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Gabonaraktár szövetkezetek. I
Nálunk Magyarországon is kezdenek 

érdeklődni a gabonaraktár szövetkezetek in
tézménye felől. Németország, mely e téren 
vezető Európában, ma már 176 gabona
raktár szövetkezettel működik, melyek az 
1902. évben 3'/, millió métermázsa gabo
nát értékesített, körülbelül 50 millió márka 
értékben. Darányi Ignác minisztersége ide
jében foglalkozott e kérdéssel, állami támo
gatással kiküldte Lacimé Hugót, az aradvár- 
megyei gazdasági egyesület igazgatóját, je
lenleg országgyűlési képviselőt Németor
szágba, hogy az ott létesített szövetkezete
ket tanulmányozza és tanulmányáról szá
moljon be a magyarországi gazdavilágnak. 
I.achne most könyvet adott ki érdekes út
járól és kiváló szakszerűséggel számol be 
e nagyfontosságu intézményről.

A könyvből megtudjuk, hogy Német
országban maga az állam is nagyban fel
karolja a gabonaraktár szövetkezeteket. A 
támogatásnak kiinduló pontját az 1896. év
ben hozott porosz gabonaraktár szövetke
zeti törvény képezte, mely szerint a porosz 
országgyűlés 5 milliót adott gabonaraktár- 
szóvetkezetek felállítására. 1897-ben újra 2 
millió márkával járult a bajorországi raktá
rak felállításához. Szászországban szintén 5 
millió márkát bocsátott a kormány rendel
kezésére, azzal a meghagyással, hogy Szász
országban is állítsanak fel gabonaraktár szö
vetkezeteket. így Baden is több ezer már

kával járult ily intézmények megteremtésé-1 
hez. A gabonaraktár szövetkezetek elsősor
ban a gabonatermelés minőségére emelőleg 
hatnak, mivel a szövetkezeti raktárban a ta
gok gabonáját osztályozzák, ezzel őket ser
kentik a jobb minőségű gabona termelésére.

Hogy mily gazdaságos a gabonaraktár 
szövetkezetek felállítása, mutatja az is. hogy 
amikor Getreidemarkt címmel egy gabona
árjegyzési irodát létesítettek, oda egy orosz 
kiviteli cég hiv szolgálatért 40.000 rubelt 
fizet be s akinek saját bevallása szerint egy 
félmillió rubel tiszta jövedelme van. Ezen 
iroda a szövetkezetnek áruiról, minőségéről 
és mennyiségéről s értékéről jelentést tesz. 
Hireit a német vasutaktól, Amerikából, Olasz 
országból, Magyarországból, de általában a 
kontinens és a világ minden részéből kapja. 
Tisztviselők kivonatolják a lapok közgazda
sági hireit, melyekből a cég a gabonaárak
ról tájékozást nyer.

Németországi szövetkezetek olcsó ka
matláb mellett nyernek hiteit. Különben a 
hitel kiegészítésére szolgál a sPorosz Köz
ponti Szövetkezeti Pénztára, mely eddig 75 
millió márkát bocsátott rendelkezésre a szö
vetkezetek hiteléül.

A szövetkezetek nagy apparátussal dol
goznak s konstatáltatott, hogy a mezőgaz
dák bizalmát fokozatosan szerezte meg, mely 
hova-tovább több ily intézményt teremt. A 
szövetkezet biztos vevő és egyben segítője 
is a gazdáknak. A tagok szorult helyzetben 
segítséget várhatnak és nyernek tőle.

Egyben a takarékosságra is neveli a kis
gazdát, mert az ilyen szövetkezeti tagnak 
nem kell keresni a piacot, a szövetkezet 
pedig akkor árulja el a gabonát, mikor an
nak ára van és akkor fizet, mikor a gazda 
megszorul pénz dolgában.

Nem szükséges bó indokolását adni e 
gazdasági tényezőnek, tisztán arra szorítko
zunk. hogy Németország gazdasági fellen
dülésére nagyban befolyt a gabonataktár- 
szövetkezetek felállítása s ha majd Magyar
országon kezet fog az agrarizmus a mer- 
kantilizmussal és a szövetkezetek felállításá
val, az iparnak is elég ereje lesz, hogy a 
termőmagot ipari vállalatoknak feldolgozza, 
úgy itt is bizalmat fog kelteni az eszme és 
gazdasági nehéz helyzetünkön segíteni fog 
a gabonaraktár szövetkezetek intézménye is. 
Jóslásokba nem bocsájtkozunk, egy azon
ban bizonyos, hogy szövetkezeti szakköre
ink most már állandóan napirenden tartják 
a gabonaértékesitö szövetkezetek eszméjét. 
Már eddig is tudunk gyakorlati sikereket 
felmutatni, főleg az Országos Központi Hi
telszövetkezet jár elől, de általában gazda
köreink sorában sokat beszélnek és tervez
nek az intézmény létesítése érdekében.

A gabonaraktár szövetkezetek felállítá
sával nem akarunk reárontani a gabonake
reskedőkre. Ellenkezőleg. A gabonaraktárak 
a szolid gabonakereskedőkkel keresni fogják 
az összeköttetést.*

Ha az állam ad olcsó kamat mellett 
hosszú lejáratú kölcsönt és ad a vasúti ál-

T ARCZ A
Szomoru dal.

