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Felső -Zemplén
POLITIKAI ES TÁRSADALMI HETILAP.
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IXBIKEIZTŐSÉG:

H*'.*a a lap szellemi részót illető minden 
közlemény intézendő :

Koaeuth Lajos-atoza. 34. .szám

ELŐFIZETÉSI DÍJ : Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor, negyed évre 2 kor.

®*Cy0* szám ára 20 fii. ______

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bármentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

II AD OHIV A TAL I
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttér 

dijak küldendők : 
Lsndeimin B. könyvnyomdája.

A szeretet nevében.
Irta: Nagy Zoltán szegedi kir. törvényszéki bíró.

Emberi gyarlóság remélni és csalódni. 
Illúziókat veszteni, emlékeket elfeledni. Mo
soly, kicsinylés, elcsodálkozás annak a bére, 
a ki még hisz eszmékben, igaz érzésekben. 
Minden nap eseménye erre tanít, száz meg 
száz példa ezt igazolja s a naiv, hiszékeny 
ember még mindig hisz, remél és bizako
dik, hogy újra és újra csalódjék.

A katholikus népszövetségnek Szege
den megtartott országos gyűlése s ezen 
gyűlésen történt felszólalások, de különö
sen a katholikus népszövetség elnökének 
Rakovszky Istvánnak, a ki egy személyben 
az országos néppárt alelnöke is, keresztes 
hadjáratot hirdető megnyitója bizonyára 
széles e hazában méltó feltűnést keltett. 
Részeiben kiszakítva közölni e megnyitó 
kirohanásait semmi esetre sem lenne visz- 
szatetszőbb, mint országszerte kifüggeszteni 
a beszédet egész terjedelmében. A szeretet 
nevében harcot hirdet e szónoklat aggresz- 
sziv módon: a szeretet nevében állapítja 
meg, a katholikus népszövetség igazi had
sereg, mely lábánál puskával készenlétben 
áll a harcra; a szeretet nevében intéz fel
hívást, hogy katholikus ember csak katho
likus orvos, ügyvéd, kereskedő segítségét 
vegye igénybe, csak ettől vásároljon; a 
szeretet nevében dörög a szózat, hogy for
duljon el minden katholikus ember attól, 
a ki nem katholikus.

T A R C Z A.
Az éhség.

A szép asszony felfutott a körúti ház lép
csőjén. Az arca kicsattant a láz pírjától, a kezé
ben remegett a gyöngyház-fogantyuju csipkés er
nyő, a tornyosra fésült ezüstabroncscsal összeszo- 
ritott aranyszöke haja kiszabadult a fehértollas 
tavaszi kalapja alól, a lábai belegabalyodtak a su
hogó, fodros selyemszoknyába, szóval, a szép 
asszony izgatott volt.

Mire fölért a harmadik emeletre, úgy kifá
radt és eltikkadt a sietéstől, hogy a legfelső lép
csőfokon egy pillanatra meg kellett pihennie, hogy 
tovább mehessen. Keztyüs keze idegesen kereste 
meg a lépcsőházra nyíló szárnyas ajtó csengetyü- 
gotnbját és megnyomta. Az ajtó hirtelen kinyílt s 
a szép asszony valósággal nyakába esett a ho
mályos előszobában álló magas, fekete hajú hal
vány férfinak :

— Te édes, te drága ’
A halovány férfi, akinek arca, mintha fehér

Mélységes megdöbbenés kapja meg 
az ember lelkét, mint kalapács ütések kong
nak el ezek a szavak s az ütések zajára 
ezerszeresen visszahangzik minden igaz 
ember lelke, mikor azt kérdezi, hogy már 
ennyire jutottunk ? oh nem az, nem fáj, 
hogy a hitelét fejlesztésének cégére alatt 
politikát csempésznek be egy vallási szö
vetség közgyűlésén; oh nem az, nem fáj, 
hogy egy valaki, kinek politikai viszonya
ink közepette neve, hivatása és befolyása 
van, áll ki a fórumra s mert maga ezt hi
szi, ezt hirdeti is ; óh nem az, nem az 
fáj, hogy az alföld metropolisában, a szín
tiszta magyarság fészkében, az egymást 
megértés enyhet adó tűzhelyeinél hangza
nak el a szavak: hanem az fáj, hogy az 
egész mozgalom, a nyílt kihívás, a harcba 
szólító csatakürt a szeretet nevében harso
gott el.

