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Felső -Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.
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iiadohivatal:
Hova aa előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők :

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

Ejfyu* "tém ara 20 fii.---------

Kéziratok nem adatnak viasza. 
Bérmontotlon levelek nem fogadtatnak el. 
= Nyllt-tér soronkint 40 111. =====

SXEKKESZTÖSÉO:
Hova a lap szollami részét illető minden 

közlemény intézendő : 
Koponth Lajoo-titoio 34. axám.

O1 vasóinkh oz !
A mai számmal lapunk politikai és 

társadalmi hetilappá vált. Áldozatot hoz
tunk ismét, csakhogy a nagyérdemű ol
vasóközönség bizalmát fokozottabb mérv
ben kiérdemeljük és hogy magunk részé
ről is minél többet nyújthassunk tisztelt 
olvasóinknak.

Ma már a politikai viszonyoktól nem 
zárkózhatunk el. Mindnyájunk tudatába 
ment át azon szükség érzete, hogy váll
vetve kell közreműködnünk édes magyar 
hazánk függetlensége és önállósága érde
kében. Ki akarjuk és ki fogjuk venni mi 
is részünket a nemes küzdelemből és meg
fogjuk világítani a politikai helyzetet min
den oldalról.

Nem csatlakozunk egyik politikai párt
hoz sem ; úgy föl, mint lefelé függetlenek 
kívánunk maradni. Megfogjuk mondani az 
igazat mindenkivel szemben és paktumok 
kedvéért nézetünket sohasem jogjuk áruba 
bocsájtani. Az a cél fog bennünket vezé
relni, hogy Magyarországnak magyarnak, 
függetlennek és önállónak kell lenni. Min
den ember, ki e hazának hü polgára, egyen
lően élvezze az egyenlőség és szabadság 
jogait.

Kérjük t. munkatársainkat és a nagy
érdemű közönséget, támogasson bennün
ket. Lapunk hasábjai mindenki előtt nyitva 
állanak és aem zárkózunk el az ellentétes 
vélemények közlésétől sem. Eszmecsere ut
ján lehet a nézeteket tisztázni és megvi- 
lügitapi minden oldalról. Ebből csak hasz
nunk. lehet, okulhatunk és tanulhatunk.

Hazafiul üdvözlettel

Dr. Kállai József.

Horvát-kérdés.
Irta: Walkovszky Béla.

Az uj politikai aera beállta, mely szé
les e hazában annyi reményt hivatott meg
valósítani, nemcsak a tulajdonképeni Ma
gyarországon, hanem a társországokban is 
élénk örömet keltett.

A horvát sajtóban a magyar kényura- 
ság feletti panaszt a magyarok iránt való 
bizalom, testvéries érzés váltotta fel. E for
dulatot, ha őszinte, tiszta szívből üdvözöl
jük, mert ez esetben e tényt a józan igaz
ságos politikai elemek feliilkerekedésének 
kell tulajdonítanunk, kik belátva az ed
digi minden igazságos alapot nélkülöző kö
vetelések és elégedetlenségek jogosulatlan
ságát az anyaországgal karöltve a közös ér
dekeket szolgálva óhajtják jogos igényeiket 
megvalósítani.

A horvátoknak, ha igazságosak akar
nak lenni, be kellett látniok, hogy országuk 
tagadhatlan föllendülése magyar támogatás
sal magyar pénzen eszközöltetett. A magyar 
törvényhozás és magyar államférfiak nagy 
jóakaratáról tanúskodik ama körülmény, 
hogy amig Horvátország jövedelmének 30 
százalékát, addig Magyarország jövedelmé
nek csak 19 százalékát fordíthatja kulturá
lis céljaira. De be kellett látniok a horvá
toknak területi aspiratioik szertelenségét, tart
hatatlanságát is.

Hiszen a most áltatok lakott és Hor
vátországnak nevezett földterület is legna
gyobb részben sohasem tartozott a XI. szá
zad végén magyar védőszárny alá menekült 
Horvátországhoz, mely tudvalevőleg a mos
tani Horvátországtól délre és nyugatra a 
Kulpa és Una partjai mentén terült el. A

mostani Horvátország területét túlsúlyban 
magyar föld képezi. A mohácsi vész után 
a török elfoglalta a régi Horvátország leg
nagyobb részét, — a horvátok nem akar
ván tűrni a rettenetes török uralmat, felke
rekedtek s az akkor Szlavónia név alatt is
mert 4 magyar vármegyében, Zágráb, Be- 
lovár, Varasd és Körös megyében teleped
tek le. Nemsokára elkezdik e területet önké
nyesen Horvátországnak nevezni, hogy ebbe 
a magyar törvényhozás valamikor beleegye
zett volna, annak semmi nyomát nem ta
láljuk sem a Corpus jurisban, sem egyéb 
feljegyzésekben.

A Corpus juris azonban később min
den óvatosság nélkül maga is 1 lorvátország- 
nak nevezi a 4 magyar vármegyét. De Szla
vónia neve is fennmarad, ugyancsak négy 
Száva melléki vármegye, Szerém, Verócze, 
Valkó és Pozsega nevezi el magát Szlavó
niának. A XIX. század elejéig a magyarok 
és horvátok között a legtestvériesebb viszony 
állott fönn, Tfratres nostri Hungari“-nak ne
veztek bennünket.

A múlt század negyvenes éveiben azon
ban megkezdődnek a dr. Ciáj Lajos által in
dított „pánillirisinus" név alatt ismeretes iz
gatások, melyeknek célja a délszlávoknak 
egy nagy államtestben „Nagyhorvátország"- 
ban való egyesítése.

Ez időtől fogva ezen politikai hóbort 
terjedése folytán az évszázados magyar-hor- 
vát testvéri kapocs elszakadt, a horvátok 
által a történelmi és közjogi tények elfer- 
dittetvén, még a 67-es kiegyezés után is a 
legújabb időkig a magyar-horvát viszony 
nélkülözött minden bensőséget és csakis a 
kényszerűség jellemezte.

