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Az ingyenes népoktatás.

Magyarország kulturális élete jelentős 
fordulathoz jutott az ingyenes népoktatás 
törvénybe iktatásával.

A merre elviszi a hirt az országba az 
újság, bizonyára mindenütt akképen fogad
ják, mint korszakos alkotást, melylyel jó 
néhány lépéssel előbbre jutunk, ha a nagy 
nemzetek általános jóhatásu intézményeivel 
versenyezni akarunk. Apponyi gróf a maga 
ministeri programmjának ismertetése kap
csán a költségvetési feladatok vázolása köz
ben, beékelve más jelentések és ismerteté
sek közzé, akként beszélt a nagy alkotás
ról. mint hogy ha ez a legtermészetesebb 
és magától értetődő dolog lenne, hogy oly 
szociális kötelességet teljesít, melylyel már 
minden kulturállam rendelkezik.

Kiemelte a javaslat nemzeti jelentősé
gét, de nem sokáig időzött nála, a minek 
; betett politikai célzata, de lehetett egy
szerűen az is az oka, hogy amúgy is gyak
ran kell visszatérni hozzá. Mert hát min
den, a mi e kérdéssel összefügg, kész előz
mény volt ahhoz, hogy a teljes reform 
megérjen és hogy megvalósításához minél 
előbb módot találjanak. Magyarország kul
turális élete e nélkül nem rendelkezik a 
fejlődés alapfeltételeivel. I logy Írni olvasni 
megtanuljon, arra mindenkinek akként kell 
alkalmat szolgáltatni, hogy akár csak a le
vegőhöz hozzájuthat, a tudás elemeihez való 
utat ne lehessen elzárni senki elől. Apponyi

T A R C Z A.
ITT ÉS OTT.

A feleség elutazott Abbáziába, 6 lett a bús 
özvegy. A helyzetet melanchólikus fájdalommal 
vette tudomásul s szomorú volt, mint a hogy il
lik az olyan asszonyhoz, a kinek a férje otthon 
szenved, dolgozik, csakhogy a nő, az imádott nő 
élvezhesse a fürdőzés úgynevezett gyönyörűségeit. 
Az asszony tehát eleimén szomorú volt s meg
ható lemondással vállalta a neki jutott kellemet
len szerepet, a bús özvegy szerepét.

Csakhamar azonban vigasztalója akadt, vi
gasztalója, a ki kisérte az opálszinű tenger mellé 
s beszédében ügyesen beleszőtte azokat az afo
rizmákat. a melyek alkalmasak arra, hogy az, a ki 
azokat meghallgatja, mindig máskép cselekedjék, 
mint a hogy cselekedni akar.

— Tadja, szólt egy ízben a vigasztalója, 
maga tulajdonképpen nagy bolondot cselekszik.

- Miért ? — kérdezte az asszony s mere
ven bámulta, hogyan dobálják a tenger hullámai 
azt a kis papiroshajót, a melyet valamelyik gyer
mek eresztett el a parton.

— Hogy 'Jí.v gyötrődik amiatt az állítólagos 
szent kötelesség miatt, a melyet a férjé azóta 
számtalanszor megszegett. 

a ki a beszédét akképen kezdte, hogy nem 
mondhatná hogy meg van elégedve az ered
ménynyel, egyszerre tapasztalta, hogy vi
szont, a kik terveit hallgatják, a legnagyobb 
mértékben meg vannak elégedve ő vele.

Bizony vissza kell térni e tervhez ak
kor is, amikor a megvalósításhoz szükséges 
összegek előteremtéséről kellett beszélni, 
holott szintén beszéde elején hangoztatta, 
hogy egyik minister nem háríthatja a fele
lősséget a másikra, miként ő nem is okolja 
a pénzügyminisztert, ha nem tud többet 
adni, mint amennnyit ad s meg van győ
zőibe a felöl, hogy ép oly szívesen bocsá
tana még többet rendelkezésére. De a költ
ségek elő fognak kerülni. Bízvást mondhat
juk, évtizedek sok szólamánál fontosabb 
célt szolgálunk vele. És ha valahol, vala
mikor. akármikor, gyakran vagy ritkán 
Apponyi miniszterségének szelleme iránt 
kétségek merültek fel, ha félreértések kelet
keztek, ime Apponyi, aki igen ritkán nyi
latkozott. aki nem töltötte az időt szósza- 
poritó védekezésekkel, egyszerre ezzel a 
ténynyel minden ellenkező véleményt el
hallgattat és bebizonyítja e nagy európai 
szellem, mit tud produkálni a nemzet ré
szére.

Európai szellem nemzeti tartalommal. 
Apponyi. a ki világhírű lett és müveit nem
zeteknél mindenütt ünneplésben részesült, 
megmutatta, hogy miképen kell kulturális 
intézménynyel egy időben nemzeti politikát 
csinálni, ugyanakkor szociális hódítást vé

— Nem is ismeri a férjemet, mégis rágalmazza.
— Én nem a maga férjét rágalmazom. — 

Hanem a férjeket általában. Azaz mit rágalom. 
Én ezt körülbelül természetesnek találom. A földre 
mi gyönyört rabolni jöttünk — mondja egyik 
nagy, de kevéssé ismert költőnk s ezeket a gyö
nyöröket ott raboljuk, ahol azokat találjuk. Bo
lond az, a ki a mai élvezetet feláldozza a holnap 
kinálkozásáért, mert csak a ma az, a mi bizonyos a 
holnap már nem. Szenzációi, lelki emóciói csak az 
ifjúságnak vannak, a halasztás, az elodázás pedig 
nem az ifjúságot késlelteti, hanem mivel a vá
gyakat gyöngíti, az öreg kort sietteti.

