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Tegyük községivé a polgári iskolát.
Nagymihály. 1908. dec. 3.

A ki figyelemmel kiséri Nagymihály 
városában azon törekvéseket, amelyek inát 
közel egy évtizede folynak egy magasabb 
középfokú iskola létesítése körül, az jog
gal intézheti a fenti kérelmet önmagához 
s a vezető körökhöz.

Atérzett s minden számottevő ténye
zőben kialakult nézet az a felfogás, hogy 
ma már az általános haladás s művelődés 
szempontjából nem állhatunk meg ott, ahol 
egy évtizeddel talán még nyugodtan pi
henhettünk.

Ezt tudva szinte követelőleg tör elő 
az a jogos óhaj és kívánság, hogy Nagy- 
mihályban, látva azt a nagyarányú fejlő
dést, mely az építkezésben, terjeszkedésben, 
iparban s kereskedelemben mutatkozik, 
tartson lépést az a másik faktor, amely 
mindezeknek alapja; a kultúra.

Talán épen ezen kedvező körülmé
nyeknek tulajdonítható az a tény, hogy vá
rosunkban már harmadik éve fennálló, hi
vatását magasan teljesítő intézet, a polgári 
iskola még mindig magán jellegű.

Egy ily tekintélyes vidéki városban 
egy ember képviseli két intézetnek a sor
sát. Egy ember vállalta magára azt, amit 
a községnek kellene : egy ember vágott 
bele olyan dologba, amibe a község nem 
mert.

Ez bármennyire is kiemeli azon egy 
ember rátermettségét, mégis bizonyos rös- 
telkedéssel kell ezt a városnak néznie, hogy 
két esztendő után is magára hagyja ezt az 
intézetet.

Egy város, melv telket, épületet s föl
szerelést adott az iskolának, nem meri rá
mondani. hogy ez az enyém, ennek én 
vagyok a gazdája. A legtöbb város akkor 
is magának akarja biztosítani az ilyen in
tézeteket, ha csak telket ad hozzá, mint 
pl. az áll. segélyezett iskolák példája bizo
nyítja.

Érthető volna ez az állapot, ha a vá
ros az iskola átvételével jelentékeny költ
ségtöbbletet vállalna magára, vagy ha az 
átvétel nehezen menne. De egyik sem áll 
fönn.

Az átvétel nagyon egyszerű ; a köz
ség képviselő testületének ki kell mondani, 
hogy átveszi az intézetet s rendben van 
az egész. Nem vállal ezzel magára a vá
ros uj terhet, mert hisz az 1906. évi 55556. 
sz. min. rendelet világosan kimondja s 
egyenesen utalja a községi iskolaszékeket, 
hogy a saját intézeteik részére államsegélyt 
kérjenek. Minden tanár 1000 -1400 kor. 
államsegélyt kap, a k< zség tehát nagyon 
kevéssel járulna hozzá a törzsfizetés meg
állapításához, mert ez a tandíjból kitelik, 
sőt ebből jut a dologi kiadásokra is.

Nem kell továbbá tartani attól, hogy 
az átvétellel a felsőbb hatóság újabb be
szerzéseket róna a községre. Ennek bizo
nyítására szolgáljon az, hogy a kir. tanfe
lügyelő, mint a miniszter kiküldöttje az inté
zet fölszerelését az 1906-iki, az 1907. évi má
jus 24-iki. továbbá a miniszteri biztos 1908. 
május 19-iki látogatása alkalmával kielégí
tőnek találta. Hogy időközben gyarapítani 

1 kell, ez természetes, ez történik is.
Az ettől való aggodalom tehát teljesen 

I alaptalan.

Nem marad egyéb hátra, mint a kö
zönyösség, a részvétlenség, mint minden 
fejlődő intézmény megölője.

így állott ez be városunkban is. Mihelyt 
arról volt szó, hogy Nagymihály gimnasi- 
umot kap, félretettek mindent s nem tö
rődve a jelennel, a bizonytalan jövőben 
kezdtek ringatózni. Olyan ez, mintha va
laki odaadja a gyümölcsöt a virágért.

Pedig bármint álljon is a gimnasium 
ügye, bármint közel legyen is, még sem 
szabad egy kész intézet felett oly könnyen 
elsiklanunk.

Mert nézzük csak, ki biztosit bennün
ket arról, hogy a jövő tanévben fenn
tartja-e továbbra is a jelenlegi iskolatulaj
donos az intézetét ?

I lát ha az államhoz megy, akkor mi 
történik ? Iskola nélkül marad a város, is
kola nélkül a szülők, a tanulók s a kör
nyék.

Már pedig az ilyen megszakadások 
nem válnak javára sem a város gazdasági 
életének, sem a prestigének.

Pedig ez könnyen megtörténhetik.
Kérdjük tehát a község elöljáróságát, 

a képviselőtestületét s különösen a város 
tanügyszeretó, magasan gondolkozó főbíró
ját, meddig akarnak várni még ezzel a do
loggal, miért késlekednek.

Itt az ideje, hogy ezzel egyszer ren
det teremtsenek, hogy az iskolát állandó
sítsák, s a benne működő tanárok lét eg
zisztenciáját jobban biztosítsák.