T A R C Z A. 

Hernyó járás.
V Irta : Oppitz Sándor.

Zemplén vármegye középső részében a 
gyümölcstermés nagy részét tönkre tette a her
nyó járás. Emberemlékezet óta nem volt olyan 
hadjárat, mint a minővel ez évben támadtak 
meg minket c kártékony rovarok. Kerítés, fal, 
háztető nem volt gát, olyan céltudatosan mász
tak át gyors menetben, olyan óriási tömegek
ben fedtek mindent, hogy sűrűségűk szinte 
durva pokróchoz hasonlított. Az országutakon 
széles vonalban, hosszú sávban siettek a lerá
gott erdőből a kertek felé. Ha milliót pusztított 
a gazda, a következő napon uj milliókkal volt 
dolga.

Háromféle rovar egyeditek hernyójával 
volt vesződlségünk. Az egyik fajta a Porthesia 
chrysorrhea. Jelentkezett már őszszel, a mikor 
a galvak hegyén hatalmas fészekbe gyűltek 
össze hernyói. Most jelent meg a lepke. Kicsiny, 
fehér, gyapjas testű, a selyemlepke alakjához 
hasonló imago. A nőstény lepke potrohún barna 
szőrpamacs látható, ennek szőrével köti le a 
petéket rendszerint a levél lapjának alsó olda
lán. Tizenöt—húsz nap múlva, úgy julius vége 
felé, megjelennek a fiatal hernvócskák. Fészket 
kötnek selyemszállal összehúzva a leveleket, a 
mely fészek mind vaskosabb lesz, s a mint a 
lomb hull, annál bővebben, annál világosabban

^vehető észre. Ezek az u. n. nagy hernyó fész
kek. Szedésük történjék őszszcl, télen és ta
vaszkor lombosodás előtt, mert a lomb sűrű
södésével már kevésbbé láthatók. Tavaszkor 
megtámadják már a rügyet s időnként vissza
mennék régi fészkűkbe, a melyet akkor hagy
nak el, a mikor már megnőttek (a 2. 3. vedlés 
után). A hernyó testén szőrpamacsok láthatók, 
teste barna s jellemzi a 4-ik gyűrűtől kezdve 
a fehér oldalfolt, továbbá a kígyózó piros sáv
végig a 9. lü-ik gyűrűn a téglavörös szemölcs. 
Bábja vékony szövet által összekötött levelek 
közt függ.

Ez ellen csak közös erővel védekezhetünk. 
Szednünk kell a fészket magát s nem szabad 
megfeledkeznünk a kert sövényedéről sem, 
mert ha ott hagyjuk a fészket, a kikelő hernyó 
átmászik a gyümölcsfára is.

Ugyancsak a vastag testű szövő — esti 
— lepkékhez tartozik a gvürüs hernyó kifejlett 
imagója, lepkéje is. Veszedelmesebb mint előbbi 
rokona, mert petéi nehezebben vehetők észre. 
Sok ember előtt teljesen ismeretlenek a sűrű 
csigavonalban gyümölcsfáink vékony galyaira 
lerakott széles gyűrű alakú képletek. Kicsinyek 
s mégis egy 6 mm. széles gyűrűn 240 petét 
számláltam' össze. A Gastropocha neustriának, 
a gyűrűs pohóknak petéi, hosszú kifejlett her
nyója a háton végig világosabb sávval van dí
szítve és vagy három hétig közösen él, ellepve 
falás után a Iának gályáit, különösen a gályák
nak hónalját. Pusztítása szembeszökően gyors. 
Egv éjjel a falevél legnagyobb része le van lé
géivé.

Addig védekezhetünk ellene csak, mig meg 
nem nőnek s el nem szélednek, a mire őket 
az aránylag nagy takarmánvigény vezeti. A 
hernyózó petróleum lámpával való égetés csak 
akkor érvényesül, ha a fészek alá nagy lepe
dőt tartunk, mert mihelyt a tűz szagát érzik, 
levetik magukat a talajra s a veszedelem meg
szűntével ismét helyükre másznak.

Vegyen a munkás zsákdarabot a kezére 
s nyomogassa agyon a tömeget, vagy seperje 
talluseprőcskével az állatokat széles csuporba, 
melyben 1 percentes carbolviz van. <Jtt elpusz
tul. De kényszeritsük erre a törvény értelmé
ben a szomszédot is.

Gyümölcsfáinkon lombhullás után bőven 
látunk maradék száraz levelet, mely nem esett 
le, sőt ha megkísértjük leszakitását, észre vesz- 
szük, hogy meglehetős erősen van a galyhoz 
kötve. Ezt nevezi a gazda >kis hernyó fészek
nek, ellentétben a Porthesia chrysorrhea >nagy 
fészké«-vel. Talán épen ez elnevezés miatt nem 
vesszük számba ez ellenséget, holott a fészek 
könnyű levágásával védekezhetünk kártétele 
ellen legbiztosabban és legkönnyebben.

Már őszszel kél ki a hernyó, csekély ideig 
fal, s összegyűl a fentemlitett kicsiny hernyó
fészekbe, hol tavaszig álomban nyugszik. Re
mény nagy hideg mellett is élő marad. Kora 
tavaszszal fölélednek a hernvócskák s megkez
dik a pusztitást. Korán oszlanak szét s azért 
későbbi időben irtásuk lehetetlen. Kifejlett ko
rában a hernyó kövér, hátán piros és fekete 
hosszsávok váltakoznak, hasa alja szűrke. Az 
előbbi két ellenségtől eltérőleg, mint nappali

Lepünk mai száma 4 oldalra terjed.



