
Jíagymlhály, 1909. november 4. 43. szám. XXV. évfolyam.

Felső-Zemplén
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Az érettségi vizsga eltörlése.
Az érettségi vizsgálatok eltörléséről 

már régen szó van. Ahány modern szak
tekintély csak él, mind az eltörlés sürgős 
szükségét hirdeti s a külföld számos álla
mában már a múlt kellemetlen diákemlékei 
közé tartozik. Az érettségit is ugyanaz a 
sors érte, mint a múltnak számos megkö
vesedett intézményét, amely nélkül el nem 
tudták képzelni a világot s amelyről mégis 
beigazolódott, hogy hajitó fát sem ér. Egy
szerűen azért, mert néhány negyedórás 
vizsgázás nem alkalmas arra, hogy a ta
nuló tudását visszatükrözhesse. Megesett 
százszor és ezerszer, hogy az ostoba, a 
lusta diák kitünően vizsgázott, az értelmes 
és tanult pedig megbukott. A tanár, a ki 
esztendőn, vagy esztendőkön keresztül érint
kezik a tanulóval, nagyon jól tudja, ki mit 
tud s mégis minden érettségi vizsga alkal
mával jobb meggyőződése ellen kell osz
tályoznia, mert megesett, hogy a rossz 
diák jól, s a jó diák rosszul felelt. Gonosz 
igazságtalanság az is, ha a diák az érett
ségi vizsgán elbukik. Nyolc esztendeig meg
felelt a tanulásra — mert hiszen máskép
pen nyolcszor megbukott volna, s egy 
vizsgán nem felel meg, ezért aztán elveszít 
egy évet, esetleg mind a nyolcat.

A közoktatásügyi miniszter most egy 
felette óvatos lépést tesz az óhajtott cél 
felé. Eltörli az érettségit, de csak a felső

TARCZA.
A primadonna házasodik.

— Egy vén színész naplójából. —
Hol vagytok ti szép idők, rit ifjúság boldog 

percei, amikor még fiatal szivünk együtt érzett a 
természettel s kikelet nyilaskor, tavaszébredésekor 
pajzán jó kedvünktől visszhangzottak erdők, bér
cek és ligetek. Nem törődtünk mi akkor semmivel 
sem, miattunk akár összedőlhetett volna az egész 
világ, csak egy város maradjon meg, hol mi foly
tathassuk művészi ihlettel játékunkat. Akkor még 
az én szivem is helyt adott a szerelem titkos, édes 
gyönyörűségeinek, s nem dobogott egyforma se
bességgel, ha egy hantiskás pajkos, égszínkék szem 
szórta sugárkévéit arcom felé.

Ma már kihűlt vulkán dobog a szivem he
lyén és csak csupán arra való, hogy jelezze, mi
ként az óra örökön mozgó ingája, hogy még 
nem jártam le, még működnek a rugók, még élő 
szervezet vagyok.

Emlékeim bohókás képei közzé egy szomorú 

kereskedelmi iskolákban. Úgy látszik, eze
ket akarja kísérleti nyíltaknak felhasználni. 
De nem értjük, mi itt a kísérletezés, ami
kor külföldön már fényesen bevált az újí
tás. Azt megtudjuk még érteni, hogy az 
érettségi eltörlése fejében a felső kereske
delmi iskolák évfolyamának számát három
ról négyre emelte. A tanulók ugyan nem 
fognak örvendeni ennek, a szülők még ke- 
vésbbé, de az iskolákban tényleg oly ne
héz és nagy a tananyag, annyi a tanóra, 
hogy abszolút túlterhelő úgy a tanulóra, 
mint a tanárra nézve. Négy év alatt a ta
nuló lassabban és többet tanulhat, mint 
három év alatt. Ez tehát még rendjén 
lenne. De hogy ezt a modern rendszabályt 
csak a szakiskolákra alkalmazta s nem ott, 
ahol általánosabb és égetőbb szükség van 
reá: a középiskolákra, ezt nem tudjuk 
megérteni. Itt igazán nincs már értelme a 
tapogatózva való haladásnak. A helyzet 
már régen megérett.