Irta: WEBNEH LÁSZLÓ.
Karéjban állottak a cigányok. Ez a hegyes 

szemű, látszólag szerszámával bíbelődő nép, 
hogy ki tudja lesni a pillanatot, mikor legjob
ban kimuzsikálhatja a bankót. A prédát leső 
oroszlán fülelése ez, mikor a fekete fáraók rá
tapadnak a vigadóra, prímásuk lehajlik a bús 
magyar füle mögé, lágyan vonogatja nyirettyű
jét s néha egészen áthatja a mulatozó hangu
lata. Ilyenkor fakadnak az epedés, a szomorú
ság melódiái, a melyek persze llimfv keservei
nek végleges exaltációjához vezetnek. Aki csak 
dorbézolni, vagy mérgelődni akarna e tisztán 
magyar jellegű »sirva vigadáson*, annak hamar 
elmenne a kedve, mert ez látványnak nagyon 
érzékeny, murinak nagyon szomorú és főképen 
nagyon unalmas.

A cigány pedig csak húzta keservesen :
• Hogy ne legyek olyan árva, 
Elviszen a másvilágra!...«

Donáthv Imre pedig szilajon parancsolt:
— Ezt, Náci, ezt; ez való az én bánatos 

szivemnek.
Idegen vendég vetődött a fürdő e félre

eső vendéglőjébe. Valami könyvügynök, aki meg 
az üdülés helvén sem hagy békét a szórakozni r

kívánó emberiségnek. Hettenetes! Mintha nem 
elég volna szürke hétköznapokon olvasni! Az 
ördögbe is, hogy még fürdőn sem lehet nyugta 
az embernek a kulturfináncoktól.

A vendég nagyon egykedvűen vette az 
exaltált társaságot, a maga túl-bő és asztalon 
szétfolvt pezsgőjével, viharos éjszakát mutató 
cigányaival bizonyosan azt számította, hogy 
annyi költséggel, ami itt a vendéglős zsebébe 
úszott, ő a nagy Conversation I.exicont is ké
pes lelt volna szállítani — diszkölésben.

Aztán magában dörmögött: Voltaképpen 
nem sok regényt olvastam, de azt látom, hogy 
itt egy regényes történet végső jeleneiét jál- 
sza a pityókos ur. Istenemre! Szeretnék pom- 
pes funebres lenni... Ez az ur temettetni kí
vánkozik. Kinézem belőle az első osztályú te
metést. — A könyvek tisztelt ágensének jó szi
matja volt. Az elázott banda temetett, a Dankó 
misztikus andalgói most az egyszer szép ál
moknak gvászos indulója volt, mely elvezet a 
feledés sirkertjébe.

A tiszti egyenruhába öltözött ur mintha 
csak színpadról leste volna el a falusi legény 
duhajkodását, emelte fel karját és kiabált bele 
vad indulattal:

_  Azt, Náci, azt! Tízeseket ragasztok az 
arcodra szépség-llastromnak!

A vad, zabolátlan murinak azonban hihe
tetlen változást adott egy férfi megjelenése, ki 
méltóságos nyugalommal állt meg a nagy te-

rém ajtójában. Nyitva hagyta az ajtót és be
özönlött a hajnal üdítő levegője. A hirtelen tá
madt világosságra felkapja fejét Donáthv Imre. 
Megrázkódott. A váratlan eseménynek mindig 
meg vannak a maga kijózanító hatásai. Fölál
lott és egy mozdulattal hallgatásra intette a ci
gányokat. Majd tettetett nyugalommal ment az 
ajtóban álló férfihez.

— Eljöttél?
— El.
— Számolni jöttél?
— Nem. Ilyen állapotú emberrel nem szá

molok. Senkinek gyengeségét fel nem haszná
lom a magam előnyére. Feküdj les ha kialud
tád mámorodat, rendelkezésedre állok.

— Gyáva vagy !
— Nem fogsz kihozni sodromból. Jer, ha

zavezetlek. Atyád vár, ő kért, hogy vigyelek haza.
Donáthv nagy szitkokban tört ki.
— Még ez is! Nyomorult, gaz spicli, nyo

morult spicli! — Aztán szinte rikácsolóvá vált 
a szava. Dobjátok ki ezt az embert, dobjátok 
ki . . . A dühre aztán végképpen felmondották 
szolgálatukat az idegei. Donáthv lerogyott a 
székre. Feje lankadtan esett le a vendéglő asz
talra, az elömlött pezsgő hütötte az izzó hom
lokát. A barna férfi pedig szobát adatott a má
morosnak. Ölbe fogta az alvót, ki még álmá
ban is mámoros szitkokat szórt rá, lefektette 
az ágyon, megtapogatta érverését és irigylendő 
nyugalommal ment be az ivóba, hol akkor is

anyagaim
Vezérkémixeló : BRÜGLER LAJOS NAGYMIHaLY.
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lomások mellett ingyen telket és iparvá
gányt, úgy próbaképpen be lehetne vezetni 
a kisebb szövetkezetek felállítását, főleg vi
déki kereskedelmi központokban, hol pedig 
mezőgazdasági hitelt szolgáló takarékpénz
tár nincs, ilyent létesíteni és evvel a vi
déki gabonaraktár szövetkezetét és annak 
fiókjait szoros kapcsolatba kell hozni s hogy 
a gabonaraktár szövetkezetének személyzete 
egész évben elfoglalva legyen, célszerű ku- 
rensebb gazdasági cikkekből egv áruraktárt 
létesíteni. — Fontos szociálkérdés ez, kívá
natos, hogy az eszmével mentői nagyobb 
körben foglalkozzunk! x.