A mostani fordulat tehát, ha őszinte, 
ha az anyaországgal megszakadt régi test
véri viszony helyreállítására irányul, annál 
örvendetesebb, mert a Szent István koro
nája alá tartozó országok, nemzetiségek 
együttműködése megteremtheti a magyar 
imperiális politikát, mely politika volna hi
vatva a középkorban Magyarországgal ál
lamjogi kapcsolatban lévő területeket meg
szerezni, s a Nagy Lajos korabeli nagyha
talmi állást újra megalkotni.

• Vége az ex-lexnek. Nagy jelentőségű do
log most és minden adófizető polgárt egyaránt 
érdekel az a paragrafus, melyet a kormány indem- 
nitási javaslatába a pénzügyi bizottság az adóhát
ralékok befizetéséről felvett s mely rövid idő múlva 
immár törvénynyé is válik/

A kővetkezőket tartalmazza :
1. 1905. január 1-töl az 1906. julius 15-ig 

késedelmi kamat számításának helye nincs.
2. A jelzett adótaitozások két egyenlő rész

letben, még pedig az első részlet HMMi. október 
végéig, a másik részlet 1907. év végéig fizethetők.

3. Az ekép elhalasztott adótartozások után 
oly adózóknál, a kiknek évi tartozása 200 koronát 
nem ér el, késedelmi kamat felszámításának helye 
nincs.

4. Ezenkívül felhatalmaztad a pénzügymi
niszter, hogy egyes adózóknak indokolt kérelmére 
a fennebbiekben megállapított határidőn túl ter
jedő halasztást engedélyezhessen, sőt a késedelmi 
kamatot tekintet nélkül az adótartozás nagyságára 
méltányos elbírálást igénylő esetekben elengedhesse.

5. Felhatalmaztad továbbá a pénzügyminis- 
ter, hogy az illetéktartozások befizetésére nézve a 
fizetésre kötelezettek helyzetének méltányos figye
lembe vételével szintén messzebbmenő halasztáso
kat engedélyezhessen s indokolt kérelmükre a ké
sedelmi kamatokat is elengedhesse.

VÁRMEGYE ÉS VÁROS.

Városi közgyűlés. Nagymihály város kép
viselőtestülete junius hó 7-én d. u. 3 órakor köz
gyűlést tartott. Napirend előtt Dr. Kállai József 
képviselőtestületi tag szolalt fel és kimutatta, mi
szerint az uradalomnak adott azon engedély, amely 
szerint a város belterületén át a létesítendő ipar- 
vasut vezetése céloztatik, az 1868. évi XXII. t.-cz. 
110. §-ának figyelembe vétele nélkül adatott meg. 
A képviselőtestület annak idején a törvény szerint 
nem lett kellően összehiva. a tárgysorozat nem lett 
elölegesen kifüggesztve, a határozat nem lett tör
vényesen meghozva, ugyanis a képviselőtestület ösz- 
szes tagjai nem voltak jelen a közgyűlésen és a 
névszerinti szavazás is mellőztetett. Miután a tör
vény szerint azon esetben, ha a község törzsva
gyonának lényeges átalakításáról van szó, a fenti 
rendelkezések betartandók és miután mindezek mel
lőzve lettek, a megadott engedély jogilag semmis.

E felszólalásra okot szolgáltatott azon körül

lepkének hernyója gubót nem köt, hanem a fa I 
oldalán, kerítések, falak felületén odaköli né- I 
hány szállal fehér vagy sárgás bábját, mely 1 
fekete pontokkal van jegyezve. Két hét alatt | 
kint van a lepke, mely ez évben a fákat, mint 
fehér virág lepi, az utak pocsolyáinak szélein, 
a sárban ezernyi szántban libegted kopott szár
máit. Sárga petéit a levél alsó lapjára ragasztja 
egymás mellé, úgy hogy kicsiny rakáskákat 
mutatnak.

Hosszúvá válnék leírásunk, ha fáink min
den ellenségéről akarnánk szólani.

Nagy és fontos kérdés, hogy védekezhe
tünk-e a hernyójárás ellen ?

Nagyjából igen, teljesen nem.
Az ember maga, ha vállvetve dolgozik is, 

legfeljebb csökkentheti, de teljesen nem zár
hatja ki a kárt. Sokat érne, ha a hatóság nem
csak parancsolná a hernyószedést, hanem ellen
őrzést is gyakorolna, szigorú ellenőrzést. Mii 
ér az, ha én szedem és szedetem a fészkeket, 
a szomszédban pedig megmaradnak s ott el
pusztítva mindent, szerencséltetnek engem.

S a nagv hernyófészkeket erdőn, sövényen, 
vagy az erdőből alakított szántóföldeken emlé
kül, a legelőkön árnyékadóul megtartott tölgy
fákról nem szedeti senki. Pedig a l’orthesia 
igazi fészke ott van ám az ily helyeken.

Teljesen csak maga a természet segíthet, 
mely ugv van alkotva, hogy minden tultengés i 
ellen van ellenszere. Ez ellenszer meglévőn bő
ven a hernyók sokaságában, létföltétele a her
nyó járás utáni években arányosan felszaporo
dik. Ilyen ellenszer az állatvilágból a ezinke. 
Megtámadja különösen a gyürüspoltóknak pe
téit télben, ami különleges előny, mert épen a I

mény, hogv az elöljáróság vasárnap hívta össze a 
képviselőtestületet egv kedden tartandó közgyűlésre, 
melynek célja lett volna, hogy a tervezett iparya- 
sutnak gőzerővel leendő működésre az engedély 
megadassák. A közgyűlés meg is tartatott, bár ha 
az ily rövid időre összehívható nem volt.

A képviselőtestület a felszólaló előterjesztésére 
egy bizottságot küldött ki, amelynek feladatává té
tetett megállapítani, mennyiben tartattak meg az 
engedély megadásánál a törvény rendelkezései. A 
bizottság véleményének beérkezte után a közgyűlés 
határozni fog, szükséges-e az ügyet újból tárgyalni.

