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EI.ŐHZKTF.SI Dtj Égési é«re 8 kor. 
fél évre 4 kor nedved évre 2 kor.

Ejjve* nám ara 2o til.

Kéziratok nem adatnak viasza. 
Hárman tollún lovolok nem foradtatnak el.

Nyitt-ter aoronkint 40 Hl.

kiadóhivatal:
Hova aa alAfiaaláoak, hirdotAei éa nyillldt 

díjak küldendők : 
Landssman B. könyvnyomdája.

ltjaink jövője.
Pályaválasztás a gondok gondja. Nem 

mintha a megélhetést biztosító számtalan 
jó pálya közölt olyan nehéz volna válasz
tani, hanem tőkéid azért, mert sem a szülő, 
sem a gyermek nem akar egyáltalában vá
lasztani. Nem akar pedig, mert már vá
lasztott. S mit választott ? Gimnáziumot. 
Reáliskolát, Fzt választotta s bár nem látja 
a belőle kivezető s az életbe bevezető utat, 
de már választolt, bent a gépben az anyag, 
a melyből a kész innak kell kijönni. Isme
retes szomorú jelenség. Kulturális és nem
zetgazdasági mérhetetlen kárát eleget fejte
gették Ilii lapok, szakközlönyök, népszerű 
előadások. Nem is akarunk itt bővebb 
tárgyalásba bocsátkozni, csupán a tanév 
végén néháin szol tenni, a mennyiben a 
középiskolai tanár évvégi teendői között 
nem kis heh el foglal el a bánatos, tépe- 
lödő szülőkkel való érintkezés, inelvnek 
azonban csak egy a refrénje: kegyelem, 

elnézés, hogy a fiú tovább róhassa a meddő, 
fárasztó pályafutást, egye a kénvszerátbo- 
csátás kegyelemkenyerét hosszú évek alatt, 
melyek fiatal erejét, munkabírását megőr- 
lik, ahelyett, hogy az egyénre s a nemzetre 
nézve gyümölcsöző munkateret nyújtaná
nak.

A középiskola jelentőségét és érdekeit

T A R C Z A.
Legénybúcsú.

felhők mögül előbukkanó hold ezüstös 
fényözönt szórt az esőáztatta lombkoronákra Ha
vady Barnabás vállára vetett puskával, gondola
tokba mélyedve lassan haladt a sűrű erdővel bo
rított hegyoldalon. Koronként visszapillantott a 
völgyben pihenő falura. Aludt minden. Csak a 
nagy, fehérre meszelt kastély egynémely ablaká
ból világított imbolygó gyertyafény. Ott nem 
aludtak. Készülődtek a holnapi lagzira. A Havady 
Barnabás lakodalmára, aki a holdas, csöndes éj
szakán nekivágott a hegyoldalnak, hogy a renge
tegben búcsút vegyen a legényélettől

Havady Barnabás keserűen mosolygott erre 
a gondolatra. Az ő legénybucsuja Másnak beszé
lik azt. mikor a legény a násznapja előtt búcsút 
vesz az ifjúkor bolondságaitól, hogy egy szeretett 
nő oldalán megbirkózzék az élet küzdelménél. 
Pezsgővel, vidám muzsikaszó meí -:tr e -. 2 
génybucsu. S ő ? A Havady-nemzet' a riüszsv- 
sége, a Havadyak vagyonának egyetlen se
elütött a többi fiútól. Nem ismerte a ve- egy 
társadalmi osztályhoz tartozó ifjak h» - :
teleseit soha. A könyvein ksvűl ren - lr--’e 
csak a vadászat. Ha belefáradt a kor 

szivén viselő tanár nem is elégszik meg 
ilyenkor azzal, hogy konstatálja a tanuló 
képtelenségét vagy a szülői könyörgés ha
tása alatt kijelenti kegyelmező szándékát, 
hanem igyekszik mind szülőket, mind a 
tanulókat tájékoztatni azon pályákról, ame
lyekre ezek a középiskola valamely osztá
lyának elvégzése után léphetnek.

Vegye elő minden tanár, főképpen az 
osztályfőnök pl. Ferenczy István az „Élet
pályák" c. könyvét, vagy az Amicus Ju- 
ventutis Pályamutatóját. Állítsa össze azo
kat a pályákat, amelyekre az illető osztály
ból lehet lépni, mutasson rá azok előnyeire, 
ismertesse meg tanulmányi rendjüket, a 
felvételi módozatokat stb. Világosítsa fel a 
szülőket, hogy ez vagy amaz a pálya vagy 
az arra előkészítő iskolatípus mennyiben 
fele! meg a tanuló szellemi képességének, 
testi fejlettségének s példákkal is nyugtassa 
meg őket, hogy gyermekükre nem veszte
ség, hanem valóságos áldás a középiskola 
elhagyása.