Előfizetési feltxiT7-ás.
Október hó 1-vel uj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük szeptember hó végével lejárt, hogy az éléi- 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos e 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél elöl 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren 
det tarthassunk.

A „Felsö-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— Kitüntetett tanító. A magyar nyelvet 

s népnevelési Zcmplénvárinegyébon terjesztő egye
sület e hó 11-én tartott közgyűlésén Khiin Sándor 
nagymihályi állatni tanítót 100 korona jutalommal 
tüntette ki.

— A csendörség kóréból. Sznboezky .16 
zsef m. kir. járási csendörörsparancsnok, a ki a 
homonnai őrs ideiglenes vezetésével volt megbízva, 
a mai napon állomáshelyére visszaérkezett és át 
vette a nagymihályi csoodőrőrs parancsnokságát.

— Országos vásár. október 16. és 17 én 
városunkban országos vásár lesz. Az őszi vásár 
egvike a legsikerültebbeknek szokott lenni.

— Ejrlejr. Az adózó közönség járásunk te 
rületén kiveszi a részét az alkotmányos küzdelem 
bői. Adót absoluto nem fizetnek, kivevő a községi 
s vármegyei járandóságot, ugv hogy például Nagy 
mihály városában a városi pénztárnál az elmúlt 
szeptember havában egy fillér állatni adó se folyt be.

— Átjárók. Most, hogy a sár olv nagy, lát 
juk csak, mennyire volt szükség az. átjárókra, bár 
ki kell jelentenünk, hogy az átjárók nem felelnek 
meg mindenütt a célnak, akárcsak nem léteznének 
olyan azokon is a sár. A Szőllíisi féle gyógyszertár 
mentén pedig csupán az ut közepéig van az. át
járó, hogy pedig félátjárókra minő szükség van.

sz elázott pajtik azon tanakodtak, hogy mi az 
ördögért is virrasztóitok át ezt az éjszakát.

— Urak! Számitok önökre: a mi itt tör
tént, titok marad.

A törvényszéki bírónak szájából, aki gyo
morhurutját »ilyen< hasonszervi gyógymóddal 
jött kúrálni e kies fürdőbe, ki is esett a bock, 
mikor mondotta :

— Papperlapap! Persze, hogy litok. i.sak 
gentlemannek vagyunk, vagy mi'

*

De hát mi szükség volt önökkel megis
mertetni ezt az éjjeli tivornyát ’ A tisztelt tár
caíró ur valami lélektani problémát lát a mu
riban, nem pedig egy kis korhelykedést, gon
dolják olvasóim — Elmondom a szomorú nóta 
előzményeit.

A Horthy-család tavaly is ebben az olcsó 
fürdőben nyaralt Mindjárt előrebocsájtom szá
mításitól. Eltekintve attól, hogy a nagyobb le
ánynak Elvirának még mindig fizették a kelen
gyéjét, a forgatott váltókról nem is szólok, a 
kisebbik lány se ment olyan számba, hogy • in
dokolt* lett volna valami parádés fürdőre menni 
parthivadászatra. Most valóban üdülni jöttek, 
nem parthit vadászni. De hál Ilonka nem pün
kösdi * rózsa* volt, akinek kinyílása időhöz kö
tött; ennek a kis sokat ígérő bimbónak itt tör
tént meg az ő rózsafakadása, a ki a maga bo
londos tizenhat esztendejével igen mulatságos

azt épenséggvl nem tudjuk megérteni. Reméljük, 
hogy az elöljáróság a jelzett helyen kiépítteti az 
átjáró másik felét is.

— Esküvő. Nagyváradi Stépán Aladár mái 
eai földbirtokos október hó 25 én esküszik örök 
hűséget Nemthy Annuska kisasszonynak, özvegy 
Nemthy < Időimé leányának Nagyruszkán.

— Amerikti-felé. Egy idő óta az Ameri
kába való vándorlás ijesztő módon növekedik. — 
A bánóéi és Imtkai Körjegyzőségből legutóbb két 
száznál több ember vándorolt ki. A csendörség 
mintegy 40 embert Kassán feltartóztatott s miután 
kellő útlevéllel ellátva nem voltak, azokat illetőségi 
helyükre kisértette vissza.

— Ledőlt állvány. A Kossuth Lajos ut 
cában tegnap könnyen végzetessé válható szeren 
esetlenség történhetett volna. Az épülő Gottesman- 
féle ház előtt felállított nagy állvány összeesett, 
szerencsére azonban baj nem történt. Egynéhány 
perccel azelőtt azonban az elemi iskolába járó 
gyermekek az állvány alatt haladtak el s igazán 
a gondviselés óvta meg a tanulókat a reájuk vég
zetessé válható balesettől.

