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Vidéki újságírás.
— julius 16.

A vidéki újságíró és újság helyzete lé
nyegesen elüt a fővárositól. A fővárosi új
ságíró magasabb nézőpontból foghatja föl 
hivatását, mert nem él azon személyek kö
zött, a kikkel a tolla foglalkozik. Mert mi 
kára vagy baja lehet abból, ha szigorú kri
tikát mond a kormány tagjairól, a főkapi
tányról, a főpolgármesterről, vagy akármi
lyen országos potentátról ? A privát élet
ben a legritkább esetben van csak érintke
zése a főváros, vagy az ország uraival és 
igy nem kell tartania attól, hogy a kávé
házából, a kaszinóból, vagy a társaságából 
kinézik. Még kevésbé kell attól tartania, 
hogy eltoloncolják, a hogy a legutóbb is 
két vidéki újságíróval történt. Ezzel nem 
akarjuk e két újságíró ügyét menteni, mi
után az ügyüket behatóan nem ismerjük. 
Csak azt akarjuk ezzel kidomborítani, hogy 
a vidéki újságírónak ezerszerte több sze
mélyi tekintettel kell lennie, a mikor az új
ságot irja, ha nem akarja magát városában 
lehetetlenné tenni és boldogulni kíván. Szólj 
igazat s betörik a fejed. Ezt a közmondást 
mintha a vidéki újságíróra csinálták volna.

A ki becsületes újságíró és hivatásá
nak nemességét átérzi, a ki harcosa az igaz
ságnak, az nagyon sokszor nem lehet te
kintettel személyekre, mert épen a közér
dek, a melynek szolgálatában áll, követeli

TARCZA.
Az asszonyok dija.
Irta : Dr. Wlczmándy Jenő.

Soha annyira nem érdeklődtek az asszonyok, 
általuk ajánlott versenydij iránt, mint ma.

A nagy tribün tömve.
A gyepen sétálni lehetetlen. A szép nem 

van túlnyomó számban. Ez ritkaság, a férfiak job
ban kedvelik a sportot, vagy inkább a játékot.

Be nem avatottak kíváncsian kérdezősköd
nek :

„Mi az ? Mi készül ?"
A jól értesültek titokzatosan mosolyognak : 
„Semmi különös."
Fölemelik a távcsövet, szakértőén vizsgálják 

a közönséget.
Idős hölgyek a bőrpárnákon ülnek, egyik

másik föltűnő ruháját birálgatják.
A fiatalok az urak bókjaira igyekeznek el

mésen megfelelni.
A játszó férfiak magányosan, vagy kettes

hármasban vitatják a lovak esélyeit.
Hón alá kapott botok, ernyők látszanak a 

fogadó pénztár előtt nyüzsgő tömegből.
A legtöbb távcső a tribün legalsó lépcsőjén 

álló szép leányra irányul.
A kedveskedő urak falanxja veszi körül.
B. Elza, a nap hősnője. Arczocskája kipirul 

meg, hogy bizonyos személyeknek nem 
tetsző eseményeket vagy kommentárokat 
írjon meg. Kislelkü, rövidlátó ember az, a 
ki e miatt fordul az újságírás és az újság
író ellen, aki ilyen esetekben nem egyéb, 
mint az Ítélő közvélemény végrehajtó kö
zege. Hiszen épen abban áll az újságírás 
közszükségletet kielégítő, magasztos hiva
tása, hogy ellenőrizze a társadalom vezeté
sére hivatott emberek működését és azt ér
deme szerint dicsérje vagy rosszalja. Gon
doljuk csak meg, hogy micsoda elfajult vi
szonyok kapnának lábra a vármegyénél, a 
városnál, közintézményeinknél és a társa
dalomban, ha itt nem lenne őrző cherub- 
ként a közvélemény itélőszéke. a vidéki és 
a fővárosi sajtó. Ezért képezi alkotmányos 
életünknek egyik alapvető momentumát a 
sajtószabadság, a melyet a szabadságnak 
minden igaz barátja védelmez, dacára an
nak, hogy itt is, ott is merülnek fel vissza
élések a sajtó terén. De ezeket a vissza
éléseket nem szabad kivételes szigorral el
bírálni, mert hiszen gyarló emberi intéz
mény a sajtó is. Minden országnak és min
den város közönségének olyan sajtója van, 
a milyet megérdemel. Ez az egész világon 
elismert igazság.

Gondolják meg ezt a mi ellenségeink 
és mindazok, a kik bármi okból is nehez
telnek az újságíróra. A mikor mi a köz
érdeket védelmezzük, akkor nem lehetünk

a sok reá irányuló szempár nézésétől, fénylik ne- 
felejtskék szeme, szőke haján játszik a csintalan 
napsugár.

Szépsége és vagyona teszi híressé, kívána
tossá.

