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Felső-Zemplén
POLITIKAI ES TÁRSADALMI HETILAP.

XuC ZE2 3-TELEZST' X4Z I KT E E KT OSE’TÖ'ETÖKÖ 3ST.
■ZEKKEIZTÖBÉO:

Hava a lap szellemi részét illető minden 
közleméuy intézendő :

Kossuth Lajos-utoza 34. .szám

KLŐF1ZETÉS1 DÍJ: Kgé«> ívre a kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

=E Egyo* szám ára 20 fii.

Kéziratok nem adatnak viasza.
Kérmontotlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Unva az előfizetések, hirdetési hu nyílttól 

díjak küldendők : 
Lsndeimsn B könyvnyomdája.

Tekintély és iskola.
Bármily örömmel tölt is el bennün

ket, hogy a kultuszminisztérium olyan me
rész nemzeti önérzettel adta ki a magyar 
nyelv tanítására vonatkozó rendeletet, a 
modern haladás érdekében való cseleke
detet még sem igen tudunk tőle remény
leni. Pedig úgy benne van a levegőben, 
ami kellene. Olyan kézenfekvő igazság az, 
hogy ez az előre törtető világ úgy sem 
adhat annyit a fiainak, hogy elég legyen 
akkor, amikor mindennap egy újabb szen
záció, újabb vívmány visz bennünket szé
dületesen uj világok felé. Nagyon kevéssé 
kell gondolkodó fejnek lennie annak, aki 
kimondja : és félre a vaskalapossággal. Az 
élet és az iskola közelítsék meg egymást. 
A tanítás ne a múltból induljon ki, hanem 
merítsen a jelenből. Nyissák ki szemeiket 
a tanár urak, figyeljék a körülöttük tör
ténő dolgokat és amit beszélnek, amit mon
danak, azt ne azért mondják, hogy legyen 
a gyermeknek miből leckét adni, hanem 
mondják azért, hogy ne leckéztesse később 
a gyermeket az élet.

Igaz, hogy ez nem könnyű dolog. A 
hatás kedvéért néha főikéi a tanár ur, vé
gig néz úgy az osztályon, mint egy Na
póleon a meghódított tartományon, vagy 
egy hóhér a delikvensen. Hát ez bizony 
könnyebb munka. De mintha a tanár ur
nák nem az lenne az egyedüli föladata, 
hogy a maga munkáját könnyítse meg, 
hanem valahogy az is, hogy a növendé

T A R C Z A.
Parasztok az óceánon...

Bréma, 1909. szept. hó.
Ha végig utazik az ember Németországon, 

bármelyik részén láthatja és bámulhalja a német 
ipar duzzadó erejét és hatalmas voltát, a mely 
alig két évtized alatt, a világ majdnem legelső 
iparállamává avatta Németországot.

Midőn én, a szegény magyar haza fia cso
dálkozva szemléltem az óriási gyári és iparitele- 
pekei, körülöttem francia, angol és mindenféle 
nemzetségü utasok csoportja bámulva irigykedve 
a német állam erősödésének bizonyságait és vizs- 
gálgatták a német erő eme fokmérőjét. Mert fok
mérő egy ilyen óriási gyárváros, mely megmutatja 
az ország erejét és vagyonosságát.

Láttam Hamburgban egy képet, mely körül
írás nélkül is mindent megmagyarázott, hogy a 
német ipar az utolsó évtized alatt, hogy nőhetett 
ily nagyra, hogyan tehetett szert világhatalomra.

A németek hatalmas császárja áll teljes dísz

ket vezesse mentül könnyebben a tudomány 
útvesztőiben.

Sajnos, nagyon kevés tanár van. aki 
le tud szállni a gyermek gondolatvilágáig, 
aki maga sétálna le a magaslatról, ame
lyen magát képzeli, ahelyett, hogy a gyer
mektől kívánná meg azt, hogy hozzáka
paszkodjék. Mikor hiába kapaszkodik az a 
jobb sorsra érdemes gyermek. Hogy ér
tené meg azt a különös nyelvet, amely a 
képezdék gyönyörű hajtása, amely a kü
lönböző tanoknak csodálatos keveréke. 
De ha már valahogy, sok vergődés közt, 
megközelítené is egymást a tanuló és a 
tanár, ott van közéjük ékelődve a tekin
tély.