— Gyásxünnepély. Hazafias polgárságunk 
az aradi vártanuk emlékére f. hó 8-án délelőtt 11 
órakor a Barnai szálló előtti téren hazafias gyász 
ünnepélyt rendezett, melyen a polgárság, a nta 
gasztos eszmétől áthatva, szokatlanul impozáns 
számban jelent meg. A buzgó rendezőség, a siker 
érdekében fölötte agilis tevékenységei fejtett ki, 
a mi meg is hozta a siker gyümölcsét. A gyász 
ünnepélyt a Hymuus lélekemelő hangjai nyitották 
meg, melyet l'edorcsák dános igen sikerült szava 
lat.i következett. A programút lénypontja l)r. Holló 
Andor ünnepi beszéde volt. Erős orgánuma, talpra 
eseti okfejtése és a lelkesedés tüzeljen égó elő 
adása magával ragadta a közönséget. Tüzes elő
adói modora, mely lávafolyamként áradt szél be
szédjén, eredményezte, hogy ott is érdekes tudott 
lenni, ltol temperamentuma a túlzás ingoványaiba 
csábította. A közönség jól megérdemelt tapsorkán 
nal honorálta vállalkozását. A dalárda éneke után, 
mely karmesteréi, Ambriskó Bertalant dicsért, ifj. 
Mastsenyik Ede meleg hangon előadott szavalata 
villanyozott fel bennünket, majd Petőfi örökszép 
költeményét . A nemzethez* hatoltuk Ouuska /'. 
Andortól. Az elismeréshez, mely ben része volt, mi 
is szívesen csatlakozunk. Az általános kívánságnak 
engedve, Holló Zoltán lépett a pódiumra és egy' 
sikerüli rögtönzéssel berekesztetto az ünnepélyt.

— Uablógyilkosságl kísérlet. Bárét Ariz 
Nándorné felsőribnyicei földbirtokosnő az eltnult 
héten rablógyilkosságnak voll kitéve A báróné 
szobaleányának szerelője az egyedül lakó földbir 
tokosnő kirablására határozta el magát és a viszo 
nyekkül ismerős lévén, az előkészületeket minden 
tekintetben megtette. A nap is el volt már hatá 
rozva, amiilön tervét végrehajtani akarta, csakhogy 

nak találta, hogy Donálhy Imre aranysujtásos 
tiszt urfi, voltaképen pedig olyan gyermek, mint 
ő maga, a tükörtiszta tóban lesték a halakat, 
meg a maguk holló arcát. S mikor a bolondos 
Imre egy kis hegyi kirándulás alkalmával az 
ormon teátrális pózba vetette magát és őrült 
lázzal beszélt rendületlen szerelméről, a kis 
leányka is egészen felmelegedett és feledve a 
mamai intelmeket, olt a hegyormon esküdött 
meg Imrével, hogy vagy együtt vetik le magu
kat erről a tarpéji szíriről, vagy együtt men
nek nászutra.

Mert hiába, bolondok ezek a mai fiatalok. 
Azok előtt nevetséges fogalom a kaució, meg 
az a prózai hozomány. Azt hiszik, hogv a sze
relemhez csöppen aztán minden. Es végre is, 
miért vannak az apák, ha nem azért, hogy a 
többit kieszeljék.

Igy a lizenhatévesek. A llorthy-leánvokat 
azonban az jellemzi, hogy tizenhaléves korukig 
csak elismerik a bohókás és számítás nélküli 
poézis jogosultságát s lányosán el is enyelegnek. 
De tizenhatéven túl megjön az eszük. Ilonka 
pedig a fordulaton volt. Ő sem állhatott ellene 
a családi tradíciónak: a fess hadnagyocskát en
nek folytán hamar kivetette a fejéből. Az ör
dögbe is! Ezek a tejfölös hadnagyocskák gon
doljanak a stratégiára, de nem a — hölgykö
röknél. Pedig ezen a téren minden igazándi 
hadnagy nagy — városié,,mló. Bár e tekintet

a szobránei csendőrség figyelmessé tétetvén a do 
logra, e hó 6 án este 8 órakor a bárónő parkjá
ban letartóztalla a vakmerő tolvajt, akinél minden
féle betörő és ölő szerszámot talált. Szipdr Mihály 
a neve a vakmerő embernek, aki most a szobránei 
kir. járásbiróság fogházában van letartóztatva. A 
bíróság a legszélesebb köri! nyomozatot indította 
meg annak kideritése iránt, nincsenek e mások is 
beavatva a dologba.

