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A nagymihályi áll. iskolai gondnokság.

Az uj népoktatási törvény alapján ösz- 
szeállitott állami iskolai gondnokság f. hó 
6-án tartotta — Polányi Géza közjegyző 
elnöklete alatt — első, alakuló ülését.

Tán nem végzek felesleges munkál, 
ha kiemelem az uj gondnokság összeállítá
sát, a régivel szemben. Mig eddig a gond
noksági tagok csak kinevezettek voltak, s 
a község, jóllehet, hogy az iskola dologi 
kiadásait legnagyobb részben ő fedezi, a 
gondnokságban helyet nem talált, addig 
most a gondnokság fele részben a főispán 
által kinevezett, fele részben pedig az is
kola fentartásához anyagi áldozatokkal hoz
zájáruló község képviselő testületé által és 
saját kebeléből, tehát a lakosság bizalmát 
élvező férfiak közül választott tagokból áll.

A nagymihályi gondnokság, ha min
den tagja megjelenik, immár szép gyüle
kezet. A tagok száma összesen 32, ezek 
közül 12 tag kinevezett, 12 tag a község 
által választott, 6 tag állásánál fogva hi
vatalos, 2 tagot pedig a tanítótestület saját 
kebeléből választott s igy a tanítóság az 
igazgatót is beleértve, ki hivatalból tagja 
a gondnokságnak, 3 tag által van képvi
selve. A nagymihályi társaság szine-java 
benne van a gondnokságban, s ebben lá
tom biztosítékát annak, hogy ez iskola 
iránt eddig is megnyilvánult rokonszenv,

TARCZA.
A piros szekfü.

Gábor ur fejebubján kopasz volt, tarkóján 
pedig őszülni kezdettek a megmaradt hajszálak. 
Korán jön rá a dér, jeléül annak, hogy a szép 
derűs, tavaszi napok és a vérforraló nyár immár 
elmúltának. Beköszöntött az ősz, a lassú átmenet 
a teljes kihűlésbe, a fagyos, örömtelen télbe. Gá
bor ur nem fogadta tragikusnak a változást. Fi- 
lozóf elme volt, tudta hogy tavasz után nyár, nyár 
után ősz következik s hogy ha már az ősz itt 
van, a tél sem maradhat el sokáig. Csak némi
képpen csodálkozott, hogy mindez ily gyorsan kö
vetkezik. Alig hogy belemelegedett a fiatalos, hő- 
vérü életbe, ime már is letarolódott a szögfekete 
haja s a megmaradt szállakat szürkére festette a 
korai dércsipés. Lassan-lassan elmaradoztak tőle 
a fiatalos szórakozások, a leányok, az asszonyok, 
akik eddig megédesítették az életét. Észre sem 
vette, hogy kopott ki belőlük. De nem kívánta 

‘őket vissza.
Uj életre rendezkedett be. Komoly lelki emó

ciók nélkül való, csendes, egyhangú életre. Mint 
az óraketyegő járta meg hivatala, szokott korcs
mája, rendes kávéháza és garzonlakása között az 
utat. Más ember talán ridegnek és unalmasnak 
találta volna ezt az életet s kereste volna a nagy 
mindent átformáló változást. Gábor ur nem. Miéit ? 
Minden jól v.an úgy, a hogy van, terhére lenne 
szakítani a megszokottal s kizökkenteni élete folyá
sát a kiszabott sínekből. Arra a hátra levő csekély 
időre ? Oly gyorsan szaladnak a napok. Rövid, 

melyet közel 25 éves fennállása óta kifej
tett hazafias munkásága által magának mél
tán kiérdemelt mert e község magyarrá 
tétele ez iskola elvitázhatatlan érdeme 
a jövőben még hatványozott mértékben ki
fejezésre jut.

Szükség is van egv tartalmas és szép 
számit gondnokságra, hogy a reá bízott 
hatáskörnek megfelelhessen. íme 16 osztály
ban tanítják már a kultúra elemeit s e né
pes iskolát a családdal kapcsolatba hozni, 
éppen a gondnokság van hivatva az által, 
hogy tagjai minél gyakrabban az iskolai 
tanításokon megjelenve, az iskola munká
járól meggyőződést szereznek, e munka 
értékét felismerve és értékelve az iskolában 
tapasztaltakat a nagyközönség elé hozva, 
ott a közmegelégedést, az iskola iránti ér
deklődést és jóindulatot felébreszszék, ez 
által pedig a tanító munkáját nagyrészben 
előmozdítva ; mert ha a gyermek otthoná
ban az iskoláról csak a tisztelet hangján 
említés történik, az iskola többet tehetne, 
mint a jelen körülmények közt. Viszont a 
tanítóra nézve sem lehet közömbös azon 
tudat, hogy iskoláját legalább kéthetenkint 
egyszer egy-egy gondnoksági tag látogatja, 
még azon esetben sem, ha ezen gondnok
sági tag esetleg teljesen laikus, ami meg
engedem előfordul. De ha valaki ma laikus, 
abból még nem következik az, hogy hol
nap is annak marad, s feltéve ha úgy volna.

megszálló vendégei vagyunk csak a földi létnek. 
Igazán nem érdemes !

A legjobb, legpuhább karosszék a kávéház
ban Gábor űré. Kényelmesen helyezkedik el benne. 
Az egyik pincér már hozza a középbarna pikoló 
kapucniért. A másik a reggeli lapokat. A harma
dik, a főpincér már készíti a jól szelelő finom szi
vart, gyufát is gyújt hozzá. Gábor ur rágyújt s 
a mint az első kékesen szálú füstkarikákat leve
gőbe bocsátja, megbékélt, kellemes érzés tölti el.