A reformnak nálunk sok és befolyá
sos ellensége van. Az úgynevezett öregek. 
A „tekintélyek." A dolog úgy áll, hogy 
csak a reform gyűlölő öregek és tekinté
lyek egyidősek az emberiséggel. Mikor a 
síkra szálltak, amikor valami uj dologról 
volt szó. Ha rajtuk mullott volna, az em
beriség barlangokban lakna, mert okvetle
nül akadtak „öregek és tekintélyek" tizen
ötezer esztendő előtt, akik elkeseredetten

is keveredik. Az egész történet magán viseli a 
régi idők megható melancholiáját, azt az édes bús 
romantikát, a mely az akkori embereket oly igen j. azonban én is észrevettem, hogy Györgyey
jellemezte.

*

Rudy Sándor egyike volt a legszebb embe
reknek, kiket valaha láttam. Ó volt társulatunk 
hős szerelmese s egyúttal kedvence is. Tünemé
nyes szépsége mellett pedig maga volt a pontos
ság. a lelkiismeretesség. A vidéki színészek jelleg
zetes sajátságai távol állottak tőle.

A mely városban megjelentünk, hogy áldoz
zunk Thália oltárán, az összes asszonyok bolon
dultak utána. Pedig hát hiába való fáradtság volt, 
mert Rudy jelleméből egy vonás hiányzott : nem 
ismertté a csapodárságot. nem volt Don Juan. Sok
szor megtörtént, hogy a szerelmes asszonyok egész 
légiója szökött utánunk. A szerencsés Rudy azon
ban szivreliató prédikációval igyekezett jó útra te
relni az eltévelyedett asszonynépet.

Ám e viselkedésnek is megvoltak a lélektani 
rugói. Szegény Rudy Sándor maga is szerelmes 
volt, még pedig a primadonnánkba, a valóban 
ennivalóan szép és kedves Györgyey Ilonkába. 

hirdették, hogy se elökészitményekben, se 
fa- és kőházakban nem élhet meg az em
ber és ha már meg is élhet, vétket követ 
el, feldúlván a régi rendet.

Most is rúgnak ezek a jó bácsik, de 
nem kell törődni velük. Maga a közokta
tásügyi kormány már meghajolt az idők 
sürgős követelése előtt és megtette az első 
kezdeményező lépést. Ez csak arra sarkal
hatja a társadalmat és szakköröket, hogy 
folytassák a mozgalmat az érettségi vizs
gálat általános és végleges eltörlése iránt.

Interurban telefonunk.
A kassai posta- és távirdaigazgatóság októ

ber ‘29-én a nagymihályi városi távbeszélő háló
zatot átadta a közhasználatnak és bevonatta azt a 
belföldi helyközi hálózatba és ina már Magyaror 
szág bármely távbeszélő központjával beszélhe
tünk.

Harminckét előfizetővel nyílt meg központunk 
és ezek közül 14 környékbeli, kik a megyebeli elő
fizetőkkel minden külön reáfizetés nélkül beszél
hetnek, mig a városi előfizetők, kik csak 120 ko
ronát fizetnek és akiket névsorunkban csillaggal 
jelöltünk, csakis helyben beszélhetnek díjtalanul.

Egyelőre a telefonra is csak olyan szolgálat 
van elrendelve mint a távírdára, vagyis hétközna
pokon este 9 óráig, mig vasárnap délelőtt 11-ig, 
délután pedig 2 3-ig. Mint értesülünk azonban
Nagy mihály bán is teljes „C“ szolgálatot fognak 
elrendelni.

E helyen már többször szóvá tettük, hogy 
Kassára, Ungvárra és Szerencsre igazságtalan a 
két koronás díjtétel, minthogy azonban Kassára

Vájjon szenvedélyes érzelmei viszonoztattak-e 
vagy sem. azt senki sem tudta közülünk, annyit 

nem 
idegenkedik Rudytól, a min egyébiránt nem na
gyon csodálkoztam.

Mindenki már úgy beszélt róluk, mint férj 
s feleségről s úgy látszott, hogy ők már maguk 
is úgy képzelték a jövőt számukra. A színpadon 
mindig partnerek voltak s az életben is mindig 
együtt lehetett látni kettőjöket.

Sorsunk akkoriban bizonyos megállapodott- 
ságot tüntetett fel. Nem aggasztott senkit sem a 
kenyér utáni gond, mert elég jól látogatott elő
adásokban volt részünk. Általános megelédedett- 
ség terült el színtársulatunk felett, egy némely 
idősebb színész már szinte pocakot eresztett a 
nagy jóléttől.