A tanári és tanítói tekintély.
Ez az a bizonyos kínai fal. amit dön

getnek már jó egy évtized óta, de amelyet 
még úgy látszik, vívni kell egy másik év
tizedig, ha ugyan a sok gyermeköngyil
kosság és hasonló dráma alá nem mossák 
előbb annyira, hogy összedől a tanár urak 
feje fölött. Ez az a bizonyos tekintély, ami
től való ijedtében beleszorul az első emi
nens tanulóba is úgy a lecke, mikor fel 
kellene mondania, hogy okvetlen besze- 
kundázik. Az a bizonyos tekintély, amitől 
halálos csönd lesz egyszerre, amikor meg
jelenik a hozzáragadt tanár úrral, aki kö
rül dermed a szív és megfagy a vér . . . 
A tekintély miatt nem létezhetik a tanár 
és növendéke között melegebb viszony és 
egy kis szeretet. Pedig inig nem a szere

ben (tónusán ; és rámutat arra az útra, melyen a 
német népnek haladnia kell. Ez az ut a háborgó 
tenger, melynek habjait hatalmas kereskedelmi 
hajók, oceángőzösök, játszva szelik át. A kép: 
„A világkereskedelem allegóriája."

Szorongó érzés fogja el az embert, ha ilyen 
benyomások után a saját hazájának viszonyaira 
gondol. Hol van a mi kereskedelmünk, hol van a 
mi büszke kereskedelmi hajórajunk, a’mely a ma
gyar ipar, a magyar föld termelését hordja szét a 
világ minden tájékára ? ’

Ilyen benyomások után — bizonyos irigy
séggel néztem Hamburg. Bréma és a többi né
met kikötő városokban a lüktető hajó forgalmat, 
és különösen fájó érzés fogott el. midőn a ha
józási irodák, de különösen a Norddentscher Lloyd, 
Hamburg Amerika Linie üzlethelyiségeit és üz
leti kirakatait szemlélgettem . . .

A világ térképe van kitéve az ember előtt 
és a Lloyd és Hamburg Amerika Linie által a 
világkikötők között föntartott hajójáratok beraj
zolva, erős vonalakkal. Az óceánt átszelő vona
lakra pedig kis miniatűré hajók vannak odaállítva, 
vitorlákkal és kéményekkel, hirdetve a nemet ke

tet, hanem a tekintély fog nevelni, addig 
lesznek szekundás és jeles gépek, csak em- 
berkedő emberek nem lesznek az iskolában. 
Mert a növendéknek volna sok olyan’ta
nulni és kérdezni valója is a tanártól, amire 
nem felelhet a tanár ur, csak a barát. Mi 
lenne például akkor, ha a szekundázó diák 
megmondaná a tanárnak: nem tudom a 
leckét, mert éhes voltam tegnap este és 
nem tudtam tanulni. Vagy: nem készül
tem el, mert az ideálomhoz mentem. Olyan 
lelki állapotban voltam, hogy nem tudtam 
tanulni. Furcsa lenne az bizony mifelénk, 
mikor kicsaptak három diákot az érettségi 
előtt az iskolából azért, mert pornográfiát 
olvasott. Hát pedig nemcsak olvassa a 
pornográfiát. Igen, de ezt nem tudja a 
tanár ur. O behunyja szemérmesen a sze
meit ilyen erkölcstelenség előtt és nem vesz 
róla tudomást. Sokkal inkább fölötte áll 
az ilyen földi dolgoknak. Pedig ha nem 
lenne olyan előkelő és nem nézne le szu
verén megvetéssel növendékeire, hanem 
néha előadás után például szóba állana 
velük, akkor többet tanulna növendékeitől 
egy óra alatt, mint amennyi tanítási mód
szert belegyömöszöltek egy hónap alatt.

Mindez azonban csak álom. Álom, 
amelynek megvalósulása nagyon messze 
van még. De azért meg fog valósulni.

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

reskedelmi hajóraj nagyságai, hatalmát. A kirakat 
egyéb helyeit fényképek diszitik, a melyek a hajó 
belső berendezését, főleg pedig a kivándorlók el
helyezését, beszállásolását, partraszállását, vámke
zelést ismertetik, szóval mindazt, a midőn a ki
vándorlókat már nem mint emberi lényeket, ha
nem mint nélkülözhetetlen ballasztot kezelik.