Bizonyos családias érzéssel néz körül a már
ványasztalok között. Mosolyogva bólint a kassza 
felé. Fiatal alig 18 éves leány trónol ott a kocz- 
kaczukrok és a likörös üvegek társaságában. Ham
vas rózsaszínű arcú cukorbaba, széles váll, dom
ború kebel, karcsú csípők, szépen fejlett formák. 
Gábor ur csettent a nyelvével. Régi jó időkből 
megmaradt az a müértő szokása, hogy méltá
nyolja az asszonyi szépséget. Egy darabig gyö
nyörködve nézi a leányt, aki kényeskedő, finnyás
sággal rendezi apró edénykébe a kockacukrokat. 
Mintha minden mozdulatával azt hirdetné, hogy 
ez nem az ő szokott rendes foglalkozása, csak 
azért végzi, mert neki is úgy tetszik. A kisasszony 
a kávés lánya tudni illik. Gábor ur jól tudja ezt. 
Azt is tudja, hogy mit jelent az. hogy a kis nőt 
itt látja. Azt, hogy a másikat, aki tegnap ült ott, 
a rendes kasszakisasszonyt elküldték. Holnapinál 
más fog ottan ülni. Piros blúz helyett sárga blúz. 
Ejh I az is mindegy.

Gábor ur sorra nézi a szomszéd asztalokat. 
Valamennyinél ugyanazok a megszokott arcok. 
Mintha távoli családtagjai volnának, gondolatban 
üdvözli őket. Elégedetten bólint fejével, amint az

ez nem változtat a tételen, mert hiszen a 
gondnoksági tag feladata a tanmenet fő 
oktatási módszer menetére és mikéntjére 
ki nem terjed.

Midőn tehát a gondnokságot megkez
dett működése alkalmából üdvözöljük, re
méljük ambicziót lel majd abban, hogy ál
lami iskolánk céljának minél megfelelőbb 
legyen, hogy a vegyes osztályok is kellő 
elhelyezést nyerjenek, — mert a mostani 
állapotok igazán tarthatatlanok — a köz
ségi elöljáróság pedig közelről látva majd 
az iskola és beiskoláztatás körüli bajokat, 
azokat nagyobb sietséggel orvosolja, az 
egyes tagok pedig szakítsanak maguknak 
majd annyi időt, hogy az osztályokat szor
galmasan látogassák, különösen az uj ta
gok jöjjenek, hadd lássák és hallják a taní
tót munkában s tudom azt fogják tapasz
talni, hogy a tanítóság lassú, de biztos lé
pésben halad a kitűzött cél felé. S ha a 
tanítótestület nehéz munkája sikerének elő
feltételei meglesznek, nincsen messze azon 
idő, midőn hő óhajunk községünk tiszta 
magyarrá tétele - megvalósul. Adja Isten, 
hogy ez mihamarabb legyen. Regnis.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket, a kik még hátralékban van- 

i nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
| azokat mielőbb megújítani illetve a hát- 

ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne- 
i h°gy a !aP szétküldésében fennakadás 
| álljon be. A KIADÓHIVATAL.

üvegtáblán keresztül kinn az utcán megpillant 
egy siető alakot. Az is ide jön. Már itt is van. 
Ott bókol a kassza előtt. A kisasszony vőlegénye. 
Nagy marékra való piros szekfüt hoz. Mind a 
leánynak adja. Az édes niosolylyal köszöni meg. 
A pincérek sietve hámozzák le a gazda jövendő
beli vejének kabátját. A vőlegény közvetlenül a 
kassza alatt ül le egy asztalhoz. A leány közelebb 
húzódik hozzá. Lehajol a márvány trónról, úgy 
beszélgetnek.

Gábor ur nézi őket. Kedvenc tanulmánya ez 
a pár ember. A rózsa piros lány. S a pergament 
arczu férfiú. Nem szép ember. Az irodaszobák 
megszokott, hétköznapi örökösen fáradt, hamar 
elnyűtt férfitipusa.. Regényét Gábor ur jól ismeri. 
Itt játszódott le ebben a kávéházban. Most egy 
esztendeje még egyszerű, közönséges vendég volt 
az az ur. Néhányszor látta a leányt. Megismer
kedtek. Rövid barátkozás. És ime már mátkapár 
lettek. Mily hamar megy némely embernél az 
ilyesmi ! Ha nadrágot vesz, kiforgatja, beforgatja, 
megtudakolja angol posztó-e vagy Brünni posztó ? 
Ha ellenben feleséget vesz, egy-kettőre készen. 
Tetszik a leány, punktum. Milyen érzések, milyen 
gondolatok laknak benne ? Ki törődik azzal.

A leány féltestével kihajol a kasszából, egé
szen közel a férfihoz. Igv susognak. Gábor ur el
fordul tőlük azzal a szándékkal, hogy újságjaiba 
temetkezik. Nem sikerül. Szemét visszavonzza az 
a kép. Talán neki van igaza. Vagy ha sokat vizs
gálódnék is. Megismerheti egyik ember, mi lakik 
a másikban ? mindenképen lutri. Vagy sikerül, 
vagy nem sikerül. Ennyi az egész.

A leány díszes vázába rendezi a márvány-

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



Széchényi László gróf és neje Vanderbilt 
Gladys Őrmezőn.
— Saját tudósítónktól.

— ápril 7.