— No és a szerelem, a mely diktálja, meg
követeli a hűséget.

- A szerelem — az ifjúság. És az ifjúság 
nem követel hűséget. A hűséggel az ember csak 
a nyugalmának, a gyávaságának tartozik, az if
júságának nem.

Mint valami éhes karvaly úgy csapott a 
szél a nyugtalan tenger kékesfényü hullámaira, 
mire a hullámokon hánykolódó papiroshajó úgy 
nyúlt el a tengeren, mint valami szétmállott zász
lórongy. A férfi közelebb lépett a nőhöz és majd
nem suttogó hangon mondta :

Azzal a hűséggel különben, amelyet maga 
emleget, még csak nem is a szerelemnek tartozik, 
hanem a házasságnak. 

gezni és egyben felemelkedni amaz államok 
színvonalához, ahol a népoktatás ingyenes
ségének áldásait már élvezik.

Ime ezért kellett Apponyi kultuszmi
niszternek, Apponyi a nagylátókörü, a min
den fejlett ország kulturéletében otthonos 
férfiú és a ki egész életében a nemzeti 
irány sürgetését, annak elóbbrevitelét leg
fontosabb feladatának tartotta, ezért kellett 
hogy vállalja a ministerium feladatait ame
lyek, mint látható, nem mindig bureaukra- 
tikus munkából állanak. Minden többi cse
lekvése és terve is harmonikus ezzel az 
irányzattal. Itt van annak a bejelentése, 
hogy a magyar nyelv oktatásáról szóló 
törvénytervezeten dolgoznak. Itt van a tan
felügyelői intézmény fejlesztése és reformja, 
hogy a tanítóképzők részére külön szakfel
ügyeletet létesít, hogy aztán a tanfelügyelők 
tevékenysége teljesen az elemi iskoláknál 
maradjon, mert azt mondja, hogy ennek 
igen kedvező hatása van a nemzeti irányú 
fejlesztésére. Változnia kell természetesen a 
tanítóképzés rendjének is és meg is válto
zik akként, hogy a tanító olyan ismerete
ket sajátít el, a melyek a gazdasági élet 
körébe vágnak s ezekkel közelebb jut a 
néphez.

A tanító úgymond Apponyi — le
gyen valóságos vezetője az ifjúságnak és 
a népnek, nemcsak a nevelés és a tanítás 
terén, hanem az anyagi téren is — a lel
készszel együtt, mert a műveltséget nem
csak terjeszteni kell a mostani generációban.

No és mi a házasság ? Törvényesített 
szerelem.

— Ezt maga sem mondja komolyan. A há
zasság a legjobb esetben törvényesített jólét, a 
melybe a férfi részint a vele járó kényelemért 
megy bele, részint pedig azért, mert a nőt. a kit 
szeret olcsóbban nem kapja meg . . .

A nő megrázkódott.
— Utálatos dolgokat beszél — mondta az

tán - a maga filozófiája mégis érdekes. Holnap 
újra beszélgetünk erről. Most pedig adieu.

— A férfi megfogta a feléje nyújtott kezet, 
meg is csókolta hosszasan, forrón, de nem en
gedte el.

— Miért csak holnap láthatom és miért nem 
még ma ?

A hangja szomorú volt, mint a visszaemlé
kezés, a mely az ifjúság aranymezői bői hozott 
virágokat.

A nő a napot nézte, a mely valósággal be
lebágyadt szerelmesének, a tengerek ölébe, aztán 
csöndesen szólt :

- Este van már.
Akkor menjünk együtt vacsorálni. — Én 

tudok olyan vendéglőt, a melyikbe nem járnak 
ösmerőrök.

Zene is van ?
— Van.

Valódi AMERIKAI PANAMA KALAPOK
Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



hanem romboló munkákat is meg kell aka
dályoznunk. A magyar nemzeti állam nem
zeti erejét konszolidálni kell. És valóban 
az egész ország lelkesedése fogja Apponyi 
cselekvéseit üdvözölni, a kire bízvást ráillik 
az angol közmondás :

„The right mán on the right piacé. “
L—

Előfizetési, fellxi-vás.
Julius hú 1-vel uj előfizetés nyílik lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket. kiknek 
előfizetésük junius hú végével lejárt, hogy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek. nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. - Hátralékot elő 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ven 
det tarthassunk.

A „Felső-Zemplén** kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
Előléptetés. A vallás- és közoktatásügyi 

miniszter László E. Elóris nagymihályi áll. el. 
iskolai tanítót jelenlegi állomáshelyén való meg
hagyása mellett igazgató-tanítóvá nevezte ki. László 
E. Elóris a nagymihályi áll. elemi iskolánál 22 év 
óta páratlan szorgalommal működik mint rendes 
tanító, a ki a népnevelés terén bokros érdemeket 
szerzett. A jól megérdemelt előléptetés alkalmából 

mely anyagiakban évi 200 korona fizetés ter
mészetével biró pótlékkal jár — szép tollú mun
katársunknak örömmel gratulálunk!