Legszükségesebb ez a rábeszélő tájé
koztatás a középiskola negyedik osztályát 
végző tanulókkal szemben, mert a minősí
tési törvény ezen a fokon nyit legtöbb le
vezető csatornát a gyakorlati pályákra. Fő
kép az ipariskolákat lehet ajánlani a la
tintól idegenkedő, de egyébként jó köze
pes tanulóknak. Itt van pl. az áll. felső

kába, vállára kapta a duplacsövű Winschestcrét 
s nekivágott a rengetegnek. Nem is kívánkozott 
egyéb szórakozás után, amig most harmadéve 
meg nem ismerte Maját, a ragyogó szemű, nád- 
dereku cigány leányt, aki először tanította meg rá, 
hogy mi a boldogság. Azontúl sutba dobta a 
könyveket s egész nap a rengeteget bújta ket
tesben.

S íme. most a csöndes, holdas éjszakán is 
idejött, hogy elbúcsúzzék a boldogságtól. A kes
keny utón, mely a hegyoldalon át a szomszédfa
luba vezetett, hatalmas kőkere^zthez ért. Megállt. 
Itt ismerte meg Maját, most harmadéve. A ra
gyogó szemű, kóbor cigány lányt, akinek a ked
véért hajlékot adott az egész karavánnak a szom
széd faluban. De nem tudott róla senki, a bol
dogságukról. csak a rengeteg. Arról a végtelen 
boldogságról, amely őt egész emberré tette. Ha
nem hát összeroppant minden. A Havady vagyon 
elúszott a nagy un életmódban, amit az apja foly
tatott s ha holnap el nem veszi azt a vértélén, 
csúnya lányt, akinek húszszorta több az aranya, 
mint amennyi vézna teste nyom. dobra kerül az 
ősi kúria s főidőn futóvá lesz az édesanyja.

Megborzong -rr $ szinte óntudat'anui tovább 
indu • h-gy jcsut v .Ma átok a ..»■• : ■•^•ág
tól. Sohasem félt. Ezé.: 1 h ... ^,-akan meg
ismerte a félelmet. Maga sem tudta nn törten: 

épitőipariskola l Budapest, Thököly-ut 74. 
sz.) amely építés vezetőket képez, akikből 
önnálló építőmesterek lehetnek. A tanfo
lyam három évig tart, melynek sikeres vé
geztével az ifjú 140—180 K havi fizetéssel 
biztosan alkalmazást kap épitővállalkozók- 
nál. Három évi utólagos gyakorlat igazo
lása mellett jogot nyer a kőműves-, kőfa
ragó- vagy ácsmesterség önálló gyakorlá
sára s az építőmesteri vizsgálatra való je
lentkezésre. önkéntesi joga ép úgy van, 
mint az érettségit tett ifjaknak. Tizenhét
éves gyermek s már szépen keres. 1 lol 
vannak akkor még egykori tanulótársai ?

i\ budapesti m. kir áll. középiparis
kolában, (Népszinház-utcai, valamint a 
kassai gépészeti középipariskolában hasonló 
felvételi feltételek mellett s hasonló ked
vezményekkel végzett iskola után gépészek, 
gépkezelők, gépépítők, vasúti művezetők 
válhatnak az ifjakból s gyárakban, a ha
ditengerészetnél, vasutaknál kitünően fize
tett állásokra tehetnek szert; önkéntesség i 
joguk is van.

A mechanikai és órásipari szakiskola 
(Budapest Tavaszmező-utca), — ahova ma 
már csak négy középiskola elvégzése után 
vesznek fel tanulókat szintén számos 
jól fizetett mechanikai munkavezetőt bo
csát ki évenként négyévi tanfolyam után. 
Az iparművészeti iskolából (Budapest Ki-

! vele. Minden zörejre ijedten megállt. Az erdő rej
telmes bugása, melyet oly nagyon szeretett, most 
megrémítette, a fák árnyai, mintha csupa halálos 
ellenség szillhuettjei lettek volna. Egy kis tisztásra 
ért. Szinte riadtan visszahőkölt. Ott állt előtte 
Maja, az ezüstös fényözönbm, csábosán, szebben 
mint valaha. Azt hitte álmodik, de már a nyakán 
-úngött a leány s szenvedélyes, suttogó, szemre - 

hányó hangon beszelni kezdett.
— Miért tetted ezt velem ?
— Imádlak.
Maja csókolta a hol érte s szinte fuldokolva 

suttogta.
— Nem adlak oda senkinek Érted senki 

nek.
— Hisz ezután »s a tied maradok. Csak té

ged szeretlek.
— .Mi közöd ahoz a leányhoz, ó tanított-e 

meg a boldogságra ' Ó adta-e neked a szépsé
gét. az ifjúsága: * M.t adnat neked a pénzén

Havady gyöngédén lefejtette a leány karjait 
a nyakáról

— Meg kell en- - M, .* értsd meg Az 
a.nyam Medvéért. ak< * . «• esz*

A '•iiv szeme lkat sz

Sirolin
Tüdőbetegségek, húrotok, szamár

köhögés. skrofuiozis. influenza 
«flei rltBr Mur ó jrm MM amai

Lapuik mai szama 4 oldalra teljed.



nizsi-utca 13.). öt év után díszítő szobrá
szok, festők, ötvösök és zománcozok, fa 
és rézmetszők, lakásberendezési rajzolók 
és tervezők kerülnek ki. Valamennyit ki
tünően fizetik.