Hódolói között sugár növésű férfi tűnik föl. 
Ez az egy, kire nem irigyek, nem féltékenyek 

a többiek.
író ember, szívesen mulatnak Írásain, mint 

vetélytársat megmosolyogják.
H. Imre, kiről szó van, a magas faoszlop

hoz támaszkodik, egykedvűen nézi a sokaságot.
Olykor megjegyzést tesz, mi fölött mindnyá

jan nevetnek, Elzát sem véve ki.
Két férfi idegesen járkál a nyergeid előtt.
K. főhadnagy csábos szép férfi az egyik, a 

másik N. úrlovas.
Az asszonyságok dijára nyergelik a telivé

reket.
Nekik nem ez a dij a fontos, hanem a másik. 
A másik ?
Igenis. B. Elza azé lesz, aki a versenyt meg

nyeri. Ö maga mondotta s hamisan mosolygott.
Ezért a nagy érdeklődés a verseny iránt, 

ezért ily zsúfolt a nagy tribün.
A főhadnagy dobogó szívvel lép nemes lo

vához, megveregeti nyakát, a nyeregbe szökik.
A vékonypénzü urlovas sokkal nyugodtabb.
Érdekes sápadt arcára mosoly ül, mikor 

száraz paripájának hátán terem. 

tekintettel minden irányban, mert hiszen 
ha mindenkit csak dicsérni fogunk, ha min
den rosszat, károsat és szennyeset elhall
gatunk, akkor mindenki tudni fogja rólunk, 
hogy csak dicséretekből és hazugságokból 
élünk s a lapokat a kutya se fogja olvasni.

Igazmondással a sajtó sohasem üt se
bet a társadalom testén. Valamint a bün
tető bíróság sem árt a társadalomnak bün
tető ítéleteivel. A sajtó hatalmával való 
visszaéléseknek legszigorúbb bírái a tisz
tességes újságírók, akik Istennek hála, még 
a túlnyomónál is nagyobb többségben van
nak Magyarországon. Ezért elfogult és 
rosszmájú ember az, a ki a magyar sajtót 
néhány becstelen tagjával azonosítja.

A közönség érdeke, hogy mi Írjunk 
a közpályán szereplő személyekről és a 
közönséget érdeklő eseményekről. Tettük 
ezt a múltban és tenni fogjuk a jövőben, 
bárhogy okádják is rá.rk a tüzet a sajtó 
ellenségei. - -|j.

Előfizetési fellxi-vás.
Juliut hó 1-vel u) ellijizetét nyílt luftunkra. 

1 nztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
elüfizetétilk juuiut hó régével lejárt, hogy az éld- 
fizetett megújítani tzi repkedjenek, nehogy a lap tzét 
küldétében fennakadd! történjék. — Hátralékot etó'- 

fizetőink-et pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
tzivet beküldétére, hogy tzdmadáta tokban mi it ren 
def tarthattunk.

A „Felsó-Zemplén“ kiadóhivatala.

Minden szem a pályára irányul, a lovak 
vágtatnak a tribün előtt.

Utolsóelőtti a főhadnagy, zúgás váltja föl a 
csöndet:

„Ez az ! ó az !“
Legutoljára mutatja magát girhes lován az 

úrlovas.
Derültség lesz úrrá a nézőtéren : ilyen macs

kával nem lehet nyerni.
A lovas vállai közé húzza fejét, nyargal.
A start szalag mögött ficzánkolnak az ide

ges állatok.
A fogadók tikette-ért törik magukat, a jól 

vasalt császár kabátok összegyűrődnek, a kürtök 
fölborzolódnak, belapulnak.

Megy a harc a kacér szerencse kegyéért.
A kedvenc a főhadnagy lova „Mercur."
Kevesen bíznak N. úrlovas összeaszott „Me- 

fisztó“-jában.
A látcsövek megrezdülnek a kezekben, a kis 

tribün felől hangzik a kiáltás:
„Start!"
Neki rugaszkodnak a könnyű telivérek, fogy 

a tér, mind kisebb a pálya.
Nagy fekete, „Merkúr" vezeti a társaságot, 

a főhadnagy a ló nyakához simul.
A száraz sárga „Mefisztó" zárja be a sort.
A nézők visszafojtják lélekzetüket, sokan a 

reménykedők izgatott hangon kiáltják :
„Merkúr a hogyan akarja!“

Valódi AMERIKAI PANAMA KALAPOK
Eapank m»i iiimt 4 oldalra terjedd



Nyaralnak.
Nagymihály. 1908. jul. 16.

Bezárultak a dunaparti fényes palota kapui 
s a honatyák elszéledtek nyaralni. Biz’ reájuk is 
fér ez, különösen a mamelukokká vedlett függet
lenségi kurucokra. Annyi sok rossz közösügyes s 
a múltban vallott programm jukka! homlokegye
nest ellentétben álló törvény megszavazása alapo
san megterhelhette a gyomrát ezeknek az urak
nak s igazán azon sem csodálkoznánk, ha Wekerle, 
a fő kurucz-szeliditö gondoskodott volna arról, 
hogy a Petin ok kúra-használat végett közköltsé
gen elhelyeztessenek - Karlsbadban. Az osztrák 
fürdőhely csak stilszerü volna eh feladásukhoz. Az 
olyan gyomorral, mely ily rekordot tudott elérni, 
hogy minden közösügyes főztet szinte kóstolás 
nélkül be tudott venni, csinyján kell bánni s meg 
kell őrizni befogadó-képességét az őszi etetésre, 
akarom mondani ülésszakra.