Kell-e ennél hatalmasabb, különb ar- 
culcsapás, melyet e nyilatkozatok által a 
mindent átható emberi legnagyobb érzés, 
a szeretet elszenvedett; kell-e perfidebb 
meggyalázása a XX. század elméinek, me
lyek a felvilágosodás jegyében fogantottak ; 
kell-e nyíltabb kihívás egységes nemzeti 
együttérzés és összetartozóság ellen, mely
nek összekovácsolásán nagy elmék működ
tek ? Kell-e durvább megsértése a szeretet 
megváltó symbolumának, melyért a hitval
lók vére omlott, a melyet a mártírok testi 
szenvedése eltűrt, a próféták bölcsessége 
hirdetett, az államalkotók nagy gondolat i

márványba lett volna vésve, az asszony kezéből 
kivette azt a kis csomagot, amit az magával ho
zott, azután gyöngéden az asszony karja ala dugta 
a karját és bevezette egy zöldszövetü nehéz füg
gönyökkel elsötétített szobába.

Mikor beléptek, az asszony fellélekzelve dobta 
le fejéről kalapját, az ezüstabroncsot az asztalra 
dobta, mitől tornyos haja aranycsikokban hullott 
le a vállára, a keztyüit idegesen húzta le és lá
zas kezével elsimította a férfi homlokáról a rá- 
omló fényes fekete fürtöket :

— Milyen régóta nem láttalak ! — sóhajtotta 
az asszony elérzékenyülten. Oh. milyen régen . .

A férfi nevetett :
— Tegnap dél óta . . .
— van» ugy van ■ — mondotta sietve 

az asszony. De nekem az egy örökkévalóság. Hát 
neked ? — tette hozzá hirtelen kacéran.

A férfi felelet helyett karjaiba fogta az asz- 
szonyt és megcsókolta.

Bebújtak a nagy bőrdivány szögletébe és 
diskuráltak. Az asszony beszélt többet. Gyors lé- 
lekzetvétellel, szinte mámorosán ejtette ki a sza

tételes törvényekbe fektetett, hogy egy ur, 
a ki v. b. t. tanácsos, a ki esetleg egy 
politikai párt alelnöke is, de ugyanekkor a 
katholikus népszövetség elnöke, keresztül 
gázoljon hiten, megtépje az egyenlőség köz
érzetét, harcra izgassa a néptömeg szenve
délyét a szeretet nevében ? !

Emberi gyarlóság remélni és csalódni. 
És ez a sokat szenvedett magyar nemzet, 
mely külellenségeinél hatalmasabb ellenfe
leivel küzdött meg évszázadok folyamán ; 
ez a magyar nemzet, melv az egységes 
magyar nemzeti állam felépítésére görnye- 
dezó háttal, verejtékes homlokkal hordta 
évszázadokon keresztül az alapköveket; ez 
a magyar társadalom, mely soha és semmi 
körülmények között nem feledte a közös, 
nagy eszméket, melyek mindannyian a 
haza, a nemzet minden egyes tagját átható 
szeretet tüzet. parázsát tartotta ébren ; és 
ennek a magyar társadalomnak akad-e 
olyan tagja, kit ne döbbentene meg a kö
vetkezendő valláspolitikai háborúra szer
vező és felhívó felszólalás.

Kell, hogy a nemzet egysége, öszze- 
sége éppen úgy, mint az összeség minden 
egyes tagja ne éljen többé illúziókba, ne 
ringassa magát álomképekbe, ne szende
regjeit, álomba merüljön, hogy ebből durva 
kézzel felrázatván szembe találja magát a 
romboló, gyilkoló, harcoló ellenséggel. Ha
nem nyissa ki szemeit és lásson tisztán ! 
Űzze el a kufárokat a fórumról, kergesse 
le a középkori vakság elszánt lovagjait a

vakat, mintha boldogság volna minden egyes szó, 
amit ennek az imádott férfinak mondhat.

— Hát referálok, édes. Semmisem történt 
tegnap óta. Délután kocsiztunk a Stefánia-uton. 
Csak az uram nélkül, neki dolga volt. A gyere
kek és a kisasszony voltak velem. Este az Ope
rában Anthes énekelt, odamentünk. Aztán semmi. 
Éjjel rólad álmodtam. Ma délelőtt a gyerekekkel 
foglalkoztam és elmentem hazulról azzal, hogy 
bevásárlók és cukorsüteményt viszek nekik. Igaz, 
édesem ! Hová tetted azt a kis csomagot, amit 
magammal hoztam ? Abban vannak cukorsütemé
nyek. Hát látod drágám, olyan az egyik napom, 
mint a másik. Oh, heh, unalmas : Örökkévalóság, 
örökkévalóság .... Csak most, most vagyok bol
dog ! Jaj, heh boldog I

A szép asszony túláradó érzésében átölelte 
a férfi nyakát és duruzsolt — pusmogott a fülébe.