Az örökös évről-évre való vándorlások 
csak károsan hatnak úgy a tanitási, mint 
a nevelési életre.

T A R C Z A.
-A Bankóék Katája.

A l’elsö-Zemplén eredeti tárcája.

A7 sem nyílott, úgy fonnyadt el 
Egy őszi reggelen.
Ápolták gondozták . . . hiába. 
Meghalt a Bankóék Katája.

Lesz ott neki zázszorta szebb
Kék lesz a ruhája.
i.s itt majd azt hiszik, hogy azért
Halt meg a Bankóék Katája. <5.

Ibolya kék pántlikával
Bokrétát kötöttek
Fekete hajába.
Deres úton a falun át 
így vitték a szegény Katát 
Megásott sírjába.

Kinek kellett, miért kellett .'. 
Álmodó lelkének
Alig volt világa.
Ián, hogy soha mást ne tudjon. 
Csak anyjának csókot adjon 
Halavány kis szája ?

S jobb igy? Csókja nincs több: elmúlt
Fekete Kata sincs.
Csak a kis babája.
Melyet talán elfelejtett.
Mikor vele útra keltek
Egy másik világba.

Elhagyatva.

Ii t. Secundus.
Isten vele .Mariskám! 
Isten vele Józsiin !

Igy szólván egymáshoz, megölelték, megcsó
kolták egymást s elhagyták a nagy törvényszéki 
palotát, amelyben többé nem fognak találkozni, 
valamint az életben sem . .. Elvannak egymástól 
törvényesen választva, el a sírig, s talán csak ezen 
utolsó állomása a testi és lelki szenvedéseknek 
fogja meghozni számukra az örök nyugodalmat, 
amelyben inindketlejúknek oly kevés részük volt 
e földön.

Ki szerelemből házasságra kél bajban él, 
tartja a spanyol közmondás. Nagyon szomorúan 
teljesedett ez rajtuk. Pedig nagyon, mélyen sze
retlek egymást egy évtizedig tartó házasságon ke
resztül. De a természet, a mindegyikkel vele szü
letett lelki tulajdonságok félelmetes ellenségként 
állottak mögöttük s olykor a legboldogabbnak hitt 
napjaikat is elkeserítették, tönkretették s kedves 
családi tűzhelyüket időnként pokollá változtatták.

Naturam frustra expelles furca, tamen usque 
recurret, — tartja a latin közmondás. A természetet 
ha furkós bottal vered is ki magadból, időnként 
ismét visszafut az . . .

Pedig még most is szeretik egymást, noha 
emberileg már idegeneknek kellene lenniük egy
más iránt.

Tehát mindennek vége . . . Oly sok lelki 
harc és idegizgató jelenetek után végre megtör
tént az elválás, amelyet annyira kívánt úgy a férfi 
mint a nő s most mégis a bucsúcsóknál vették 
észre, hogy nem igen fogják egymást nélkülözhetni 
az éleiben. .Már elhagyták a rideg palota kapuját 
s ime egyszerre néz vissza mindkettő, hogy még 
egy szer lássa azt. akit többé nem szabad meglátni, 
nem illik észrevenni. Pillantásaik nem a gyűlöle
tet, nem a haragot árulják el. hanem a kiengesz- 
telődés, a lájo szeretet meleget sugározzák. Miért 
is kellett ennek igy történni ? Hiszen tulajdonkép
pen egyikük sem hibás. Ók nem tehetnek arról, 
hogy olyan indulatokkal születtek, amelyek a sze
relem lángjában sem tudtak felolvadni, megsem
misülni, hanem tovább is megmaradtak. Pedig 
hogy szerették egymást ! . . .

Kőváry József amint a legközelebbi mellék
utcába fordult be, még egyszer visszanézett, de 
már nem láthatta meg a szép Bánfalvy Mariskát, 
aki az ő felesége volt . . . Csak volt . . . Fűit. 
Különben ö sem volt iihilyen amolyan férfi, mi-

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



Nem kell tehát késlekedni, még a de
cemberi törvényhatósági közgyűlés előtt ki 
kell mondani az iskola átvételét, hogy a 
további munkálatokat sikeresen lehessen 
elintéznie.

Nem szabad semmit sem mulasztani, 
hisz legdrágább kincsről, gyermekeink jö
vőjéről van szó. s ebben a tekintetben min
den mulasztás vétkesen megbosszulhatja 
magát. —k.

Szabad Lyceum.
Nagymihály, 1008. dec. 3.

A tudomány ma már közkincs: nem őrzik 
hét pecsét alatt laboratóriumokban s évszázados 
falak között pergamen lapokon. Sőt szemünk lát
tára fejlődik annyira, hogy egészen átalakult már 
általa a társadalom. Nemcsak a lélek és az agy 
művelésének szempontjából szükséges a tudomány 
haladását az életben is figyelemmel kisérni, ha
nem .hogy megérthessünk sok dolgot, amely kö
rülöttünk történik s a tudomány egyes againak 
legalább a jelenlegi állásával és fejlődési irányával 
megismerkedjünk.