Mert tudni kell, hogy a német hajós válla
latoknak a Norddentscher Lloydnak, Hamburg 
Amerika Emiének a hatalmához és gazdaságához 
nagyban, igen nagyban hozzájárult a kivándor
lás'is.

És miután tudják ezt a praktikus németek, 
mindenféle csábitó dolgokkal igyekeznek maguk
nak kivándorlókat szerezni : képeket küldöznek 
szét a távol országokba, a melyekkel a kivándor
lókkal való bánásmód, a testi és lelki szükséglét 
kielégítse van megörökítve

Illusztrálják, hogy nemcsak az elszállításról 
és élelmezésről van gondoskodva, de elmehetnek 
imádkozni a templomba is, a mely csak az „Aus- 
wanderer“-eknek áll rendelkezésére és a hol fo
hászkodhatnak az úri telihez, hogy szerencsésen 
átjussanak az amerikai partra, a hová hajtja őket
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azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK
Személyi hír. Széchényi László gróf és 

neje Vanderbilt Gladis szeptember hó 1 l én ga- 
lieziai tartózkodásukról Őrmezőre erkeztek. A 
grófi pár az egész őszi időt Őrmezőn fogja töl- 
teni.

— Vármegyei közgyűlés. Zemplén vármegye 
törvényhatósági bizottsága szeptember hó 28-án d. 
r. 10 órakor a vármegyeháza nagytermében fogja 
megtartani őszi rendes közgyűlését. Az állandó 
választmány szeptember hó 27-én tartja öleset.

— Erzsébet királyné emlékezete. Az el
múlt pénteken szeptember hó 10-én megdicsóült 
Nagyasszonyunk halálának évfordulóján a róni, 
kath. templomban gyász istenitisztelet volt. A ha
tóságok testületileg vettek azon részt.

— Hymen Frankovits Aladár varmezői 
lakos f. hó 12-én eljegyezte Josefovits Rózsi kis
asszonyt Nagymihályon.

Az Útburkolás megfeneklett. Egy hete 
ma-holnap, hogy a munkások megszöktek és csak 
Lászlóffy László varmegyei uthiztos áltál átenge
dett nehánv kövező dolgozik. A kereskedők és 
iparosok simák, jajgatnak, hogy a forgalom az 
ut elzárása folytán szünetel, de Kossuth és Szte- 
rényi épenséggel nem siettek azzal, hogy a vál
lalkozóval megkössék a szerződést. És e miatt az 
egész váios szenvedjen! Bizony a talpfa szerző
dések aláírásával a honmentő hősök nem késtek, 
az nekiek sürgősebb volt. Már forongni kezdett 
a lakosság a minisztérium hallatlan közönye 
miatt és csak Sztáray Sándor gróf erélyes köz
benjárásának köszönhető, hogy végre valahára a 
szerződés tegnap aláírva lett. Remélhetőleg ezután 
a munka is megindul.

Eljegyzés. Szunyogh József m. kir. ál- 
lamvasuti tisztviselő eljegyezte Kolonay Tamás 
bánóczi körjegyző bájos leányát Margit kisasz- 
szonyt.

A közigazgatási bizottság ülése. Zemp
lén vármegye közigazgatási bizottsága szeptember 
hó 20-án tartja meg havi rendes ülését. Ez alka
lommal lesz elbírálva a képviselőtestületi választás 
megsemmisítése ellen Dr. Lenoroviís Mihály és 
Szállási Sándor által beadott felebbezés is.

A nagymihály! polg. flu- és leányis
kola beiratásainak eredménye és statisztikája. 
Az 1909 10 isk. évre szeptember 18-áig a polg.
fiúiskolába beiratkozott 104 tanuló, a leányisko
lába pedig 43 tanuló. A leányiskola I. osztályá
ból kilépett 4 tanuló, mert ezen osztály a csekély 
létszám miatt a folyó iskolai évben megnyitható 
nem volt. Maradt tehát a leányiskolában összesen 
39 tanuló. z\ növendékek osztályok, valias és szü
leik illetőségi helye, megyéje szerint a következő
kép oszlanak meg. /\ polg. fiúiskola 104 tanulója

a pénz utáni vagy, a mely annyi ezer es ezer 
embernek romlását okozza.

És ha megszemléljük ezeket a képeket, bi
zonyos fajó érzéssel latjuk, hogy a legtöbb kiván
dorló rajtuk . . . magyar ember.