— A postahivatal kóréból. Molnár Ist
ván a nagymihályi in. kir. postahivatal főnöke, tv 
kiütöttél arra, hogy a helybeli értékjegyeláritsilók 
bevásárlásaikat legtöbb esetben olyan időben esz
közük, midőn a tisztviselők a közönség által leg
inkább vétetnek igénybe, akként intézkedett, hogy 
ezentúl az értékjegyek a viszontelárusitóknak csak 
meghatározott időben fognak kiadatni. Az e tekin 
tetben kibocsájtott felhívás a következő :

„A helybeli kir. posta- táv. hivatal veze 
tősége tudomására hozza a postai értékjegyek 
árusításával foglalkozóknak, hogy bevásárlásai
kat az itteni kir. posta- táv. hivatalnál minden
nap délelőtt 8—9 ig eszközöljék, mert más idő
ben értékjegyek semmi körülmények között sem 
fognak kiszolgáltatni.*

— Betöréses lopás. Az abarai hitelező 
vetkezetbe f. hó 9 én ismeretlen tettesek betörtek 
és onnét 400 korona értékű árut loptak el. Aznap 
a községben három erdélyi csavargó könyörado- 
tnány gyűjtés végett járt s a lakosság ezeket gyanú
sítja a lopással. A csendörség nyomozza a gyanú 
sitottakat.

— A nagymihályi áll. elemi Iskolába 
a folyó évben 1O0O nél több tanköteles iratkozott 
be. Egyes osztályokban nyolcvannál több nővén 
dók is van, hogy pedig egy tanerő 80 tanulóval 
nem boldogulhat, ehhez kommentár nem kell. A 
takarékosság itt nz előmenetel hátrányára van és 
mindent el kell követnünk, hogy két, sőt ha szűk 
séges három parallel osztály is állíttassák, illetve a 
tanitói kar szaporittassék. A tanitótól sem lehet 
különben megkívánni, hogy erejét fölülmúló tevé
kenységet fejtsen ki, az államnak e bajon segíteni 
kell, ha szuronyokra és .ágyukra van pénz, akkor 
a magyar közoktatásra is kell, hogy jusson.

— Házasság. Pécbiijfalusi ifj. l'échy Gyula 
m. kir. honvédfőhadnagy, Pécliy Gyula uy. őrnagy 
és neje szül, berzöviezei és kakaslomniczi Börze 
viczy Anna fia, október hó 2 án Budapesten nőül 
vette vajnághi Demkó Lilit, Dr. Demkó Kálmán 
országgyűlési képviselő és neje szül, kotnoróci és 
mindszentapáti Dudinszky Ilona leányát.

— Vasúti elómunkálati engedély. A 
kereskedelmi ügyvivő Almássy István és Schrarc 
Géza budapesti lakosoknak egy évi előmunkálati 
engedélyt adott liomonna állomástól az ország ha 
táráig építendő h. é. vasútvonalra Az uj vonal a 
kővetkező községeket fogja érinteni: Barkó, Topo

ben nem rendelkezett valami nagy tapasztala
tokkal, de ennek az ötletének mégis mosolygott 
Ilonka. Es annál természetesebb volt Ilonkánál 
a holló gyermekregények tökéletes elfelejtése, 
mert Korom Ervin járt hozzájok. Mérlegelni 
tudta a Korom fölényét szülői magatartásában. 
Mig a tejfölös szájú hadnagynak a műkedvelő 
hordáéi leendőket kelletett teljesíteni a tulké- 
nyelmes mama iránt, Korommal szemben a 
gyöngéd figyelem mintaképe volt a mama. Eb
ből érezte az okos Ilonka, hogy Korom egy vő
legényjelölt. És ha a telekkönyvet látta volna, 
(amelynek jegyzései a modern lányok előtt már 
nem hyerogliphák) akkor még nagyobb meg- 
illetődéssel hallgatta volna, mikor a barna férfiú 
az igaz szerelem megható izgatottságával eze
ket mondotta :

— Ilonka, szeretem !
Ilonka gyöngédebh voll, mini a modern 

lányok. Nem mondta, beszéljen a mamával. De 
erre szükség sem volt, mert a mama nagy 
praxissal dolgozott. Olt voll mindezeknél a vál
ságos perceknél s nyomban rájuk adta a szen
tenciát. — Ez történt egy év múlva a tarpéji 
szirti fogadalmak után. Fürdőn természetesen 
egy-egy hymen-hir villámszárnyakon jár; ne 
találják önök ördöngősnek, hogy a bolondos 
Donálhy hadnagy is meghallotta.

Es még tovább is mondjam a szomorú 
nóta történetét ? 



lovka, Hegedüsfalva, Tavarna, Zemplénturány, 
Sztropkó, Felsövidnik, Alsóvidnik, FulsÖkamara.

— A nzázan blzottnág gyüléne. Az al
kotmány védelmére vármegyénkben alakult százas 
bizottság e hó 7 én tartott ülésén a lemondott Dúkus 
Gyula helyébe elnökül Aíatolay Etelét választotta 
meg. Jegyző Widder Gyula lett. A bizottság fel 
szólította saját tagjait, hogy mull évi adójuk 25 
százalékát <8 nap alatt fizessék be. Ez összeg ke 
zelésére külön albizottságot küldtek ki.

— El a régi nzódavlzen üvegekkel. A 
belügyminisztérium nem engedi meg, hogy a sima 
eresztőcsövü üvegekben árulják a szódavizet, mert 
tapasztaltatok, hogy az ilyen üvegek csövét sok 
beteg ember veszi a szájába s ez által terjeszti a 
betegségeket. A miniszteri rendelet szét int a cső 
végét szélesebb karikával, vagy egyéb kiálló ré 
szekkol kell ellátni, hogy semmiféle veszélyes és 
Ízléstelen célokra ne használhassák az üveget.