Alkalmat kell tehát adni az intelligens nagy
közönségnek s egyáltalán mindazoknak, akik a 
tudományok iránt érdeklőknek, hogy ebbeli kí
vánságaik kielégittessenek. Ezt országszerte az 
u. n. Szabad Lyceumok végzik, amelyek kisebb 
városokban is nagy tetszésben részesülnek.

A Szabad Lyceum a tudományt népszerű
sítő egyesület, amely a téli hónapokban speciális 
szakemberekkel előadást tartat a tudomány min
den rétegéből s egy délután rendesen kettőt, hogy 
a változatosság is meglegyen. Az előadások pedig 
dijtalanak, mert a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium segélyezi az egyesületet s honorálja az elő
adókat. Tartatnak előadások a szépirodalom, tör
ténet. földrajz, természettan, vegytan, csillagászat, 
orvosi és jogi, technikai stb. tudományok köréből 
népszerűén tárgyalva, hogy a laikusok is meg
érthessék.

Nehogy összetévessze azonban valaki ezeket 
az „Uránia" előadásokkal, vagy pláne a helyben 
szervezett ifjúsági egyület kebelében, de a nagy 
közönség által is igénybevehető, vetített képekkel 
ilhistrált földrajzi és etnográfiai előadásokkal, sie
tek megjegyezni, hogy a Szabad Lyceum egyike 
sem ezeknek, hanem — amint emlitém is —egy 
széles alapon mozgó népszerű tudományos társa
ság, amely előadásai közé olykor-olykor ilyeneket 
is fel vesz, de nem tisztán ilyenekből áll, tehát 
nem egyoldalú s előadói is változnak. Olyanforma 

kor a szép Mariska számtalan kérői között neki 
nyújtotta kezét. De most már csak árnyéka lett 
önmagának. Megviselte az elválás, az a sok lelki 
fájdalom, amely ezzel jár. Nagyon elkeseredett 
hangulatban tért vissza lakására. Most még ride
gebbnek tűnt fel előtte ez. amióta a feleségét is
mét látta, l'jra átgondolta elmúlt házas életét s 
ezekből most csak a boldog órak emléke ujult 
meg emlékezetében. Eszébe jutott Byron költeménye : 

Számláld derült óráidat 
Es bútól mentes perceid.
A sors élvezned bármit ad : 
Nem lenni jobb mint lenni: hidd.

Elhagyatottságban. szomorúságban teltek 
napjai ezután is, mint már évek óta. amióta ma
gában van. Elhagyatva . . . Elhagyatva . . . Egyéb
ként nem ez fájt neki, hanem az. hogy semmi
képpen nem tudott gyűlöletet élezni az iránt, aki
től most törvényesen, emberi formák között el
vált. Sőt az egyedüllét, a távoliét még szebbnek, 
kedvesebbnek tüntette fel előtte a szép Mariskát. 
Emiatt pedig nem tud igazi, mely szerelmet érezni 
más nő iránt, aki pedig talán ismét boldoggá te
hetné öt, sőt esetleg még boldogabba.

Egy nap végre fordulat történt sorsában. Le
vél érkezett, amelynek boritékán azonnal felismerte 
a kedves vonásokat, a melyeknek láttára régi sze
relme teljes egészében felébredt benne. A levél
ben ez volt:

„Kedves Józsi! Értesültem, hogy igen 
cl van hagxatva s nem fogadta meg azon taná
csomat, hogx nősüljön meg. Pedig a mint meg
ígértem. azt i-. megtettem volna, hogy egy Magá

előadások tehát ezek a nagyközönségnek, mint az 
egyetemi előadások az egyetemi hallgatónak.

Azt hiszem, hogy városunk lakossága áll 
azon a műveltségi fokon, hogy ilyen előadásokra 
szívesen elmegy. Ebben a íriszemben és úgyszól
ván tudatban szervezni fogjuk a Nagymihályi Sza-

VEGYES HÍREK
Kinevezés A kassai kir. Ítélőtábla elnöke 

Ecsedy József homonnai járásbirósági díjtalan 
joggyakornokot díjas joggyakornokká nevezte ki.

Egyházmegye! hír. Dr. Fischer-Colbrie 
Ágost kassai megyéspüspök Urbán István tapoly- 
hanusfalvai segédlelkészt Homonnára Helyezte át.

Az adóhivatal átköltözése. A nagymi
hályi m. kir. adóhivatal f. évi december hó 15-én 
költözik át uj helyiségébe, az Andrássy Dénes* 
utczai Lászlóffy-tiXe házba.

— Műkedvelői előadás. Örömmel értesü
lünk. hogy mégis csak lesz valami a műkedvelői 
előadásból. Legalább ezt kell következtetni abból, 
hogy holnapután, azaz szombaton délután 3 órakor 
összegyűlnek a műkedvelő hölgyek és ifjak, meg
beszélni a szükségeseket és bizonyára hozzáfogni 
az előkészületekhez. Fór ever I

Mészáros üzletek rendbentartása. A 
nagymihályi járás főszolgabirája elrendelte, hogy 
a mészárosok és hentesek üzleteiben a napi hús
árak állandóan jelezve és kifüggesztve legyenek, 
továbbá, hogy a mészáros és hentes üzletek öl- 
nyi magasságban körös-körül mosható világos ola
jos festékkel festessenek be, szigorúan megtiltotta 
továbbá, hogy a mészáros és hentes üzletek aj
tóira húsdarabok kifüggesztessenek. a hús az 
üzletekben tiszta helyen, vagy állandóan zárt jég
szekrényekben tartandó. — Ezen rendelet betar
tását a rendőrségi közegek állandóan ellenőrizni 
fogják.