A felsorolt ipariskolák számtalan ma
gyar ifjúnak biztosítanának tisztességes ke
nyeret. amelyet ma nagyobbára idegen or
szágokból behozott munkafelügyelők kö
zött keli szétosztani.

Szándékosan hozzuk fel például kizá
rólag az ipari szakokat, mert a többi pá
lyák. amelyeket a középiskola négy osztá
lya nyit meg az ifjak előtt, ismertebbek, 
ilyenek a katonai, felső kereskedelmi, ta
nítóképző, tengerészeti, itt-ott papi, továbbá 
kezelési hivatalnoki, vasúti postai segéd
tiszti. fogyasztási, adóhivatalnoki, postames
teri, telekkönyvvezetői.

Az állam sokat költ az említett isko
lák fenntartására s aránylag csekély szám
mal jelentkeznek a növendékek, kivált a 
vidéken. Van iskola, amelyben évenkint 
4000—8(XX) koronába kerül átlag egy nö
vendék kiképzése. S ezt a roppant áldoza
tot épp azok nem veszik igénybe, akik 
legtöbbet zúgolódnak a középiskolák meddő 
karaktere ellen. Pedig a középiskola mun
kája is termékenyebb volna, ha az ifjúság
nak a tisztes kenyérkereseti pályákon való 
arányos megoszlását a szülők okossága 
előmozdítaná. Hogy egyéb értelmiségi pá
lyákon sem mutatkozik a helyes megosz
lás elve, hogy pl. a papi pályára újabban 
katholikus gimnáziumainkból is mind ke
vesebben lépnek, pedig mai viszonyaink 
között nagy szükség van lelkes és buzgó 
papságra — s több más egyébbről más 
alkalommal szólunk.

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

enyém vagy s az enyém is maradsz. Elég nagy 
árt adtam érte.

— Meg kell lennie, Maja, az anyáin ked- | 
véért.

Maja kiegyenesedett s fenyegető hangon I 
szólt.

— Nem megmondtam-e akkor, ha a tied 
leszek, soha másé nem lehetsz ?

Az anyámról van szó Maja, az ö ked
véért teszem.

— Ez az utolsó szavad ?
Szinte csúnya volt az undoraitól.
Az utolsó, Maja, nem tehetek másként.
A leány hevesen toppantott.
— Nos, ha az enyém nem maradhatsz, 

másé se leszel.
Egyszerre megelevenedett a tisztás. I lavadv, 

az athléta riadtan kapott a puskájához, de elké
sett vele. Egyszerre tiz kar ragadta meg s elnyom
ták, még csak nem is kiálthatott.

A harmatos lombkoronák sejtelmesen su
sogták.

— A másé se leszel . . .
S másnap s azontúl is, hiába várták Ha- 

v ady Barnabást lagzira ....
Halász Zslgmond.

VEGYES HÍREK
Áthelyezés. A közoktatásügyi miniszter 

Latzináné Greskovics Henrietté nagymihályi all. 
óvónőt saját kérelmére a szepesolaszi óvodához 
helyezte át.

Kinevezés. A király I)r. Kait Antal gál- 
szecsi kir. járásbirot az aranyosmaróthi kir. tör 
vényszék elnökévé nevezte ki.

— Képviselőtestületi tagok választása. 
Nagyrnihálv váró* közönsége f. hó 8-án a kilé
pett 12 rendes es 2 pót képviselőtestületi tagok 
helyét betöltötte. A választás színhelye a városhá
zán volt, a hol Fejér Elemér tb. főszolgabíró pont
ban 8 órakor nyitotta meg a választást. Az utcák 
mozgalmasak voltak és folyt a korteskedés min
denütt. Összesen 152 szavazat adatott le délutáni 
4 óráig, a midőn is az elnöklő főszolgabíró a vá
lasztást befejezettnek nyilvánította. Majd össze- 
számlaltattak a szavazatok és ezek alapján Barmai 
Andor, Kartus Boldizsár, Briinn Mór (uj), Buzav 
Gusztáv, Brügler Benjámin, Eröhlich Gyula, Gör
gey Géza. I)r. Lenorovits Mihály (uj), Rontsins/ky 
Ágoston, Szőllősi Sándor (uj) megválasztott kép
viselőtestületi tagoknak nyilváníttattak. Póttagok 
lettek : I rimmer György és Onuska András.

Praematurus. Kozlay József pazdicsi ág. 
ev. lelkész fia Kozlay Kálmán a rimaszombati 
fögirnnasiumban az érettségi vizsgálatot kitüntetéssel 
tette le.

Zongora vizsga. Walkovszky Béla ne úr
asszony junius hó 29-én tartotta meg növendékei 
zongora vizsg.ijat, A tanulok szülőin és hozzátar
tozóin kívül is igen szép számú közönség jelent 
meg a vizsgalaton. A jelen voltak az elért ered
ménnyel annyira meg voltak elégedve, hogy nem 
győztek csodálkozásuknak kifejezést adni. Wal
kovszky Béláné már évek óta tanítja Nagymihá- 
lyon a zongorajátszást és valamennyi tanítványa 
nagy sikert ért el, a mi bizonyára a gondos es 
szakszerű tanításnak eredménye. A vizsgálat al- 
kal mával prologot, melodrámát, magyar népdalo
kat játszottak a növendékek, precízen es kifogás- 
talanul.