Világosan kivehető a kepeken levő alakok 
közül a dunántúli magyar paraszt, az őt jellemző 
viseletével, a felvidéki borotvalt arcú tót az „euró
pai viseletben*’ ? az urukat követő magyar me
nyecskék. kezükben batyuval és kis, alig néhány 
hónapos gyermekükkel , majd csoportosan fiatal, 
alig 10 17 éves leányok, továbbá borsát, len
gyel. oláh es orosz kivándorlók európai viselet
ben, a kik vágyva tekintenek a tenger felé, hogy 
mar minél előbb juthassanak el az . . . igére! 
földjére.

Mert erdekes az ilyen kivándorlók zagyva- 
léka Gyakorlott szem mar az első tekintetre fel
ismeri a magyart és németet, valamint a tol, hor
vat. lengyelt, oroszt, vagy a romai, galíciai és 
orosz zsidót Nem a ruházatról, hanem «iz 
arcról es modorról; mert a ruha majd mind egy
forma, mivelhogy Amerikába nem engedik partra- 
szállni nemzeti viseletben. 

közül az I. osztály ba 18, a II. oszt. 26, a III. oszt. 
32, a IV oszt. 28 iratkozott be. Vallások szerint 
rom. kath. 32. gör. kath. 13, ág. ev. 5, ref. 5, 
izr. 51. Szüleik illetőségi helye szerint: nagymi
hályi 64, Zemplén megyei 22, ungmegyei 15, sze- 
pesmegyei 1, nyitramegyei 1, pozsonymegyei 1. 
Beiratkozott tehát összesen 64 helybeli és 40 vi
déki tanuló. A polg. leányiskola 39 tanulója kö
zül beiratkozott a II. osztályba 17, a III. osztályba 
10. a IV. oszt. 12. Ezek közül róm. kath. vallásu 
18, gór. kath. 6, ref. 1, izr. 14. Szüleik illetőségi 
helye szerint nagymihályi 33, zeinplénmegyei 4, 
ungmegyei 2. A beiratások e hó végéig még egyre 
tartanak s a polg. fiú- és leányiskola igazgatósága 
hivatalos helyiségében a délelőtti órákban eszkő- 
zölhetok. Október 1-től kezdve csakis tanfelügye- 
löségi engedelemmel lehet beiratkozni.

— Halálozások. Markovits Éliás lasztoméri 
földbirtokos szeptember hó 10-én életének 80 évé
ben hosszas szenvedés után meghalt. Az elhunyt 
évtizedeken át a nagymihályi izraelita hitközség 
kerületi elnöke volt és ezen .minőségében nagy 
érdemeket szerzett. Jóságáról igen sokat lehetne 
mondani, nem létezett szegény, a ki hozzá for
dult és segélyben nem részesült volna ; jótékony
ságát azonban úgy gyakorolta, hogy arról csak 
kevesen tudtak, azért is az egész vármegyében 
köztiszteletben részesült. Temetése e hó 12-én 
óriási részvét mellett ment végbe. Béke lengjen 
porai felett.

Polányi Jenő volt szolgabiró e hó 11-én 
hirtelen meghalt. Az elhunytban Polányi Géza 
kir. közjegy ző fiát gy ászolja. Temetése szeptember 
hó 13-án általános részvét mellett ment végbe.

tíucsinszky I ercncz, Bucsinszky Lajos pol
gártársunk 26 éves fia Amerikában szerencsétlen
ség folytán elhunyt.

Mocsáry Géza ungvári ügy véd, volt ország
gyűlési képviselő csütörtökön 70 éves korában 
Ungvárott meghalt.

A telefonhálózat készül, utóbbi napok
ban azonban csiga lassúsággal. Törvény értelmé
ben minden háztulajdonos tűrni tartozik, hogy 
tetőtartó alkalmaztassák házán, azonban olyan 
törvény nem létezik, a mely arra is kötelezné a 
város polgárait, hogy a tetőtartók alkalmazásakor 
épületeik tönkretétessenek. A házak tetőzetén több 
kisebb-nagyobb lyukat vágtak a tetőtartók és dró
tok megerősítésére, azonban helyreigazítások még 
sehol sem történtek. Most esős idők járnak és az 
eső mar több helyen óriási károkat okozott. /X 
helyreigazítások csak akkor fognak megejtelni, 
ha az összes házakon a telefon munkások elvég
zik a munkát. Csakhogy addig nehány épület be 
is dűlhet. Botrány, hogy az állam adófizető pol
gáraival igy bánik el, mintha a bádogos és ács 
nem végezhetné most is a szükséges helyreigazí
tást. De mit is várjunk mi Kossuth Ferencz és a 
kormányzása alatt álló minisztérium közegeitől! ?! 
Legfőbb ideje, hogy elseperjük őket a közélet te
réről.