Ezután Czibur Bertalan orsz. képviselő jelen
tette, miszerint a kereskedelemügyi minisztériumban 
eljárt a Kossuth Lajos és a többi utcák burkolása 
tárgyában és Ígéretet kapott, hogy a burkolási mun
kálatok a jövő év tavaszán meg fognak kezdődni. 
Az összes költségek 246.000 koronába fognak ke
rülni és a városnak csupán 8700 koronával kell 
hozzájárulni.

A képviselőtestület tudomásul vette képvise
lőnk jelentését és közbenjárásáért neki köszönetét 
szavazott.

Majd olvastatott Sulyovszky István levele, a 
melyben díszpolgárrá történt megválasztatásáért kö
szönetét mond és kérte a várost, hogy a létesí
tendő mély furásu kút helyét jelölje meg. A köz
gyűlés, amennyiben geológiai szempontokból le
hetséges lesz, óhajtaná, hogy a kút a városháza, 
esetleg az izr. templom előtt legyen.

Végül olvastatott Sztáray Sándor gróf levele, 
melyben értesíti a várost, hogy a megyéi Ilid mel
lett a vágóhíd céljaira 600 Q öl terjedelmű terüle
tet enged át a városnak.

A képviselőtestület köszönetét mondott a gróf
nak az adományozásért és bizottságot küldött ki 
az uj vágóhíd létesítése tárgyában. Még több apró 
ügy elintéztetvén és ezzel a gyűlés véget ért.

= Hivatalos hirdetmény. Nagymihály köz
ség elöljárósága közhírré teszi, hogy az 1907. évre 
érvénynyel bíró képviselő választók névjegyzéke 
a község házánál f. évi junius hó 5-től 25-ig köz
szemlére kitétettek, mely idő alatt a hivatalos órák
ban azt bárki megtekintheti. A névjegyzék kiiga
zítására irányuló kérvények f. évi junius hó 5-től 
20-ig adhatók be, az ezekre tett észrevételek pedig 
junius hó 25-ig fogadtatnak el a község elöljáró
ságánál. — Az 190511907. évi fii. oszt, kereseti 
adóra vonatkozó kiszámítási javaslatokat tartalmazó 
kivetési lajstrom f. évi junius hó 8-tól kezdödőleg 
8 napi közszemlére kitétetik, mely idő alatt azt az 
érdekeltek a hivatalos órákban megtekinthetik.

Közigazgatási bejárás. Az uradalom ál
tal létesítendő mezőgazdasági vasút közigazgatási 
bejárása e hó 6-án történt. Dókus Gyula alispán, 
Hönsch Dezső főmérnök, a vasutigazgatóság, a ke
reskedelemügyi minisztérium és a többi érdekeltek 
jelenléte mellett megindult az eljárás, azonban ered
ményre nem vezetett és szerintünk az egész eljá
rás semmis. A város ugyan nem jutott megállapo
dásra az uradalommal és nem is irta alá a jegy
zőkönyvet. Konstatáljuk különben, miszerint jelen 
esetben törzsvagyon csonkításáról, de mindenesetre 
lényeges átalakításáról van szó, hiszen szolgalmi 
jogot kapna az uradalom. Már pedig ily esetben a 

peték gyűrűit nem vesszük észre a galy színé
hez hasonló színük miatt. Az élő hernyót éneklő 
madaraink, az egy géWcs-családot kivéve, nem 
bántják, mert szőrös; egyedül a kakuk s a ba
goly gyomra van úgy berendezve, hogy ezek 
megemésztésével is megbirkózik.

Sok az ellenségek száma a rovarvilágban. 
De nagyon érdekes tanulmány volna ezek be
ható ismertetése. De nagyon megbecsülnők e 
lényeket, melyekre eddig ügyet sem vetettünk. 
Ez ellenségek abban egyeznek, hogy a kárté
kony rovarok petéibe, hernyóiba, vagy bábjaiba 
rakják petéiket, amelyekből az álcák kikelnek 
s igy pusztítják azt, amit emberi erő pusztítani 
képtelen. A darázs-családba tartozik majd min
degyik. Vigasztalásul jelenthetem, hogy c da
rázsfajták már nagv számban jelentkeznek. Ér
tesültem, hogy a címeres, mezei poloskák szin
tén esküdt ellenei a mi ellenségeinknek : nyak- 
szirten szúrják a kapaszkodó, már bábozásra 
siető hernyót, keveset belőlük szívnak s men
nek uj áldozat után.

A növényvilágból való ellenségek: a pe- 
nészgombak, Botrytis, a legalaposabban dolgoz
nak, járványt, ragadós betegséget okozva, any
ucira, hogy sokszor nagv hernyórajok után’ a 
gyűjtő sem talál példányt gyűjteménye számára. 
Ugyanilyen hatása van az időjárásnak: hiszen, 
hogy nálunk igy pusztított a hernyó, annak 
részben oka a május havi meleg s az esőnek 
hiánya. De megvan a természetben az egyen
súly. Majd segít az Istenalkotta natúra, hogy a 
baj ne pusztítsa fáradozásunk gyümölcsét.

Az ezidei csapásnak még egy hátrányáról 
kell szótanom.

Ki ne ismerné az égető nyomokat, melye
ket a hernyó a testen hagy ? ' 

törvény értelmében egész más eljárás volt köve
tendő s miután ez mellőztetett, az engedély jogi
lag semmis.

= Közigazgatási bizottsági ülés. A várme
gyei közigazgatási bizottság f. ho 11-én tartja ren
des havi gyűlését a vármegyeháza nagjaermében. 
A gyűlés befejeztével a főispán a bizottsági tagok 
tiszteletére ebédet ad.

József Főherczeg Szanatórium-Egyesület 
és Tulipánkert megalakitása városunkban.