A pénzügyigazgató távozása. Mauks 
Endre sátoraljaújhelyi m. kir. pénzügy igazgató ha
son minőségben a pozsonyi m. kir. pénzügyigaz
gatósághoz helyeztetett át. A távozó pénzügyigaz
gatót ezen alkalomból a kir. tanácsosi cimmel tün
tetik ki.

Kinevezés. A m. kir igazságügy minister 
Lipcsey István ideiglenesen szabadságolt igazolvá- 
nyos altiszt, nagymihályi járásbirósági dijnokot a 
margittai járásbírósághoz Írnokká nevezte ki.

Praematurus. A budapesti ev. főgimná
ziumban Rosenberg Ignácz helybeli kereskedő 
Gyula nevű szép reményekre jogosító fia az érett
ségi vizsgálatot jeles eredmény nyel tette le.

Körjegyzőségek hivatalvizsgálata. Ba
jusz Andor járásunk főszolgabirája e hét folya
mán megvizsgálta a bánóczi, butkai és abarai kör-

Megindultak. A nő belefüzte karját a fér
fiéba és ment, a hová az vezette. Es ezentúl min
dig odament. Hallgatta a férfi beszédét, különös, 
néha kápráztatóan merész aforizmáit, amig végre 
elszédült tőlük. A vigasztaló addig vigasztalta a 
bús szalmaözvegyet, amig végre az csakugyan ott 
keresett és talált vigasztalást, ahol, na ahol a 
férfi akarta.

Budapestre természetesen nap-nap 
után érkeztek a szerelmes levelek, végre a férjnek 
is kell valami. Az már aztán véletlen szerencsét
lenség. hogy a férjnek a szerelemből csak a le
vél jutott. Igaz, hogy ezek a levelek forrók vol
tak, mintha a saját lázas ereibe mártotta volna 
tollát az asszony, de hát mégis csak levelek. Ha
zug, máshoz érzett levelek.

Az asszony úgynevezett lelkiismeretét azon
ban ezek a levelek majdnem teljesen megnyug
tattak. Azt, a mi még a teljes nyugalomhoz hi
ányzott, valami szép ajándékkal akarta elintézni. 
Elhatározta, hogy valamit vásárol a férjének. Pénze 
volt elég. A vacsoráit, későbben az ebédéit, még 
későbben az uzsonnáit is a szerető fizette, a pén
ze tehát megmaradt. Most már csak az ajándék 
tárgyban kellett volna elhatározásra jutnia. És . .

A férjeknek azonban salátságos pechjük van. 
Azon a napon, amikor az asszony magához vette 
a pénzt és azzal a szándékkal ment el hazulról, 
hogy azt a bizonyos ajándékot megvásárolja, egy 
ékszeres boltból olyan gyönyörű buton csillogott 
feléje, hogy — bement és megnézte. Nagyon so
káig nézte. S a mikor a boltból kijött, az ékszer 
már nála volt. De a pénz a boltosnál.

Igaz, hogy a férfi must kapta életeben a 

jegvzöségek ügykezelését, a hol mindent rendben 
talált.

Évzáró vizsgálatok. Az áll. el. iskolá
ban a vizsgálatok a mai nappal befejeződtek, az 
évzáró ünnepély f. hó 2t>-éii Péter és Pál napján 
lesz. Kassay Farkas Emma és Biringer Margit 
tanítónők osztályait a tegnapi vizsga alkalmával 
meglátogatták Sztáray Sándor gróf országgyűlési 
képviselő és neje s a növendékek kitűnő feleletei 
fölött a nevezett tanítónőknek teljes elismerésüket 
fejezték ki.

A polgári fiú iskolában f. hó 19-éu és 20-án 
voltak a vizsgálatok, melyeknél a tanfelügyelőség 
részéről Kóródy Ferencz segédtanfelügyelő, a ho- 
monnai tanfelügyelűségi kirendeltség vezetője volt 
jelen.

A lazonyi állami elemi iskolában az évzáró 
vizsgálat f. hó 15-én tartatott meg Hutka József 
gondnoksági elnök elnöklete alatt. A tótajku gyer
mekek értelmes magyar feleletei a tanítók ered
ményes munkálkodásáról tettek tanúbizonyságot.