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

A magyart, a kik rendesen legtöbben van
nak, arca, tekintete, bajusza, csizmája és külső 
csínja, tisztasága azonnal elárulja, mig a tótot 
borotv ált arca, lapos, szláv orra és szemei és alá
zatossága.

A „Kaisei Vilhelm 11“ alig néhány órával 
ezelőtt, — midőn e sorokat Írom, — indult közel 
másfél ezer kivándorlóval a fedélzeten amerikai 
útjára, a kiknek igen tekintélyes része magyar 
alattvaló, — s a kik midőn szoba álltam velük, 
majdnem mind azt válaszolta kérdezősködésemre, 
hogy csak azért megy Amerikába : hogy sok
pénzt szerezzen. Epén jókor! A midőn félórával 
később a „Kronprinzessin Cacilie"-vel néhány szá
zán jöttek vissza Amerikából magyarok, a kiket 
hazahajtott a nyomor és éhség, mert nem kaptak 
munkát odaát — az Ígéret földjén.

A milyen jókedvűen vígan várták a kiván
dorló magyarok a hajó indulását a kivándorlási 
barakkokban mig szárazföldön voltak, alig hogy 
a hajóra léptek, s a szigorú fegyelem és parancs 
úrrá lett fölöttük, egyszerre elfogta őket valami 
csendes búskomorság, bánat, vagy talán honvágy 
a csendes kis falusi lak, az asszony, a síró, gü-

— Tizenötezredik beteg. A helybeli köz
kórháziján folyó hó II-én vették fel 30 évi fenn
állása alatt a 15.000-ik beteget. Kapuna György 
málczai illetőségű 12 éves cigány gyerek a jubi
láns beteg, ki az előtte felvett reményteljes bete
gek eme nagyszámát betöltötte. Adja Isten, hogy 
meggyógyultál! az emberi kor legvégső határáig 
vethessen v álykot s közben muzsikálhasson a mál- 
czaiaknak. Ez alkalomból érdekes megjegyezni, 
hogy Dr. Raisz Gedeon, Czibur Bertalan és Su- 
lyovszky István kezdésére és más lelkes ember
barátok áldozatkézségéből, továbbá Sztáray Antal, 
Andrássy Géza és Hadik Barkóczy Endre grófok 
ágyalapitványaik biztosításával, a kezdetben néhai 
Osváth postamester telkén állott! postalovak istál
lójából átalakított 20 ágyra berendezett kórházba, 
úgyszólván fogdosták a betegeket, mig most a 
gazdasági és fertőző osztályává átalakított régi épü
leten kívül idővel épült sebészeti és belosztályok 
pavilonjaiban nyáridején 70—80, télen pedig 100 — 
110 a betegek állandó létszáma, kik egy igazgató 
főorvos, egy alorvos (ha vállalkozik) és 6 veres- 
kereszt-egyleti ápolóné szakszerű és odaadó veze
tése mellett kezeltetnek. A mull hónapban kezd
ték meg a szomszéd telek megvételével a 80.000 
koronába kerülő uj 30 ágyra berendezett sebészeti 
pavilon építését, melynek elkészültével a jelenlegi 
sebészeti pavilon tüdőbetegek számára fog bérén- 
deztetni. De miként a háború sikeres viselésére, 
úgy egy a kor színvonalán álló korház ellátására 
is feltétlenül megkiv ántatik a barom feltétel, u. 
m. a pénz, pénz és pénz ; mert az anyagiak hi
ánya a leghivatotlabb vezető orvosra is csak bé- 
nitólag hathat, már pedig egy a nagymihályi, 
szobráuci, gálszécsi, vara linói, sőt egész a mezö- 
laborczi járásra kiterjedő területről beözönlő ápo
lásra szoruló betegek esetleges ellátását korszerű 
férhely és eszközök berendezésével és a szükséges 
személyzet rendszeresítésével inkább emelni, mint 
bénítani kell az orvosi áldásos működést. Meg
említésre méltó még, hogy az első igazgató főor
vos volt a néhai Dr. Raisz Gedeon belügyminiszteri 
osztálytanácsos, Dr. Kerekes Pál jelenleg egész
ségügyi felügyelő, Dr. Chudovszky Mór jelenleg 
a vármegyei Erzsébet közkórház igazgatófőorvosa, 
mig ez időszerűit Dr. Örley Ödönre hárul a ter
hes és felelősségteljes állás, aki bizony sokszor egy
maga látja el, alorvos hiányában, a betegek gyógy
kezelését.