A nőegylet népünnepélye. A nagyini- 
hálvi izr. jótékony nőegylet 1999. július hó 11-én 
(vasárnap) a „Vörö*háznál” világposta, gvermek- 
szépségversenv, varieté és bazárral egybekötött 
népünnepélyt rendez. Kezdete d. u. 3 órakor. Be
lépődíj : személyjegy 40 fillér, deák- és gyermek
jegy 20 fillér. A beléptijegy egyszersmind egy nye
reményszámot is képvisel eg) szép fehér bárányka 
kisorsolásához. Aki még egy számra igényt tart, 
a pénztárnál azt 10 fillérért beszerezheti. Az 
egész járásban nagy az érdeklődés. A programm 
oly vonzó, hogy a siker elmaradhatatlan. Kedve
zőtlen idő esetén az ünnepély julius 18-ára lesz 
elhalasztva.

A kassa hegyaljai vasút megnyitása 
Az uj vasútvonalat, mely a hegyaljára igazi uj 
élet kezdetét és e vidék anyagi boldogulását je
lenti. a vasútépítő részvénytársaság folyó hó 20-án 
tartott közgyűlésén hozott határozat szerint ez év 
augusztus havában átadják a forgalomnak. A vo
nal megnyitása nagyobb ünnepség keretében fog 
megtörténni.

Halálozás. Konja Sáudorné sz. Nyomár- 
kay Ilona, Konja Sándor nyug, altábornagy neje 
junius hó 20-án Erancensbadban hosszú szenve
dés után meghalt. Az elhunytban Nyomárkay 
Aurél kácsándi földbirtokos leányát gyászolja.

Csődmegszüntetés A sátoraljaújhelyi 
kir törvényszék közhírré teszi, miszerint a csőd
vágyon felosztása folytán vb. Lipinszki Manó 
volt nagymihályi kereskedő ellen a csődeljárást 
megszünteti.

Terjed a peronospora. A közelebbi na
pok esőzései s hideg légáramlatai meghozták a 
sz< ilöv észt, a peronoszporát. A peronoszpora ro
hamos terjedéséről a tarcali vincellériskola igaz
gatója táviratilag értesítette az alispán helyettes 
megyei főjegyzőt, a ki julius I-éré táviratilag hívta 
értekezletre a járás foszolgabirait s a szőlészeti 

szakosztály tagjait. Az értekezlet után hirdetmé
ny ileg hívták fel a gazdaközönséget a peronosz
pora elleni védekezésre, a melynek elmulasztása 
a megyei szabályrendelet szerint kihágás leveli, a 
szőlősgazdáknak rém csak saját jól felfogott ér
dekük teszi kötelezővé a védekezést, hanem a 
büntető sanctióval ellátott szabályrendelet is.

Közutak átvétele Nagymihálytól kezdve 
a llomonnán át vezető úgynevezett szinna—ba- 
ligródi hadászati útszakaszt államosítja a kormány, 
viszont a homonna—papháza- szinnai vicinális 
utat átveszi a vármegye törvényhatósága. A ke
reskedelemügyi miniszter szakközegei Dőkus Gyula 
alispánnal az elmúlt héten bejárták ezen útvona
lakat, hogy a szükséges megállapodásokra szemé
lyes tapasztalataik alapján jussanak.

Esküvő. Leinerovits Simon laborezszögi 
lakos f. évi augusztus hó 1-én esküszik örök hű
séget Féder Rezsin kiasszonynak Nagymihályon.

Nagygyakorlatok Varannőn. Varannó 
és vidékén a múlt év őszén is tartott k hadosz
tály gyakorlatokat és ehhez a terepviszonyokat 
oly kedvezőknek találták, hogy a f. évben a VI. 
hadtest és a hozzá beosztott III. honvédkerület 
őszi zárógyakorlatai is e területen fognak lefolyni. 
A gyakorlatok, melyeken 44 gyalogzászlóalj, 3 
tábori ágvuezred, (> lovasosztály s a hadtest összes 
műszaki csapatai s egyéb intézetei vesznek részt, 
s/eptember elején kezdődnek s 10 napig fognak 
tartani. A mintegy 30.000 főnyi katonaság egyik 
része járásunkon keresztül fog felvonulni és igy 
bőven lesz részünk katonai átvonulásokban. Ve
zérkari tiszti k és hadbiztosok már napok óta jár
nak Varannőn és vidékén az előkészületek meg
tétele végett s mivel nagyobb szállításokra lesz 
szükség, felhívjuk erre kereskedőink figyelmét.

Szolgabirák beosztása. A vármegye 
főispánja Székely József szolgabirót a tokaji, Pav- 
letics Gyula szolgabirót a homonnai hivatalhoz 
osztotta be szolgálattételre.

A villamos világítás, tekintettel a szén 
drágaságára mindenütt drágul. A nagymihályi 
villanytelep tulajdonosa La n d esni a n Vilmos ennél
fogva, miként azt más városokban is történt, az 
általány világításokat beszünteti és újévtől kezdve 
általány összegért világítást nem ad.