A berettöi állami elemi iskolában az évi zar- 
vizsga f. hó 17-én délelőtt folyt le. A vizsgán Ka
zinczy Arthur berettöi nagybirtokos, gondnoksági 
elnök elnökölt. A vizsga iránt élénk érdek
lődést tanúsított a gondnoksági elnök nagymüvelt- 
ségü neje Almássy Viola úrnő, aki elejétől végig 
jelen volt a vizsgán s a magyar nyelvből kérdé
seket intézett a tótajku gyertnekekkez, akik minden 
kérdésre értelmes, jó feleletet adtak. A többi tan
tárgyból is kiválót eredménye volt a vizsgának, a 
miért is annak befejeztével a jelenvoltak teljes 
megelégedésüket fejezték ki a fáradhatlan buzgalom 
tanerőknek: Pánthy Lajos tanítónak és Fábry 
Ilona tanitónőnek. Vizsga után Kazinczy Arthurné 
úrnő ajándékából értékes jutalomköny vek osztattak 
ki az érdemesebb tanulok között. Végül az iskola 
udvarán majális volt a gyermekeknek, ahol is je
len volt a gondnoksági elnök, neje és leánya : Ka
zinczy Ottilia. Patay Sámuelul* úrnő, továbbá 
Hutka József gondnoksági tag és családja. A ma
jálison is nagy örömet szerzett az apróságnak a 
figyelmes maecenásnő Kazinczy Arthurné úrnő, 
mert uzsonnára ízletes süteményekkel látta el óikét.

Elégett híd. A Deregnyő és Vaján köz
ségek között lévő 126 méternyi hosszúságú La- 
borcz-hidnak zempléni oldal felőli szélső nyílása 
f. hó> 16-án reggel, eddig ismeretlen okokból tü
zet fogott s ezen nyílás a hidfának nagy részével 
egyetemben leégett. Az oltási munkálatokban a 
kél község lakosai veitek tevékeny részt. Érdekes, 
hogy a lakosság állítása szerint körülbelül azért 
gyújtották meg, mert Deregnyön is van egy ma* 

legszerelmesebb levelet. Minden sorban kétszer 
fordult elő ez a szó: szeretlek.

De vájjon mit csinált ő azalatt ? Mert hát 
ö a vig özvegy, remélem sejtik.

Tubarózsa van a gomblyukában, annak ká
bító illata száll a bortól már úgy is mámoros 
fejebe. úgy ül az egyik ismert nyári mulatóhelyen. 
Egyik táncosleány, a vörös Eliz ül mellette csak
nem az öleben s a lágy szépen manikűrözött fe
hér ujjai belemélyednek az ö őszült hajfürtjeibe.

A nyári Don Juan pezsgőt rendel, itatja a 
lányt s egyszersmind elaltatja az érzékeit, a me
lyek ébren tálán megzavarnák az ő hóditó 
mulatságait. Teljesen józanon talán eszébe jutna 
az a gyáva kötelesség a társadalom iránt, eszébe 
jutna a felesége, a ki ott, az ibolyafényü tenger 
mellett, talán most írja azt a bizonyos legszerel- 
mesebb levelet. Pezsgőt tehát, minél többet, nem 
szabad félni a mámortól, a boldogságot csak má
morosán lehet élvezni. ’

A vig özvegy különben már eleget ivott a 
mámor kelyhéből. A szeme csillog, mint az ab- 
sinth, a karja szenvedelemmel fonódik a nő köré. 
Mégis banális dolgokat beszél :

Esküszöm, hogy feleségül veszlek ígéri 
a vörös nőnek. Az ősszel, ahogy mondani szok
ták, az oltár ele vezetlek.

Ne tréfálj!
Esküszöm, hogy nem tréfálok. De te ta

lán nem akarsz a feleségem lenni ?
Dehogy nem. De előbb valamire kérlek. 

— Nos ?
I ladd nézzem meg a melléiiyzsebedet!

— Nincs több pénzem — ést ezt már majd- 

lom és Vaján községében is s a közlekedés a két 
község között ezen a hídon történt. Hogy tehát 
csak egy malomba vigyék az őrölni valót, vala
kinek volt rá gondja, hogy a hidat, mely nélkül 
az egyik községből a másikba jutni nem lehet, 
elpusztítsa.

Nagymihály mint külön orvosi székhely. 
A községi- és körorvosok fizetésrendezéséről szóló 
törvény értelmében tudvalevőleg minden község, 
a mely 5000 lakost számlál, külön orvost köteles 
majd választani. Ehhez képest Nagymihály városa, 
a melynek most a körrel együtt van orvosa, az 
uj törvény életbeléptetése után külön városi orvost 
fog választani.

Zempléni küldöttség a képviselőházban. 
Szegi Zemplén megyei község küldöttsége tisztel
gett f. ho 15-én délelőtt a képviselőházban Szinyey 
Merse Félix országgyűlési képviselő vezetésével 
Tóth János közoktatásügyi államtitkárnál. A kül
döttség a községben építendő népiskola számára 
állami segélyt kért a kormánytól, melyet Tóth 
János államtitkár megígért. Az államtitkár biz
tató) válaszát a küldöttség élénk éljenzéssel fo
gadta.

— Esküvő. Feldman Dávid helybeli keres
kedő f. évi julius hó) 7-én esküszik örök hűséget 
Moskovits Szerénke kisasszonynak Laborczszőgön.

Grünfeld Jenő sátoraljaújhelyi lakos f. évi 
junius hó) 30-án tartja esküvőjét Neuman Bella 
kisasszonynyal Nagymihályban.