Széchényi László gróf ifjú nejével. Vanderbilt 
Gladyssel f. hó 5-én vasárnap tartotta bevonulá
sát a Széchényi grófok ősi fészkébe Őrmezőn. 
Hogy városunkban különös érdeklődés nyilvánult 
meg az érdekes házaspár jövetele iránt, az csak 
természetes, mert hiszen Őrmező közigazgatási 
járásunkhoz tartozik s ha Budapesttől kezdve egé
szen Nagymihályig minden vasúti állomáson ten
gernyi nép várta az átutazó grófi párt, annál ter
mészetesebb, hogy a nagymihályi vasúti állomást 
vasárnap délután a város apraja-nagyja szorongá
sig megtöltötte s ideges kíváncsisággal várta az 
újhelyi vonat megérkezését. Széchényi István gróf, 
László gróf bátyja is ide jött elébe a grófi házas
párnak. Az időjárás is kedvezett a kirándulásnak, 
meleg tavaszi napfény öntötte szét sugarait a vas
úti állomáson koncentrált divatos kalapok valósá
gos erdejére s a kalapok alól kikandikáló szép női 
arcocskákra, akiket igy egytömegben együtt habár- 
csak látni is, nem megvetendő dolog. Természete
sen, mint ilyenkor már szokás, megindult a flirte- 
lés s erre bőven is volt idő, mert a vonat félórai 
késéssel indult el Sátoraljaújhelyből, azonban a 
sok tréfálkozásnak és találgatásnak a vonat be- 
robogása véget vetett. A vonat beérkeztével 
megindult a harc a felszállás körül, mindenki kö
zelébe akart jutni annak a zöldre festett 46-os 
számú termes lefüggönyözött külön kocsinak, mely
ben a grófi pár az utat megtette. Nagy nehezen, 
iszonyú öklelődzés és tolongás között sikerült a 
fölszállás, amiben azonban nem volt köszönet, 
mert nemhogy a közelébe fért volna valaki a grófi 
párnak, de még egy közönséges kupéba való be
jutásról sem lehetett szó s mindenki kénytelen volt 
megállani azon a helyen, a hová a sors éppen 
állította s miként Lóth feleségének nem volt sza
bad hátra nézni, úgy itt lehetetlenség volt akár 
előre, akár hátra, avagy jobbra vagy balra fór. 
dúlni s már-már attól lehetett tartani, hogy vagy 
sóbálványává rtierevediink. vagy pedig pácolt he- 
ringekké válunk, annyi ember tolongott a folyosón 
s a kupékban. Szerencsére komolyabb baj nem 
történt s vigasztalásunkra szolgált, hogy kéznél 
volt éppen a nagymihályi kórház jeles rendelő 
orvosa Miklós Móricz dr.. a ki kész volt első se
gítségben részesíteni az erre szorultakat. A vonat
ban a demokrácia is fényesen érvényesült ez alka
lommal. nem hiába szólt ezen tolongás a demok
rácia klasszikus hazája egyik milliárdos leányának, 

pulton a piros szekfüket. A férfi is. ő is, elvesz
nek Gábor ur szeme elől a csokor mögött.

\ irágos fal mögött vesznek cl s Gábor ur 
elszomorodik. Talán azért, mert nem latja őket. 
Vagy egyébért ? Az ég tudná megmondani.

Ez délután megtörtént. Este vacsora után 
pedig Gábor ur minden eddigi rend és szokás el
lenere visszament a kávéházba. Úgy hagyta a fi
atalokat, elveszve a piros szekfübokor mögött. Ez 
a kép vonzotta vissza. Látni akarta őket. Az agg
legények szeszélyesek, mint a vén kisasszonyok. 
Vannak ilyen bogaraik.

A leány még mindig ott ült a kasszában. 
De i vőlegény hiányzott. Gábor ur elégedetlenül 
ült le kar- >*székebe. Mogorván rendelte meg piko- 

-■ .c Némi családias föl melegedést várt attól, hogy 
i iies párt együtt lássa. Es most ridegnek, 

-uyatoitiiak tűnt fel előtte a kávéház.
’e 1 leány mintha nem unatkoznék s nem 

rezné a vőlegény hiányát. Mosolygó arca 
' i Gábor ur a régi jó időkből emléke
it a. hogy a szerelmes nők szoktak igy kipi- 

amikor azt látják, akinek szivüket ajándé
kuk. Csillámló szeme bizalmas, kedveskedő su

ny Hassal gyakran száll jobbra mindig ugyanahhoz 
az asztalhoz.

Gábor ur követi a pillantás irányát. S a te
kintetét egyszerre lefogja, leköti, lenyűgözi egy 
piros szekfii. Egy piros szekfii. mely onnan szár
mazik. a márványpulton álló nagy csokorból, most 
pedig hivalkodva ékíti egy csinos huszártiszt attil- 
láját.

Gábor ur haragosan szív egyet a szivarján :
— Úgy kell neki!!! Ila nadrágot venne, 

jobban meggondolná !

| mert a ll-od osztályú folyosón, a hol nagy kínnal 
I álltunk, lll-ad osztályú utasok is szorultak.