Beáll a tél, a vándortársulatoknak nem a 
legjobb barátja. A hideg, sáros időjárás, avagy 
talán a műpártoló közönség hangulatának lany
hulása, alaposan megapasztotta bevételeinket.

Más városba mentünk tehát szerencsét pró
bálni, de vesztünkre. Ott már mielőttünk egy

Tüdöbetegségek, hurutok, szamár
köhögés, skrofuiozis. influenza „Roehe‘
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is Miskolcon át kell telefonálnunk s a meglévő 
vonal túlterhelt, amit már mi nagymihályiak is 
észrevettünk, itnert nehezen kapunk összekötte
tést) a díjtétel leszállítása csak tavasztól kezdve 
lesz meg. amidőn Nagymihály, L'jhely es Kassa 
uj vonalat fog kapni.

Az összeköttetés a központnál lassú, mert a 
posta és távirda igazgatóság költségmegtakarítás 
céljából csak egy tisztviselőt rendelt ki a helybeli 
központhoz, a kinek azonban a távírdái szolgála
tot is kell ellátni. Mi sem természetesebb, hogy 
ennélfogva vagy nem kapunk összeköttetést, vagy 
pedig távirataink fognak késni.

Hisszük és reméljük, hogy a Postaigazgató
ság ezt be fogja látni és mielőbb egy másik kö
zeget is kikiild. mert csak a tisztviselők tulbuzgal- 
mának köszönhető, hogy a kettős szolgálatot el
látni képesek.

A városi, előfizetők névsora
1. Landesman Vilmos Gőzmalma és Villanytelepe.
2. Aranybika szálloda (Sutter Rezső.)

*3. Balázs Lajos fűszer- és csemegekereskedö.
4. Bucsinszky Mihály dr. ügyvéd.

*5. Csillag szálloda (Weinberger Zsigmond.)
6. Eperjesy Lajos dr. ügyvéd.
7. Főszolgabírói hivatal (Bajusz Andor.)

*8. Felsö-Zemplén kiadóhivatala (Landesman B.)
9. Fuchs Ignácz dr. ügyvéd, izr. egyházker. eln. 

*10. Gleich Mihály és Fia szállítók.
11. Grosz Ignácz vasgyáros. 

*12. Glück Samu dr. orvos. 
*13. Glück Mór füszerkereskedö. 
*14. Grünwald és Roth fakereskedök. 
*15. Holló Zoltán dr. ügyvéd.
*16. Járásbíróság kir.

17. Járásorvosi hivatal (Dr. Widder Mark orvos.)
18. Kassai Jelzálogbank fiókja.

*19. Kir. közjegyzői hivatal (Polányi Géza.)
20. Közkórház (Örley Ödön dr. főorvos.)
21. Kállai József dr. ügyvéd (Felsö-Zemplén szerk.) 

*22. Nagymihályi Gazdasági Bank r. t.
'23. Nagymihályi Kereskedelmi és Hitelbank r. t. 
*24. Nagymihályi Takarékpénztár Ipar és Kér Bank.

25. Nagymihályi Sör- és Malátagyár r. t.
*26. Sztáray Sándor gróf uradalma.
*27. Szöllősi Sándor gyógyszerész.
28. Schvarcz Bernát földbirtokos.

*29. Tolvay Imre gyógyszerész.
30. Városháza.

*31. Vasúti állomásfőnökség.
32. Widder Lázár terménykereskedő.

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.

cirkusztrupp ütötte fel sátorfáját és a mi szerény 
szinlapjaink nem tudták tulharsogni a cirkuszi 
kikiáltó trombitáját és cintányér harsányan hívo
gató zenéjét.

Beütött az ínség időszaka. A szokatlan hideg 
idő s a hiányos táplálkozás ágyba döntötte társu 
latunk felerészét, a másik rész pedig lankadatlan 
hévvel igyekezett rést törni a közönség jéghideg 
közönyén. Mindhiába ! Repyrtoirunk legszebb da
rabjai mind üres házak mellett kerültek előadásra, 
igazgatónk kétségbe volt esve, ugr. hogy még ! 
nekünk kellett öt vigasztalni, mikor gázsi fizetés- | 
kor csak könnyekkel tudott kielégíteni.

A jómódban szerzett ruhák mind lemara
doztak rólunk hol itt, hol amott a zálogban s a 
dermesztő hideg időben felső kábái nélkül, vékony 
lerongyolt ruhában játszottunk minisztereket, her
cegeket és előkelő gavallérokat.