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

— Az államvasutak uj díjszabása. A máv. 
uj díjszabása, mely újabb milliókkal terheli meg 
az ország szállító és utazó közönségét, serényeit 
dolgoznak az illetékes hivatalokban. A díjszabás 
elkészítésére kiküldött bizottság azt hiszi, hogy a 
díjszabással október elején készen lesznek, úgy, 
hogy az már november elején nyilvánosságra is 
kerülhet.

Vasárnapi munkaszünet a bíróságok 
nál. A magyar birói- és ügyészi kar október 10-én

gyögö kis gyermek után, a kik messze a hegyen 
túl, sírva gondolnak a fészekből kirepült, kenyér
kereső, oltalmat nyújtó, ölelő apjukra, a ki pedig 
leverve áll a hajó orránál, s csak a szégyen tartja 
vissza, hogy ennyi ember előtt sírva ne fakadjon. 
S még nekem kell vigasztalni őket, szegény föl
deimet, idegenbe vágyó testvéreimet, a kiket meg 
egv fél nappal előbb, próbáltam vissza téríteni a 
hazai röghöz . . .

S a „Kaiser Vilhelm II.“ fedélzetén a hajó 
zenekara rázendít a Deutschland, Deutschland 
íiber alles dallamara, s a hajóóriás, fedélzetén 
2000 utassal és 700 alkalmazottal, lassú méltó
sággal csúszik ki a kikötőből és egy félórával ké
sőbb egy csomó honfitársammal elvész, a lassú 
leereszkedő ködben a szemeink elöl.

Visszamaradva pedig a kikötőben fájó szív
vel nézem a többi hajóóriást, a mely nem a mi 
véreinknek nyújt biztos megélhetést, nem a mi 
gazdaságunk hirdeti, nem a mi termelő erőnk 
munkáját hordja szét a nagyvilágba, hanem el
lenkezőleg ; a magyar faj, a magyar nemzet gyen
geségét, pusztulását segítik elő. 

K. Ödön.



országos kongresszust tart a fővárosban, mely 
alkalommal napirendre kerül a vasárnapi teljes 
munkaszünet kérdése. A kongresszus feliratban 
fogja kérni az igazságügyi kormányt, hogy a ha
tásköre alatt álló igazságügyi hivataloknál a va
sárnapi teljes munkaszünetet rendelje el.

— Latin és olasz nyelvi tanfolyam a nagy 
mihályi polgári fiúiskolában A helybeli polgári 
fiúiskolában az 1909- 1910. évben Délré/iy/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 rész
letes és alapos elsajátításán kívül mindazon klasz- 
szikus írók müveivel is meg fognak ismerkedhetni, 
a melyekkel a gimnázium alsó osztályában fog
lalkozni szoktak. — A latin nyelvi tanfolyamon 
kisül az 1909 1910. iskolai évben olasz tanfo
lyam is lessz heti 2 órában. Az olasz nyelv köny- 
nvebb, zengzetesebb mint a latin, azonban túl
nyomó részben latin eredetű szavakat tartalmaz. 
A tanulókra nézve az olasz nyelv tanulása annyi
ban előnyős, mert hasonló a latin nyékhez és 
mert könnyebben sajátítható el mint a latin s en
nek alapján nagy szóboségre tehetnek szert a nö
vendékek, ami nemcsak a latin, hanem a francia 
nyelvi oktatásnál is haszonnal alkalmazható. Az 
olasz nyelv tudása tehát ugv a latin mint pedig 
a francia nyelvekben való haladást mozdítja elő. 
Részvételi dij az egyes tanfolyamokon külön-kii- 
lön évi 20 korona, mely összeg havi 2 koronás 
részletekben is fizethető.