Pórul járt parasztgazda. Paulócsák 
András helybeli parasztgazda f. hó) 23-án a nagy 
szélvihar közepette a sörház-utcán át hajtatott 
ökrös szekerével, a midőn az ut mentén lévő vén 
fák közül az egyiket az erős szél ledöntötte s ép
pen az arra haladó) ökrökre esett, még pedig oly 
erővel, hogy az egyik szép, erőteljes ökröt meg
ölte. Szerencsére a szekér gazdájának semmi baja 
sem esett. A szolgabirói hivatal az utbiztos elő
terjesztésére különben intézkedett, hogy a sörház- 
utca körül lévő rozzant fák kiv ágazassanak, miu
tán ezek a személyi biztonságot veszélyeztetik.

Vármegyei közgyűlés. Vármegyénk tör
vényhatósági bizottsága f. hó) 19-én d. e. 10 óra
kor rendkívüli közgyűlést tartott, melyen egy más- 
félmillióis uj vármegyeház építését határozták el s 
a költségek fedezésére 11 2 százalékos megyei pót
adót szavaztak meg. Itt közöljük, hogy f. hó) 
30-án rendes vármegyei közgyűlés lesz.

Községek Iskola nélkül. A kultuszmi
niszter utasította a homonnai tanfelügyelői kiren
deltséget, hogy miután a kerületben 49 olyan köz

nem sírva mondja. Sőt néhány vastag könny le 
is folyik a hímzett, fehér mellényére. Nincs több 
pénzem ismétli. Minden pénzemet neked ad
tam. A papirospénzt a kezedbe tettem, az ara
nyakon pezsgőt ittunk. Esküszöm.

Nem keil pénz ! — szól Eliz s finom fe
hér ujjai kutatni kezdenek a férfi mellényzsebei
ben. Az úgy érzi, mintha valami édes, delejes 
áram járná át a testét.

Csak ezt keresem ! - kiáltott föl a vö
rös nő s diadalmasan tartja a férfi elé az arany
karikagyűrűt, amit a zsebében tálált. Hiszen te 

| feleséges ember vagy. Pfuj!
A férfi nem tágitott:
- Azt*rt mégis te lesz a feleségem. Eskü

szöm, hogy elválok a feleségemtől és tégedet 
veszlek el. Különben tudd meg, hogy már meg 
is indítottam a válópört. Igen, igen .... Azért 
volt a karikagyűrű a zsebemben. Esküszöm.

A nő tudja, hogy hazudik, de azéri mégis 
hamarosan megbékült. Hiszen neki nem házasság 
kellett, csak az a gyönyörűség, a mit a férfi ver
gődése okoz a nőnek. De meg már ígértek neki 
komoly házasságot is. A férfi — tenorista volt a 
szerencsétlen térden állva kérte, hogy legyen 
a felesége. Kinevette. Mi néki a férfi ? Megbom
lott hárfa, amelynek összeszaggatott aranyhurjai- 
ról a legizgatóbb dal, a tehetetlen vergődés, az 
örült vágyódás, az egész életre való) szenvedés 
dala száll feléje. Virtuóza ennek a hangszernek. 
Es neki csak a dal kell, a hangszer.

— Ne eskiidözzél ! — szólt a nö, inkább
vigy el kocsikázni.

— Hová?
— A Stefánia-utra. 



ség van, a melynek iskolája nincsen, tegyen ezen 
községekben iskolák felállítására nézve sürgős 
javaslatot.

Magyar és lengyel zsidó daltársulat. 
Rabinowitz Hermán igazgatása alatt egv magvar 
és lengyel-zsidó daltársulat tartott e héten három 
előadást városunkban. A magyarosodás szempont
jából semmiképen sem vagyunk ugyan elragad
tatva idegen nyelven tartott előadásoktól, e társu
lat azonban míndazáltal megérdemli a pártfogást, 
mert nagyjában élvezetes programmot nyújt, a 
melynek nagyrésze magyar. A társulat kitűnő erői: 
Bocskai Bella és Bocskai Béla, a kik közül az 
első igen szép hangorganummal rendelkezik s 
szívhez szólóan énekel magyar nótákat, utóbbi 
pedig kitűnő komikumával mulattatja a közönsé
get. Bocskai igen ügyes Fregoli-paródista. átvál
tozó művész. Rabinowitz Hermán zsargonban 
énekel megható s az elnyomatásban sínylődő 
oroszzsidó nép keserves sorsát tolmácsoló dalo
kat. Végül igen jeles színjátszó erői a társulatnak 
Bteichman Klára és Mina s általában az egész 
Bleichman-család s nagyon bájos egyéniség Blitid 
Elza. Nagy kár. hogy zsargonban játszanak és 
énekelnek. A karmester: Barna Károly, a ki 
virtuozitással kezeli a zongorát.