Ekkor a végszükség utolsó pillanatában jelent 
meg beborult láthatárunkon Kenessey Muki. a 
vidék leggazdagabb gentrije. Veszettül belebomlott 
primadonnánkba. Vége hossza nem volt azután a 
dáridóknak, mit természetesen a gazdag Kenesey 
fizetett. •

Ha nem jött közönség a színházba, Kenessey 
Muki egymaga kibérelte az összes heh eket és úgy 
bocsajtotta be a színházi élvezetekre sóvár ingyen 
publikumot.

VEGYES HÍREK
— Személyi hír, Gróf Sztáray Sándor or

szággyűlési képviselő és neje az elmúlt héten Ró
mába utaztak, ahol egy rokonuk pappá fog szen
teltetni.

— Kinevezés. Az igazságügyi minisztérium 
vezetésével megbízott miniszterelnök Dr. Szondy 
István zombori törvényszéki joggyakornokot a szob- 
ránci kir járásbírósághoz jegyzővé nevezte ki.

Az ügyvédi kamarából A kassai ügy
védi kamara közhírré teszi, miszerint Duchony Jó
zsef ügyvéd irodáját Gálszécsen újból megnyitotta.

— Esküvő. Dr. Forgács Samu kisszebeni 
ügyvéd f. évi november hó 14-én esküszik örök 
hűseget- Landesman Laura kisasszonynak, Lan
desman Vilmos helybeli gőzmalom és villanytelep 
tulajdonos leányának.

— Az Útburkolás javában folyik és a Kos- 
Lajos-utcai rész ma-holnap teljesen készen lesz. 
Csak most látni, mily szép képet nyújt főutcánk 
és ha az úttestnek a város tulajdonát képező ré
sze is kiburkoltatik majd, akkor a Kossuth Lajos- 
utcának egészen nagyvárosi jellege lesz. Ezúttal 
megemlítjük, hogy a régi akácfák kivágandók és 
helyükre korona-akácfák ültetendök; ez utóbbiak 
ugyanis beváltak és díszére vannak az utcáknak, 
holott a régi magas növésű akácfákról ezt éppen
séggel nem mondhatni.

A vasúti állomás világítása. Végre, 
hosszú alkudozások és utánjárás után a m. kir. 
államvasutak igazgatósága megkötötte Landesman 
Vilmos céggel az állomás és összes helyiségeinek 
világítására vonatkozó szerződést. Reméljük, hogy 
az ázsiai állapotok mielőbb meg fognak szűnni és 
a pályaudvar kellően világítva lesz. Mint értesü
lünk, hat ivlámpa lesz alkalmazva a pályaudvaron 
és 130. láng a helyiségekben. Megjegyezzük, 
hogy e héten is a sötétség folytán egy majdnem 
végzetessé válható szerencsétlenség történt. Ugyan
is Volanek Géza, a kórház építésének vezetője a 
korom sötétségben a vágányokon alkalmazott át
járó deszkán megbotlott és oly szerencsétlenül esett 
el. hogy több sérülést szenvedett.

Halálozás. Schidek Ágoston tőketerebesi 
állami isk. igazgató f. évi október hó 30-án, élete 
45-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. Te
metése hétfőn délután általános részvét mellett 
ment végbe. Az elhunytban László E. Flóris nagy
mihályi állami isk. igazgató sógorát gyászolja.

Gyűjtés a tüdővészesek javára Októ
ber hó 31-én és november hó 1-én gyűjtés folyt 
es a közönség készséggel áldozott a szerencsétlen 
tüdővészesek javára és mint értesülünk. 200 ko
rona folyt be e célra. Tréfás jelenetekben sem 
Volt hiány a jótékonycélu gyűjtés körül. Egy szép
ség az utcán megszólított egy helybeli urat : „Csak 
egy virágszálat!* és az úr gomblyukából kivette 
a virágot és odaadta.

Ismét felragyogott szerencsecsillagunk és el
felejtettük mimi ama nyomorúságunkat, melyek
ben eddig részünk volt.

Csak Rudy Sándor nézte rossz szemmel a 
dolgoknak ilyetén való javulását. Sehogy sem 
tetszett neki, hogy Kenessey annyit forgolódik a 
primadonna körül. A mitől félt, az be is követ
kezett, mert egy szép napon Kenessey Muki meg
kérte Györgyey Ilonka kezét. A primadonna pedig 
nem utasította vissza a kérőt. Szegény Rudy Sán
dor, még beszélni se lehetett vele, annyira szivére 
vette a dolgot, hogy egészen belebetegedett.