Megérkezés Őrmezőre.
Nagy kínok közepette megérkeztünk az őrme

zői vasúti állomásra, az útba cső NátaFalvác 
szintén nagy embertömeg várta a vonatot, éljen- 
zett, no meg fölszállott. s itt Nagymihályból 
Bajusz Andor főszolgabíró, Fejér Elemér tb. fő
szolgabíró. Polányi Géza kir. közjegyző, Bcreznay 
János, Garbinszky Sándor, Sallay Béla kir. járás- 
birák. IFa/AofSZ/ry Béla Nagymihály város főbírája, 
Eperjesy Lajos dr. urad, ügyész stb stb. várta az 
érkező vonatot, a mely (I. u. 4 órakor érkezett be 
az állomásra. A vonatból kiszálló grófi párt Joos 
János urad, intéző üdvözölte elsőnek s egy gyö
nyörű virágbokrétát nyújtott át az ifjú párnak. 
Majd előlépett Bajusz Andor, járásunk föszolgabi- 
rája s szép beszéddel köszöntötte Széchényiéket, 
mire a köszöntés véget ért s a gróf egyenként 
kezet szorított az egybegyült urakkal s bemutatta 
nejének francia nyelven Bajusz főszolgabírót és 
Polányi kir. közjegyzőt. Ezalatt gyorsan eloszlott 
a félénk tartózkodás szorongó varázsa s minden 
ember szeme az ifjú, messze idegenből ideszakadt 
asszonyra szegződött. A grófné — aki fölötte bá
jos, kedves, barna nő, — mélyen meghatva, mo
solyogva hajlongott s köszönte meg a nem várt 
lelkes s ünnepélyes fogadtatást, majd a reá vára
kozó négyfogatu virágokkal díszített hintóba ült, 
a hová követte férje László gróf, a bandérium 
vezetője intett társainak s lassan megindult a me
net. Legelői a lovasbandérium haladt, utána hosszú 
kocsisorban az ünneplő közönség. Amerre elha
ladtunk, mindenünnen lobogókat lengetett a szél. 
Az apró nemzeti színű és amerikai zászlócskák 
gyönyörű harmóniában olvadtak össze a Széché- 
nyi-szinekkel, a házak ablakaiból asszonyi kezek 
kendőket lobogtattak, a falu népe örvendezett, 
hogy végre hazaérkezett földesura és elhozta ifjú 
hitvesét is.

A kastély előtt.
A park bejáratánál diszkaput emeltek. A ka

putól jobbra és balra emelvényt állítottak. Amikor 
az ifjú pár kocsija az emelvény elé érkezett, a ban
dérium vezetője megállította csapatát s erre meg
állapodott az egész ünneplő közönség. László gróf 
lesegitette nejét a kocsiból s az ünneplő sorok élén 
várta a bejelentett üdvözlést. Csakhamar előlépett 
Tellyesniczky őrmezői plébános s egyszerű kere
setlen szavakkal köszöntötte otthon földesurát és 
fiatal feleségét s nagy boldogságot kívánt nékiek. 
Majd a fehérruhás leányok közül előlépett egy 
csinos kis leány s ékes magyar beszéd kíséretében 
egv óriási mézeskalács-szivet nyújtott át a grófné- 
nak. A grófnét az egyszerű ünneplés, a szeretet
nek keresetlen szavai egészen meghatották. László 
gróf az agg plébános szavaira az elérzékenyiilcs 
hangján körülbelül a következőket mondotta :

Mélyen tisztelt Uraim !
Nagyon köszönöm ezt a nem várt, ezt az 

impozáns fogadtatást, a melylyel lehetővé teszik 
nekünk, hogy feleségem itt Magyarországon il
letve Zemplénben s különösen itt Őrmezőn, már 
mindjárt az első nap odahaza érezze magát s 
igazi magyar asszony legyen. Isten éltesse Önöket!

A beszéd nyomán felhangzott éljenzés lecsil- 
lapultával, karonfogta feleségét s a kastélyba sietett.

A kastélyban.
Itt özvegy édes anyja, Széchényi Imrémé grófné 

várta őket az anyai szív repeső szeretetével. Meg
ható családi jelenet következett erre. Anya, fiú s 
meny sírva borultak egymás keblére s a jelenvol
takat is mélyen meghatotta a szép jelenet.

Lóverseny Őrmezőn.
Az ünneplő közönség ezután a falu végén 

lévő tisztásra vonult ki, a hol a bandéristák ló
versenyt rögtönöztek. A lóversenyen a grófi házas
pár is résztvett s személyesen osztották ki a nye
rők között a dijakat 20-tól 50 koronáig. A lóver
seny érdekes látványt nyújtott s nem volt hiány 
a kacagásban sem, a mint egyik-másik paraszt
lovas lebukott a lováról, de aztán ügyesen csak
hamar ismét a lován termett.

Széchényi László gróf alapítványa.
A lóverseny után az ifjú pár visszatért a 

kastélyba 8 itt László gróf magához kérette Bajusz 

Andor főszolgabírót s a község elöljáróságát s az 
özvegy grófné jelenlétében közölte velők'azt az 
elhatározását, hogy az őrmezői községi kisdedóvó 
céljaira 25.000 koronát adományoz, az alapítvány 
kezelésével pedig édes anyját özv. Széchényi lin- 
réné grófnét bízza meg.

„Érzem - úgymond — hogy azok a tra- 
ditiók, melyek nevemhez fűződnek, szent köte
lességemmé teszik a magyar kultúra lelkes is- 
tápolását. Széchényi Istvánra emlékezem vissza, 
a mikor azzal kezdem, hogy ezen a vidéken, a 
hol nagyobbára tótok laknak. « magyaro
sítás munkájához ezzel az összeggel hozzá
járulok."

A jelenlevők lelkesen megéljenezték a grófot, 
Bajusz Andor főszolgabíró pedig a járás nevében 
köszönetét mondott a nemes adományért. A grófék 
ezután bizalmas beszélgetést kezdtek Bajusz fő
szolgabíróval. A tartózkodás, a mely eddig Ame
rikából való visszatérése óta a grófot jellemezte, 
az otthon varázslatos levegőjében egészen felolvadt.

A vendégek ezután magukra hagyták a grófi 
párt s Széchényi László gróf elrendelte, hogy a 
falvak népeit vendégeljék meg, a minek a kelle
ténél nagyobb hatása is volt, mert úgy estefelé 
egynéhány parasztot a többiek közben alaposan 
elagyabugyáltak.