Nyilvános nyugtázás. Alulírott plébános 
köszönettel nyugtázza a Hrinda Lajos és Makausz 
Mátyás által amerikai honfitársaink körében a 
nagymihályi templom javára megejtett gyűjtés 
eredményekép kezeinkhez juttatott 89'25 dollárt, 
azaz 440 koronát kitevő összeget, melyhez járul
tak: Hrinda Lajos, Makausz Mátyás 10 10 dollár, 
Kudra Mihály. Gregovics János, Zengevald István. 
Bálint Victor 5—5 dollár, Bálint István, Seszták 
István. Miskovics Gyula 3—3 dollár, Seszták An
tal, Zboján János, ifj. Zboján János, Gerba Jánosné, 
tyeubauer Andor, Sztankószki János, Bálint Sán
dor, Dobroczky Balázs, Tischler János 2 2 dollár. 
Kost János, Csincsár János. Karasz János, l’opo- 
vics István. Miskovics József, Torban Mátyás, Tom- 
kószki Ferdinand, Pliskó Mihály, Pliskó János, 
Bujdos Károly, Nascsák Gyula. Menzezof Mihály, 
Ferkisz József, Czibik Ggörgy, Stefan Victor, Sesz
ták András, Greenvvald Ignácz, Zboján Mária, 
Zboján Erzsébet, Balogh Júlia, l’rasko Mária 1 I 
dollár, Miskovics Stefan, Ferencz Gyula 50 50 
cent, Kopcsay Mikós 25 cent. Az adományokért 
a szeptember 8-án mondandó szent misét ajánljuk 
fel. A kikre Isten áldását kérik a nagymihályi rk. 
hívek. Nagymihály, 1908. junius 1. Oppitz Sándor 
rk. plébános.

Színész körökből. A tavaszszal a Doni- 
Óoy-szintársulattal városunkban járt Szallai Ró-

Már mennek is. Szorosan egymáshoz si
mulva, mint férj és feleség. Aztán gummirádlisba 
ülnek. Kocsikáznak ide-oda. Es a férfi kocsikázás 
közben undorodás nélkül csókolja le a nő arcá
ról a festéket.

Reggel vetődik haza. Álmos, de azért még 
nem fekszik le. Előbb levelet ir a feleségének. 
Forrót, szerelmesei, a milyen ilyenkor már szo
kás.

S ahogy — levélírás közben eszébe jut 
a felesége, arra is gondol, hogy valamivel meg 
kellene lepnie. Valami szép ajándékkal. Megnézi 
a pénztárcáját, üres, abból a pár megmaradt fil
lérből még egy ezüstgyürüt is alig vehet. De va
lami ajándék mégis csak kell I Talán előleget vesz 
föl a bankjában. De ennél a gondolatnál is csak 
pár pillanatig időzik. Tudja, hogy ez is lehetetlen. 
Neki már legalább három hónapra való előlege 
van.

— A vörös nővel úgyis szakitanom kell 
gondolja, visszaveszem tőle a gyémánt melltüt. 
Azt adom majd a feleségemnek. Ettől is irtózott. 
Ez már kétszeres becstelenség lenne. Még pedig 
becstelenség lenne, ha a feleségével olyan ékszert 
viseltetne, a melyet már egy táncosnő viselt, de 
az is becstelenség, ha az ember visszakéri azt, a 
mit egyszer már odaajándékozott. Nem. ez nem 
lehet. Hát mégis mi lehet ? Semmi.

Folytatni kell a levelet. Feje még mámoros 
a pezsgőtől, a szive körül valami kellemes, me
leg zsibbadtságot érez, a táncosnő testének mele
gétől forr az egész bejseje : épen olyan állapot, 
a melyben szerelmes levelet lehet Írni. Igaz, hogy 
a levél igy indul, mintha valami kis kokottnak 
Íródnék, de az nem baj. Önzetlenül, igazán csak 

zsika az Országos Színész-Egyesület utján c na
pokban Szabó Ferencz színtársulatához szerződött. 
Szabó Ferenci, a ki a Polgár Béla társulatával 
itt működött s még élénken emlékezetünkben élő 
l/ervay Erzsi jeles tehetségű színművésznő férje, 
tudvalevőleg a nyitrái kerület színigazgatója lett.

Betöréses lopások. Lasztomérban a f. 
ho 23-árol 2.i-ére menő éjjel a fogyasztási szö
vetkezet bolthelyiségébe eddig ismeretlen egyének 
betörtek s onnét több értékes tárgyat magukkal 
'ittek. Ugyancsak tolvajok jártak f. ho 22-én 
ejjel Karsáznán a tanító lakásán, a hol a tanító 
távolléte folytán szintén több tárgyat elvittek. A 
gyanú a nagycsehhi czigánymuzsikusokra terelő
dik. a kiknek a czimhalmuk ott volt a tanító há
zában. a mit a tanító annak zálogául vett el a 
czigányoktól, hogy a legközelebbi vasárnapon Ká
rászodra jönnek muzsikálni.

Felülfizetés. A nagymihályi gör. katli. 
egyház énekkara által f. hó 14-én rendezett mű
kedvelői előadás alkalmából felülfizettek még: Se- 
reghy János (Laborcvolya) 5 K — ifj. Karczub 
Pál (I.ask) 3 K — Kozlay József (Pazdics), Mitró 
Dezső (Márkcsemémye), Egreczky Mihály 2 2 l\ 
Fogadják a t. felülfizetők ezúton a rendezőség há
lás köszönetét.

Búcsú. Mindazon igentisztelt ismerőse
imnek. kiktől sürgős elutazásom miatt nem vehet
tem személyesen búcsúi, ezúton mondok szives 
istenhozzádot s kérem tartsanak meg jó emlékük
ben. Nagymihály, 1 f>08. junius 22. irtzing Ferenc 
polgáriskolai tanár.