Hogy mi mindent nyeltek ők le. azt hamar
jában fel se tudnók sorolni. Éppen csak a nemzet 
áltál nehezen megemészthető mert sajnos az 
ö mohóságuk a nemzet gyomrát igenis megfe
küdte vastag falatokat említjük fel. Megkötötték 
a kiegyezési szerződést Ausztriával, a mi ellen .30 
éven át harcoltak, ennek alapfeltételéül pedig ki
kötötték a felemelt quóta megszavazását, a miből 
sikerült nekiek közösügyes törvényt csinálni, holott 
ez soha sem volt az. A letűnt szabadelvű kor
mányt egyenesen széjjelszedték volna, ha ilyesmi
vel mert volna előhozakodni. Lekötötték a nemzet 
szabad kezét az önálló vámterület létesítése tekin
tetében 1917-ig s hogy ekkor sem fog lehetni át
térni az önálló berendezkedés terére, azt meg
mondta Aerenthal. a kancellár. Megszavaztak 
száz milliókat az általuk átkosnak tartott közös 
hadsereg s haditengerészet számára, s hogy áru
lásukat leplezzék, megnyomorították az országot 
sok rossz törvénynyel, a mit leöntöttek a „szoci
ális alkotás" generalsaftjavai, s megtöltötték reak
ciós szellemmel, elzárkózva minden jogos s mél
tányos módosítás elől. A maroknyi ellenzéket le
hurrogták, a parlamenti szólásszabadságra szájko
sarat raktak s tetejébe megalkották a végrehajtási 
novellát, s ezzel végleg tönkre tették az ország 
ezernyi meg ezernyi kis existenciájának hitelképes
ségét. Hogy pedig kivándorolni se lehessen ebből 
az országból, már jó előre megalkották a kiván
dorlási törvényt, a mely a kiköltözést lehetetlenné 
teszi. A I humusz lelkesítő szavait ezek után csak 
imigyen lehet variálni : ..Itt nem élned, itt meg
halnod kell. S.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket. a kik még hátralékban van
nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát

Merkúr meg is felel a bizalomnak, könnyen 
játszva fut az élén, nem éri utol soha senki.

A bírói páholyban megcsendül a kis harang : 
..Most vagy soha !“
A főhadnagy megbiztatja lovát, hosszakkal 

szökik az előre.
A legutolsó helyről lassan nyomul föl a szá

raz sárga.
A tömeg verve marad el mellette, űzőbe 

veszi a nagy feketét „Merkur“-t.
A nézőknek erősebben dobog a szive, pár 

hang biztatóan kiált :
„Merkúr ! Merkúr !“
A főhadnagy ostorához nyúl, a mén kinyu- 

lik, röpül.
„Mefisztó" sem kíméli a fáradságot, szívó

san küzd, eléri a vezetőt.
Pillanatig fej-fej mellett haladnak.
Az úrlovas ellenfelére néz. mosolyog.
A zörgő csontu sárga, könnyen nyakhosszal 

veri fáradt társát.
Zúgva liarsan föl a kiáltás :
„Mefisztó első."
A főhadnagy lehorgasztott fővel megy a má- 

zsálóba, az úrlovas boldog.
Sebesen végzi dolgát, siet, fut a legszbb, a 

legnagyobb díjért.
Keres, kutat, kérdezősködik.
Az udvarlók riadtan néznek össze, az izga

ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK
A végrehajtási novella és a nagymi

hályi pénzintézetek. Lapunk mull számában kö
zöltük. hogy a nagymihályi Takarékpénztár és a 
Gazdasági Bank elhatározta, miszerint azon váltó 
adósait, a kiknek tartozása jelzálogilag biztosítva 
nincsen, felhívják, hogy adósságaikat fizessék ki, 
vagy pedig nyújtsanak azokra jelzálogi biztosítást. 
Eme hírünk téves információn alapult és miként 
értesülünk, a nevezett intézetek egyike sem ho
zott ily tartalmú határozatot. E hir különben a 
„Magyaiország“-ban is látott napvilágot, azonban 
a valóságnak meg nem felelő kommentárral ki
sérve. Fölöslegesnek tartjuk, hogy a Takarékpénz
tár, az ország egyik legrégibb és legszilárdabb pénz
intézetének védelmére keljünk, annál kevésbbé. 
mert a „Magyarország" közleményének amúgy sem 
adott senki hitelt. Konstatáljuk különben, hogy a 
nevezett lap mai számában már rektifikálja köz
leményét.