Eljegyzés. Keller Dezső oki. mérnök f. 
hó 3-ái: eljegyezte Kiéin Anna kisasszonyt Nagy
mihályon. (Minden külön értesítés helyett.)

A jégpálya mikor lesz már korcsolyapálya ? 
Egy elmés olvasónk azt mondta, hogy majd 
ha fagy. Igy van-é ez ? tudakozódni fogunk a 
korcsolyapálya igazgatóságánál. Hisszük, remél
jük, hogy kedvező választ fogunk nyerni.

Halálozás. Megrendítő és súlyos csapás 
érte Dr. Kende Miklós gálszécsi járásorvos csa
ládját, kinek Olga nevű 8 éves leánykája az el
múlt héten rövid szenvedés után agyhártya gyul
ladásban meghalt. A gyászbaboruh család iránt 
az egész vármegyében általános a részvét.

hoz való nőt ajánljak. Persze ezt akkor is ciniku
san visszautasította s ugy látom, azóta sem ha
gyott alább önfejűsége: konok természetéből mit 
sem engedett. Elhatároztam tehát magamban, 
hogy személyesen tárgyalok vaskoponyájával, a 
melyet sajnos, házaséletünk alatt annyiszor dön
gettem. de eredménytelenül. Néhány nap múlva 
tehát meglátogatom, addig is Isten vele Józsi! 
üdvözli Mariska."

No, csak éppen ez hiányzott még Köváry 
Józsefnek, hogy egészen megbolonduljon.

Néhány nap múlva csakugyan meg is érke
zett „ö." amint Köváry barátai előtt elvált fele
ségét nevezte. Szomorú, hallgatag volt az asszony, 
arca mély lelki fájdalmat tükrözött vissza. Látszott 
rajta s észrevehető volt beszédén, hogy iszonyú 
lelki erejébe került idejönni s most olyanokat ta
nácsolni elvált urának, amelyek utóbbira ugyan 
okos, helyes dolgok, de a melyek bizony nagyon 
fájnak az ö szivének.

Tehát megteszi a mit tanácsoltam ?
Sokat gondolkoztam rajta. Tekintve azt, 

hogy ide fáradt ebben az ügyben, határozott, 
utolsó választ adok.

Nos?
— Megházasodom.

Jól teszi Józsi. Ennek igazán örvendek, 
nagyon jó lesz ez Magara nézve. Talán meg is 
mondaná, hogy kit vesz el, mert ugy veszem 
észre, hogy mar választott is.

- Hát azt is megmondom. Senki mást, 
mint Magát. . .

Az esküvő rövid idő alatt meg is történt.

— A favágás dija. Ma már az uzsorának 
egy újabb nemével állunk szemben. A favágók 
kihasználják a helyzetet és oly hallatlan árakat 
követelnek a vágatásért, a melyet eltűrni nem sza
bad. ölenkint 8—10 koronát kell fizetni és mi
után az ember igen gyakran kényszerhelyzetben 
van, még örülnie kell, hogy uzsoradijért favágót 
kaphat. Ungváron azonban a hatóság elejét vette 
a favágók ezen visszaélésének és a rendőrkapi
tányság intézkedése alapján a favágás dija rende
zést nyert. A tarifa a következő : Négyszeri vá
gatás ti K, 3-szori vágatás 5 K, 3-szori fürészelés 
2 K 60 fillér. Ha a fa a kamarától 10 méternyi 
távolságra van, a vágatás dija 1 koronával drá
gább. Ajánljuk Ungvár városának ezen intézkedé
sét elöljáróságunk figyelmébe.

— A polgári Iskola concertje. Mint érte
sülünk, polgári iskolánk a tél folyamán, valószi- 
nűleg február első napjaiban egy igen sikeresnek 
ígérkező concertet fog rendezni, melynek prog
ramja szini előadásból, énekből, szavalatból, mo
nológból stb. fog állani. Hisszük és reméljük, hogy 
iskolánk tanári kara ezen estélylyel városunk kö
zönségének nagy élvezetet fog szerezni. Az előké
születek máris serényen folynak.

— Levél a szerkesztőhöz. Vettük az alábbi 
két levelet s ezeket változatlanul közzétesszük. 
Íme : Tekintetes szerkesztő úr ! Örömmel olvas
tam a lap múlt számában megjelent tárcát, amely 
igen helyes és megszívlelendő dolgokat mond el a 
köszönésről s megrójja a ferdeségeket ezen a té
ren, amit okosan is tesz. Hanem egy dolog bánt 
engemet. Azt mondja az iró, hogy a házastársak
nak csakis „én és te“-nek volna szabad egymást 
szólítani. No, ezt már nem Írom alá, mert igy 
jobban gorombáskodhatnak egymással a házas 
felek, minthogyha Magázzák egymást. Így is nye
lek eleget az anyjuktól (jaj, meg ne mondják, hogy 
én irtani ezt) hátha még tegezne engem, vagy én 
őt. Az Úristent tegezzük ugyan, de a feleséget 
nem. Tisztelettel Egy nős ember.