A lampiónos menet.
Este fél 8 órakor a falunépe az ünneplés 

folytatásaként lampiónos szerenádot adott a grófi 
párnak. A kastély verandáján megjelent Széchényi 
László gróf és neje Vanderbilt Gladys, a liomonnai 
cigányzenekar pedig rázendített a Rákóczi indulóra 
s előlépett Marczinkó sátoraljaújhelyi róni. kath. 
segédlelkész s egy igen szép beszéddel üdvözölte 
a grófi párt. A gróf a beszédei kalaplevévc hall
gatta végig, majd pár szóval könnyekig meghatva 
köszönte meg a szép ünnepélyt. Hangoztatta, hogy 
felesége magyar asszony akar lenni, itt óhajt élni 
állandóan a magvar levegőben s ő éppen ezért 
kétszeresen örül, hogy az a fogadtatás, a miben 
részük volt, megismertette nejével a magyar szi
vek őszinte és egyenes ragaszkodását s ismétel
ten hangoztatta, hogy neje a magyar nép tradi- 
tióihoz hűséges érzelmekkel fog viseltetni. A tömeg 
háta mögött görögtüz gyuladt ki és a liomonnai 
cigány-zenekar rázendített a Kossuth-nótára, a mit 
a jelenvoltak is énekeltek.

A bankett.
Este fél 9 órakor Joos János uradalmi intéző 

és neje vendégszerető házánál hat—nyolc fogásos 
vacsora volt, melyen finomabbnál-finomabb éte
leket, kitűnő borok t s a minden fajtájú pezsgők 
valóságos tömkelegét szolgáltak fel, melyeket a 
háziasszony lekötelező szívélyességgel s igaz ma
gyal* vendégszeretettel kínált a vendégeknek elfo
gyasztásra. No nem is kellett nagyon kínálni, ala
posan neki láttunk az Ízletes ételek fogyasztásá
hoz s a pezsgős palackok kiürítéséhez s lett be
lőle olyan jó kedv, mely csak másnap reggel 
8—9 óra körül kezdett lohadni s akkor is csak 
azért, mert a résztvevők már nem bírták tovább 
- szuszszal.

A vacsorán Nagymihályból a fent megne
vezettek, a vidéki papság s Hornonnáról többen 
vettek részt. Több pohárköszöntő is hangzott el, 
igy Dudits János rákóczi esperes, Spur mérnök, 
Mihalovich Jenő topolyáin, Mitró márkcsemer- 
nyei és Lescsisin őrmezői gör. kath. lelkészek 
mondottak szép toastokat.

Meg kell még emlékeznünk Borbáth Sándor 
őrmezői vasúti állomási főnökről, a ki tapintatos
ságával megkönnyítette az óriási személyforgalom 
sima lebonyolítását ; továbbá a nagymihályi és 
őrmezői m. kir. csendőrségről, a kik derekas mun
kát végeztek s a kiké az érdem, hogy sehol sem
miféle fennakadás nem történt.

^Előfizetési fellxixrás.
Április hó 1-vel ti/ elöjitetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük niindu:on t. előfizetőinket, kiknél; 
előfizetésük március hó régénél lejárt, ho /// az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét
küldésében jennakadás történjék. — Hátralékot vili 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél elbtda 
szirén beküldésére, hogy számadásúinkban mi is ren
det tarthassunk.

A „Felső-Zemplen" kiadóhivatala.



VEGYES HÍREK
Áthelyezés. Karczagi Lajos honionnai 

kir. járáshirósági jegyzőt a ni. kir. igazságögymi- 
niszter a sátoraljaújhelyi kir. törvényszékhez he
lyezte át.

Körjegyzőválasztás \ sok szóbeszédre 
alkalmat szolgáltatott málczai körjegyzői állás be
töltése, a mai napon eldőlt. Ma f. hó 9-én volt 
ugyanis a körjegyzői választás Málczán, a melyet 
Bajusz Andor főszolgabíró vezetett. A két jelölt 
közül Kovács Pál nyerte el a leadott szavazatok 
abszolút többségét Haraszthy Vinezével szemben 
s igy a választást vezető főszolgabíró Kovács Pált 
megválasztott körjegyzőnek jelentette ki. A válasz
tás nagy lelkesedést keltett.

Színészet Nagymihályon. Dombay Fe- 
rencz, számra ugyan kicsiny, de mint mondják 
— tehetségben annál nagyobb színtársulata f. hó 
11-én szombat este kezdi meg városunkban hat 
előadásra tervezett működését az „Aranybika" szál
loda nagytermében. Színre kerülnek : Virágfakadás, 
Egy csésze tea, Grengoire, Chassé-Croisé, Alfonz 
ur, Nők harca. Falusiak, Kölcsönkért feleség. Ka
tonásan és Kolostorbul cimü vígjátékok. A társu
lat tagjai közül kiemeljük a következőket: Belez- 
nay Ferencz hősszerelmes, Beleznay Béla apa- 
szinész, Dombay Mihály jellemszinész, Gabos Fe
rencz komikus, Gabos Ferenczné drámai szende, 
Beleznay Ferenczné társalgási színésznő, Dombay 
Mihályné hősnő és Szalay Rózsika naiva. — A 
Dombay-párt közönségünk régebb idő óta előnyö
sen ismeri.

A postások monstre deputációja. A 
postásoknak monstre deputációja tisztelgett ma a 
képviselőház elnökénél és Kossuth Ferencz keres
kedelemügyi miniszternél, s átnyújtották memo
randumukat, melyben mostoha anyagi helyzetü
kön való segítséget kérnek. A küldöttséget vezető 
képviselők között ott volt Czibur Bertalan kerü
letünk országgyűlési képviselője is.