A nagymihályi Kereskedelmi és Hitelbank 
Dr. Widder Márk elnök elnöklete mellett a mai 
napon tartott igazgatósági ülésében foglalkozott 
az uj végrehajtási törvény által teremtett helyzettel. 
Brünn Mór intézeti vezérigazgató, Dr. Fuchs Ig
nácz és DrT'Kállai József ügyészek részletesen is
mertették az uj törvényt és kellően tájékoztatták 
minden irányban az igazgatóságot. Bár az intézet 
az uj törvényt és különösen annak átmeneti in
tézkedéseit úgy a hitelezőre, mint különösen az 
adóst a egyaránt sérelmesnek és károsnak tartja, 
mégsem találta szükségét az igazgatóság rendkí
vüli intézkedések megtételének. Az intézet hitel
felmondásoktól tartózkodni fog és semmikép sem 
fogja az üzletfeleit, a kik közül egv néhányat a 
törvény önhibájukon kívül tett hitelképtelenekké, 
zaklatni, ellenkezőleg módot fog nekiek nyújtani, 
hogy kötelezettségeiknek minél könnyebben eleget 
tehessenek. Ha netalán azonban oly eset fordul
hatna elő, a hol a bank érdekeit megvédeni lesz 
kénytelen, úgy törvényes jogaival fog élni. Ezzel 
önmagának és a nagy közönségnek tartozik. Eddig 
azonban semmiféle rendkívüli intézkedés szüksége 
nem forog fenn és a bank, amennyire azt az in
tézet és a betevők érdekei lehetségessé teszik, 
tartózkodni fog az amúgy is kellemetlenné vált 
gazdasági helyzetnek kiélesitésétől.

Széchényi László grófné a Gyer
mekvédő Ligának. < iróf Széchényi Lászlóné szül. 
Vanderbilt Gladys, ki rövid magyarországi tartóz
kodása alatt is több nagylelkű adománynyal telt 
tanúságot áldozatkészségéről: e napokban újabb 
tantijeiét adta nemesszivüségének. Ertesitette ugyan
is a Gyermekvédő Liga vezetőségét, hogy nyári 

lomban megfeledkeznek Elzáról és most nincsen 
sehol.

Egyik mosolyog :
..Most jut eszembe, Imre kisérte el, bizonyo

san a buffetben van. Gratulálok! Szép lovaglás 
volt."

Az urlovas türelmetlen, szeretné látni a 
leányt.

„Hidegvér, szól a másik, hiszen a poétával 
van."

Hasztalan az úrlovas nyugtalan és nem ok 
nélkül, a szép Elza eltűnt a csöndes poétával.

A főhadnagy félrehúzza a szájat, elégülten 
jegyzi meg:

„Nem én voltam első!“

Egy kis falu látásakor.
Jártam már pompás, nagy városokban, 
I lol fényes, büszke paloták sora 
Száz élvet kínait, mégis szivemben 
Vonzó emléknek rém maradt nyoma.

Ám e kis falut nem feledtem el, 
Fehér viskóit akác-övczve ;
Itt álmodtam, itt, legszebb álmaim
És szivem késői* itt törtem össze. . .

Z. F. 

tartózkodásra hajlandó remete-vasgyári birtokára 
húsz vagyontalan leányt elfogadni. A Liga öröm
mel vette tudomásul a nemeslelkü grófnő ajánla
tát s felhívására a Szünidei Gyermektelep vezető
sége már ki is jelölte azt a húsz kis leányt, aki
ket nyári üdülés céljából a grófnő birtokára fog
nak küldeni.

„Előbb mameluk, azután hadvezér.** 
A „Nap" a tőle már megszokott szenzációs for
mában foglalkozik Czibur Bertalan országgyűlési 
képviselőnk személyével. Azt Írja ugyanis, hogy 
képviselőnk, a ki a parlamentben kardoskodott 
volna a végrehajtási novella mellett és Günther 
igazságügyminiszternek leginkább tapsolt, itthon 
a novella ellen intézett hadjárat vezére volt. 
Ugyanis a „Nap" szerint a nagymihályi pénzinté
zetek akcióját Czibur Bertalan, Günther egyik lel
kes Ilivé vezeti. A közleményből egy szó sem igaz, 
a nagymihályi bankok kartellre nem léptek, semmi
féle akció nem indult meg és Czibur Bertalan 
nem is állhatott ekép ilyennek élére. A mi pedig 
képviselőnk személyét illeti, mi tudjuk legjobban, 
hogy ö épenséggel nem mameluk és a végrehaj
tási novellától távolról sem volt elragadtatva. Ha 
valakiben, úgy benne van meg az a jó szokás, 
hogy mindenkinek és mindenütt megmondja az 
igazat.