Pesti Hírlap. .1 legelterjedtebb politikai 
napilap a Pesti Hírlap, amelyről tehát joggal 
mondhatni el. hogy legkedvesebb lapja a közön
ségnek. Három évtized óta hirdeti a szinmagyar 
radikális nemzeti politikát, teljesen függetlenül pár
toktól és kormányoktól. Nagy elterjedését első sor
ban ennek köszönheti. De ezenfelül annak is, hogy 
mint a legnagyobb magyar napilap oly változatos 
tartalommal jelenik meg naponként, amely magá
ban alkalmas a magyar közönség fokozottabb ér
deklődésének felkeltésére. Aki egész éven át elő
fizetője a lapnak, ha csak negyedévenkint vagy 
havonkint fizet is elő, számot tarthat a Pesti 
Hírlap nagy képes naptárára (karácsonyi ajándé
kul) és kedvezményes áron rendelheti meg a Di
vat-Szalon cimü kitűnő divatlapot. A Pesti Hírlap 
előfizetési ára negyedévre 7 korona, 2 hóra 4 ko
rona 80 fillér, egy hóra 2 korona 40 fillér. A 
Divat-Szalonnal együtt negyedévre 9 korona. A 
kiadóhivatal címe : Budapest, V., Váci-körut 78.

Fidibusz ! A legkitűnőbb magyar élclap.

a kokottot szereti az ember. És a társadalmi asz- 
szonyt csakis az ilyen kokettszerelem izgatja. A 
tisztelet szerintük nem fér össze a szerelemmel. 
Hogy is mondja Echegaray ? A tisztelet a hazug
ság. a szerelem az az igazság !

A levélírás azonban sehogysem megy. A vig 
szalmaözvegy feje túlságosan nehéz. Meg-meg 
ragadja, vezetné a tollat, de a betűi ma mind 
össze folynak. Nyilván nehéz köd van ereszkedő
ben. Égiszeire csak lehanyatlik egészen a feje és 
elalszik. Ott fekszik az asztalon a bortól, pezsgő
től gőzös lehelete odacsapódik azokra a kedves 
szobrokra, amelyeket elalvás előtt a papirosra raj
zolt. No de sebaj ! Holnapra kialussza a mámort 
és akkor megy a szerelem is. Azaz hogy a le
vélírás.

A nyár pedig ez a nagy kerítő, a ki szét
választja azokat, a kiket a társadalom egymáshoz 
tartozóknak vél, tehát a hazasokat, hogy mind
egyiknek egy másikat kerítsen, a nyár, úgy kép
zelem, szimbólummá lesz ebben a pillanatban. 
Ördögalakot öltve föllebeg a magasba, ahonnan 
tisztán látja, amint a Ims özvegy a tenger mellett 
vigad, a vig özvegy meg a pezsgő me'lett busul. 
S a midőn látja, hogy a szomorúságot, csakúgy, 
mint a vidámságot az a változás idézi elő, ame
lyet a társadalom korlátám k lerombolása okozott, 
fölujjong örömében. S ha gonosz dolog is az, a 
minek örül, ennek az ördögi örömnek mégiscsak 
a társadalom az. oka, amely azt akarja, hogy 
szürke egyhangúsággal érjük be akkor, a mikor 
az élet csakúgy ontja a csillogó élvezeteket. Az
tán meg ki tudja?.. Hátha az ördögnek van 
igaza? Kálnokl Lajos.

Páratlan népszerűség! Remek szöveg, pompás ké- 
pék ! M< scsen olcsó! Egy szám 5 krajcár. A Fi
dibusz előfizetési ára : Egész évre (> K. félévre 3 
K. negyedévre 1 K 50 fill., egy hónapra 50 fill. 
Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal: Rökk 
Szilárd-idea 9.

Naponta friss vaj és liptai juhturó kap
ható Gyurótsik Testvéreknél Sulyovszky-utca*

Művészi kepes levelező-lapok nagy választék 
bán kaphatok Landesman B. könyvkeresk'ébeneoed 

i O koronát ,akarit meg mindenki, aki ől- 
A V-F tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 
Nagymihályon készítteti. Merték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

*■ •l«lMorkaxitó : Dr. Kállai Jóxaef. 
Kiadóhivmali mür«z.ai>* - Lándai Jozaaf.

NYILT-TER.
Ezen rovat alatt k klóitokért nem vállal felelő.i'éget a axerk) 

2ST yiia-tlcozat.
A „Fclső-Zemplén" múlt heti számában Sut

ter Rezső ur a tényeket elferdítve és nem az igaz
ságnak megfelelően adta elő, a közönség ennél
fogva félre van vezetve. Kijelentem, hogy én az 
igazságnak híven adtam elő az esetet és a ki azt 
máskép mondja el, az hazudik.

Ha Sutter úr botlást követett el, legyen er
kölcsi bátorsága azt bevallani s ne más rovására 
mosakodni.

S végül, ezek a vendégek, akik az én visel
kedésemet elítélték, azok nem lehettek bírák, csak 
szamarak.

Petrovics József.