A helybeli állami iskola tanítótestülete 
f. hó 4-én rendes havi ülést tartott. Szóba került 
a temető utcai iskola inellett levő fedetlen csa
torna és a temető ügye is. Mindkettő veszélyezteti 
a gyermekek egészségét. A tanítótestület az igaz
gató utján eljárt ez ügyekben a községi elöljáró
ságnál, ezen dolgok mielőbbi orvoslását kérve. 
Igazán ideje volna már, hogy a temető utca ren- 
deztessék. Ezen utca igénytelen külseje mellett 
nagy forgalomnak örvend, s hogy a tisztátalanság 
milyen foka uralkodik ottan, csak az tudja, ki 
kénytelen naponta erre járni. A Kazinczy-utcza 
felöli bejárójánál levő két ház tulajdonosait min
den rendelkezésre álló eszközzel szorítani kellene 
arra, hogy házaik tájékát tisztán tartsák, a mit 
már több ízben szóvá tettünk.

Eljegyzés. Ackerman Arthur nagymihályi 
ékszerész f. hó 5-én eljegyezte Moskovics Ella 
kisasszonyt Laborczmezőn.

Uránia. Az idei Uránia-előadások utolsó 
sorozatának bemutatása f. hó 5-én vasárnap este 
zajlott le az „Aranybika" szálloda nagytermében. 
Bemutatásra kerültek ez alkalommal: az „Alduna" 
és „Rieviera Levante" cimü képsorozatok. Az előb
binek szövegét László E. Flóris áll. el. iskolai 
tanitó, az utóbbit Oppitz Sándor róni. kath. plé
bános olvasta fel. A felolvasás után Oppitz plé
bános az ifjúsági egyesület nevében megköszönte 
a közönségnek a felolvasások iránt tanúsított ér
deklődését, mire a jelen voltak lelkesen megélje
nezték a népszerű lelkészt. A közönség nevében, 
a közvélemény kifejezőjeként mi viszont hálás kö
szönetét mondunk Oppitz Sándornak, a miért fá
radságot nem ismerve lelkes buzgalommal műkö
dött közre városunk kulturális fejlődésére nézve 
oly nagy jelentőséggel bíró ezen Uránia-feloh ásá
sok rendezése körül. Reméljük, hogy a jövő sze
zonban nem kevesebb buzgalommal fogja ismét 
felvenni ezen közművelődést terjesztő akczió fo
nalát.

Halálozás. Idb. Meczner Gyula, várme
gyénk főispánját mint részvéttel értesülünk 
súlyos csapás érte. Fia, ifj. Meczner Gyula, a sá
rospataki járás főszolgabirája meghalt. Temetése 
f. hó 11-én szombaton lesz Sátoraljaújhelyben.

Csendőrök fizetésrendezése. (iróf And
rássy Gyula belügyminiszter rövid időn benyújtja 

a képviselőházhoz a csendőrség fizetésrendezésé- I 
ről szóló törvény ja vaslatot mely szerint a mai j 
zsold-rendszer helyébe a fixfizetés lép. Nevezete- I 
.sen : a próbacsendőr 800, a véglegesített 900 s az 
őrsvezető 1200 kor. fizetést kap; a most is meg
levő szolgálati pótdijakat az uj törvényjavaslat 
meghagyja, ezenkívül korpótlékot is állapit meg a 
szolgálati idő arányában. A csendőrség helyzete e 
törvény-tervezet szerint annyira rendeztetnék, bog) 
e nehéz pályára jobban vonzódnának az értelme
sebb kiszolgált katonák is. ahelyett hogy Ameri
kában keressék bizonytalan boldogulásukat.

A magyar nemzeti cimer az iskolában. 
A kultusz kormány az 1907. évi 27. t. c. rendel
kezéséből folyólag c napokban küldette meg a 
Franklin társulattól a kir. tanfelügyelőségek utján 
az összes népiskoláknak a tantermekben kifüg
gesztendő nemzeti címert s a himnuszt szövegben 
és hangjegyekkel tartalmazó falitáblákat.

Pályázat borgazdasági tanfolyamra.
Azok a néptanítók, kik a tarcali m. kir. vincellér 
képző intézetben évente április és október hóbán 
megtartatni szokott borgazdasági tanfolyamra fel
vételüket óhajtják : e tárgyú kérvényüket a kir. 
tanfelügyelőség utján nyújtsák be. A kérvényhez 
bizonyítvány csatolandó, melyben az illetékes is
kolaszéki elnök a folyamodó életkorát s azt, hogy 
szőlőtermeléssel foglalkozó lakosság közt műkö
dik, igazolni köteles.

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.
A tavaszi újdonságok már megérkeztek I