Gyógyszerészgyülés Kassán. A belügy
minisztériumban tudvalevőleg uj gyógyszerészi tör
vény van készülőben, sőt már tervezete is elké
szült s a belügyminiszter megküldte azt a Gyógy
szerész-Egyletnek. hogy arra nézve véleményes 
javaslatát a hónap végéig hozzá terjeszsze fel. Az 
egylet igazgatósága a törvénytervezetet kinyomatta 
s valamennyi gyógyszerésznek megküldötte. A 
gyógyszerész-egylet tagjai most járásonként meg
vitatják a törvénytervezetet. F. hó 12-én foglalko
zott a törvénytervezettel Megay Artúr kassai gyógy - 
szerész elnöklete mellett a kassai gyógyszerészi 
járás, melyhez Kassa város, Abauj-Torna, Sáros 
és Zemplénmegyék gyógyszerészei tartoznak. A 
gyűlésen varosunkból Szőllősi Sándor gyógysze
rész volt jelen. A törvény-tervezetről a gyűlés 
egyhangúlag constatálta, hogy az szociális és 
gazdasági tekintetben kiszámithatlan veszteséggel 
fenyegeti a gyógyszerészi kart s őket létükben 
megingatja, különösen az úgynevezett közjoga, 
vagyis községi gyógyszertárak feláditása káros, 
mert szerzett jogokat is konfiskál s egyben erköl
csileg is tönkre tesz egy intelligens társadalmi ré
teget. De káros a tervezet közegészségügyi szem
pontból is, mert a gyógyszerészet ezentúl üzlet 
lesz, nem pedig pálya. Ezen szakaszhoz hozzászó
lott Szőllősi Sándor, a ki osztatlan tetszés köze
pette alapos argumentumokkal kimutatta, hogy a 
közjogi patikák felállítása sem nem jogos, sem 
nem észszerű s azt a közérdek sem kívánja s 
indítványt nyújtott be az iránt, hogy a községi 
gyógytár csak közérdekből legyen felállítható, ha 
t. i. az illető községben nincs gyógytár, de ez 
esetben is előbb szólittassanak fel a gyógyszeré
szek s csak ha ezek nem vállalkoznának patika 
állításra, csak akkor állíthasson fel az illető gyógy
szertárat. Székely Doby Géza előadó elismeréssel 
adózott az indítványozónak, mire a közgyűlés el
határozta, hogy az indítvány mint külön mellék
let terjesztessék fel a központhoz. Ezzel a gyűlés 
véget ért.

Igazság. Ily cim alatt Füzesséry Gyula 
mocsári körjegyző — mint az ottani iskolaszéki 
gondnokság elnöke — a lapunkban Gyulayné 
Szilvássy Malvin mocsári tanítónőnek a közig, 
bizottság által történt felmentésével kapcsolatban 
legut< bb megirt hírünkre vonatkozólag egy hosz- 
szabb informátiós levelet küldött be hozzánk, mely
nek veleje az, hogy a fegyelmi eljárás lefolytatá
sát maga az iskolaszék nem kérte, mert Bereg- 
szászy tanfelügyelő ígéretet tett arra nézve, hogy 
nevezett tanítónőt áthelyezteti.

A m. á. v. fukarkodása. A bánóczi vas
úti állomás szűkölködik egy hídmérlegben, a mi 
pedig a közönség anyagi érdekeire nézve rendkí
vül fontos kellék. Szóvá teszszük ezen szükkeb- 
liiséget, mert a sok milliónyi beruházási kölcsön
ből talán telnék egy hídmérlegre is!

Vlllámfités. Nátafalván f. hó 16-án 
délután Müller Salamon korcsntáros csűrébe be
ütött a villám, a minek folytán a csűr kigyuladt 
s leégett. Emberéletben nem esett kár.



Kitüntetés a halál után. A király A'a- 
lafony József kereskedelmi alkalmazottnak hosszas 
szolgálata elismeréséül e napokban a koronás ezüst 
érdemkeresztet adomány zta. Kalafony a kassai 
Brody-czégnél volt 36 éven át alkalmazásban, de 
a kitüntetés későn érte, mert már április hónap 
óta a kassai köztemető földjében pihen.

Képviselő választás a Bodrogközön. 
Meczner Bélának, főrendiházi taggá való kineve
zésével u j választásra kerül a sor a király bel meczi 
kerületben. A koalíciós pártok jelöltje : báró Sen- 
nyey Miklós, Hir szerint ifj. AWffc Béla is vállalja 
a jelöltséget balpárti programmal.

Kutyavásár Nagymihályon. Annyi a 
kóbor utcai eb Nagymihályon, hogy bízvást si
kerrel lehetne egy kis kutyavásárt rendezni irtás
sal egybekötve. A lakosság az utcán éjjel-nappal 
kocsizörgésen és kutyaugatáson kivid egyebet alig 
hall; a hárcza nélküli ebek csapatszámra kóborol
nak s támadják a járókelőket és a kocsikat. Ezen
kívül egynémely házban is vannak harapós ebek, 
különösen a Jókai-utcában mindenütt. Bizonyára 
nem ártana egy kis kutyarazziát tartani s a ha
rapós és bárcanélküli ebek könyörtelen elpusztítá
sát elrendelni. Ajánljuk ezt az illetékes hatoság 
figyelmébe a lakosság biztonsága érdekében is.