Folyó hó 6-án délután 3 órakor a Casinó 
helyiségében gyűlés tartatott, melyen megalakult 
városunkban a József Főherczeg Szanatórium-Egye
sület nagymihályi bizottsága és a Tulipánkert. A 
gyűlésen az esős időjárás dacára is sokan megje
lentek s ott láttuk Sztáray Sándorné grófnőt is. 
A megjelenteket Polányi Géza kir. közjegyző üd
vözölte, a ki szép beszéd keretében vázolta a lé
tesítendő Szanatórium magasztos és humánus cél
ját, ismertette s felolvasta az egyesület bizottsági 
szabályzatát s bejelentette, hogy a Szanatórium- 
Egyesület központi elnöksége által a tagok gyűj
tésére fölkért Polányi Gézáné Alexy Mariska úrnő 
ezen megbízatásában eljárt s egyedül Nagymihály 
városában sikerült mostanáig összesen 105 rendes 
és rendkívüli tagot összegyűjteni s a további gyűj
tés a városban s a vidéken még folyamatban van. 
Bemutatta ezután a tagok névsorát s felkéri Miklós 
Móricz dr. kórházi alorvost, hogy a tüdővész el
terjedt volta s az az elleni védekezésről orvosi 
szakértői tapasztalatait előadni szíveskedjék.

Miklós dr. készséggel tett eleget a felhívás
nak s nagy tudásra valló, szépen megconstruált 
beszédben ismertette a tüdővész betegségi jelensé
geit, ragályos természetét, hazánkban rendkívül el
terjedt voltát, az az elleni védekezés módját ; ma- 
gasztolólag felsorolja a József. Főherczeg Szanató
rium-Egyesület megbecsülhetetlen intézményének 
célját, áldásos hatását és berendezését és szivheli 
örömének ad kifejezést afölött, hogy a hazánk je
lesei által alkotott József Főherczeg Szanatórium- 
Egyesület Nagymihályon aránylag oly szép számú 
támogató hívekre talált, szerencsét kivált a meg
alakuló bizottságnak.

Ezek után a jelenlévők a József Főherczeg 
Szanatórium-Egyesület nagymihályi bizottságának 
megalakulását egyhangú határozattal kimondták s 
a bizottság védnökéül s egyszersmind elnökéül 
Gróf Sztáray Sándorné Öméltóságát kérték fel.

Sztáray Sándorné grófné a neki felajánlott 
védnöki és elnöki tisztet, mint az iránta megnyil
vánult megtisztelő bizalom jelét elfogadta s szép 
beszédben azon reményének adott kifejezést, hogy 
amily igaz lelkesedéssel csoportosult Nagymihály 
város közönsége a Szanatorinm-Egyesület dicső in
tézménye köré, épen olyan rendíthetetlen kitartás
sal és lelkesedéssel fog hozzájárulni e város kö
zönsége s a választandó tisztikar a rvtesitendö Sza
natórium fejlesztéséhez, ápolásához ée felvirágoz
tatásához, Ígéri, hogy a reá ruházott tisztnek tel
jes jóindulattal fog megfelelni az egyesületre s an
nak minden tagjára Isten áldását kéri. Indítványára 
Polányi Gézáné Alexy Mariska úrnőnek a'fiízott- 
ság megalakitása körül szerzett érdemeiért a .gyü-

Fölhólyagzik a bőr, ég, vizes kiütések fej
lődnek rajta. A helyi forróság érzet rábírja á;< 
emberi, hogy csillapításul vizet használjon: á. 
viszketeg érzet arra, hogy az érintett testrészt 
dörzsölje. Mindez csak élesíti a bajt. Mossuk 
meg a kellemetlen helyet tömény sóoldattai, 
szalamiaszeszszel, borszeszszel, vagy hintsük he 
rizsporral, hogy a bőr fölszáradjon. Vessük le 
a fehérneműt, vagy legalább a gallért, ha baj 
ért minket; a felsőkabát gallérját nedvesítsük 
meg spirituszszal, szalamiaszeszszel, mert in- 
ficiálva van a ruha is. Érdelükben, kertjeink
ben vigyázzunk, hogy gyermekeink ne hente
regjenek a fűben, földön: a hernyók levetett 
bőréből származó por ott van: testet ér s bő
rünk el lesz lepve viszkető pörsenésekkel. Az 
erdőmenti vizekben való fürdés hasonló kelle
metlenségeket hozhat ránk.

Megtörténhetik az is hogy a hernyó járta 
erdőből hozzák a tüzelő fát, ennek kergén, a 
repedések helyén ott székel e por. Kezűnk ré
vén izzadt nyákra kerülhet ez a bőrgyuladást 
okozó anyag s igy hátrányát télen is szenved
hetjük. A csillapító szerek a fentebbiek.

Óhajtanám, hogy jelen értekezésem, a ben
ne előforduló esetleges hibák, a szükséges ki
egészítések rábírnák szakembereinket, hogy e 
tárgyalást folytatnák, hogy egyrészt vigaszt nyer
jünk, hogy nem lesz ez mindig igy, másrészt 
megismerkedjünk minél több védekezési mód
dal, hogy agriculturánk fontos része, a gyü- 
mölcster nelés haladjon s meg ne állíthassa egy 
az idei vészhez hasonló csapás fejlődésében. 



lés egyhangú elismerést szavazott s érdemeit jegy- 
zokönyvben örökítették meg.

Ezek után áttértek a Tulipánkert eszméjére 
s azt szinten egy hangúlag s ugyancsak Gróf Sztórav 
Sandorne elnöklesével megalakitottnak jelentettek 
ki, a minek megtörténtével megválasztották a tisz
tikart s kijelölték a jegyzőkönyv hitelesítőket.

A tisztikar a következőleg alakult meg :
1 árselnökökül: Polányi Gézáné, Bajusz An- 

dorné és Dr. Glílck Samuné, orvosokul ■ Dr ör- 
ley Ödön, Dr. Widder Márk és Dr. .Miklós Mo- 
ív/Z>i.Ü^yés?ü'; ^PerJesy bajos, pénztárnokul: 
Walkowszky Béla, ellenőrül : Dr. Fuchs Ignácz 
jegyzőül: Pajor Jánost választottak meg.