*

Fényes estre készülődtünk. Györgyey Ilonka 
mielőtt Kenesseyhez férjhez ment volna, még egy 
utolsó előadásban akart elbúcsúzni a világot jelentő 
deszkáktól és a közönségtől.

Legfényesebb, leghatásosabb darabját válasz
totta ez alkalomra „Rozamunda, vagy a szegény
ség átka" volt a címe a darabnak ; ma már isme
retlen, de akkoriban sokat sírtak rajta a színház
látogatók.

Györgyey adta Rozamundát, míg partner 
Rudy Sándor volt, ki bár betegen, de mégis el
vállalta szerepét.

Az egész színház zsúfolásig meg volt telve. 
Mindenki kiváncsi volt a színésznőre, ki oly sze-

— Templomszentelés. A bánóéi újonnan 
javított ref. templomnak úrvacsora kiosztással 
egybekötött felszentelése folyó hó 7-én délelőtt 
lesz. Ez alkalommal a felszentelő imát Virág Jó
zsef lasztoméri ref. lelkész, egyházmegyei tanács- 
biró mondja. Bent a templomban alkalmi egyházi 
beszédet tart Péter Mihály egyházmegyei főjegyző. 
Az úri szent vacsorát osztja Sütő Kálmán ntiglészi 
lelkész, egyházmegyei aljegyző, kint prédikálni fog 
Nyitray Lajos, tusai lelkész. Ünnepély után ebéd 
a papiakon lesz.

— Pályázat. Zemplénvármegye alispánja a 
homonnai közkórháznál megüresedett főorvosi ál
lásra pályázatot hirdet. Az állás 14(X> korona fi
zetéssel, természetbeni lakással és teljes ellátással 
van javadalmazva A pályázati kérvények novem
ber hó 20-ig adandók be. Az állás december hó 
1-én foglalandó el.

— Pánszláv izgatás. Timkó György sókuti 
ág. ev. lelkész és tanítója Zhavisel Lajos — mint 
hírlik — nemcsak a népnek hirdetnek pánszláv 
taaokat, de az iskolában is terjesztik a pánszlávok 
fércmüveit. A htr a tanfelügyelöséghez is eljutott 
és ennek folytán Beregszászy István kir. tanfel
ügyelő személyesen szállt ki az elmúlt héten a 
helyszínén és megindította a fegyelmi eljárást. 
Timkó György lelkész ellen az egyházi hatóság
nál tett a tanfelügyelő feljelentést.

— A telefonról. Ez alkalommal nem a tele
fonról, hanem azok ellen szól a panasz, akik tele
fonálnak. A közönség, amely eléggé müveit arra, 
hogy vendéglőben, kávéházban, összejöveteleken 
vagy alkalmi beszélgetésekkor nem kezil bemutat
kozás nélkül beszélgetést, vagy legalább is nem 
mulasztja el a bemutatkozást : nem szoktatható 
arra, hogy a telefon hivó csengetésük után be
mondják, hogy X. vagy Y. beszél. Sőt. Felhívnak 
és aztán harsány hangon kiáltanak a telefonba:

— „Ki beszél ?!“
Ez pedig olyan illetlenség, mintha egy álta

lunk ismert emberre a nyílt utcán rárivallnánk :
— „Ki maga?!*
De egyszersmind felesleges is, mert hiszen, 

aki telefonálni akar, az jól tudja, kit hivott fel. Mi 
a magunk részéről, kiket igen gyakran hívnak a 
telefonhoz, tisztelettel bejelentjük mindazoknak, akik 
bennünket távbeszélőn keresnek, hogy csak azok
nak állhatunk készséggel rendelkezésére a jövőben, 
akik felhívás után bemondják, hogy ki keres ben
nünket, mert bemutatkozatlanul, legnagyobb saj
nálatunk mellett, de elvből senkivel sem beszélünk 
s általában igen üdvös lenne, ha a közönség a 
fővárosi és külföldi mintára, tényleg azonban az 
illem legelemibb szabályait követve szoknék a táv
beszélő használatához.