Színészet. Palásthy Sándor színtársu
latával julius hó 2-án Gálszécsre érkezett, a hol 
tiz előadást szándékozik tartani. Mint értesülünk, 
Gálszécsen is meleg pártfogásban részesítik a tár
sulatot.

A jegyzők féláru vasúti jegye. Julius 
hó 1-tol kezdve a jegyzők féláru jegyváltásra iga
zolványt nyernek. A kereskedelemügyi miniszter 
rendeletileg utasította az államvasutak igazgatósá
gát, hogy a községi és körjegyzők részére kére
lem folytán arcképes igazolványt állítson ki.

Aratás. Járásunkban a jövő hét folya
mán az aratási munkálatok megkezdődnek. Kö
zepes termésre van kilátás és tekintettel a nagy 
árakra, gazdáink meg lesznek ezzel elégedve.

Pályázat alorvosi állásra. A homonnai 
közkórháznál megüresedett alorvosi állásra, mely 
1000 korona évi fizetéssel és 400 korona lakbér
rel van javadalmazva, f. évi augusztus hó 7-éig 
adandók be a pályázati kérvények Zemplénvár- 
megye főispánjához.

Egy milliárd. A I riesti általános bizto
sító társulatnál (Assicuraziotli Generáli) biztosí
tott tőkék állaga elérte az egy milliárd (ezer mil
lió) korona összeget. Ez az első eset, hogy egv 
magy.-osztr. intézet ily állományt képes felmutat
ni. amilyent különben csak nagyon kevés európai 
biztosító társaság ért el eddig. Ezen eredmény 
nagy-fontosságú közgazdasági eseményt képez, 
mert ez egyrészt biztosítási intézményünk ver
senyképességét. másrészt pedig azt a nagy bizal
mat igazolja, amelylycl a közönség ezen legna
gyobb biztositó társulatunkkal szemben viseltetik.

Köszönet nyilvánítás. A nagymihályi 
járási községi és körjegyzők egylete a f. évi julius 
hó 5-én a málczai fürdőben saját alaptőkéje gya
rapítására tartott nyári táncvigalom alkalmával tett 

Megérkeztek
• .1 valódi •
AMERIKAI PANAMA-kalapok ugyszintén eredeti francia szalmakalapok 

HÁNDLER MIKSA divatáru-üzletébe. 
A'rigy választék! Pontos kiszolgálás! Jutányos árak!



fclülfizetésekért és jegy megváltásokért ezúton is 
leghálásahh köszönetét fejezi ki a mélyen tisztelt 
feliilfizetöknek. lelülfizeitek : Bajusz Andor 20 K, 
ifj. Bucsinszky Lajos, l)r. Bucsinszky Mihály. Dr. 
Kállai József, Sutter Rezső, Dr. Róth Mihály 10 
10 K — Fejér Elemér, Dr. Lővy Mór 8 8 K 
Szólók István, Lefkovics Kálmán, Rubin Vilmos, 
Zempléni József (Hornomul), Orosz Mihály ő 
K — Dr. Hazay Hugó (Kassa), Pintér Nándor, 
Gyárfás Ferencz, lluhanek Béla (Töketerehes), Dr. 
Oilev Ödön, Csollák llár. Tolvaj Imre, Lefkovits 
Mátyás. Gottlieb Nándor, Herskovics Sándor, Kris
tóf Lajos 3- 3 K — Koch Miklós, Bléncssy János, 
Grund Károly, Rácz János, Hazay Géza, Jurisch 
János, Kiss Tamás, Bötös Sámuel, Lefkovics Ár
min, Simcsik Nándor 2—2 K — Strassburger Béla, 
Tárczay Ferencz (Nagygéres), Radványi Ernő (Tő- 
keterebes), Kövér Zoltán (Varannó). Rakovszky 
Dezső, Szondy István, Besskó Ferencz, l’ánthy La
jos, Pánthy Béla, Rafács Alttal. Horváth Illek I 
1 koronát. Jegyeiket megváltották: zempléni Mos- 
kovitz Geyza 10 koronával. Szentiványi László, 
Sándor Árpád, Csudáky Miklós és Gericli Gyula 
5— 5 koronával.— A nagymibályi járási községi és 
körjegyzők egyl. nevében Kolonay Tamás e. elnök.