— Anyakönyvi ntatlnztika 1905. szép 
tember hó 15 töl 30 ig.

Születtek : Csincsár Mihály és Szabó Mária ' 
fiú, Fuchs Lázár és Moskovits Lotti fiú, Sajner 
Antal és Fráter Mária fin, Pirnaga János és Bab- 
ják Verőn fiú, Landau Izidor és Halpert Eszter 
leány, Pataki István és Sgoburák Mária fiú, Ko- 
nigsbuch József és Blósz Chaje leány. Glück Mór 
és Weiszberger Leni leány, Ivanyiczki Gyula és 
Csincsár Mária fiú, Meudiovics Hermán és Davi 
dovics Regina fitt, Porvaz János és Szalai Zsu 
zsánna iiu, Buczák A (Iáin és Fedák .Julianna fiú, 
Rachler Dániel és Ilopák Rozália leány, Griinvald 
Leopuld és Gottlieb Regina iiu, Ligus György és 
Filip Julianna fin, Herskovics Salamon és Schifer 
Bella leány, Moczák János és Német Mária leány, 
Harakály Károly és Bedzso Mária leány.

Halálozás : Kontuly József 6 hónapos fiú. 
Verespej István 35 éves asztalos, Grünwald N. (1 
órát élt), Kiéin Simon 73 éves vaskereskedő, Fe 
dák Jánosné 70 éves.

Házasság : Szorocsin András és Szabó Anna, 
Szklyincsár János és Palicska Mária.

— Szilágyi én Dinkant miskolci gépgyá 
ros cég kitűnő borsajtóira, valamint h gujabb , Vil
lám* centrifugális bogyózó és zúzógépére felhívjuk 
olvasóink figyelmét. Kiemelendők különöst n a cég 
által feltalált és készített „Kossuth*, „Kincsem* s 
„Hegyalja" borsajtók, nemkülönben a nagy üzemit 
préseléshez készített Rákóczy „kettős kosaru" saj
tók, amelyeknél a régi világ fából készitett prése 
genialisan egyesítve van a modern technika vív 
mányaival. A sajtó felső része acél, alsó része fa
szerkezet. Ennélfogva a must sehol sem érintkezik 
vasrészekkel, hanem csak a fával, ami a must szi
liét, zamatját nem befolyásolja. A törkölyt se kell 
ossz* vagdalni, hanem kisebb darabokban könnyen 
ki lehet venni. Az 1901. évi temesvári, 1902. évi 
egri és a pozsonyi II. mezőgazdasági országos ki
állításon a cég borsajtói első díjjal, aranyéremmel 
lettek kitüntetve. A cég Ízléses árjegyzékét kivá 
natra minden érdeklődőnek megküldi.

•— Előfizetési felhívás. Mindenki olvassa 
„A Polgár4 politikai napilapot. A Polgár megje
lenik mindennap reggel, vasárnap és ünnepnap után 
is rendkívül bő és gazdag tartalomban. A Polgár 
programmja a demokrácia, a radikális szabadel- 
viiség, a szociális igazság. Hangja szabad s nyílt. 
A Polgár a legolcsóbb, igazi radikális, szókimondó, 
irodalmi színvonalon álló, tartalmas újság. Főszer 
kesztöje Dr. Vázsouyi Vilmos országgyűlési kép 
viselő, ki publicisztikai működését kizárólag e lap
nak szenteli. Cikkeit, tárcáit hazánk legjelesebb 
Írói írják. A tárcarovatban egyébként hazai íróink 
legjobb elbeszélései mellett nap nap után egy egy 
kitűnő külföldi novellát talál az olvasó. A Polgár 
tartalma élénk és tarka. Hírei és tudósításai meg
bízhatók és kimeritöek. A nap teljes krónikáján 
kívül szórakoztató, derűs olvasmányt is bőven ad 
az újság, humoros cikkei szatirizálják a nap ese
ményeit s derűs élvezetül szolgálnak az olvasónak. 
A Polgár „Szociális ügyek" címen külön gazdag
rovatot nyitott a dolgozó kispolgárok ezreinek. A 
Polgár külön meglepő kedveskedéssel is szolgál az 
idén előfizetőinek, a mennyiben karácsonyra gyö
nyörű kiállítású Naptárral ajándékozza meg őket. 
„A Polgár Naptára" 250—bOO oldalon, művészi 
kiállításban, számos művészi képpel, legjobb Íróink 
elbeszéléseivel, költeményeivel és karcoljaival fog 
megjelenni. „A Polgár Naptárát" megkapja minden 
előfizető. A Polgár előfizetési árai, melyek ellené 
ben a lapot házhoz szállítják : Egész évre 1(5 K, 
félévre 8 K, negyedévre 4 K, Egy hóra 1 K 40 f. 
Kiadóhivatal: Buaapest. VII. Eötvös utca 37. sz. 
1905. nov. 1 tői pedig VI. Nagymező utca 12. sz.