— Nyilvános elszámolás. A Bodrogközi 
Jótékony Nőegyesület javára f. évi szeptember hó 
19-én Perbenyiken rendezett jótékonycélu ünnepély 
alkalmából. Bevétel volt 15473 K. 67 f., ebből : a 
galamblövészéti haszon 3158 K. 50 f., belépődi- 

rencsés volt a vidék legelső gavallérját elhalászni.
Az előadás gyönyörűen ment, a szereplők 

remekeltek. Györgyey és Rudy felejthetlenné akar
ták ez estét tenni. Es az sikerült is nekik. Legha
tásosabb jelenet a harmadik felvonás végén ját
szódott le. Oltramund, a szegény lovag, esdekelve 
kéri Rozamundát, hogy ne menjen a csúf, de 
gazdag Lothár lovaghoz feleségül. Rosamunda bár 
szereti Oltramundot, de pompa és fény kedvelése 
Lothárhoz vonzza.

Mindnyájan meghatottan vettük észre, hogy 
milyen hasonlatosság van néha a tragédiák és az 
élet eseményei között. Rosamunda hajthatatlan ma
rad. Most Oltramund kirántja tőrét és e kiáltás
sal :

— Ha enyém nem lehetsz, úgy másé se 
légy — markolatig döfte Rosamunda kebelébe, ő 
maga karjába dőlt.

A közönség tapsorkánja nem akart meg
szűnni a hatásosan megjátszott jelenet után és 
toporzékolva követelte Györgyey és Rudy meg
jelenését a függöny előtt.

Azok pedig nem hallották már a szűnni nem 
akaró tapsokat és kihívásokat, hanem szép csen
desen feküdtek egymás mellett, boldog mosoly- 
lyal ajkukon, kiengesztelődve a halálban. 



jakból bejött 6954 K„ felülfizetés és adományok
ból 5361 K. 17 fillér. Összes bevétel 15473 kor. 
67 fillér, összes kiadás 4463 K. 28 f„ tiszta jöve
delem 11010 K. 39 fillér. Ezen kivid természet
beni adományokban kaptunk : 1 borjut. dámva
dat, 55 kg. sertés és marhahúst, 100 drb. barom
fit, 60 kg. halat, 50 üveg pezsgőt, 200 üveg sört, 
2 hordó bort, és sok egyéb hasznos tárgyakat, 
melyek lehetővé tették a rendezőségnek olcsó árak 
mellett a közönség ellátásáról gondoskodni. Ezen 
minden várakozásunkat felülmúló gyönyörű ered
ményért fogadják mindazok, kik nemes adomá
nyukkal a sikert előmozdították ez utón leghálá- 
sabb köszöneiiinket. Miután a diszfelvonulásról 
készített képek sajnos nem sikerültek, felkérjük a 
tisztelt közönséget, ha netalán lenne a jelenvoltak 
között amateur fényképész, kinek felvételei sike
rültek, szíveskednének azokból a titkári hivatalnak 
Királyhelniecrc küldeni. Pcrbenyik, 1909. okt. 24.

Az elnökség.
— Kiss szerencséje nagy! Köztudomású, 

hogy a ni. kir. osztálysorsjáték tervezete a leg
kedvezőbb nyerési esélyeket nyújtja. Nagy nyere
mények mellett számos kisebb nyeremények van
nak és különösen az, hogy a fele a kibocsájtott 
sorsjegyeknek — tehát minden második — nyer, 
az oka, hogy a nagyközönség minden rétege ki
próbálja szerencséjét. Ezer és ezer ember lett ilyen 
utón szegényből gazdaggá. Az uj sorsjáték I. osz
tályának húzása november 18 és 20-án lesz. Te
gyen szerencsekisérletet és rendeljen sorsjegyet az 
előnyösen ismert KISS KÁROLY és TÁRSA bank 
részvénytársaságnál Budapest, Kossuth Lajos u. 
13, mert pontosan és lelkiismertesen szolgálja ki 
vevőit és mert „KISS SZERENCSÉJE NAGY!"