Hirdetések.
1502/1908.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Novák Jánosné 
végrehajtatónak Kovács Erzsébet végrehajtást szen
vedő elleni 447 korona 15 fillér tőkekövetelés s jár. 
iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi kir. já
rásbíróság területén levő nagymihályi 86. számú 
tjkvben A. I. 2. I32/I> hrsz. alatt foglalt ház, ud
var és kertből a B. 17. sorsz. alatt Kovács Erzsé
betet illető jutalékra 943 koronában ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fen
tebb megjelölt ingatlan az 1908 évi jullus hó 
6-án délelőtt 9 órakor ezen bíróság hivatalos he
lyiségében (tkvi iroda) megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alul is el
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10",„át vagyis 94 K 30 f készpénzben, 
vagy az 1881. I X. te. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számittottés az 1881. évi november hó l-én 
33.33, 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- 
hályhan 1908. évi junius hó 4-én.

Sallay, kir. járásbiró.

Majorossy József 
------------ cserépkályha-készitő ——— 
>• Laborczszög., Uj-utcza 74. szám.

Ajánlja magát minden e szakba vágó 
munkák gyors és gontos elkészítésére. El
vállal mindenféle kályha átrakását és ja
vítását, úgyszintén teljesen uj kályhák ké
szítését is a legrövidebb idő alatt és jutá
nyos árak mellett.

Legcélszerűbb a kályhákat a nyári 
hónapok alatt átrakatni, mivel most gyor
sabban szárad.

Szives pártfogásért esd
Jkfajorossy József.



ELEMKOR LEőJOBBTEMSIÁW
HVT
PALA

MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:

ETERNIT MÜVEK 
, HATSCHEK LAJOS 

BUDAPEST, andrássy-út33.

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

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvény társaság 

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletel üzletágai közé be- 
vezette és e czélból egy előkelő életbiztosító tarsasaggal lepett 

i összeköttetésbe.
Az üzletág lényege a következő: A belépni szándékozó 

kötelezi magul 1 koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több résziét 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdíj elleneben egy
szersmind életei is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko- 

In li Infóel.-s kamatos kam.Uaii.il együtt l««> koronára no 
lel. irt a lelies összeg.a. ,WvK 1000 koronái kézhez kapja. A 
.....mnil.ni azonb.ni már az első részlet befizetése után elha
lásznék az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha az.ml.mi .. dijuk befizetéséi lő év elöli lieszunlellie. Úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 (>0 évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több HMM) HMM) koronás téléit is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
meg, bog) az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.
Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

1___________ N ----------- ■■ ■ ■ | 1

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Vóorl.fcörút 08,

Mai • 1«*},Unyoi.t«

Locomobil és gözcséplögépek,
nalmakizalozók, jártany-caőplőgépak, lóhera ■ ctőplők, 

Uaztltó-roatak, konkolyozők, kaszélő- *• aratógépak, 
azénacyUltfik, boronák, sorvetőgapok, Pl 

kapalók, atecakavágók, répavágők. kukorica#- 
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemek 

aozél-ekék. 2- ás 3-vasu ekék és minden
egyéb gazdasági gépek.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy Markovits 

Károly CZUkráSZ és pékmester úrtól a Kossuth Lajos-utca 64 sz. ház udvarában levő

P É K M B H E L Y É T
átvettem és azt saját nevem alatt tovább folytatom.

Sütödémben a legfinomabb sütemények lesznek előállítva, u. ni. vizes és 
tejes zsemlye, vajas és keménymagos kiflik. Graham kenyér, zsúr-sütemény. 
francia kenyér, továbbá mindenféle itt fel nem sorolt különlegességi sütemények.

Midón bátor vagyok a n. é. közönségnek üzletemet ajánlani, megemlítem, 
hogy Budapesten és más nagyobb városokban a sütő-ipar terén az első helyet vív
tam ki, továbbá az 1896. évi ezredéves jubileumi kiállításon es az 1907. évi Buda
pesten rendezett sütőiparkiállitáson tevékeny részt vettem, ez utóbbin Ö Lensge 
József kir. herczeg legfelsőbb elismerését fejezte ki működésemért.

A házaktól sütés végett hozzám hozott kenyerek es sütemények úgymint 
eddig is, délelőtt 10 őrtől lesznek elfogadva, melyre különösen nagy gondol fordítok.

Minden ezen iparághoz tartozó) megrendelést pontosan és jutányos áron teljesítek. 
Ismételárusitók kedvezményben részesülnek.
A n. é. közönség becses pártfogását kérve, maradok

kiváló tisztelettel

NAGY ANTAL
 pékmester.

Majorosy András 
-------------- cserépkályha készítő --------------  
NAGYJVIIHÁLiY., Szladek-uteza.

Ajánlja magát minden e szakba vágó 
munkák gyors és pontos elkészítésére.

Elvállal mindennemű 

tűzhelyek 
felállítását és átrakását.

K Á LY H Á K 
tisztítását és javítását legpontosabban ét 

legjutányosabban eszközlöm.
Készít és raktáron tart mindennemű 

KONYHA- és HEH TI- 

cserép-edényeket.
Építkezési díszítmények

raktára és készítése.

Nyomatott Landeaman B. könyvnyomdájában

kam.Uaii.il