Szünidei tanfolyam. A helybeli polgári 
fiú- és leányiskolában julius 1-én egy a két szün
idei hónapra terjedő tanfolyam vette kezdetét. A 
tanfolyamot úgy a polg. fin, mint pedig a leány
iskolában Dévényi Jenő oki. gimn. tanár vezeti. 
Ezen tanfolyamon résztvehetnek 1. azok, akik a 
lefolyt iskolai évben a mennyiségtanból, mértau- 
ból és német nyelvből csekély eredményt mutat
tak föl 2. azok, akik latin nyelvismeretüket meg
szilárdítani vagy bővíteni kiváltják. 3. akik algebrai 
előismeretekre akarnak szert tenni s ezáltal a IV. 
osztály mennyiségtani tananyagát megkönnyíteni. 
4. akiknek augusztus végén akár a helybeli polg. 
iskolában, akár pedig más tanintézetben (gimn. 
reál-iskola, kereskedelmi iskola) javító, vagy pótló 
vizsgálatot kell tenniük. 5. Ugyancsak részt ve
hetnek a tanfolyamon azok a fiuk és leányok is. 
akik szeptemberben az elemi iskola V. és VI. osz
tályából a polgári iskola II., illetve 111. osztályába 
óhajtanak átlépni és akiknek szeptember elején 
tantervkülönböaeti vizsgát kell tenniük. A tanítás 
d. e. 8—11 között folyik, úgy hogy a résztvevő 
növendékek szükséges nyári pihenésre is kellő 
időt fordíthatnak. Leányok részéie a polgári le
ányiskola helyiségeiben külön tanfolyam. Rész
vételi díj azok szamára, akik csupán egy tantárgy
iról kivannak órát venni az egész szünidőre 1(1 
korona. Azok pedig, akik egy tantárgynál többet 
tanulnak, tekintet nélkül a tanulandó tantárgyak 
számára az egész időtartamra 20 koronát fizetnek. 
Szombaton és vasárnap a tanítás szünetel. Jelent
kezni délelöttönkint bármely napon lehet a nagy- 
mihályi polgári iskola tanári szobájában.

— Egyéves önkéntességre jogositó vizs
gálatra és bármiféle magánvizsgálatra (felnőtteket 
is) előkészít alulírott, aki sok évig gimnáziumi ta
nár és egy katonai előkészítő tanfolyam igazgatója 
volt. Ugyanő Kassára iskolába jövő tanulókat tel
jes ellátásra felvállal. Kristóf János Kassán. I'égla- 
utca (>. szám.

A Haltenberger-fclc kassai ruhafestő, 
vegyi tisztitó és gőzmosógyár vegyi-tisztiló osz
tálya a múlt évben olykép alakíttatott át, hogy a 
tisztítás gyorsan, a legszebben és jutányosabban 
végezhető, mint bárhol másutt. A ruhák tisztitta- 
lása fontos nem csupán takarékossági, de egész
ségi szempontból is. A külföldön, nevezetesen a 
német, francia és angol városokban annyira álta
lános, hogy minden intelligens ember legalább 2 
havonkint tisztittatja ruháit tekintet nélkül azok 
tisztább vagy pecsétes állapotára. Felvilágosítás 
nyerhető Rosenberg Hermán üzleté io n Nagymi
hályon.

Köhögés nem betegség. Gyakran hal
lani ezen megjegyzést. De mily káo.s tévedés. 
Igaz, vannak emberek, akik köhögnek s mégis 
megöregednek. De mily gyakran talmidnak a kö
högés elhanyagolása folytan súlyos betegségek, ne
vezetesen tüdőbetegség, holott kellő időben annak 
keletkezése és terjesztése meggátolható. A köhö
gés tehát soha sem hanyagolandó el, hanem ve
gyük azonnal az ismert „Sirolin-Rocbe" hatásos 
szert, mely nemcsak a köhögést szünteti, de az 

étvágy at is előmozdítja és a testeröt fokozza. Kap- I 
ható gyógyszertárakban.

Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „Rl.HIY” figyelünk, ug\ I 
nem csalódunk, hanem eredeti Penietefü-eukorkát i 
kapunk (KI fillérért, meg pedig egy kedvelt régi | 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség es lm- ' 
rutos bániaknak sok ezer esetében oly kitünően i 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz es a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „RÉTHY" név.

A könnyen oldódó szappan a ruhát 
gyorsan tisztítja s a piszkot eltávolítja, a nélkül 
azonban, kogy a fehérnemű fonalzatát megtá
madná. Ellenben a nehezen oldódó szappannal 
való dörzsölés a fehérneműnek ártalmas. Minden 
takarékos háziasszony tehát a könnyen oldódó j 
„Szarvas“-jegyii „Schicht“-szappant. fogja más 
szappannal szemben előnyben részesíteni. Tiszta
ságáért 25.000 koronává! szavatolunk.

koronát takarít meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH A DŐL I férfi-szabónál |

Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapiuszöx etek
ben. Legújabb divatu szabás.

felelős szerkesztő : Dr. KALLAI JÓZSEF.

ELADÓ 1IÁZ.
A Rákóczi-utca 20. sz. alatti ház
léi telekkel együtt szabad kézből 
azonnal eladó. Bővebbet Ferencz 
György háztulajdonosnál Nagy- 
mihályon. —r

A mosás akár a táncz, 
Fáradságba nem kerül, 
Schicht szappant ha használsz, 
Még szívod is örül.

Schicht szarvasszappana 
csodálatos, hathatós tisztítóerojét 
■ajátszerü előállításának és a leg
több nyersanyagok leggondosabb 
kiválasztásának köszöni.