— Latin tanfolyam a nagymihályi pol
gári fiúiskolában. A helybeli polgári fiúiskolában 
az 1909—10 iskolai évben Dévényi Jenő tanár 
vezetése mellett rendes I.—IV. latin nyelvi tanfo
lyam tartatik. Előadó tanár szorosan ragaszkodik 
a gimnázium latin nyelvre vonatkozó tantervéhez. 
A növendékek tehát a gimnáziumi tantervkülön- 
bözeti vizsgálatot bármely középiskolában letehe
tik, mert a nyelvtan fejezeteinek részletes és ala
pos elsajátításán kívül mindazon klasszikus írók 
müveivel is meg fognak ismerkedhetni, a melyek
kel a gimnázium alsó osztályában foglalkozni 
szoktak. Minthogy a jelen tanévben a latin órák 
mindennaposak, a növendékek tehát kivételnél- 
kül minden rendes tanítási napon részesülnek la
tin oktatásban, ez a körülmény a heti óraszámot 
a tavalyihoz képest lényegesen megnövelte s a la
tin oktatási dij méltányos, de mérsékelt feleme
lésére vezetett ; ennélfogva a dij ebben az évben 
30 (harminc) korona. Fizethető havi 3 (három) 
koronás részletekben is. Végül esetleges félreér
tések kikerülése végett megjegyezzük, hogy az I. 
II. osztályú tanulók a kellő nyelvtani előismeretek 
megszerzéséig heti 3 órát, december 1-töl pedig 
a HL—IV. osztályú tanulókhoz hasonlóan minden
nap kapnak latin órát. Jelentkezni állandóan le
het Dévényi Jenő tanárnál a polg. fiúiskola tanári 
szobájában. (Található szombat, vasárnap és ün
nepnapok kivitelével 8—1-ig és 2 4-ig.

— Rajz- és festészeti tanfolyam. Tanít
ványokat művészeti rajzra és festésre elfogad Zol- 
nuy Géza középiskolai rajztanár. Jelentkezni lehet 
a nagymihályi polgári fiú- és leányiskola tanári 
szobájában naponta 8—1-ig.

— A Haltenberger-félc kassai ruhafestő, 
vegyi tisztitó és gőzmosógyár vegyi-tisztitó osz
tálya a mull évben olykép alakíttatott át, hogy a 
tisztítás gyorsan, a legszebben és jutányosabban 
végezhető, mint bárhol másutt. A ruhák tisztitta- 
tása fontos nem csupán takarékossági, de egész
ségi szempontból is. A külföldön, nevezetesen B 
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 üzletében Nagymi- 
hályon.

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

— Egy milliárd. A Triesti általános bizto
sitó társulatnál (Assicurazioni Generáli) biztosi
on tőkék átlaga elérte az egy milliárd (ezer mii- 

llió) korona összeget. Ez az első eset, hogy egy I 
magy.-osztr. intézet ily állományt képes felmutat
ni, amilyent különben csak nagyon kevés európai 
biztosító társaság ért el eddig. Ezen eredmény 
nagyfontosságu közgazdasági eseményt képez, 
mert ez egyrészt biztosítási intézményünk ver
senyképességét, másrészt pedig azt a nagy bizal
mat igazolja, amelylyel a közönség ezen legna
gyobb biztositó társulatunkkal szemben viseltetik.

— 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 
étvágyat is előmozdítja és a testeröt fokozza. Kap
ható gyógyszertárakban.

Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „RÉTHY” figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk 60 fillérért, még pedig egy kedvelt régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és hu- 
rutos bántalmak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz, és a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „RETHY" név.

10 koronát takarít meg mindenki, aki <>l- 
tönyeit R E I C H ADOLF férfi-szabónál

Nagymiliályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Felelős szerkesztő : Dr. KÁLLAI JÓZSEF.

Hirdetések.
3*örlesztéses • • • 
• • • • kölcsönöket 
a legelőnyösebb feltételek, legolcsóbb ka
matláb mellett földbirtokra, telkekre, há
zakra stb. 15- 50 évi időtartamra nyújt 
előkelő földhitelintézet.

Bővebb felvilágosítással szolgál 
Ftosenberff Nándor Nagyntihály.

KeiTTakk
legkitűnőbb mázoló szer ■

■ ■ ■ —— puha padló számára
Keil-féie viaszkenöcs kemény padló szamára. 
Keil-féle fehér „GLASUR" fenymáz 90 fillér. 
Keil-féle arany-fénymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-féle szalmakalap-festek minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Gliick Mór czégnél Nagymiliályon.
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GLÜGK MÓR NAGYMIHÁLY
ajánlja az

EPERJESI NÉPBANK KÁLYHAGYÁR 
tiszta fehér, barna, zöld, chamois, 

CSERÉPKÁLYHÁIT, 
valamint díszes kandalló, kandalkis-kályháit és takaréktüzlielyeit, 
melyek ez iparágban első helyet foglalnak el és számos kitünte- 
— — lésben részesülnek. —
■*- Jutányos árak mellett a legsolidabb kivitet biztosittatik.