— A mezőgazdanággal foglalkozóknak 
vélünk jó szolgálatot tenni, ha felhívjuk figyelmü
ket azon körülményre, hogy ez évben országszerte 

sok kárt tett a gabona üszög s hogy az ellen csak 
kellő anyaggal való csá válással lehet védekezni. 
Ily csávázó anyag a Schőnbeck Imre által Eszter 
gomban forgalomba hozott „Biztos szer a gabona 
üszög ellen" amiből 1 2 kilós csomag elég 300 liter 
vetőmagra, minden csomagon rajt az igen egyszerű 
használati utasítás, ára csomagonkint 5(1 fillér, 10 
csomag bérmentes szállítással küldetik. A nekünk 
is bemutatott számos elismerő nyilatkozatokból lát 
juk, hogy az ország sok részéről csak dicséröleg 
nyilatkoznak a jó hatásáról. Ezen szer nemcsak az 
őszi búzát, hanoin az őszi árpát, tavaszi búzát, ár 
pát és zabot is biztosítja az üszög-kár ellen. Ajánl
juk, hogy most az őszi vetéshez minél többen 
használják.

Felelőn szerkesztő : Dr. Kállai József.
Fomunkatárs : Aczél Dezső.

N YILT-TER.
(Ezen rovat alatt kiizl.ittekért nem vállal felelőhségot a szerk.)

Mely szerint alulírott készséggel kije
lentem, hogy ama állítólagos kijelentésemet, 
mely Ível Jakobovics Ignác, Hosenberg Nándor 
és Schönberger Géza urakat illettem, nem 
sértő szándékkal tettem.

Nagymihály, 1905. okt. 8.

Előttünk :
Lövy Adolf 

WidderSamu.

Tisztelettel

Fenyvesi Miksa.

Mathiász József helybeli szőlő
telepén naponként friss 

csemegeszőlő 
=—— kapható. ------  ■

Kiadó lakás.
Az Andrássy Dénes utcán ; szobából 

álló lakás 1906. január hó i-től kiadó. — 
Bővebbet Seszták Antal háztulajdonosnál.

Eladó birtok.
Nagyazar és Szécskercszturi 

(Zemplén ni.) határban 24 kát. hold elsó 
osztályú szántóföld, 20 Itat, hold erdőség, 
3 kát. hold kaszáló rét, valamint a Nagy- 
Azar községben 2 kát. h. belsőséggel kas- 
télyi lak a hozzátartozó melléképületekkel 
szabadkézből eladó. — A megvenni 
szándékozóknak Andrejkovics Fái Gálszécsen 
a telekkönyvi szemleivek áttekintése mellett 
bővebb felvilágosítást nyújt.

W Megrendelések ju

EDELSTEIN és TAKSA
férfi-ruha készítő műhely 

Finom-posztó és gyapju-áiu ralctár 
NAGYMIHÁLYON. =====

Ajánlja magát mindennemű

polgári-, katonai- és papi-ruhák
elkészítésére, magyar, német, francia és angol divat szerint.

Nagy raktár valódi angol őszi és téli ruhaszövetekben.

Férfi öltönyök átérték szerint valódi angol szövet
ből a legújabb divat után készítve 14 írttól feljebb.

jutányosán és pontosan eszközöltetnek. “Ml

A legfinomabb 

csemege szőlő 
Módiin, Prekko, Muskatály, Paasa- 
tuti és más legnemesebb fajok kaphatók: 

BALÁZS LAJOS 
fűszer és csemege kereskedésében Nagymihályon. 
Napokint friss szállítmány. — Postai meg
rendelések azonnal a legpontosabban eszkö
zöltetnek. — Helybeli megrendelések házhoz 

■■ szállíttatnak. — ---------

Eladó ház.
Nagymihályban az Andrássy Dénes ut

cán egy 3 szoba, 1 előszoba, 1 konyha és 
megfelelő mellékhelyiségekből álló ház a 
hozzá tartozó nagyobb kiterjedésű belsőség
gel s gondosan berendezett gyümölcsös kert
tel szabadkézből eladói. — Bővebb felvilá
gosítást Nagymihály község jegyzője ad.

Goldflnger József -Henrik
NAGYMIHÁLY.. Kossuth Lajos-utca

(Fiieüinan Simon nr ii/.leto tőxzoniszédiágábiin)

Van szerencsénk a nagyérdomü közönséget 
tisztelettel értesíteni, hogy egy 

guvrirozó-gép 
beszerzést' Által azon kellemes helyzetbe jutottunk, 
mindennemű guvrirozó munkákat a legjutányosabb 
árnk in* llett gyorsan és pontosan eszközölhetni.

A nagyérdemű közönség szives támogatásit 
kérik kiváló tisztelettel

Soldfinger 3ozsef és Henrik.

MiklósJancsizenekara
minden péntek este 

— a Barna! szálló nagytermében — 

zeneestélyt 
tart, melyre a n. é. zenekedvelő közönséget 
mély’ tisztelettel meghívja

Miklós Jancsi zenekarvezető.
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NYOMTATVÁNYOK.

u. »i. községi-, ügy-

védi-, kői- és körjegy-

2 zrfí hivatalos, továbbá •

takarékpénztári és

egyél) intézeteknél

szükségelt nyomtatva-

nyok, Mii- és laka- 

J dalmi meghívók, láb- *

Ideátok, gyászlapok.

névjegyek, egyházi-.

iskolai- és uradalmi

| nyomtatványok, fal- »

ragaszok stb. stb. u

legrövieebb idő alatt

pontosan készíttetnek.