Schicht szarvasszappana 
kíméli a kezeket és a fehérneműt! 
Megtakarít fáradságot és veszódséget 
kíméli ennélfogva az egészséget! 
Megtakarít pénzt, időt és munkát! 
Tisztasága 30.000 koronával 

szavatokat ik.
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EPERJESI NÉPBANK KÁLYHAGYÁR
tiszta fehér, barna, zöld, chamois, majolika stb. sziliül csiszolt

CSERÉPKÁLYHÁIT, 
valamint díszes kandalló, kandallós-kályháii és takaréktüzhelyeit, 
melyek ez iparágban első helyet foglalnak el és számos kiüinte-

-....... lésben részesülnek. —
Jutányos árak mellett a legsolidabb kivitel biztosittatik. 

Egész épületek kály habi-rendezését tetemes árengedménynyel vállalom el.
A kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állilói végzik. = 

Mint akti Itiliák raktáramban incfitrkinthetok. 
Beocsini Román és Portland cément nagy raktára. ——

SzobránczS""
Glaubersós. hideg, kénes, sós víz. Gyomor és máj

betegek magyar Karlsbadja
Fürdőidéin május hó 15-tól szeptember 15-ig 

Hóidéin május 15-tól junius 15-ig Utóideuy : augusz
tus 16-tól szeptember 15-ig 30 százalék árengedmény
nyel a lakásoknál.

Ez.on n mxgx nemében páratlan gyógyvíz, mint 
| ivóiry.\’yiu'■! lúzto* segélyt nyú jt gyomor- ét* héliumok
nál alitx-i pangásoknál, inakaea 8z«'-kreke<iéseknél 
enyhén, nl<l>’>lag hat. in áj bajoknál eyehmnok én epekő- 
vekre <>l<l''>l.ig Itat. Vértódnlásokiiál *zé<lfllé*«k. hűdének, 
gutaütéai rohamoknál rérlevoívlag, feksivólag hat, cnuz 
é' kősavénye* bántál inaknál e k-’-r okozta erjedési ter
mékekre, lerak->'lá«okra az Ízületekben azok oldására 
■> kiküszöbölésére hat. Kövérség, «zivelliáiasotla* ellen, 
cukorbetegségeknél, vesebajuknál, úgy a cukor- és fe- 
hét jekiválást gyorsan s kedvezne n befolyásolja.

Mint fürdő különféle izzadmányokat. daganatokat, 
izületi és csoiitb.-intalniakat, csontszút kedvezően osz
latja. GOrvélykóroa daganatok, fekélyek e'len, méh és 
méh közötti izzadmányok, hashártya-izaadmányok fel- 
'/ivód isat elősegíti, a legkülönfélébb makacs, idült bőr
betegségek elleti bámulatos gyorsan hat.

Vasúti állomás: az Alföldről és Pest felől jövők- 
nak Ungvar. a felvidék e- illetve Kassa felől jövőknek 
Nagymihály, a honnan kényelmes bérkocsikon 1 */4 <>ra 
alatt elérhet<>. Vadászterület magas vadakra.

A víz otthon is sikerrel használható. Ara 1 nagy 
láda I" üveggel 20 korona, kis láda 20 üveggel II kor. 
A víz a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések és tudakozódások : Szobrancz 
gyógyfürdő igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő* 
< ziiuzendők Posta es távirdaállomá-s helyben. A fürdő 
igazgató orvosa Dr Russay Gábor Lajosl Gábor Lajos r

A íürdőigazgatóság.l0

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló szer

— puha padló számára. 

Keil-féie viaszkenöcs kemény padló szamára. 
Keil-fele feher .GLASUR' fenymáz 90 fillér. 
Keil fele arany-fénymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden szinben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.

Van szerencséin a jó kenyeret kedvelő 
és fogyasztó n. é. közönség szives tudo
mására adni, hogy itt Nagymihályon, a 
Kossuth Lajos-utcza 12. szám alatt 36 év 
óta fennálló sütödémet

a hírneves Gémes-féle 

HÁZI KENYÉR 
sütödével újonnan berendezve megnagyob
bítottam. hol is naponta többször frissen 
sült és alföldi női személyzettel házilag tisz
tán kezelt legizletesebb házi kenyér lesz 
kapható.

Szives pártfogást kér mély tisztelettel

LICHTMANN HERMÁN.



Á Nagymihalyi Gazdasági Bank
?»' Részvénytársaság
jR az életbiztosítással kapcsolatos betétözletet üzletágai köze be- 
fi vezette és e czélból egy előkelő életbiztosító társasággal lepett 
fi összeköttetésbe.
fi Az üzletág lényege a következő : \ belépni szándékozó
fi kötelezi magat 1 koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
fi nem kell feltétlenül hetenkent eszközölni, előre esetleg több részlet 
fi is lefizethető Ezzel kapcsolatban minimális potdij elleneben eg\- 
W szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko- 

ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt J<M*K> koronára no 
fi fel. ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
fi mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha- 
y láloznék. az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
® válik. Ha azonban a dijak befizet* s« t l ő w előtt beszüntetne. Úgy 
X betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja, 
ő Beléphetnek 20 -60 évig terjedő életkorban levők.
S Egy-egy Ügyfél több 1000 1000 koronás téléit is jegyezhet.
fi Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosáig
fi eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, inég csak azt jegyezzük , 
m meg. hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
fi legmelegebb foga itatásban rvs/vsült és ma mar milliókra megy i 
fi az az összeg, melyet az országban ilykepen jegyeztek 
fi Bővebb felvilágosítással szívesen szolgaiunk
Ő. .*Vlr -XJ xJ xi .<.xi <xi »_ >■/-*»<X1 »«x: ; •x"? • x? x; . .>; '■ '. * '«x• x3-» «xyx>*» x; -'Xj ; ? <x:-v
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Szolánka János
KOCSIGYÁRTÓ ÉS KÁRPITOS

Nagymihály.. Andrássy Dénes-utcza.

i

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni, 
hogv KARDOS LAJOS

kocsigyártó- és kárpitos- 
. műhelyét —

átvettem és azt a mai kor igényeinek megfelelően rendeztem be.
Több évi működésem hazánk fővárosában szakmámban való 

teljes jártasságot eredményezett, miért is azon kellemes helyzetben 
t agyok, hogy e szakba vágó munkákat a legjobb és legizlésesebb 
kivitelben készíthetek.

likállalok mindennemű kocsi és blltor javításokat, úgyszintén 
uj kocsi készítését is pontos es szolid kivitelben.

I'őtörekvésem leend, hogy nagyrabecsűlt megrendelőim párt
fogasát jó és pontos munkával minden tekintetben kiérdemeljem.

Kérve a nagyérdemű közönség szives támogatását, vagyok 

zolánka János 
kocsigyártó és kárpitos.

$

KOVÁLD PETEK és FIA
cs. és kir. szab, kelme- és szőrmefestő, vegytisztító es gőzmosógyár 

--------------------- BUDAPEST., Szövetség-utca 37. szám. ---------------------  

megbízót kein elmet szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki város
ban képviseletet létesít és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy 
ereget — a esom igolas es postaköltségek mellőzesed el — közvetlenül leikereshesse

FREIREICH T. Nagymihályban 
vette át a képviseletet es a gyár rendes áraiban vállalja az úri-, női- és gyermek
öltönyök. díszítő .;s bútorszövetek függönyök, kézimunkák, szőnyegek, 

csipke- es végáruk, szőrmék stbiek vegytisztítását es festését.
MT Úgyszintén ágytollak tieztitását és fehérnemüek mosását is. "WZ

A nagyérdemű közönségét biztosítva kifogaslalan munkájáról es mindenkor mél
tányos arairól, szives jóindulatába es figyelmébe ajanlja a képviseletet es számos meg
bízatást kér a

Edelstein és Társa
• • • • FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐ • • • • 
finom-posztó és gyapjuáru-raktár Nagymihály.

II lő Kováid Péter és Fia cég.

Ajánlja magát mindennemű 7 

polgári. katonai és papi 
= RUHÁK = 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 
mmbhh német divat szerint,

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi

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

& Megrendelések a legrövidebb &
idő alatt pontosan eszközöltetnek. ¥

Szabadalm Bohn-féle ter
mészetes vörös fedélcserép.

J3ohn zsombolyai cserepe.
Legjobb minőségű fedélcserép, •••••••• 
• ••••••••• legolcsóbb árak melett.

| Tessék árjegyzéket kérni.jMMM——| Képviselők kerestetnek.

B O H N téglagyár Zsombolya.

Építők és építtetőknek 
saját érdekűk, ha mielőtt megrendelést eszközöl
nek vízvezeték, kp. fűtés, csatornázás, sodrony- 
kerites kavicsros'a szükségleteikre, bizalom
mal fordulnak ajánlat vagy felvilágosításért, mely

ivei díjtalanul szolgai

GURSZKY JÓZSEF 
fém- es vasmuveshez. műszaki iroda és műhely : 
KASSA, Ferenc Jozsef-ter 14. sz Telefon sz. 347. 
Városok, községek, gazdasagok. házak sth. vizrnü, 
csatornázás cs központi fittes tervezési rs kivite
lezés! v.ilial • Külön osztály iitiiídmiiviiiu sodrony, 

vaskerítés < kavicsiosta kvszitt sérv. 1 20

■... ■
------ Csakis saját termésű -

vinnai boraimat
■....... I következő áron adom :
Asztali bor . literenként 35 kr.
Vörös bor ... 45 kr.
Muskotály „ 50 kr.
Asszú „ 1 frt 50 kr.

50 litere* felül árengedmény.

52 WIDDER BÉLA.

Szultán- forrás
Nagyon kellemes, tiszta izü. természetes szénsav
ban gazdag, bor dús Lithion-tartalmu ásványvíz, 
----------- nincsen kellemetlen mellékize. ------------

Gyógyító és üdítő ital.
Dús l.ithion tartalma következtében sikerrel alkal
mazható vese-, hugykö- és hólyagbajok eseteiben, 
valamint cukorbetegségekben, csúzos bántalmak- 
nál ; továbbá a légző- és emésztő szervek hurntos 

bajainak gyógyítására.
Egyedüli raktár:

GLÜCK MÓR cégnél NAGYMIHÁLY

NyomatottLandesman B. könyvnyomdájában