A másik levél igy szól:
Kedves szerkesztő bácsi! Mondja meg an

nak a cikkíró bácsinak, hogy ne tanítson minket 
lányokat a köszönésre. Annak is ugy köszönünk, 
a kit ahogy szeretünk. Pl. az iró bácsinak: Isten 
vele! Egy bakfis.

— A gálszécs varannól vasút csatlakozása 
ügyében egy 40 tagú küldöttség fog a kereske
delemügyi miniszternél tisztelegni, hogy tőle egy 
harmadik vonat engedélyezését kérje, miáltal a 
vidéki utazóközönség elérné a mezőlaborcz—bu
dapesti összes vonatokhoz a közvetlen csatlakozást.

— Nagymihályi Uránia. A nagymihályi 
Uránia kedden, f. hó 8-án tartja első előadását. 
Színre kerül: „Montblanc." Idényjegyek válthatók 
Landesman B. könyvkereskedésében.

— Széchényiéit budapesti palotája. Gróf 
Széchényi László és felesége Vanderbilt Gladys 
Budapesten a Nemzeti Lovarda telkének megvé
telére ajánlatot tettek. A grófi pár a megjelölt he
lyen a Festetich és Károlyi poloták között akar 
egy nagyobbszabásu palotát építtetni, mely ál
landó fővárosi lakásul szolgálna.

— Esküvő. Berkovits Henrik helybeli lakos 
f. évi december hó 13-án tartja esküvőjét Glück 
Linka kisasszonynyal Várjeszenön.

Károsult kerestetik. A nagy kapusi csen
dőrök Vaján és Deregnyő községek között az el
múlt héten elfogták Gulyás János hogykai illető
ségű cigányt, a kinél 1000 korona készpénzt ta
láltak. A cigány nem akarja beösmerni, hogy ki
től lopta a pénzt és azt állítja, hogy azt találta. 
A csendörség Gulyás Jánost a sátoraljaújhelyi kir. 
ügyészségnek átadta.

Párbeszéd. Kérek gyorsan egy Bal
kánfélszigetet.

Nagyon sajnálom, most nem szolgálha
tok, csak a jövő héten érkezik meg.

(Nehogy a t. közönség azt higyje, hogy 
a fenti párbeszéd 2 nagyhatalom közt folyt le, 
eláruljuk mindjárt, hogy az eset Landesman B. 
könyvkereskedésében történt, hogy egy polgári 
leányiskolái növendék akarta megvenni a Balkán
félsziget térképét.)

Pap özvegyi államsegély A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a munkácsegyházmegyei 
pap özvegyek segélyezésére a f. évre 20.000 koro



nás államsegélyt engedélyezett, mely összegből 
minden özvegy részére 1(50 korona folyósít látott.

— Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „RÉTID" figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk (50 fillérért, még pedig egy kedvelt régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és hu- 
rutos bániaknak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka 
minden darabián rajta legyen a „RÉTHY" név.

A magyar újságírás szenzációja! „A 
Nap’ a magyar legkedvesebb lapja ! A 48-as esz
mény és a magyar nemzeti törekvések egyetlen 
hü és kérlelhetlen szószólója. Főszerkesztő : Braun 
Sándor. Felelős szerkesztő : Hacsak Géza. Napon
kint 125.000 példány ! Egy szám 2 krajcár. /I 
Nap előfizetési ára: Egy évre 1(5 K. félévre 8 K. 
negyedévre 4 K. egy hónapra 1 K 40 fillér.

4 koronát takarít meg mindenki, aki ól- 
1U tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 
Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Karcolat.
- A melyben Sítfi befejezi előkészületeit és meg

nősül. —
Áru kankaru netsi sőre za — e szavakkal 

vonult he Stefi szerkesztőségünkbe, meggyógyul
ván a múlt számunkban közölt orvosi recepttől. 
De azért még erősen sápadt volt, amint monda 
azért, mert még az utókurát tartani kell. Egyéb
ként úgy látszik, hogy most keleti nyelvet tanul
mányoz, mert a mit beléptekor kiejtett szavaiból 
észrevesszük, visszafelé ejti ki a szavakat, mint a 
hogy visszafelé olvasnak a sémita nyelven. Ezt 
akará tehát mondani, hogy az erős Isten uraknak 
ura, ami meg az’ sejteti velünk, hogy vallási prob
lémákon is gondolkodik s rendezni akarja feleke
zeti viszonyait. Vártunk hát, mig egy kicsit kipi
heni magát és még elmélkedik a világ és az em
beriség sorsa felett.

Végre főszerkesztőnk tőré meg a csendet, 
igy szólván nagy sarkutazónkhoz :

— Stefi, mi lesz már ?
— Megyek, megyek már nem sokára ked

ves főur, válaszolt Stefi komolyan, csak még nin
csenek befejezve az előkészületeim, azután meg ... 
azután meg... még . .