Hanem a férfi szórakozott volt. Mialatt az 
asszony beszélt, az arcán földszinü árnyak futot
tak át s a szeme csillogásán zöldes fény bujkált. 
Valami lázas, tapadó verejték ütötte ki a homlo
kát, a kezét, az egész testét. Az ujjai szinte egy-
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vezető helyről, ne engedje, hogy füléig, 
agyáig érjenek el a szavak, ne tűrje, hogy 
megmételyezze szivét lelkét az elérajzolt 
kultúrharc rémsége, hanem űzzön ki agyá
ból, gondolatából faji, nemzeti, vallási, tár
sadalmi különbségeket az igaz, mindent 
átható közös nagy érzés : a szeretet ne
vében !

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.

VEGYES HÍREK
— Áthelyezés. Csighy János nagymihályi 

vasúti pénztárnok a miskolc/i üzletvezetőséghez 
tartalék hivatalnoknak lett áthelyezve.

A bíróság köréből. Garbinszky Sándor 
kir. járásbiró szabadságáról visszaérkezvén, átvette 
a telekkönyvi hivatal vezetését.

— Hymen. Dr. Forgács Samu kisszebeni 
ügyvéd f. hó 7-én eljegyezte Landesman Laura 
kisasszonyt, Landesman Vilmos helybeli gőzma
lom és villanytelep tulajdonos leányát.

— A polgári fiúiskola tanári testületé az 
1909 -10. lsk. évben. E h<» 8-án tartotta meg a 
helybeli polgári fiúiskola tanári testületé alakuló 
értekezletét. 1. Igazgató: Deák István oki polg. 
isk. tanár, tanítja a magyer nyelvet az 1—IV és 
a történelmet a 111 -IV. osztályokban. 2. Dévényi 
Jenő oki. középisk. tanár, a IV. osztály főnöke, a 
tanári es ifjúsági könyvtár őre, tanítja a mennyi
ségtant, mértani az I—IV. és a német nyékét az 
1—IV. osztályokban. Rendkívüli tantárgy kukként 
tanítja a latin és olasz nyelveket. 3. Laszka Gyula 
oki. középisk. tanár, az I. és II osztály főnöke, 
tanárértekezleti jegyző, a természetraj/-földrajz-fi
zikai szertár őre, tanítja a földrajzot az I IV.. a 
természetrajzot az 1—lil. és a tómat az I — IV. osz
tályokban. Rendkívüli táigyként tanítja a gyors
írást. 4. Pichler Pál oki. középisk. rajztanár, a 111. 
osztály főnöke, a rajzszertár őre, tanítja a mérluni 
és szabadkézi rajzot a fiúiskola I IV osztályaiban 
és a leányiskolában a rajzot. A tantest illet az 
értekezleten megállapította az összes osztályok 
órarendjét és az egyhuzamban való tanítást hatá
rozta el. E szerint a tanórák szombat, vasárnap 
és ünnepnapok kivételével naponként 8-tól 1-ig 
tartatnak. Délutánra csupán a rendkívüli tárgyak 
mertek clhelvczést.

máshoz ragadtak s a nyelve, a kiszikkadt nyelve 
érdesen tapadt oda a szájpadlásához.

A férfi éhes volt, pokolian éhes. Két nap 
óta nem evett semmit. Azaz, hogy előző esten a 
Városligetben egy utcai tejárustól az utolsó hal 
fillérért egy pohár tejet vásárolt s ez volt kei nap 
óta egyetlen tápláléka. Ugyanekkor látta a Város
ligetben a Stefánia-uton végigkocsikázni Buda) est 
legszebb asszonyát, az ő szeretőjét.

Ah, hogy szeretett volna fölkacagni! Akinek 
pillantásáért annyi előkelő férfi esetig, akit annvian 
ünnepelnek és irigyelnek, az az asszonv minden 
délben az ő lábai elé omlik. átöleli a térdeit és 
szerelmi lázában alázatos, gügyögő szavakat, da
dog a fülébe. S ő éhes. Utálat ^an, vadul, otrom
bán éhes.

A férfi szeretett volna ráülni az elölte tér
delő asszonyra. Mert a szépséges asszony most 
is ott vonaglott elölte, őrjöngő szerelemben. Ah. 
rá kell ütnie erre a vergődő istennőre, hadd élez
zen ö is valami fájdalmat, valami rettenetes szen
vedést !

Uralkodott magán. De a tekintete tétován 
szállt ide-oda, a teste már remegett az éhség la
zában és siketito élességgel csengett a fülébe az 
asszony egyik mondata :

— Abban a csomagban vannak a cukorsü- 
íemények . . .

És az asszony egyre dadogott, pusmogott.

Tűzvész. Lasztoméroii e hó 8-án éjjel 
óriási tűzvész volt, a melynek martalékává esett 
Markovit s Miksa földbirtokos tulajdon.it képező 

i HMM) kereszt szalma es 500 kereszt csépeletlen 
búza. Ugy ancsak porrá égett ez alkalommal Ut’Z//- 

: berger Dezső kamonyai földbirtokos cséplőgépé 
és elevátora.