Már hamisítják. A szivárvány sziliben 
pompázó uj huszkoronások alig egy hete kerültek 
csak forgalomba s Obecsén már letartóztattak egy 
embert, aki újfajta hamis huszkoronást gyártott. 
Pedig a szakértők azt mondták, hogy ezt a pénzt 
hamisítani teljes lehetetlenség. Iine nincs semmi 
lehetetlenség a nap alatt. A hamisító meglepő 
művészettel utánozta a papírpénzt. Mert művészet 
ez is. csakhogy olyan művészet, mely nagy szá
zalékot hozna a konyhára, ha a törvény nem 
tiltaná.

Vadászati jogok bérbeadása. A bánó- 
czi körjegyzőséghez tartozó Bánócz, Berettő, l’al- 
kus, Kacsáiul, Lask, Lazony s Vásárhely közsé
gek vadászati joga julius hó 30-án a bánóczi kör
jegyzői hivatalban nyilvános árverés utján 6 évre 
bérbe fog adatni.

Szultánból király. A dohányos embere
ket bizonyára érdekelni fogja az a bir, hogy a 
„Szultán" nevet viselő szivarkák nem sokára ki
maradnak a forgalomból. A dohányjövedékek igaz
gatósága ugyanis e szivarkákat ezentúl „Király- 
szi varka" elnevezéssel bocsátja útnak ugyanazon 
árban s éppen olyan csomagolással. . . . Vájjon 
mit mond majd a névcseréhez a félhold birodal
mának turbános ura ! . .

Női kereskedelmi tanfolyam. A ho- 
inonnai magy. kir. állami felső kereskedelmi isko
lával kapcsolatban a jövő 1908/09. iskolai évben 
női kereskedelmi tanfolyam nyílik meg, melyben 
az áll. felső kér. iskola tanári kara az ország többi 
kereskedelmi tanfolyamaihoz hasonlóan az előirt 
hivatalos tanterv alapján fogja a tanítást eszkö
zölni. A tanfolyamba felvehetők: a polg. leány
iskola IV. osztályát, vagy a felsőbb leányiskola 
IV. osztályát sikerrel végzett tanulók. Felvétetnek 
továbbá azok is, akik a fenti végzettséget nem 
igazolhatják, de legalább 14 évesek és a magyar
nyelvből, számtanból és földrajzból az előbbi is
kolák tantervének megfelelő felvételi vizsgálatot 
tesznek. A tanfolyam tartalma 10 hó, melynek 
végeztével a tanulók írásbeli és szóbeli vizsgála
tot tesznek és ezen vizsgálatról állam érvényes 
bizonyítványt nyernek. A növendékek 10 korona 
felvételi dijat és 160 korona tandijat fizetnek. A 
tandíj havi vagy negyedévi elöleges részletekben 
fizetendő le. A tanfolyamra jelentkezők a gépírás
ban is oktatást nyerhetnek, amelyért havi 1 kor. 
dij fizetendő. A felvételi vizsgálat díjtalan. A tan
folyamra legkésőbb augusztus hó 10-ig irásbeli- 
leg is lehet jelentkezni. A tanfolyamra csak 40 
tanuló vehető fel.

A tanítás állandó női felügyelet mellett tör
ténik. Közelebbi felvilágosítást készséggel nyújt a 
homonnai áll. felső kor. isk. igazgatósága.

Fölvétel a nagymihályi polgári fiúis
kolába. A nagymihályi nyilvános polgári fiúisko
lában az 1908/9. évi beiratások szeptember hó 
1 -5-ig fognak megtartatni. Előjegyzéseket azon
ban már most is elfogad az igazgatóság. A javitó 
vizsgálatok augusztus 31-én tartatnak meg. Javitó 
vizsgálatot az a tanuló tehet, a ki egy, két vagy 

legfeljebb három tantárgyból kapott elégtelen ősz- I 
tályzatot. A javitó vizsgálatot kérő folyamodvá
nyok augusztus 15-ig nyújtandók he az igazgató
sághoz. Azon tanulok, akiknek nincs polgári is
kolai bizonyítványuk, de koruknál és értelmüknél 
fogva vizsgálatra jelentkeznek, fölvehetők a polg. 
iskola bármely osztályába, ha a beiratás előtt a 
megfelelő felvételi vizsgálatot leteszik. Azon tanu
lók pedig, akik a gymnasiumban, vagy a reális
kolában egy, két vagy a latin, illetőleg franczia 
nyelven kívül még más két tantárgyból kaptak 
elégtelen osztályzatot, szinten fölvvhelők a polgári 
iskola megfelelő magasabb osztályába, ha sike
res felvételit tesznek. Sikeres tanterekülönbözeti 
vizsgálat letevése után az elemi iskola V és VI. 
osztályainak elvégzése után is felvehető a tanuló 
a polgári iskola megfelelő magasabb osztály aiba. 
A latin s a franczia nyelv a jövő tanévben is. 
mint rendkívüli tantárgy taníttatni fog \ tanterv- 
kiilönbözeti vizsgálatok anyagára vonatkozólag 
s a tanulók mindennemű ügyében szívesen ad 
felvilágosítást az igazgató, ha eziránt akár 
személyesen, akár levélben megkercstctik.