• 4 J
•••• ••••

LANDESMAN B.
KÖNYV, rá PAPIRKEKESKEIiÉSi:

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos u. 34.

14 14 14 14 141414 14 Pl 14 14 14141414 14
A nagyérdemű közönség szives figyel

mébe ajánlom már 22 év óta fennálló, 
két gyorssajtóval, ltl segédgéppel és a leg
modernebb betűkkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

l osulvt fektetem arra, hogy a nálam 
megrendelt nyomtatvány, legyen az bár a 
legegyszerűbb czélra szolgáló is, tiszta, 
hibátlan, tetszetős és pontos kiállításban 
kerüljön ki a sajtó alól.

Közvetlen összeköttetéseim a legna
gyobb papírgyárakkal lehetővé teszik, hogy 
nyomtatványaimhoz a legjobb minőségű 
papirost adjak s azokat a legjutányosab- 
ban számítsak.

Kérem a n. é. közönséget, hogy nagy
becsű bizalmukkal és rendeléseikkel vál
lalatomat, ugv mint eddig, ezután is, meg
tisztelni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel
Landesman H.

g’őzmosó-intézetet

„Hattyú1* Gózinosó-Intézet.
Tisztelettel van szerencsénk Nagymihály és vidéke 

nagyérdemű közönségét értesíteni, hogy Nagymihályon 
Ijüborczszög) egy a mai kor igényeinek teljesen megfelelő

■MBHi amerikai módszerü

3 
fej
$ . fe\£

nyitottunk, a hol szakszerit kezelés mellett minden a fe- 
hérnemiiekre nézve káros tisztitó és fehérítő szerek mellő
zésével ingek, gallérok, kézelők s mindennemű fehérne- 
tniiek tisztítását elvállaljuk s azoknak legtisztább és leg
finomabb kiviteléről gondoskodunk.

E(Ht (tallér tisztítása 4 fillér
E(jy pdr kézelő tisztítása N fillér.
Ezen vállalathoz a n. é. közönség támogatását kérve, 

vagyunk kiváló tisztelettel

Blatt Testvérek
a „Hattyú** gőz mosó intézet 

tiilNjdouosni
fej

Q n

□

Földbirtokosok figyelmébe!
A FRANCK HENRIK FIAl-féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a mezőgazdáknak 

a czikória gyökér termesztését is ajánlja a vetésforgóba bevenni.

A czikória (katáng gyökér = cicliorium inthybus)
mély őszi szántást kivan, tehát már mostan ajánljuk a kísérleti művelésnek szánt talajt 
még tél előtt előkészíttetni. — A nyers anyag 1906. évben métermázsánként 3 kor. 80 
fillérnyi árban 3% sulylevonással Kassára a gyárudvarba szállítva, vagy pedig 3 korona 
50 fillérnyi ár mellett Töketerebes és Nagymihalyi állomáson vétetik át és azonnal kész
pénzben kifizettetik. — Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán, 1905. szeptember 15-én.

FRANCK HENRIK FIAI
D

1902 boráazati kiállítás Eger I diarokl. 
es egy aranyerem.

1901. temeavári kiállttá,. I ao díj. arany 
érem. 1902. oraz. gazdasági kiállítás 
♦-5 Pozsony, l-aö díj. aranyerem, c-* Porsajtók

Legújabb Kossuth rendszerű 
es szerkezetű »Kincsem« 
»Hegyalja«, »Mabille« 
és »Acélorsós« a ma
gyar bortermelők leg
kedveltebb borsajtói.

Legújabb Rakoczy-rendszerü 
kettős kosaru sajtók 

nagyüzemi) préseléshez.

Főelonye: A must sehol 
sem érintkezik vasreszekkel. 
Egyszerű kezeles ! Óriási 
erőkifejtés! A törköly egy 
darabban es könnyen kive
hető ! Egy ember altat köny- 

nyen kezelhető.

Szőlőzuzók és bogyózok. ':flu*h4UX'= 2
Szilágyi ésJDiskant gépgyára f
I^Árjegysék-lngyeirJ JYlískolcZOn. |_ÁrJegyxek_lngyen_| £

Szőlőzuzók

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer —................
— ■ puha padló számára

Keil-fele viaszkenöcs kemény padló számára. 
Keil-fele fehér ..Glasur- fénymáz 90 fillér. 
Keil-,Blf arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-1*’1' szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

GZsVCK czégnél
— Nagymihályon. -------

Vezérszó: Minden darab szappan a Schicli névvel, 
tiszta és ment káron alkatrészektől. =

Schiclit-szappan!

í 4* -**

(Szarvas vagy kulcsszappan) 

a legjobb és haszná
latban a legolcsóbb, 
minden ruhanemű és 
mosási módszer részére

, 25.000 koronát fizet Schicht György cég 
, Aussigban, a ki bebizonyitja, hogy szappant 

---- a „Sehieht“ névvel káros keveréket tartalmaz.

Deák Jenő fogtechnikus készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása es szájpadlás nélkül. Bőgi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak. 
Készítek porcelláiitöinéseket, melyek úgy színben, mint erőben, teljesen a fogéhoz hasonlítanak. 
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