— No, micsoda beszéd ez ! Azután meg .. . 
azután meg. . . még . . . Stefi, Stefi, magát bántja 
valami, amit elakar hallgatni, pedig úgyis megtud
juk azt előbb utóbb, tehát csak ki vele!

— Lassan haladt az utazáshoz szükséges dol
gok beszerzése, azután meg . .. azután meg . . . 
mielőtt elutaznék, illetve, hogy utam ne legyen 
unalmas (szemeit lesütve) szeretnék . . . szeretnék..

— Mit ? szántani ?
— Nem, óh nem, kedves főur, szeretnék ... 

szeretnék ...
— Ugyan nyögje ki már, hogy mit ?
— Nem mit .hanem kit. Szeretnék .. megnő

sülni.
— Tyű, az áldóját, ez már nagy dolog lesz.
- - Nem tréfa ez főur. Ime hallgasson ide, 

szólt Stefi szorongva. Nagyon rósz álmaim van
nak már hetek óta. Láttam annak a derék orvos
nak erről is. annak, aki a múltkor azt a kitűnő 
receptet irta. Alaposan megvizsgált s azt mondotta 
hogy erotikus idegzsábában szenvedek és szüksé
ges, hogy állandóan egy nő felügyelete alatt le
gyek. Ez a derék ember igen szivén viseli a sor
somat s hogy sokáig ne töprenkedjem a kérdésen, 
felirta előttem a nők 8 tulajdonságát, a melyek 
házasságkötés előtt megfontolandók s azt mondotta, 
hogy ezek közül 3 jelzőt válaszszak s a kire ez, 
ráillik, vegyem el haladéktalanul. Ime : szegény 
gazdag ; okos buta ; szép csúnya ; jó gazd- 
asszony — rósz. Sok gondolkozás után végre vá
lasztottam. Igy ni : szegény, szép, jó gazdasszony.

— Tehát szive szerint választott.
— Igen, igen főur. a szivem szerint. Én vi- 

lágsocialista vagyok s az egyéni érdeket alárende
lem a faj érdekeinek.

Szép, szép, tehát Schopenhauerrel tart.
— Azzal, azzal, meg imádott Mariskámmal, 

akivel már rég olvasgatjuk a nagy filozófust.
És úgy látom, hogy sikerrel. De várjon 

csak Stefi, mondja meg nekem azt, hogy mikép
pen választ a fenti listából, ha eszére hallgat.

Hm. Ez már más. Akkor bizony igy : 
gazdag, buta, csúnya.

— Stefi, az istenéit, maga butát és csúnyát 
vá'asztott volna ?

— Igen, mert elég hogy én okos vagyok, 
ne legyen az asszony is az, mert akkor nem lenne 

nyugodtság. Azután meg szép ne legyen, mert 
gazdag is lévén, túl nagyon elhinné mag.it.

No jól van Stefi, áldásom reájuk. De 
most adja elő. hogy miket szerzett eddig már be 
az utazáshoz.

- Úgyszólván mindent beszereztem. Igy két 
patkot, amelyet levehetek a sarkamról, ha szobába 
lépek. Kel ski. amelyet a hóban használok, mikor 
a felszíne megfagy, lígy db iramszarvas, amely- 
lyel egy kitűnő vadásztársam ajándékozott meg. 
10 kg. fagygyu gyertya a ski kenéséhez. 50 mé
termázsa széna a szarvasnak, magamnak pedig 
conservek.

- Jó, ne is részletezze tovább, most már 
hiszem, hogy elkészült. Tehát induljon.

Igenis, egyelőre az anyakönyvvezetőhőz, 
szol Stefi kipirult arccal s szerkesztőségünkből 
eltávozott. (*>

Szerkesztői üzenetek.
G. (Helyben.) Ön azt irja, hogy nem tudja 

mit cselekedjék arra nézve, hogy egy imádott le
ányka szivét maga felé fordítsa. Ilin. hm. Bizony 
a kérdés nem könnyű, de azért megoldható. Gon
doljon csak a filozófus azon mondására, hogy az 
Isten azzal veri meg a fiatal embert, hogy neki 
adja mindjárt a kit szeret. Ez úgy értendő, hogy 
az első fellángolás nem mindig az igazi. Nyugod
jék meg ebben a bölcs mondásban es tegyen le 
arról a szándékáról, hogy a Laboréba ugrik. Elő
ször ezt most úgy sem tehetné, mert alaposan 
be van fagyva, másodszor meg nagyon is hi
deg a vize és még meghűlhetne. Az orvosok kü
lönben is azt tartják, hogy a szerelem csak kóros 
állapot s igy gyógykezelhető ts.

Technikus. (Helyben. I Cikkét most még nem 
közölhetjük, mert a kérdést túl korainak tartjuk. 
Várjunk vele tavaszig.

Több levélre a jövő héten.

Ewlel.'.. xz.orka-z.i-'- Dr. Kállai Józaef.
Ki» l.'.hivaiHií miiv-ABt Landai Józaef.

NYILT-TÉR.
\Ez.eu rovat alatt köz.líittekért néni vállal felelőaséget a aaerk.)