Ugyanezen tisztikarral alakult miy a naev- 
mihályi Tulipánkert.

Megválasztottak még egy 26 tagú választ
mányt és vigalmi bizottságot, a melyeknek, úgy
szintén az egyesület tagjainak névjegyzékét jövő 
számunkban közöljük.

Az elnöklő Sztáray grófné ezután szívesen 
üdvözölte a tisztikart s működésűkre szerencsét 
kívánva, a gyűlést berekesztette. 5.

VEGYES HÍREK
— Lawn-Tennis. A nagymihályi újonnan 

alakult Lawn-Tennis társaság a Barnai szálló kert
jében épült tennis pályát f. hó 13-án szerdán ün
nepélyesen nyitja meg.

— Országos vásár. Nagymihályon junius 
hó 11. és 12-ik napjain országos vásár fog tar
tatni.

— Tulipánestély Ujhelyben. Ujhely városá
nak s vidékének közönsége régi idők óta nem gyö
nyörködött oly magas művészi színvonalon álló ér
tékes előadásba-., nint junius 5-én este. A fősze
replők neve már magában kész programmot jelen
tett és az előadás a legoptimistább reményeket is 
kielégítette. A tündéri fénynyel kivilágított színház 
este fél 8 órára teljesen megtelt. Zemplén várme
gye mágnásai, előkelőségei, a szellemi arisztokrácia 
igazi közgyűlése volt ez az este. Pár perccel fél 8 
után tulipánnal a kezében Hönsch leu jelent meg 
a színpadon és előadta Dr. Búza Barna ez alka
lomra irt prológusát. A „Tulipánkert" élőkép pe
dig. ami ezután következett, elragadóan szép volt. 
A tulipánokat apró gyermekek csoportja képezte; 
mindegyik maga egy élő tulipán. Gróf Mailáth Jó- 
zsefné zongorajátéka volt a következő programm- 
pont. Úgy őt, mint az utána következő Fedák Sá
rit, aki dalait adta elő, lelkesen ünnepelték. Fedák 
Sári után az országos hírre jutott Fráter Lóránt 
lépett a színpadra, kinek gyönyörű iskolázottsággal 
előadott énekszámait Tárnái Lajos kisérte zongo
rán. Utána ismét Fedák Sári Verő Györgynek „Pi
ros almák" c. magánjelenetét játszotta. Griási taps 
és éljenzés volt a jutalma. Majd a „Bernáték ki- 
kocsiznak" c. bohózatot játszották el lsépy Zoltán, 
lsépy Zoltánná és Bajusz Zoltán. Heltay Jenő köz
ismert, pompás budapesti alakjai állandó derültsé
get keltettek. Ezzel a programúi ki is lett merítve 
és 11 óra után a fényes közönség a vármegyehá
zára vonult, melynek nagytermében kitünően sike
rült táncmulatság tartatott — hajnalig.

— Eljegyzés. Grílnbaum Izidor királyhel- 
meczi kereskedő janius Ilii 3-án eljegyezte Mosko- 
vics Laura kisasszonyt Ungvárqn.

— Kiadónk sajtópere. Elénk emlékezetében 
lesz még t. olvasóinknak azon körülmény, hogy 
a» Istenben boldogult Fejérváry kormány t. éjjeli 
ügyészei lapmik kiadóját Látldai Józsefet sem kí
mélték meg a hercze-hurczától s ízért, mert egy 

vármegyei vonatkozású közleménynek lap
jában hdyeiPMlMUr imlilizahis m.att saj'ópert in 
ditottal. ellene. Most, hogy 'Z említett kormány 
örök pihenőre tért — legyen i-ki könny" a föld 
— Lándai ellen is megszűnte • a a '•ival ln nyo
mozati eljárást s erről a sátoraljaújhelyi kit. ügyész
ség öt e napokban kiértesítette.

__ Lopás. Fiatalon rossz útra, a bún 1 (tő
jére tért Szmarzsik János 15 éves kárásznál 
hancz. A múlt hó 22-én betört Gyurócsil: ■ >y-' ,yy 
sámogyi lakos házába, ahonnan különféle igá
kat lopott el. Az elmúlt hó 27-én pedig l si.se- 
hovszki Mihályné

■u-

-* ............ » karásznai lakos kárára követett í
el'ééjébban betöréses lopást, kitől mint. • ■ ’.OO ko- ) 
róna értékű holmit lopott el. Azonban ez alkalom- | 
mai rajtavesztett, mert a csendőrség elfogta es át
adta a helybeli kir. járáslnrosagnak. a Imi a jele . 
ifjút nyomban pártfogás alá vettek.

Tűz Morván. Nagy tűz fenyegette m. hó I ben Mrawcsák kíséretül szegődik Liszkának s így 
Morva cí..a-,... • ■ .31-én Morva községet. Kotfer György és szom

szédjának lakóháza gyuladt ki és mindkettő porrá 
egett. Csak nagy erőkifejtéssel sikerűit a tüzet lo
kalizálni s Így a községet a teljes pusztulástól meg
menteni. A tűz keletkezésének oka a rossz kémény 
begyulladása volt. A kár, minthogy az épületek 
biztosítva nem voltak, 800 korona.

Értesítés. A helybeli ev. ref. fiók-egyház 
híveivel szívesen tudatom, hogy vasárnap f. ho 
10-én ev. ref. istentisztelet lesz az állami iskola 
IV. leányosztályu tantermében, ahol is az úri szt.- 
vacsora is kiosztásra kerül. Klóin Sándor, e. jegyző.