Fölkéretnek mindazon nagymihályi t. szülők, 
akik a jövő 1908/9. iskolai évben vidéki tanulók
nak lakást es élelmezést hajlandók adni, hogy 
ebbeli szándékukat Csollák llár igazgatónál beje
lenteni szíveskedjenek. Az igazgatóság.

Pesti Hírlap .1 legelterjedtebb politikai 
napilap a Pesti 1 lirlap, 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 negyedév enkint 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 bóra I ko
rona 80 fillér, egy hóra 2 korona 40 fillér. A 
Divat-Szalonnal együtt negyedévre 9 korona. A 
kiadóhivatal cime : Budapest, V., Váci-körut 78.

Kitűnő hírnévnek örvendő óriásvirágu 
japáni crysanthemumaim válogatott 10 legszebb 
fajából álló diszgyiijteményt csomagolással egy ütt 
6 koronáért ajánlok Műhle Árpád kertészeti te
lep Temesvár. Árpád-telep 24.

•1 O koronát takarít nieg mindenki, aki <>l
ILI tönyeit REICH A D O L F férfi-szabónál 
Nagymihályon készitteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

l-'elelő* »zerke«ztő: Dr. Kállai Józaef. 
Kiadóhivatali művezető Lan dal József.

Az „ÜSTÖKÖS111
• a legjobb magyar viczlap 0 
Hetcnkint 20 oldal, színes képek, x

Előfizetés:félévre (jul. dec ) fi kor x 
„ negyedévre (jul okt) 3 kor x 

A ki a félévi előfizetést most x 
beküldi ingyen kapja az 1907. évi ír 
teljes bekötött évfolyamot. (700 oldal m 
vicc, kép, stb.) x
Utalványcim: Üstökös, Budapest Szabddst II x 
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Egy jó házból való vidéki fiú

tanülóal
felvétetik BUCSINSZKY LAJOS füszer- 

üzletében Nagymihályon. =

Hirdetések.
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
Majorossy József.

1v,írb Árverési hirdetmény.
Alulirolt bir. végrehajtó az IM8I. évi LX. t.-ez. 102. 

S-» értelmében ezennel közhírré teazi, hogy a nagymihályi kir 
iar.a-l.il.ágnak UMI8. övi V. 48 • zámu végzőim következ
tében 1 >r Kannán Zoltán Ügyvéd által képviselt Vas Géza 

társa tavára IC'iiav Alajos ellen 15" K » jár. erejéig 1908. 
évi junius hó 17 -én foganatosított kielégítési végrehajtás ut
ján I.- és felillfo'glali és 4024 koronára bee-ült következő 
ingóságok, u. in. . sépló motorok teljes felszereléssel, bútorok 
stb. nyílváuos árverésen tiadatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 1908. 
évi V. l-,l számú végzése folytán 150 korona tökeköva- 
'• - ennek különböző időtől >>•/, kamatai, '/,•/,

•■-'■i. I" kor . bii.íilag luii meg
állapított költségek erejéig Nagvinihályban alperes laka 
-an b-en-lő megtartására 1908. évi julius hó 30. napjának 
délutáni 4 órája határidőül kitüzetik es ahhoz a venni szán- 

ly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
lxxl. évi LX. t.e. 1<>7. és 108. § a értelmében 
• - mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetéu 
is el fog adatni.

Amennyiben az. elárverezendő ingóságokat mások is 
folfllfoglaltatták s azokra kielégítési nyertek
jelen árverés az Ixxi. évi LX. t.-ez. értelmé

ben ezek javára is elrendeltetik.
Nagymihály, 1908. julius hó 10. napján.

FODOR 10ZSEF
kir. bir. végrehajtó.

Glaubersós hideg, kénes, sós viz. ( . 
betegek magyar Karlsbadja. 