Beiratások eredménye a helybeli polg. 
fiú- és leányiskolában. A nagymihályi polg. fin- 
és leányiskolába az 1909 — 10 isk évre szeptem
ber 8-áig beiratkozott összesen 142 rendes tanuló, 
előjegvzésbe vétetett még 20 tanuló. Beiratások 
szeptember hó végéig naponta eszközölhetők a 
polg. isk. igazgatóságánál. Október 1-én tid csakis 
rendkívül indokolt esetekben és tanfelügyelői en- 
gedelemmel.

Az országút burkolása botrányosan fo
lyik. még ma sincs elvégezve a hetekkel ezelőtt 
felszakitott terület. A vállalkozó, mint értesülünk, 
legközelebb az egész munkát beszünteti, mert a 
kereskedelemügyi minisztériumnak még nem volt 
ideje a szerződést alániii. Ez egy oly botrány, 
melyhez fogható csak a Balkán legsötétebb ré
szein fordulhat elő. A kereskedők jajgatnak, tönk
remennek, de a hon mentő koalíciós kormánynál 
siket fülekre találnak. Kossuthnak és Sztercnyi- 
nek egy vidéki varos llekuba, felőlük pusztulhat.

Izraelita főünnepek. Az izraeliták nagy 
ünnepei szeptember Ki. és 17-én kezdődnek, a 
mikor is a hívek az 5670-ik uj evet ünnepük. Az 
engesztelő nap Jom-Kipur szeptember hó 25-én 
lesz, a mely napot a világ összes zsidó vallásit 
hívei megtartják. A sátorosünnepek kezdete szep
tember 30, vegük október hó 9-én lesz.

Megszüntetett pénzügyőri szakasz. A 
pénzügyigazgatóság a szirmai pénzügyőri sza
kaszt október hó elsejével megszünteti, illetve rész
ben a homonnai, részben a czirókafalv ai szakasz
hoz beosztja.

Eljegyzés, Hc<fymegbi Markovit* Ka
roly helybeli ezukrászda tulajdonos f. hó 8-án el
jegyezte Kinelszky Martéka kisasszonyt, Kinelszky 
Eerencz építész leányát Varaimon.

Kronovits Miksa mezőlaborczi gyógyszerész 
eljegyezte Schvarcz Margitka kisasszonyt, özv. 
Schvarcz Mónié úrnő leáll vát Sátorai jaujhelyben. 
(Minden külön értesítés helyett.)

Fettmann Adolf kisvárdai kereskedő elje
gyezte Landesman Margitka kisasszonyt, Landes
man Jakab hitk. hivatalnok leányát Sátoraljaúj
helyben.

Barkász Bertalan tusai ref. tanító eljegyezte 
Nagy Etnska áll. óvónőt Ököritón.

Okleveles középiskolai rajztanár el
vállal tanítványokat rajz és festésből (aquarell-, 
olaj-, selyemfestés, égetés bársonyra, deszkára, 
mélyített fafaragás.) lalalhaló a nagymihályi pol
gári fin- es leányiskola tanári szobájában bármely 
nap déli 1 óráig.

duruzsolt a fiilébe. Ö pedig nem hallott mindab
ból semmit, csak azt az egyetlen mondatot. A 
tekintete mindig odatévedt arra a kis asztalra, 
amelyen a sütemény feküdt es az őrültség kör
nyékezte.

Egyszerre felugróit. Ennek a rettentő álla
potnak veget kell szakítani. Már-már odaszökött 
a ki> asztalkához, a száját is kitátotta, éhesen, 
mohón, de hirtelen megriadt s a csomag helyett 
az asszonyt kapta fel es sóv árán, kegyetlenül be
leharapott a szájába.

Az asszony ös<zetörődve aléllan, de boldo
gan ment el a férfitól. Mikor az ajtó Lezáródott 
mögötte a férfi oly gyöngének érezte magát az 
éhségtől, hogy vánszorogva ment vissza a dívá
nyig. Már leült, valósággal leomlott a díványra, 
amikor a kis asztalkán megpillantotta a csoma
got. Őrjöngve ugrott fel. A cukorsütemény, a cu
korsütemény, a cukor sütemény !

Ebben a pillanatban az ajtón csöngetés hang
zott. A férfi ijedten ugrott az ajtóhoz, de a réz
rostélyos nyíláson át megismerte az asszonyt. 
Megtartorodott Aztán boldogan nyitotta ki az 
ajtót - a csomagot a kezébe szorongatva az asz- 
szony lábai ele hullott és jajgatva nyöszörögve, 
mint egy gyermek esdekelt :

< )h, adja nekem, adja nekem. Ebes va
gyok . . .

Pakots József

Búcsú. Szerdán, kisasszony napján volt 
városunkban a szokásos búcsú, a mely alkalom
mal a hívek nagy számban jöttek a városba és 
reszt vettek íz ünnepélyes isteni tiszteleten. A vi
dék lelkészi kara teljes számban bejött és Oppitz 
Sándor nagymihályi plébános, szentszéki ülnök 
vendégei voltak.