Tolvajvilág. Folyó hó 4-én éjjel Aczél 
Dezső helybeli lakos cselédjéhez beállított egy is
meretlen nő, a ki keserves hangon elpanaszolta, 
hogy nincs hol meghálnia. A könyörületes szivii, 
de gondatlan cselédet az ismeretlen nő rimánko- 
dá.ta annyira meghatotta, hogy végtére is meg
engedte neki, hogy a konyhában vele együtt meg
háljon. Éjjel aztán a nyájas idegen a cseléd gaz
dájának kabátjából 40 koronát kilopva, elillant. Az 
esetről másnap jelentést tettek a csendőrségnek, a 
mely kinyomozta, hogy a szédelgő Biznicz Anna 
nevű munkácsi születésű nő, akit azonban kézre- 
keriteni ez ideig nem sikerült.

— Fürdő megnyitás. A jószai fürdő junius 
ho 3-án megnyílt. Üdülőknek csendes és igen nyu
galmas hely, amellett pedig igen olcsó is. — Egv 
szoba napi ára 1 K 20 f.-től 1 K 40 fill.-ig ; egy 
fürdő dija 60 fiit. Vize, levegője igen egészséges. 
Posta helyben van. Az élelmezés és italárak szin
tén alacsonyak.

— Lólopás. Alsó-Körtvélyesen az elmúlt pén
teken éjjel Tomár Mihály községi bíró istállójából 
két lovat elloptak. A csendőrség megállapította, mi
szerint oláh cigányok lehettek csak a tettesek, a 
kiket azonban még eddig nem sikerült kinyomozni.

A Ferencz József keserüviz a gyógy- 
kincsek egyik legértékesebb része és évenkint sok 
millió palackban az egész világba szétküldetik. 
Kérjünk határozottan Ferencz József keseriivizet, 
nehogy valamely csekély értékű utánzatot kapjunk.

Művészi képet levelező-lapok nagy választék
ban kaphatók Landesman B. könyvkereskedésében. 

Az ifjúsági egyesület mulatsága.
A „Nagymihályi Ifjúsági Egyesület" f. hó 4-én 

pünkösd másodnapján a Barnai szálló nagytermé
ben műkedvelői előállással egybekötött táncvigal
mat rendezett, mely alkalommal színre került Tóth 
Ede .A toloncz' ciniü népszínműve. Bár az elő
adás fél 8 órára volt hirdetve, mégis fél 9 óra is 
elmúlt, midőn az előadáshoz hozzáfogtak, amely 
késedelemért nem lehet eléggé megróvni közönsé
günket, a miért minden alkalommal ily kisvárosi 
szokásról tesz tanúságot, mert nyilvánvalólag an
nak tulajdonítható a késedelem oka, hogy mindenki 
attól tart, hogy első lesz s ezt — miért, miért nem 
— „nem illő"-nek tartják. Reméljük, hogy ezen fel
szólalásunknak meglesz az a foganatja, hogy kö
zönségünk letesz ezen szokásáról s derék műked
velőinket nem fogja váratni magára.

Magáról az előadásról csak jót mondhatunk, 
mert a szereplők mindegyike nemcsak megállta he
lyét, hanem igyekezett szerepét közmegelégedésre 
betölteni s bizony Felsömagyarországban nem sok 
kis város dicsekedhetik olyan jeles műkedvelőkkel, 
mint Nagymihály. A darab meséje eléggé ismere
tes s röviden a következő: Kontra Fridolin buda
pesti magánzó (Dzsuppa András) és Krizsa feleségé
nek (Gyenes Mariska) Miklós nevű fia (Onuska P. 
Andor) szerelmes Angyal Liszkába (Gyenes Katica) 
aki cseléd Kontráéknál. A mama természetesen hal
lani sem akar arról, hogy fia egy cselédleányt ve
gyen feleségül s mindenáron megakarja akadályozni 
ezen frigyet és minden néven nevezendő nehézsé
geket gördít a szerelmesek terve elé. Kapóra jön, 
hogy Kontráék távollétében Mrawcsák, öreg ván
dorló legény (ifj. Mastsenyik Ede) belopódzik Kont- 
ráek lakásába és onnét minden elemelhető dolgot, 
igv készpénzt, ékszert stb. elkezd. Midőn pedig 
Kontráné hazaérkezte után minderről értesül s az 
üresen maradt szekrényt megpillantja, a lopást rá
fogja cselédjére, Angyal Liszkára, öt a rendőrségre 
kísérteti, a rendőrség pedig Liszkát illetőségi he- 

y j lyére, Cseresnyés mezővároskába toloncoltatja. Köz-

érkeznek meg Cseresnyésre. Itt a jövevények meg
ismerkednek Ördög Sára (Onuska Róza) vén kol- 
dusasszonynyal. utóbbi udvarolni kezd Mrawcsák- 
nak, de ez nem hajlik a szavára, hanem inkább 
Liszkára veti a szemét, ki azonban csak tettetést 
színlel, amidőn Mraucsák szerelmi ajánlatát elfo
gadni látszik, mert ö még mindig rabja annak a 
bizonyos érzelemnek, amit közönségesen szerelem
nek nevezünk és csak Miklós után vágyódik s mi
után ezen vágya hiú ábrándnak bizonyul, gyufa
oldattal meg akarja magát mérgezni, közben föl
ismeri Ördög Sárában édesanyját, kit annyira meg
rendít e váratlan öröm, hogy rosszul lesz s azon 
hiszemben, hogy az jóságos orvosság, amit Liszka 
hozott, megissza és attól meghal. Majd Miklós el
jön Cseresnyésre Ábris (Dzsuppa Ferencz) barát
jához. s itt megtalálja Liszkát; Megérkezik Miklós 
anyja is s most már beleegyezik abba, hogy a sze
relmesek egymáséi legyenek, l.iszka elfogatja Mraw- 
csákot. mint az igazi tolvajt s ezzel a darab véget ér.