KÖZGAZDASÁG.
Első Leánykiházasitó egylet mint sző- [ 

vetkezet. Gyermek és életbiztosító intézet március ' 
hó 29-én tartotta ezen intézet 45-ik közgyűlését 
Schwarz Ármin elnöklése és a számosán illegje- ■ 
lent tagok élénk iészvétele mellett. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére kiküldettek Beér Henrik és Blazek J. 
Antal urak. A jelentésből kitűnik, hogy az elmúlt i 
esztendőben a kereseti es üzleti tevékenység min- I 
den terén uralkodott súlyos viszonyok dacára az 
1997. évben is a rendes üzletmenet a legjobb si- | 
kerekkel járt. A díjbevétel 3.181,983 K 55 f. volt 
és az 1806. évvel szemben 232,052 K 04 fillérrel 
emelkedett, szintúgy a többi bevételi tételek tete
mes emelkedést tüntetnek fel. Esedékessé1 vált biz
tosítási összeg Ciliién 1.227,412 K 80 f. fizette
tett ki, 148,632 K 90 fillérrel több, mint 1906- 
ban. Uj biztosítás az elmúlt esztendőben 22.594.730 
K összegben nyujtatott be, amelyekből 19.339,930 
K a biztosításra elfogadtatott, mig 3.254.800 K 
összegű elutasittatott. A rendes üzleti kezelés fe
leslege 65.217 K 92 f., amely a közgyűlés hatá
rozatához képest ugyancsak az 1907. dec. 31-én 
fennállott alacsony árfolyamok által eredményezett 
különbözet kiegyenlítésére fordittatott. A díjtarta
lék az előző évvel szemben 1.185,650 K 35 fil- 
lérnyi emelkedésben részesül és jelenleg 13.721.535 
K 22 f. A jutalékfelemelési tartalék 541.980 K 58 
fillérrel zárul és a külön tartalék, beleértve a biz
tosítási alapot 478.185 K 21 fillérrel szerepel. A 
hivatalnoki nyugdíjalap 266,545 K 72 fillér és 
35,821 K 69 fillérnyi emelkedést mutat. A hiva
talnokok aggkori ellátásának fontosságára való 
tekintettel 6000 K szavaztatott meg a hivatalnoki 
nyugdíjalapnak. A mérleg végösszegé 15.141.577 
K 14 fillér, melynek vagyoni oldala kizárólag reális 
értékekből és könnyen értékesithető befektetések
ből áll. A felmentvény megadása után a felügye
lő-bizottsági tagok egyhangúlag újból megválasz
tattak. Eszláry Sándor szövetkezeti tag indítvá
nyára az igazgatóságnak, jelesen Schwarz Ármin 
elnöknek és Kőim Arnold vezérigazgatónak elis
merést és köszönetét szavaz a közgyűlés.

Dr. Itáliai József.
Kiadóhivatalt miivozotó Lándai József.

•8 Eladó ház. ••
A Rákóczi-utcza 7. szánni ház, a hozzá

való telekkel együtt, szabad kézből azonnal 
eladó. Hirkó Mihály, háztulajdonos.

Bérbeadó lakás.
A Kossuth Lajos-utca 40. szám alatti i 

házban egy 3 szobából álló lakás azonnal , 
bérbe adó. Bővebbet Grünfeld Mór fíiszer- 
iizletében.

652/1908. szám.

Jlrverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatoság közhírré teszi, hogy Szoták János 
nagymihályi lakos végrehajtatónak Kavcsák Pál 
végrehajtást szenvedő elleni 1600 korona tőke s 
jár. iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi kir. 
járásbíróság területén lévő a nagymihályi 820. sz. 
tjkvben A <391 9 hrszám alatt foglalt s Kavcsák 
Pál nevén B. I. sorszám alatt irt ingatlan juta
lékra 2450 kor. ezennel megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingat
lan jutalék 1908. évi május hó 18-lk napjának 
d. C. 9 Órakor Nagymihályon ezen bíróság telek
könyvi irodájában megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%-át vagyis 245 kor. készpénzben, 
vagy az 1881. LX. te. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számittottés az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. alatt kelt igazságügy i min. rendelet 8-ik 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előle- 
ges elhelyezéséről kiállít, szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagymi- 
hályban 1908. évi március hó 8-án.

Garbinszky, kir. járásbiró.

IZSÓ IZIDOR
rövid-, norinbergi- és füszerkereskedése

Nagymihály., Kossuth Liajos-utea 44.

Van szerencséin a n. é. közönséget 
tisztelettel értesíteni, hogy Nagymihályon, 
Kossuth Lajos-utcza 44. szám alatt (az 
izr. templommal szemben) egy a mai kor 
igényeinek mindenben megfelelő 

rörid-. iiorinbcpöi- és
I'öszci'-kcrcskcdésl <■ 

nyitottam, ahol minden e szakba vágó áruk
kal. úgy nagybani mint kicsinybeni daru
sításra a t. közönség rendelkezésére állok.

l ötörekvésem leend nagyrabecsült ve
vőimet minden tekintetben kielégíteni és 
midőn még pontos és lelkiismeretes kiszol
gálásomról eleve is biztosítom, magamat a 
n. é. közönség b. pártfogásába ajánlva, 
vagyok kiváló tisztelettel

Izsó Izidor.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az Ixxi. évi LX. t.-cz. 102. 

értelmében ezennel közhírré tjsxi, hogy a sátoraljaújhelyi 
kir. járásbíróságnak I'.mh. ■ vi lotll szánni végzése következ
téién l»r. Kállai József ügyvéd által képviseli (Jradl Vilnius 
javára GisJI Vilmosné ellen 135 kor. 50 f. s jár.erejéig 1908. 
évi március hó 17-én foganatosított kieiégitúsi végrehajtás 

felülfoglalt és 2217 koronára becsült következő ingósá- 
1. in. bútorok, stb. nyilvános árverésen cladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 190«. 
évi V. 144. szánni végzése folytán 135 K 50 f. tőkekövetelés 
ennek évi hó . napjától járó 5*/, kamatai '/,•/,
váltó.lij s eddig összesen 61 K 18 fillérben biróilag már meg
állapított költségek erejéig Őrmezőn alperes férje lakásán 
b-eiuló in, .: ,.:. 1908. évi áprli 30-án d. e. 11 órája
határidőül kitíizetik és ahhoz a vetni' szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
gok az |XX1 évi LX. t.-cz. 107. és lox. §-ai értelmében 
készpéuzHzetés mellett. .-. legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le 
és felillfoglalt tlak - azokra kielégítési jogot nyertok volna, 
ezen árverés az I8KI. évi LX. t. ez. I2O. §-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

K. lt Nagymihályon, 19OS. április hó 8. napj

Fodor József,
kir. hír. végrehajtó.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló szer ---------------

‘ puha padló számára. 
Ke;l-féie viaszkenöcs kemény padló szamara. 
Keil-fele fehér GLASUR' fénymaz 90 fillér. 
Keil fele arany fénymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór ezégnéi Nagymihályon.
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PALA

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

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben.