Egész épületek kályhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el. 
........ A kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állitói végzik. ...

Mintakályhák raktáramban nteytekint hetük.
■ Beocsini Román és Portland cément nagy raktára. ——

Hölgyek figyelmébe.
Van szerencsém a n. é. hölgyközön- 

ség szives tudomására adni, miszerint La- 
borezszögön, saját házamban, női ruha 
készitő műtermemmel kapcsolatban 

női kalap raktárt 
nyitottam, ahol a legújabb divatu női ka
lapok 6 koronától egészen 100 koronáig a 
legnagyobb választékban kaphatók.

Magamat a n. é. hölgyközönség szives 
jóindulatába ajánlva, vagyok

kiváló tisztelettel

Grünwald Zoltánné
női dlvatterme Laborcszögön. 1—3

ELADÓ
2 jó karban lévő féderes kocsi, 
1 pár lószerszám és 3 vaskályha. 
Bővebbet Spiegel Samunál Nagymiliályon.

FINOM POROSZ

Szalon kőszén
métermázsánként 4 korona 20 fillérért

i'dapriloll bükk tűzifa
métermázsánként 2 koronáért kapható

Rosemvasser Mór
tűzifa-kereskedőnél Nagymiliályon.

A Petőfi-utca 22. szánni ház, mely 
áll 3 szoba, két konyha, éléskamra és is
tállóból, kerttel együtt azonnal eladó. Bő
vebbet Lőrincz Jánosné háztulajdonosnál.

Pinom leli fajalma
kilogrammonként 20 fillérjével, 
inétermázsánként 16 koronájával 

kapható Sejzták Antalnál 
Nagyntihály, Sztáray-utca.

Finom fajú szedett ALMA métermá- 
zsánként 20 koronáért, birzsalma kgként 
30 fillérért kapható Fröhlich Gyula ügy
védnél Nagymihályon.

majolika stb. szinii csiszolt
t _ 9__________



KARDOS LAJOS
KOCSIGYÁRTÓ ÉS KÁRPITOS

Nagymihály.. Andrássy Dénes-utcza.

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

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

Több 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 és szolid kivitelben.

Főtörekvésem leend. hogy nagyrabecsült megrendelőim párt
fogását jó és pontos munkával minden tekintetben kiérdemeljem.

Kérve a nagyérdemű közönség szives támogatását, vagyok 
kiváló tiszteletté! KARDOS LŐJ OS

kocsigyártó és kárpitos.3

Á Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvénytársaság

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette és 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 1000 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 évelőit beszüntetné, Úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

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

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
ente legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
meg, hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

ENGEL SÁMUEL |
ékszerész, óra, arany- és ezüst-cikkek raktára SS

< í NAGYMIHÁLY.. KOSSUTH LAJOS-UTCZA. *

Feltűnést keltő olcsó árak mellett kaphatók: 
arany- és ezüst zsebórák

inga- és sálon órák,

valódi ezüst gyertyatartók,

asztali készletek,

Javítások gyorsan és pontosan

valódi íBerndorfi china-ezüst
**

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

Ajánlja magát mindennemű p, 

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

német divat szerint,

S

diszmü-áruk,

gyémánt és brillians-tárgyak 

óriási választékban.

eszközöltetnek. hmmbh

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

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

Képkeretek nagy választékban jutányos árak mellett. & Megrendelések a legrövidebb
j idő alatt pontosan eszközöltetnek, Qfi

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.

Köhögés, rekedtség 
nincs jobb a Réthy-féle pemetefű 

cukorkánál.
\ ásárlásnál azonban vigyázzunk jól és 
határozottan Réthy-félét kérjünk, mivel 

sok haszontalan utánzata van.

Egy doboz 60 fillér.
Csak Réthy-félét fogadjunk el!
Kapható Nagymihályon Szőllősi Sándor és 

Tolvny Imre gyógyszerészeknél.

Előlegek nyújtása értékpapírokra.

Foglalkozik az életbiztosítással kapcsolatos takarékbetét üzlettel.

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

T-Ö.Z- és ■betöréexxiexites safe deposit.

OSZTÁLY SORSJEGYEK.

Tőzsdei ü g y 1 e t e k és minden egyéb bankügylet gyors és előnyös 
lebonyolítása.
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Nyaaatatt LandMman B. könyvnyomdájában