A szereplőkről csak jót mondhatunk. Gyenes 
Mariska (Krizsa) szerepét igen jól játszotta. Angyal 
Liszkát Gyenes Katica sok elevenséggel s közvet
lenséggel adta és különösen kellemes énekével ér
demelte ki a közönség dicséretét; méltó partnere 
volt Onuska P. Andor. Mrawcsák öreg vándorló 
legény szerepében ifj. Mastsenyik Ede tűnt ki, ala
kítása olyan jó volt, hogy a közönség zajos taps
sal honorálta játékát. Ördög Sára koldusaszszony 
szerepét Onuska Róza ügyesen töltötte be, Ábris 
mészároslegény szerepében Dzsuppa Ferenc, Kontra 
Fridolin budapesti magánzó szerepében Dzsuppa 
András. Lőrinc szerepében Bóbis József, János bá
csi korházi felügyelő szerepében Balyó György tet
szést aratott. Jók voltak a kisvárosi zsidókisasszo
nyok szerepében Hoszpodár Mariska, Belász Etel, 
Zboján Ilona és MUller Teréz. Hozzájárultak az est 
sikeréhez Bujdos Juliska, Szlavatinszky Béla, ifj. 
Alexa Mihály, Horváth Andor s Dzsuppa István. 
A szereplők mind jól betanulták és kitünően ala
kították szerepeiket, ami Kneiszl Emil, a fáradha
tatlan buzgóságu rendező érdeme, mig a kar össz
hangzó működéséért Klain Sándort illeti dicséret.

A szereplők mindegyike kitünően volt masz
kírozva, ami Herczik Béla s Markovics Géza fod
rászok ügyességére vall.

Az élőadást tánc követte, mely a legjobb han
gulatban csak a késő reggeli órákban ért véget.

Jóleső örömmel jegyezzük fel városunk vil
lamos korszakának azon vívmányát, hogy a Barnai 
szálló nagyterme, ahol az. előadás megtartatott, igazi 
nagyvárosi színház képét nyújtotta, mert előadás 
közben a nézőtér elsötétült I Riporter.

EaUI.'a »«rkaa*tő : Dr. Kállai Jóxaaf. 

Kiadóhivatali raUvazatő : Lándal Jóxxxf.

Kalinovszky Sándor 
kalaposmester Nagymihályon.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 
hogy Nagymihályon, Kapitány-utca 8. sz. alatt 
egy

kalaptisztitó intézetet 
rendeztem be, melyben mindennemű puha és 
kemény kalapok, úgyszintén czillnderek kifo
gástalanul tisztittatnak és vasaltatnak.

Minta szerinti kalap megrendelések saját 
műhelyemben jutányosán és pontosan eszkö
zöltetnek.

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
tisztelettel kéri

Kalinovszky Sándor.

Bor eladás.
Saját termésű VINNAI BORAIMAT lite
renként 40 kr.-jával, s 1901. évi ASSZÚ 
GYÓOYBOROMAT félliterenként 2 frt 50 
krajcárjával árusítom.

WIDDEB, JBÉL.A.



Hornyos tetöcserép
Tisztelettel adom tudomására a t vevőkízönsópnek, hogy sikoríUt 

egy kerékpár-gyár feloszlásánál az összes raktáron levő 

w*  KERÉKPÁROKAT -mg
407. győri áron alul megvennem, minélfogva azon kellemes helyzetbe 
jutottam, hogy egy kerékpárt, a melynek gyári ára 220 korona volt, 

; 150 koronáért adhatok. A kerékpár elsörendö kOleö és
belső gummival, szabadon futóval, nagy áttételű korongos lánczkerék- 
ksl van ellátva. — Ezenkívül dúsan felszerelt raktárt tartok
=_== kerékpár-alkatrészekben................=

K t vevőközönség ennélfogva saját érdekének szolgál, ha szük
ségletét — amíg e tetemes leszállított áru kerékpár készletem tart — 
nálam fedezi.

Szives támogatásért esd kiváló tisztelettel
HAUPT HERMÁN kcrékpárkcreskodő NAGYMIHÁLYON.

Igen tisztelt építő közönség!
Köztudomású dolog, hogy Beregszászon 

készül a legjobb, legkönnyebb

a mely a legkitűnőbb, legtartósabb és leg
olcsóbb tetőt adja- — Tessék próbát tenni, 
ajánlatot kérni

KONT MANÓ
alagcső- és gőztéglagyárától BEREGSZÁSZON.

Viszontelárusitők kerestetnek fa- 

kereskedők s vállalkozók személyében.
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PALA
CLAYTON & SHUTTLEWORTH

Budapeat, VÓo«l»li:örút G8g
Utal • legjotányoMbb tr*l<  mU«tt aJánHatnMn

Locomobil és gőz cséplőgépek,
ozalmekaaaloiők, járgany-caáplégöpek, lóhere ■ oeéplők, 

Uextltő-roaták, konkolyoaók, kaeiálő- Se eretőgdpok. 
szénagyOjtők, boronák, aorvetőgepek, Plánét jr. 

kapalök, eaeeakevagök, rSpavigók. kukoricáé- 
morzaolök, daralök, őrlőmalmok, egyetemes 

eoaöl-ekök. 0- öa 3-v.au ekék áa minden
•n*k  gaidaaágl gépek.

Van szerencsém a n. é. közönség b. 
tudomására hozni, hogy Jíagymihályban 
Jlndrássg íDénes-utcza 20. szám alatt

építési irodát 
nyitottam. — Slvállalok az építési szak
mába vágó mindennemű munkát, terveket, 
költségvetéseket a legpontosabb kivitelben.

Szives pártfogást kérve, maradok 

kiváló tisztelettel

Gyulay Lajos
oki. építész.
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MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:
ETERNIT MÜVEK 

ATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. andrássy-út33.

Elárusító hely:

Brügler Lajos Nagymihály,
Lntwak és Klinghofer Homonna.

Legfinomabb a maga nemében a

„GERES“ étel-zsír
(kókuszdiókból)'

Tészta-, pecsenye-sütéshez és a főzéshez

Schicht György 
„CEFIES“ 

tápszermüvek osztálya 

AUSSIG E/m.

Nyom. Lendeemea B. könyvnyomdájában