Brűgler Lajos Nagymihály
Elvállal úgy helyben, mint vidéken, mindennemű épületek és temp
lomok fedélzeteinek ETERNIT-palával való fedését, jutányos áron.

& iW Megrendelések a legrövidebb 
¥ idő alatt pontosan eszközöltetnek, Qf!

Ajánlja magát mindennemű 

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

német divat szerint. ■■■*■
MAGYAR0R5ZAGI KÖZPONT: 

f ETERNIT MÜVEK 
HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. ANDRÁSSY-ÚT33.

ALAGCSÖ- él GÓZTÉGLAGYÁR

KONT MANÓ
BEREGSZÁSZ.

Homlokzattégla. disztégla, fa£on tégla, 
ék- és kéménytégla, cserépzsindely 

HORNYOS TETÖCSERÉP 
alagcsö. burkolatlapok gyártása.

Egész homlokzatoknak terv szerint való 
kivitele. — Teljes tetőfedések eszközlése. 

Távirati Cim: Góztéglagyár Beregszász.

EDELSTEIN és TÁRSA
• •••••• FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐK • •••••• 
pinom-posztó és gyapju-áru raktár Nagymihályon.

Beregszász, a postabélyeg kelte.

szegény és gazdag építtet tikhoz egyaránt,

A legkitűnőbb tetöfedőanyag manap

melyet a beregszászi góztéglagyár eddig még el nem ért tökéletességben gyárt.
Ez a cserép örök tetőt ad. ki nem fagy és oly szilárd, hogy azon járni lehet.
.1 vele való fedés nem drágább a közönséges fazsindelyénél és minden 

vályogfal elég erős nekie.
Az a tetöszék, mely fazsindely alá készült, teljesen megfelel.
.1 cserépnek ára ezrenként Beregszász állomáson waggonba rakva 65 korona.
Egy négyszögméter területen 16 darab fekszik.
Egy waggonnak (5200 drb) vasúti szállítási dija Nagymihályra kb. 50 korona.
A fazsindely ellenében való előnyeit szükségtelen feszegetni, és a bádog el

lenében azzal az előny nyel bir. hogy nem veszi fel oly hirtelen a meleget, úgy. hogy 
a bádogtetőnek a padját semmire sem lehet fölhasználni és a lakóhelyiségek is kiáll- 
hatatlan melegek nyáron, nemkülönben hidegebbek télen. Amellett a bádog sokkal 
drágább a fekete bádog gyakori festés költségeiről nem is szólva — és javítása 
bonyolódott műtét.

Tűzbiztonság tekintetében a bádogot, mely hirtelen átmelegedik, a cserép fe
lülmúlja.

.1 tapasztalat bizonyítja, hogy amely helyiségben ez a hornyos tetöcserép 
egyszer alkalmazásba került, onnan a fazsindely és bádog teljesen ki van szorítva.

A gerinczcserépnek darabja 30 fillér, egy folyóméterre kel! 3 darab.
Az üvegcserép bádogablak helyébe 2 kor. 50 fillér.
Nagyon kérem az intelligensebb t. ez közönséget, különösen faluban a tisz

telendő urat, tanító, bíró, jegyző urakat, világosítanák föl a szegényebb gazdákat 
saját érdekükben, hogy a cserép nem nehéz, elbírja minden fal kivétel nélkül és al
kalmazásával nem áll elő az a gyakori eset, hogy tűzvésznél a fél falu pár óra alatt 
martaléka lesz a lángnak.

Kiváló tisztelettel

KONT MANÓ
Mintát kívánatra szívesen küldök. alagcsö- és gőztéglagyára BEREGSZÁSZ.

Képviselő, viszont elárusító kerestetik Nagymihályon fakereskedő, 
építési vállalkozó, vagy építőmester személyében.

2O°|o árengedmény!
Daczára a porcellán és üvegáruk foly

tonos áremelkedésének ajánlom a inig a 
készlet tart 20° 0 árengedménynyel gazda
gon felszerelt raktáramat mindennemű 
kávé-, likőr-, sör- és evő- 
==^= készletekben, — 
alpacca- « nikkel-árukban, 

asztali- és függő-lámpákban, 
majolika fali-diszekben 
és teljes konyhafelszerelésekben. 

GOLDSTEIN ADOLF 
üveg-, porccllán- és diszmüáru-üzlete Nagymihály.

Beton-ipar vállalat.
Van szerencsém a n. é. közönség b. 

tudomására hozni, hogy Nagymihályban, 
a vasút állomás közelében 

beton-ipar vállalatot 
létesítettem. Készítem az eddig legjobb
nak bizonyult beton-kútcsöveket, melyek
ben a víz állandóan kristálytiszta marad, 
továbbá : beton hídátereszeket, beton vá
lyúkat, beton jászlakat, kémény fedlapo- 
kat, csatorna lefolyókat, kerítés oszlo
pokat, cémentlapokat, valamint az összes 
beton-iparhoz tartozó munkákat.

Betonirozások olcsómkészittetnek. £ 
Beton kútcsöveket részletfizetésre is eladok, 
l-rendü cément állandóan gyári áron kapható.

A n. é. közönséget a vállalat részéről 
mindenkori pontos és előzékeny kiszolgá
lásról biztosítva, maradok

kiváló tisztelettel

Deutsch Márton.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis. influenza 
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva-

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak k étjén menta*'*

P. liaffiBAMB-La Raehe A C«. Baael (Mje)

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