Konkurrencia.
Utóbbi időben több szakmámbeli iparos fal

ragaszaitól tarkák az oszlopok és a házak falai.
A legutóbbi plakátokból meglepetve vettem 

tudomásul, hogy egyszerre mennyivel olcsóbbod
tak a cipők árai. Az olcsó árakhoz valóban már 
csak az hiányzott, hogy igen tisztelt kollegám egy 
pár cipősámfát, egy pár gummisarkot, egy doboz 
cipőkenöcsöt és egy évi (vagy egy hónapi?! írás
beli jótállást Ígérjen.

Van szerencsém a n. é. közönséget ezúton 
értesíteni, hogy az eddigi árak mellett, de az ed
digi lelkiismeretes kiszolgálásban fognak továbbra 
is részesülni, és a rendes árért. — amely mellett 
az az iparos, aki azt akarja, hogy ne a reklám, 
de munkája dicsérje önmagát, alig képes megél
hetését biztosítani — Ízléses kivitelű, becsületes 
munkát, tartós lábbeliket készítek.

Kérem tehát a n. é. közönséget, ne tévessze 
szem elől azon közmondást, hogy „olcsó húsnak 
hig a leve" és tiszteljen meg továbbra is nagy
becsű pártfogásával, melyet csinos, gondos és jó 
munkámmal ezentúl épp úgy, mint eddig igye
kezni fogok kiérdemelni.

Kiváló tisztelettel
Fedorcsák János 
kitünteteti cipészmester.

Hirdetések.
2(508 HM>8.
Együttes árverési hirdetm. kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság iMint telek
könyvi hatoság közhitre leszi, hogy a nagymihályi 
kereskedelmi és hitelbank és csatlakozott tarsai 
végrehajtatóknak Fiszter Nándorné és tsai végre
hajtást szenvedő elleni HMM! korona stb. tőkekö
vetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a nagy
mihályi kir. járásbíróság területén levő a bánóczi 
208. sz. tjkvben AX3<> I hisz, a felvett belsőség
ből a B 2 (5 sorsz. alatti Krasznovszki Gábor, 
Gyula és Margit férj. Fiszter Nándorné, Krasznov- 
sz'ky János és kkoru Krasznovszki István nevén 
álló illetőségekre, tehát az egész belsőségre 1017 
koronában ezennel megállapitott kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az 1908. évi december hó 30-án dél
előtt 9 órakor Bánócz község birájának házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapitott

i kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladatni nem 
fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
. becsárának 10" ,,-at vagyis |O| K 70 fillért készpénz

ben. vagy az 1881 LX te. 42§-ában jelzett árfolyam
mal szamittottés az 1881. évi november hó ’l-én 
3333. sz. alatt kelt igazságügyi 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 elöle- 
ges elhelyezéséről kiállít, szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagymi 
Irályban 19:18. évi október hó 16-án.

Garblnszky, kir. járásbiró.

=: Csakis saját termésű ==

vinnai boraimat
következő áron adom :

Asztali bor . literenként 35 kr.
Vörös bor „ 45 kr.
Muskotály . . „ 50 kr.
Asszú „1 írt 50 kr.

50 literen felül árengedmény. -wu
WIDDER BÉLA.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. é. kö

zönség szives tudomására adni. 
h°gy cg)' nagyobb mennyiség : : 

box- és chevró-bőr
jutányos árban való beszerzése 
által azon kellemes helyzeti . ju
tottam, miszerint a mai naptól 
kezdve egészen 1909. március hó 
1-éig a nálam megrendelt cipőket 
a következő mélyen leszállított ár
ban szállítom :

1 pár férfi gombos v. fűzős box v. chevró K 13.
1 pár női gombos v. fűzős box v. chevró K 11. 

Nagymihály, 1908. december I.

D zsúppá Ferencz
cipész, Kazinczy-utca 21.

Jelapritott tűzifa
métermázsánként 2 koronáért ■■

Porosz kőszén
métermázsánként 4 koronáért

------------------ házhoz szállít =

■Rosenwasser Mór Nagymihály.

Bor eladás.
\ an szerencsém a n. é. közönség szi

ves tudomására adnom, hogy Méltóságos 
Sztáray Sándor gróf vinnai Herbata hegy
részi borait, melyek a fagy beállta után 
sziireteltettek. amiáltal cukortartalma növe
kedett, megvettem, s alábbi átszámítás mel-
lett bocsájtoin áruba :

1908. évi termés hordónként 30 kr.
1908. évi házhoz literenként 40 kr.
1908. évi vendéglőmben 44 kr.
i‘M)7. évi Vinnai gyöngy 60 kr.
1906. évi Gyógy bor 80 kr.

1 izenkivü a vinnai hegy egyéb részén és
Tárnán szilietekén, ezeket a következő
árak mellett hozom forgalomba

Tárnái bor házhoz literenként 30 kr.
„ vendéglőmben 36 kr.

Vinnai bor házhoz literenként 32 kr.
•• „ vendéglőmben 36 kr.
Szives támogatásért esd

kh áló tisztelettel
Honi ff Hermán

vendéglős.



ACKERMAN ARTHUR
órás- és ékszerüzlete Nagymihályon (Grosz palota).