— A telefonépités. Sok fáradtságos utánjárás 
után megkaptuk a v árva-vart telefont. Erősitik is 
már a vastartókat a háztetőkre, serényen folyik a 
munka s e hó végén már üzembe hozzák. Min
den rendén volna tehat, csak az annak idején jel
zett előfizetők ne tagadnák meg a most kibocsá
tott „kötelező nyilatkozatok” aláírását ! A közön
ség a jelentkezés alkalmával még nem volt tisztá
ban avval, hogy tulajdonképen mit kap a 120 
korona évi előfizetési díjért. Szóval nagy volt a 
félreértés s most még nagyobb a meglepetés! 
Egyszázhusz koronáért ugyanis egyik nagvmihályi 
előfizető a másik helybeli előfizetővel beszélhet. 
No hát ez édes kevés 120 koronáért s alig van 
valakinek szüksége arra, hogy csak helybelivel be
szélhessen, a kit gyalogszerrel jó aszphaltunkon is 
felkereshetünk. Megkaptuk a telefont s nehezen 
lehet hozzá férni ! Miért nem kapjuk meg azon 
kedvezményeket, mint Sátoraljaújhely. Ha a pos
taigazgatóság tényleg azt óhajtja, hogy sok előfi
zető legyen, támogassa a miniszteréumnál azt, 
hogy 120 koronáért minden előfizető a zemplén- 
v ármegyei telefon-állomásokkal beszélhessen, ak
kor lesz előfizető elég! /\ Kassai Kereskedelmi és 
Iparkamarának köszönhetjük azt. hogy Landesman 
Vilmos áltál kérelmezett dijleszállitásokból kieszkö
zölte, hogy Miskolczczal való beszélgetés dija két 
korona helyett csak egy koiona. Reméljük, hogy 
rövidesen Legenye-Alsómihálytól uj vonal fog 
Kassáig kiépülni, s akkor Kassával is egy koronás 
dij lép érvénybe. Ungvárral ugyancsak az egy 
koronás dij fizetését kellene elrendelni, mert hi
szen Ungvár is nagyon közel van városunkhoz. 
Ha Sátoraljaújhely 120 koiona évi előfizetésért az 
egész vármegyével beszélhet, miért ne illesse meg 
e jog Nagymihályt is ? .' Ilyen csodabogár is csak 
az átkos koalíció uralma és Kossuth dicstelen mi
nisztersége alatt. születhetett meg.

A deregnyó nagymihályi vasút érde
kében újabb mozgalom indult meg. melynek elén 
Gróf Lónyay Gábor áll. A vasút tervezése az en
gedélyezési okirattól eltérően Deregnyő, Gatály, 
Samogy. kasztoméról) át vezetne Nagymihályig. 
Az érdekeltek képviseletében Dr. Kállai József 
ügyvéd a szükséges intézkedéseket legközelebb 
megteszi és remélhető, hogy a vasút a jövő év
ben kiépül.

A polgári leányiskola I. osztályának 
megnyitása kétséges. Mig a fiúiskolába s a leány
iskola II IV. osztályába együttesen 142 tanuló 
iratkozott be, addig a leányiskola I. osztálya mind
össze négy tanulóval van képviselve. Tekintettel 
arra, hogy Nagymihályon a leányiskola valóság
gal hézagot pótol, felhív jak a t. szülők figyelmét 
arra, hogy a leányiskolát hathatósabban támogas
sak. hogy az első osztály is megnyitható legyen. 
A leányiskola fenntartása oly nagy anyagi áldo
zatokba kerül, hogy igazan a szülők pártfogásán 
s jóakaratán múlik, hogy ezen intézmény Nagy- 
Mihályon is, ahol felsőbb leányiskola nincsen, meg
erősödhessek s biztos talajt nyerjen.

A jeruzsalemi főrabbi Ujhelyben. Dr. 
Horovitz Jenő a zsidó hívek ponlife.x maxinmsa, 
jeruzsalemi főrabbi hétfon rokonai látogatására 
Sátoraljaújhelybe érkezett. A nagytudományu és 
az egész világon ismert főrabbi Nagymihályon 
született és mint alsókubini rabbi kezdette műkö
dését. majd Amsterdam városa választotta őt meg 
főpapjava, a honuét a jeruzsalemi főrabbi állására 
hívtak meg. Dr Horovitz Jenő e napokban szülői 
sírjanak látogatására városunkba fog érkezni.

Gyorsírászati tanfolyam a nagymihályi 
polgári fiúiskolában. Jelentkezhetni a polgári fiú
iskola tanári szobájában délelőtt 8-tól 11-ig.

