a Sztáray-utczán lévő házába helyezte át.

Vasúti menetrend.
— érvényes 1907. május 1-töl. —

Indul Nagymihályből:
Budapest felé

Heggel 5 óra 34 perez. 1
Délután 2 óra 49 perez.
Este fi óra 03 perez. 1

Kassa felé
Heggel 5 óra 34 perez, j
Este fi óra 03 perez, i

Mező-Laboré: felé
Délelőtt 9 óra 20 perez. |
Délután 2 óra 57 perez.
Este 9 óra 29 perez.

Érkezik Nagymihályba :
Budapest és Kassa felöl

| Délelőtt 9 óra 12 perez.
Délután 2 óra 44 perez.
Éjjel 9 óra 24 perez.

Mező-Labnrez felől
Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.

i Este 5 óra 53 perez.

A »HATTYÚ* gözm osó- 
intézetben (Laborcszögön) 
f. évi junius hó 1-étől egy 
férli-ing vasal ása 
csak 8 krba kerül.

Előfizetési ára:
r.gész vvre 28 kor. el évre 14 kor.

gy liora 2 40 kor.

BUDAPESTEN AZ EGYETLEN
független ellenzéki nagy napilap

AZ ÚJSÁG
Negyedévre 7 kor.
Megrendelési cim : AZ ÚJSÁG kiadóhi-

Tankönyvek 

és tanszerek
= az 1907—1908. tanévre = 

úgy az elemi, mint a polgári 

iskola számára KAPHATÓK:

LflNDESMflN B. 
könyvkereskedésében Nagymihályon. 

Táskák
■■R óriási választékban. ■■

10 koronát takarít meg mindenki, aki öltönyeit R E ICH ADOLF férfi-szabónál Nagymihályon ké.xitteti. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb divatu szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.
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MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:
ETERNIT MÜVEK 

HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. amdrássy-út33.

Eláru-sitc hely:

Brügler Lajos Nagymihály.
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HASGHEK és RÓZSA
KŐFARAGÓ MÜÉPITÉSZETI VALLALAT ES SIRKO-RAKTAR 
---------- - __ KASSA, Pesti-út 9 a. = 

Fiók : NAOYMIHÁLV, Andrássy Dénes-utcza.

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

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

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

kiváló tisztelettel

HASCHEK es ROZSA.
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Budnpe.t,

lóhere-cséplők
és aratógépek

kukorlcza-

egyéb gazdasági gépek.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Vóoxl-körút 03,

Utal a legjutínyosabb Irak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gőzcséplőgépek,
^zalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, 
tlsztWrosták, konkolyozók, kaszáló- 

azénagyUjtők, boronák, sorvetőgépek, 
kapálók, szecskavágók, répavágók, 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
“ és 3-vasu ekék és minden■ czél-ekék, 2-

Plánét Jr.

□isHsesesEisasasesBsesBSHse □

1

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
elvállal mindenféle temetéseket vidéken?is. és pedi£ a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. = ■—....

••••••••••••••••••••••

A gyászeset megtörténté
vel, a hozzátartozók bármi 
módon tett értesítésére, vi
dékre is a lehető legrövi
debb idő alatt az intézet 
megbízottja tiszteletét te- 
endi a rmdeln ény átvé
tele végett es gondoskodik

/• uk'ijinrsíil,' 1 fettől kezd re feljebb, érezkoporsőkat uiiermekcknek 7 feltől feljebb, naffi/nak 
-----  - Z ff/?/ öl n(t(insátfban frttől et/é.sz őt Hl fethj. ---- :

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kápolnák. termek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival. koszorú-kocsival és saját testőrökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 
■ ■ rendelménynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik.

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.
Siirgönyczím: Temetkezési "V^állalat ITag'ymih.ály. ■

Nyom. Landesuian B. könyvnyomdájában.