— Alkalmi bevásárlás. Burger Miksa hely
beli rőfosáru kereskedő Kassára helyezi át üzletét. 
Ennélfogva a ráktáron lévő összes áruit melyen 
leszállított árban fogja szept. hó 24-éig üzleti 
helyiségében eladni. Ez alkalmi bevásárlásra fel
hívjuk a közönség figyelmét.

— Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „RETHY“ figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk 60 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 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 oldódó 
„Szarvas“-jegyű MSchicht“-szappant, fogja más 
szappannal szemben előnyben részesíteni. Tiszta
gésáért 25.000 koronával szavatolunk.

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

— A Haltenberger-félc kassai ruhafestő, 
vegyi tisztitó és gőzmosógyár vegyi-tisztító osz
tálya a múlt évben olykép alakíttatott át, hogy a 
tisztítás gyorsan, a legszebben és jutányosakban 
végezhető, mint bárhol másutt. A ruhák tisztitta- 
tása fontos nem csupán takarékossági, de egész
ségi szempontból is. A külföldön, nevezetesen n 
német, francia és angol városokban annyira álta
lános, hogy minden intelligens ember legalább 2 
havonkint tisztiftatja ruháit tekintet nélkül azok 
tisztább vagy pecsétes állapotára. Eelvilágositás 
nyerhető Rosenberg Hermán üzletében Nagy mi- 
hályon.

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

— Köhögés nem betegség. Gyakran hal
lani ezen megjegyzést. De mily káros tévedés. 
Igaz, vannak emberek, akik köhögnek s 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 köhö
gés tehát soha sem hanyagolandó el. hanem ve
gyük azonnal az ismert „Sirolin-Roche" hatásos 
szert, mely nemcsak a köhögést szünteti, de az 

éh ágyat is előmozdítja és a testerőt fokozza Kap- i 
ható gyógyszertárakban.

Egy milliárd \ I riesti általános bizto- I 
siló társulatnál (Ásói uia/ioni Generálii biztoM- 
tott tőkék átlaga elérte az így milliárd (ezer mii- 
llió) korona összeget Ez az első eset, log\ cg\ 
magy.-osztr. intézet ily állományi képes felmutat
ni, amilyent különben csak nag\on keicseuiópai 
biztosító társaság ért el Ciliiig. Ezen eredmény 
nagyfontossagu közgazdaság! eseményt képez, 
mert ez egyrészt biztosítási intézménviink ver
senyképességét, másrészt pedig azt a nag\ bizal
mat igazolja, amely Ivei a közönség ezen legna
gyobb biztositó társulatunkkal szemben viseltetik.

koronát takarít meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH ADOLF f.-ifi-sz a hón ál

Nagy miháiyon készítteti. Merték után legnagvobb 
választék hazai es külföldi valódi g\apjus/ö\etek
ben. Legújabb divatu szabás.

Felelős szerkesztő : Dr. KALLAI JÓZSEF.

Hirdetések.
Finom, vegyes fajú alma iné- i 

termázsánként 24 koronáért szál
lít MACHNYIK ANDOR Vinnán.

Egy kis pej ló azonnal eladó. 
BővebbetStefáncsik József 
pálya felvigyázónál Nagymihályon 
a vasúti állomásnál.

>E L A DÖ < '
5—600 mm. takarmány répa, 
800 mm. etetni való buzaszalma 
és szálas takarmányok, kitiinó 
polyva.
Hol? Megmondja a kiadóhivatal.

bútorasztalosok 
kik fumirozott asztallapok és szekrények 
készítését értik, felvétetnek. Egész éven át 
napi négy korona keresetet biztosítunk 

„Mundus" Bútorgyár Ungvár.

Egy használt, de jó karban lévő Schlick léle 

sorvetögép 
azonnal eladó. Bővebbet Glück Mór 

cégnél Nagymiháiyon.

Finom fajú szedett ALMA métermá- 
zsánként 24 koronáért f. hó 15-tól kezdve 
kapható Füzesséry Gyulánál Mocsárban.

Helyi ügynököt
keresek

magas jutalékkal.

Rottmann Lipót
likörgyáros Ungvár.

A mosás akár n túnez,
Fára I- i if in kei ül,
Schicht szappant 1 i haNználss, 
5*hit szive i is örül.

Schicht szarvasszappana 
csodálatos, hathatós tisztítóerejét 
•a|átszerü előállításának és a leg- 
ioob nyersanyagok leggondosabb 
Kiválasztásánas köszöni.