Veres verekedés. A búcsú napján, mint 
már ilyenkor szokásos, mindenfelé vig mulatozá
sok folytak. A tulhaiigosan mulatókat a csendőr
ség és rendőrség figyelmeztette, hogy mérsékel
jek magukat Az „Aranybika” szállóban mulató 
fiatalság azonban a rendőrség figyelmeztetését 
mibe sem vette, a miből csinos kis botrány ke
letkezett. A vége az volt, hogy a csendőrség kard

tulajdon.it


dal volt kénytelen az ellenszegülök ellen fordulni 
és csak így sikerült a csendet helyreállítani. 9

Latin és olasz nyelvi tanfolyam a nagy 
mlhályi polgári fiúiskolában A helybeli polgári 
fiúiskolában az 1909 1910. évben Dévényi Jenő
tanár vezetése mellett rendes I IV. oszt. latin 
nyelvi tanfolyam tartatik. Előadó tanár szorosan 
ragaszkodik a gimnázium latin nyelvié vonatkozó 
tantervéhez. A növendékek tehát a gimnáziumi 
tantervkülönbözeti vizsgálatot bármely középisko
lában letehetik, mert a nyelvtan fejezeteinek vég
letes és alapos elsajátításán kívül mindazon klasz- 
szikus irók müveivel is meg fognak ismerkedhetni, 
a melyekkel a gimnázium alsó osztályában fog
lalkozni szoktak. A latin nyelvi tanfolyamon 
kívül az 1909 1910. iskolai évben olasz tanfo
lyam is lessz heti 2 órában. Az olasz nyelv köny- 
nyebb, zengzetesebb mint a latin, azonban túl
nyomó részben latin eredetű szavakat tartalmaz. 
A tanulókra nézve az olasz nyelv tanulása annyi 
bán előnyös, mert hasonló a latin nyelvhez és 
mert könnyebben sajátítható cl mint a latin s en
nek alapján nagy szóbőségre tehetnek szert a nö
vendékek. ami nemcsak a latin, hanem a francia 
nyelvi oktatásnál is haszonnal alkalmazható. Az 
olasz nyelv tudása tehát úgy a latin mint pedig 
a francia nyelvekben való haladást mozdítja elő. 
Részvételi dij az egyes tanfolyamokon külön-kü- 
lön évi 20 korona, mely összeg havi 2 koronás 
részletekben is fizethető.

— Alkalmi bevásárlás, iiurger Miksa hely
beli rőfösáru kereskedő Kassara helyezi át üzletét. 
Ennélfogva a ráktáron lévő összes áruit mélyen 
leszállított árban fogja október hó l éig üzleti 
helyiségében eladni. Ez alkalmi bevásárlásra fel
hívjuk a közönség figyelmét.

— Csalódni emberi dolog, de nem ok\el
lenül kell. Ha e névre „RETHY“ figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk 00 fillérért, még pedig egy kedvelt régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és liu- 
rutos bániaknak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz es a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „RETHY" 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 (•Idődé* 
„Szarvas“-jegyü >Schicht“-szappant, fogja más 
szappannal szemben előnyben részesíteni. Tiszta- 
gpsáért 25.ÍMM) koronává! szavatolunk.

A nagymihályi állami népoktatási tan
intézetekben, úgyszintén Deák István polg. isk. 
igazgató-tanár ur vezetése alatt állé* polgári fin-és 
leányiskolában az 1909 1910. iskolai évben hasz
nálandó tankönyvek és taneszközök Landesman 
B. könyv- és papirkereskedésében jvaphatók.

A Haltenberger-félc kassai ruhafestö, 
vegyi tisztító és •gőzmosógyár vegyi-tisztitó osz
tálya a mull évben oly kép alakíttatott át. hogy a 
tisztítás gyorsan, a legszebben és julanyosabban 
végezhető, mint bárhol másutt. A ruhák tisztin.i- 
tása fontos nem csupán takarékossági, de egész
ségi szempontból is. A külföldén!, nevezetesen n 
német, francia és angol városokban annyira álta
lános, hogy minden intelligens ember legalább 2 
havonkint tisztiitatja ruháit tekintet nélkül azok 
tisztább vagy pecsétes állapotára, Iel\ilágosi t.ts 
nyerhető Rosenberg Hermán üzleteben Nagymi- 
hályon.

- Nagymihályi képes lapok 28 uj felvé
telben darabonként 5 fillérjével kapható Landes
man B. könyvkereskedésében.

Köhögés nem betegség. Gyaki.m hal
lani ezen megjegyzést. De mily káros h-vedes. 
Igaz, vannak emberek, akik köhögnek - mégis 
megöregednek. De mily gyakran támadnak a kö
högés elhanyagolása folytán súlyos betegségek, ne
vezetesen tüdőbetegség, holott kellő időben annak 
keletkezése és terjesztése meggátolható A köb 
gés tehát soha sem hanyagolandó el, hanem ve 
gyük azonnal az ismert „Sirolin-Roche" hal los 
szert, mely nemcsak a köhögést szünteti, de az 
étvágyat is előmozdítja és a testerőt fokozza. Kup
it ató gyógyszertárakban.