Tisztelettel hozom a n. é. közönség szives tudomására, hogy 
már megérkeztek a

= karácsonyi és újévi = 
ajándékoknak legszebb és legalkalmasabb arany- és ezüst-áruk, 
u. m. órák, gyűrűk, függök, láncok, karkötők, stb. stb. - •'

Egyben tudatom a n. é. közönséggel, hogy sikerült a híres 

„O D E O N“ Grammophon 
gyárral oly előnyös összeköttetésbe lépnem, miszerint egy igen jó 
tisztán működő eredeti „ODEON" gépet már 24 koronáért ad
hatok. A nálam vásárolt .Odeon“ lemezeket 1 3-ad árban becserélem.

Midőn még a nagyérdemű közönség szives figyelmét javító
műhelyemre is felhívom, vagyok magamat a n. é. közönség szi
ves jóindulatába ajánlva

kiváló tisztelettel

Kőid birtokosok Fi öveimébe!
A FRANCK HENRIK FIAI féle kassai pőtkávé-gvár igazga

tósága a mezőgazdáknak a cikória gyökér termesztését is ajánlja 
a vetésforgóba bevenni.

A CZ I K Ó R I A 
tkatáng gyökér cichorium inthybus)

mely őszi szántást kivan, tehát már mostan ajánljuk a kísérleti 
művelésnek szánt talajt még tél előtt előkészíttetni. — A nyeis 
anyag 1909. évben métermázsánként 4 K 10 fill. árban 3" „ súly
levonással Kassára a gyárudvarba szállítva, vagy pedig 3 K 70 f 
ár mellett Tőketerebcs és Nagymihályi állomáson vétetik át és 
azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán, 1908. november 30-án.

FRANGK HENRIK FIAI.Ackertnan Arthur.
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Zemplénvármegye nagymihályi közkórházitól.

Verseny tárgyalási hirdetmény.
Zemplénvármegye nagymihályi közkórháza részére a jövő 1909-ik 

évben szükségelt 3000 korona értékű kenyér és zsemlye. 5700 korona ér
tékű hús és 3000 korona értékű bükk tűzifa szállítását biztosítani óhajtván, 
fölhivatnak a szállításokban részt venni kívánók, hogy zárt Írásbeli minden 
egyes cikkre vonatkozólag külön szabályszerűen kiállított ajánlataikat a biz
tosítéknak (óvadék) (Cautió) készpénzben vagy óvadékképes magyar érték
papírokban csatolásával pecséttel lezárt sértetlen borítékban elhelyezett —
.ajánlat a 899,1908. szánni egységáras verseny tárgyalási hirdetményben 
kiirt kenyér, zsemlye, hús és bükk tűzifa nemitekre" — felírással ellátva 
közvetlenül a közkórházi gondnok kezéhez mindenkor délután 3—5 óráig, 
bezárólag 1908. december hó 10-ik napja délután 5 óráig annál inkább 
adják be. mert az elkésetten beállott vagy szabályszerüleg föl nem szerelt 
ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Közelebbi szállítási föltételek naponkint 3—5 óráig a gondnoki iro
dában megtudhatók.

A versenytárgyalás 1908. december hó 12-én délután 2 órakor 
Nagymihályon a takarékpénztár tanácstermében fog megtartatni. Azon nem 
remélt esetben azonban, ha a versenytárgyalás bármi oknál fogva halasz
tást szenvedne, kiköttetik, hogy ajánlattevők ajánlataikkal a végleges dön
tésig kötelezettségben maradnak.

Kelt Nagymihályon Zemplénvármegye nagymihályi közkórháza igaz
gató választmányának 1908. november hó 10-én tartott ülésében.

Köhögés, rekedtseg es hurut ellen 
----------- nincs jobb a ■ 

RéthyXS cukorkánál. 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk jól és 
határozottan RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata

1 doboz 60 fillér.

Csak RÉTHY-félét fogadjunk

Dr. Örley Ödön
igazgató főorvos.

Aki valódi angol szövetből 

jó és olcsó öltönyt 
viselni akar, szíveskedjék újonnan 
berendezett gyapjuáru-raktáraniat 
megtekinteni.

Tisztelettel 

feldmann 1. Dávid 
Nagymihály, Kossuth Lajos-utca 28. szám.

ÉRTESÍTÉS.
Mély tisztelettel van szerencsém értesíteni a 

ii <■. hölgyközönséget, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet.
llngvárról Nagyntihályba, a Kossuth Lajos-utca 
2'i. >/. alatt lév<> Tischler féle házba helyeztem 
át. a melyben francia és angol szabású toilctteket 
a legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

Főtörekvésem leend t. pártfogóim bizalmát 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn a n. é. 
hölgyközönség szives pártfogását kérem, vagyok 
kiváló tisztelettel

R. Josefovits Boris.

KeTTlakk
legkitűnőbb mázoló szer ---------------------
----------------------------  puha padló számára. 
Keil-féie viaszkenöcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér ..GLASUR" fénymáz 90 fillér. 
Keil fele arany fénymáz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-féle szalmakalap-festek minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.

NAPTÁRAK i
i /\ /\ r\ óriási nagy választékban kaphatók :

íz 1909 evre landesmanltJ V > > V ka,lyv. ís papirkereskedésében Nagymihályon.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