Schicht szarvasszappana 
kíméli a kezeket és a leliéincniüt! 
Megtakarít fáradságot és vesződséget 
kíméli ennélfogva az egészséget! 
Megtakarít, pénzt, időt • s munkát! 
Tisztasága 30.000 koronával 

szavatol tátik.

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

Gyógyító és üditö ital.
Dús l.ithion tartalma következtében síkénél alkal
mazható vese-, hngykö- és hólyagbajok eseteiben, 
valamint cukorbetegségekben, csúzos bántalmak- 
nál ; továbbá a légző-és emésztő szervek hurutos 

bajainak gyógyítására.
Egyedüli raktar:

GLÜCK MÓR cégnél NAGYMIHÁLY.

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

szabad 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 és kölesönképen kaphatók

Freund Mórnál 
Nagymihály on, a goi. kath. templommal szemben. 
Gépolaj és tovotta kenőcs jutányos arban.

eeTanuióee 
azonnal felvétetik Bucsinszky Lajos fiiszer- 

üzletében. »■«■■■■■■■■

TELEI’
A Pelöfi-iitcán lévő „Major" nevű 

háztelep, mely biztos 7' ,,-ot jövedelmez, 
szabad kézből azonnal eladó.

A telepen van 18 20 család részére
lakás. 19 fatartó, egy 4 lóra való istálló 
és 2 kút felszerelve. Parcellázható 4 részre.

Érdeklődők tudakozódhatnak
IZolozsváry es Belász

háztulajdonosuknál.



A Kassai Jelzálogbank r. t.
- NAGYMIHÁLYl 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.---------------

■y T-Ü.Z- és betörésmentes safe d.eposit.

------------  OSZTÁLY SORSJEGYEK. -------------
•• •• •• •• Sorsjegycsoportok alakítása. •• •• •• •• 

Tőzsdei ügyletek és minden egyéb bankügylet gyors és előnyös 
lebonyolítása.
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= Csakis saját termésű =

vinnai boraimat
kővetkező áron adom :

Asztali bor . literenként 35 kr.
Vörös bor ... 45 kr.
Muskotály ... 50 kr.
Asszú „ 1 frt 50 kr.
OV* 50 literes felül árengedmény,

-52 WIDDER BÉLA.

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

Ivei díjtalanul szolgál

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

vaskerítés és kavicsiosta készítésére. 1 go

*

TANKÖNYVEK
ISKOLASZEREK - 
= ÍRÓ- és rajzeszközök 
■mhbumm legjutányosabb beszerzési forrása

LANDESMAN B.
NAGYMIHÁLY. Kossuth Lajos-utcza 34. szám.

&

Edelstein és Társa
* • • • FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐ • • • • 
finom-po.-ztó és gyapjuárn-raktár Nagymihály.

Ajánlja magát mindennemű 12 

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

német divat szerint. mmmi

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

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

* Megrendelésok a legrövidebb &
* Idő alatt pontosan eszközöltetnek.

■ 1

1

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvény társaság

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet uzVtágai közé be
vezette és e czélbol egv előkelő életbiztosító lár-.i-.iggal lépett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 
kötelezi mag.it 1 koronás heti részletek fizetésere. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind eleiét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko- 

I ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt ItM-MI koronára nő 
fel. ezt a teljes összeget, vagvis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha
lásznék. az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését lö év előtt beszüntetné, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja, 

leléphetnek 20 4>0 évig terjedő életkorban levők.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit is jegyezhet.

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

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

1 ■ ■
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KARDOS LAJ05
KOCSIüYÁRTÓ ÉS KÁRPITOS

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza.

n. é. közönség szives tudomására adni,
hogy volt

kocsigyártó- és kárpitos- 
— műhelyemet -— 
Szolánka János úrtol átvettem és azt a szolgabirói hivatallal 
szentben a mai kor igényeinek megfelelően rendeztem be.

I óbb 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 butor javításokat, úgyszintén 
uj kocsi készítését is pontos és szolid kivitelben.

I'ótörekvésem leend, Imgy nagyrabecsült megrendelőim páti
fogását jó es pontos munkával minden tekintetheti kiérdemeljem.

Kelve a nagyérdemű közönség szives támogatását, vagyok 
kiváló tisztelettel

KARDOS LOJOS
kocsigyártó és kárpitos.

Nyomatott Landaaman B. könyvnyomdájában