Egy milliárd A Triesti általános bizto
sító társulatnál (Assicurazioni Generáli) biztosí

tott tőkék átlaga elérte az egy milliárd (ezermii 
Illő) korona összeget. Ez az első eset, hogv egy 
magy.-osztr. intézet ily állományt képes felmutat
ni. amilyent különben csak nagyon kévés euiópai 
biztosító társaság ért el eddig. Ezen eredmény 
nagyfontosságu közgazdasági eseményt képez, 
mert ez egyrészt biztosítási intézmcnvniik ver
senyképességét, másrészt pedig azt a nagy bizal
mat igazolja, amelylyel a közönség ezen legna
gyobb biztosító társulatunkkal szemben viseltetik.
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Nagymihályon készítteti. Mertek után 
választék hazai és külföldi valódi gya 
ben. Legújabb divatu szabás.

koronát takarít meg mindenki, 
tön veit REICH ADOLF férfi-

\
l elelös szerkesztő Dr. KALLAI JÓZSEF.

Hirdetések.
2083. 1. 1909. szám.

Felhívás
Nagymihály község lakosságához.

A dióiéra ellem óvintézkedések tár- l 
gyában kiadott rendelkezésekre hivatkozva 
felhivatik Nagymihály község lakossága a j 
következő rendelkezések foganatosítására.

1. Az árnyékszékek 15 nap alalt ki- ; 
tisztitandók, a pecegödrök inészlejjel fer- 
lőtlenitendők.

2. Az udvarokból az összes trágya és I 
szemét ugyancsak 15 nap alatt kifuvaro- ! 
zandó, a trágya gödrök mésztejjel bőven | 
fertőtlenitendók.

3. Az utszéli árkok és a házak előtti : 
járdák naponként a háztulajdonosok által I 
kisepertetendők.

4. A kutak környéke folv amkaviccsal | 
feltöltendő.

5. A kutakra a vedrek ugy helyezem | 
dók fel, hogy ;rzok levehetők ne legyenek. | 
a vedrek keresztvasakkal ellátandók.

6. Minden udvarban a fertőtlenítésre ; 
felette alkalmas oltott mész állandóan ké
szen tartandó.

Ezen felhívás oly figyelmeztetéssel tó- I 
tetik közhírré, hogy a rendelkezések mi
kénti foganatositasa a legéberebb módon 
figyelemmel lesz kísérve, az az ellen vétók 
nemcsak n legérzékenv ebb pónzbú-ágban 
marasztaltatnak el, hanem a munkálatok 
költségükre és veszélyükre fognak hatóisági 
úton foganatosíttatni.

Nagymihály, 1909. augusztus 24.

Nagymihály község elöljáróság é 

Egv használt, de jó karban lévő Schlick tele 

sorvetőgép 
azonnal eladó. Bővebbet Glück Mór 

cégnél Nagv miháiyon.

Finom fajú szedett ALMA métermá- 
zsánkénl 24 körömién f. Iio 15-től kezdve 
kaphat<) Füzesséry Gyulánál Mocsái l'.m.

Helyi ügynököt
keresek

magas jutalékkal.

Rottmann Lipót
likörgyáros Ungvár.

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

Gyógyító és üditö ital.
Di l.ithion tartalma következtében sikerrel alkal
mazható vese-, hugyko- és hólyagbajok eseteiben, 
\ alaminl cukorbetegségekben, cstizos bántalmak- 
nal ; t< \ uhbá a l« g/ö- cs emésztő szervek Imrutos 

bajainak gyógyítására.
Egyedüli raktár:

GLÜCK MÓR cégnél NAGYMIHÁLY.

ELADÓ HÁZ.
A Jókai utcában lévő Rónai-féle ház, 

-. aliad kézből azonnal eladó. Bővebb fel
világosítással Löffler Noa cég szolgál.

------------ UJ LEN- és JUTA ===== 

zsákok 
valamint használt zsákok, kazaltakaró, 
gép- és szekér-ponyvák jutányosán be

szerezhetők es kölcsönképen kaphatók

Freund Mórnál 
\ <ymiháiyon. a gör. kath. templommal szemben. 
Gépolaj és tovotta kenőcs jutány os arban.

@@Tanulóee
az.... iái felvétetik Bucsinszky Lajos füszer-

üzletében.

ELADÓ TELEP.
A Petőfi-nti án lévő „Major" nevű 

li.i/n k , mely biztos 7” ,-ot jövedelmez, 
szabad kézből azonnal eladó.

\ telepen van 18 20 család részére
lakás 19 fatartó, egy 4 lóra valói istálló 
es 2 kút felszerelve. Parcellázható 4 részre.