ént május hó 15-tól szeptember 15-ig 
its 15-tól jiinitis 15-ig Utóiuény : augusz- ; 
iietnber 15-ig .'#> százalék árengedmény-1

nemében páratlan gyógyvíz, mint 
•eg.-lyt nyújt gyomor- és bélbajok- 

alhasi pangásoknál, makacs székrekedéseknél 
..Id ’lag hat. mái i. qokn.il yeholnok és epekö- 

Id.'.lag hat. Vértődulásoknal szédülések, hüdések, 
si rohamoknál vérlevon.'dag. felszivólag hat. esuz 
vénye- l'ántalinaknál e kór okozta erjedési tör

ökökre, lerakódásokra az ízületekben azok oldására 
kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivolhájasodaa ellen, 
ikorbetegségeknél, vesebajoknál, úgy a cukor- és fe- 
‘•rjekiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, 
izületi és csontbántalmakat, c«ont«zút kedvezően osz
latja, Görvólykóros daganatok, fekélyek ellon, méh és 
méh közötti izzadmányok, hashártya-izzadmányok fe! 
civódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs, idült bőr- 
otegségek ellen bámulatos gyorsan hat.

Vasúti állomás: az. Alföldről és Pest felől jövők- 
i ii_—z„ M felvidék é- illetve Kassa felől jövőknek 

., a Icnnan ks’-iiy elnm- bérkMeikon 1 •/* < ra 
rhetd. Vadászterület magas vadakra.

A viz otthon is -ikerrel használható. Ara I nagy 
ida 40 üveggel 20 korona, kis láda 20 üveggel II kor. 
. viz a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

.Mogremlelé-ek >'•< tudakozódt-ok -SlObráncZ 
i dő igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdó- 
dők Posta és t.ivirdaállomás helyben. A fürdő 

igazgató orvosa Dr. Russay Gábor Lajos
A fürdőigazgatóság.

DS7nhránr7syógyfUrdöDH^jzuui ai iLZ.Ungmegyében u
11 Glaubersós hideg, kénes, sós viz. Gyomor és máj- I 
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Nagymihály,
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T~> ARACZKOT, ringlót, szilvát, almát, 

dinnyét és másféle gyümölcsöt, : 
ugorkát, zöld babot, paradicsomot, zöld 
kukoricát, gyökeret, répát stb. zöldséget 

nagyban és kicsinyben olcsón szállít 
GYÜMÖLCS és ZÖL DSÉG KIVITEL EGER 

Postafiók 11. Tessék árjegyzéket kérni.

qokn.il
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IKORtfüOBBlEIfáttSNmU! A Nagymihályi Gazdasági Bank

PALA•' — —

3®

MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:

ETERNIT MÜVEK
rHATSCHÉK LAJOS
t BUDAPEST. andrássy-út33.

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

Részvény társaság
az életbiztosítással kapcsolatos betétűzletet üzletágai közé be- 

1 vezette és e őzéiből egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
| összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 
kötelezi niagat I koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt 1 (MM) koronára nő 
fel. ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha- 
láloznék. az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik, ila azonban a dijak befizetését 15 év előtt beszüntetne, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja. 

Beléphetnek 20—60 évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
meg. hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 

i legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

ÉRTESÍTÉS. M
A sör idény beálltával van szerencsém a n. é. közön

ség b. tudomására hozni, hogy naponta friss töltésű, legjobb 
minőségű

• jégbehütött palaczksört •
a következő legolcsóbb árak mellett árusítom :

1 palack kőbányai Dréher-féle Királysor 30 f.
1 palack kőbányai Dréher-féle Góliát maláta gyógysör 34 f.
1 palack kassai Királysör 24 f.
1 palack kassai Duplamárciusi sör 26 f.

1 láda 50 üveg kőbányai Dréher-fele Királysor 13 K.
1 láda 50 üveg kőbányai Dréher-féle Góliát malátasör 15 K.
1 láda 50 üveg kassai Királysör 11 K.
1 láda 50 üveg kassai Duplamárciusi sör . 12 K.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, tisztelettel |

fe’X Kösztenbaum Mór
sörnagykereskedő. . ■>

ftőrút 68,Budap
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CLAYTON & SHUTTLEWORTH

Looomobil ős gőz cséplőgépek.
azalmakaulovók, jírtiny-^Aplötépak, l«ft«ra - caóplők, 

ttaatXÓ-ro»t*k, konkolyosdk, kaszáló- *• aratögópek. 
azánaffyOJtfk, barearék, sarvHógépak, Planat Jr. 

kapátok, aoakevátók, toavágök, kukorica.- 
morzadók, darálók, őrlőmalmok, watamH 

aozál-akák, B- *a 3-vaau akók óa minden

Értesítés.
\ an szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, bőgj MarkovitS 

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

P É K M 0 H lí I, Y É T
átvettem és azt saját nevem alatt tovább folytatom.

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

Midőn bátor vagyok a n. é. közönségnek üzletemet ajánlani, megemlítem, 
liogy 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 Fensge 
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 gondot 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 -■ 
NAGYMIHÁlaY., Szladek-uteza.

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

Elvállal mindennemű 

tűzhelyek 
felállítását és átrakását.

KÁ LY H Á K 
tisztítását és javítását legpontosabban és 

legjutányosabban eszközlöm.
Készít és raktáron tart mindennemű 

KONYHA- és KHHTI- 

cserép-edényeket.
Épi tkezési diszi tm ények 

raktára és készítése.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