Érdeklődők tudakozódhatnak 
IColozsváry és JBelász 

háztulajdonosoknál.

- A ni)'- ö akár u táncz, 
! ':íra<i-.. ■ »>••»»! kerül,
Sclilcht s . ppant lm használsz.

Schicht szarvasszappana 
csodálatos, hathatós tisztítóerojét 
saj 'itszertt nlfi.ílli ásának és a leg
több nyoi ni\ i-.vk leggondosabb 
Kiválasztás »nak köszöni.

Schicht szarvasszappana 
kíméli a kezeket és a fehérneműt! 
Megtakarít fáradságot es veszödsóget 
kíméli ennék* gvn az egészséget! 
Megtakarít pénzt, időt és munkát! 
Tisztasága 30.000 koronával 

szavatoltál ik.
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A Kassai Jelzálogbank r. t
= NAGYMIHÁLYI FIÓKJA.

Elfogad betéteteket takarékkönyvecskére vagy folyószámlára 
a legelőnyösebb feltételek mellett.

Váltókat leszámítol és beszed, kamatozó és törlesztéses jelzálog
kölcsönöket folyósít.

Vesz és elad értékpapírokat, arany és ezüst pénznemeket, idegen bankje
gyeket, szelvényeket díjtalanul bevált.

--------- Előlegek nyújtása értékpapírokra.

Foglalkozik az életbiztosítással kapcsolatos takarékbetét üzlettel.

--------------- Átutalásokat bármely külföldi piacra is közvetít.

■** I’-Ü.Z- és betörésmentes safe deposit.

------------- OSZTÁLY SORSJEGYEK. -------------
•• •• •• •• Sorsjegy csoportok alakítása. •• •• •• •• 

Tőzsdei ügyletek és minden egyéb bankügylet gyors és előnyös 
lebonyolítása.

*

*

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

ISKOLASZEREK
= ÍRÓ- és rajzeszközök 

legjutányosabb beszerzési forrása ■■■■■■mbhmb 

LANDESMAN B. lest ősze rek-k e resked ése —- 

NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos-utcza 34. szám.

■ . ___ "... ■ ■
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A Nagyminalyi Gazdasági Bank
Részvény társaság

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette es e czélból egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 
kötelezi magát 1 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 1000 koronára nő 
fel. ezt a teljes összeget, vagyis HMM) koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha- 
láloznék. az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését 15 évelőd beszüntetné,ucy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 00 évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit is jegyezhet.

1

Amic in .i n;ig\ Közönség figyelmei az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
meg, Ib i’} .:/ ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma mar milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.
• ■___ ___________ ■

Építők és építtetőknek
saját érdekük, ha mielőtt megrendelést eszközöl
nek vízvezeték, kp. fűtés, csatornazás, sodrony- 
kerites és kavicsrosta szükségleteikre, bizalom
mal fordulnak ajánlat vagy felvilágosításért, mely

ivei díjtalanul szolgál

GURSZKY JÓZSEF
fém- és vasmüveshez, műszaki iroda és műhely: 
KASSA, Ferenc József-tér 14. sz. Telefon sz. 347.
V árosok, községek, gazdaságok, házak stb. vízmű, 
csatornázás és központi fűtés tervezési és kivite
lezési vállalat. Külön osztály mindennemű sodrony, 

vaskerítés és kavicsiosta készítésére. 1— 20

Ajánlja magát mindennemű 12 

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

német divat szerint, ■■■■

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi

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

& ■V Megrendelések a legrövidebb & 
Oyt Idő alatt pontosan eszközöltetnek. *

KARDOS LAJOS 
KOCSIGYÁRTÓ ÉS KÁRPITOS

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza.

Van szerencsém a 11. é. közönség szives tudomására adni, 
hogy volt 

kocsigyártó- és kárpitos- 
műhelyemet ....

Szolanka János űrtől átvettem és azt a szolgabirói hivatallal 
szemben a mai kor igényeinek megfelelően rendeztem be.

Főbb évi működésem hazánk fővárosában szakmámban való 
teljes jártasságot eredményezett, miért is azon kellemes helyzetben 
vagyok, hogy e szakba vágó munkákat a legjobb és legizlésesebb 
kivitelben készíthetek.

Elvállalok mindennemű kocsi és bútor javításokat, úgyszintén 
uj kocsi készítését is pontos es szolid kivitelben.

I ötörekvésem leetid, hogy nagyrabecsült megrendelőim párt
fogását jó és pontos munkával minden tekintetben kiérdemeljem.

szives támogatásai, vagyok 

iRDOS LOJOS 
kocsigyártó és kárpitos.

Kérve a nagyérdemű közönség 
kiváló tisztelettel

K 1

Nyomatott Landeoman B. könyvnyomdájában


