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Kéziratok nem adatnak vissza.
Borinaittetlan levelek nem fogadtatnak .1.
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díjak küldendők :
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Magyar sikerek.
Magyarország mértföldjáró léptekkel ha

lad előre a sikerek utján. Ha igy halad to
vább, a külföld tudomást vesz végre arról, 
hogy van magyar kereskedelem, ipar és 
mezőgazdaság, és ha ezt tudomásul veszi, 
nyugodtak lehetünk, mert el fognak múlni 
a közjogi tévedések, amelyek révén a kül
föld annyiszor kebelezett be Ausztriába ben
nünket. A napokban elhunyt Lustkandl ur 
nyugtalanul forgolódik majd sírjában, Ma
gyarország Hongrie lesz a külföld előtt és 
nem Autriche.

Magyarország uj sikereinek fokozói a 
milánói és bukaresti kiállítások. A milánói 
nemzetközi kiállításon olyan nagyjelentőségű 
sikere volt a magyar osztálynak, hogy az 
Itáliába zarándokoló Európa, Amerika és a 
többi világrészek oda voltak a csodálkozás
tól. Képzelhető, hogy volt is fejtörés a cso
dálkozó külföldiek között: vájjon hova is te
gyék geográfiái és nemzetpolitikai ismere
teikben ezt a furcsa nevű országot, amely
nek olyan gyönyörű leállítása van ?

A közelmúlt orosz-japán háborúban a 
japán vitézségnek s a japán faji erényeknek 
hirtelen felismerése hatott csak a szenzáció
nak olyan erejével, mint a magyar ipari és 
mezőgazdasági produktivitásnak ez a fölfe
dezése. A magyar iparnak, kereskedelemnek 
és mezőgazdaságnak e sikerére ráduplázott 
a bukaresti kiállításon aratott siker. A bu
karesti kiállítás nemzeti jellegű, de a román
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Egy nap az Adrián.
Irta : Oppltz Sándor.

Félve bocsátkozik a tengerre, sőt még egy 
nagyobb tóra vagy folyamra nem egy utas. Nem 
a hajótörés, összeülközés, zátonyra jutás, tűz, 
stb. okozza a félelmet s igy nem az elpusztu
lás veszedelme ejti aggodalomba, hanem más 
kellemetlenség, melynek elkerülése kedvéért 
inkább hosszú vargabetűt csinál szárazföldön 
vasúttal.

E rém, melytől teljes joggal félünk, a ten
geri betegség.

E sorok Írójának volt alkalma az utazás 
gyönyöreinek ezt a nemét is átélvezni s min
denha emlékezni fog az órákra, melyek alatt 
e szörnyeteggel vívódott, s azokra a percekre, 
melyekben a katasztrófák bekövetkeztek.

Ha az utas túl van a bajon, ha már nyo
mát sem érzi a kiállott szenvedésnek, rendsze
rint mosolyogva mondja el emlékeit s okul ál
lítja a vihart, a toronvmagasságu hullámokat, 
a hajónak salto mortafe-it.

Pedig elég nagy a baj; s nincs is arra 
szükség, hogy hajót fölborító vihar legyen. Elég 
a tengernek rónasága, elég a hajónak néhány 
méternyi libegőse.

Megkísérlem — elhagyva az elhagyandó- 
kat — leírni ezt az ijjesztő bajt, a melynek — 
— hála Istennek ! — rövidebb utazásnál nin
csenek súlyos következményei, a mely azért 
ne riasszon vissza attól, hogy a tengerrel, e 
gyönyörű szép fogalommal tényleg megismer

kormány a kiállításra meghívta azokat az 
országokat is, amelyeknek nagy az export
juk Romániába. A meghívottak közt voltak 
elsősorban Magyarország és Ausztria. A kö
zösség tehát ide is elkísért bennünket az 
osztrákokkal. Hanem a kiállítás maga ez
úttal nem volt közös ügy.

A magyar ipar és kereskedelem vezető 
férfiainak nagy feladat jutott osztályrészükül. 
Leverni az osztrákot, a nagy ellenséget nem 
a közjogi tusakodás, nem is a stratégiai tu
domány, hanem az ipari és kereskedelmi 
előrehaladottság s munka fegyvereivel. Nagy 
feladat volt ez, mert Románia nem az a ta
laj, ahol a magyar törekvéseknek a legki
sebb kedvezést is nyújtanák s ahol a ver
senyben a rokonszenv bennünket illetne. 
Lueger ur, a mi csufszáju ellenségünk pe
dig alattomos kirándulással is gondoskodott 
arról, hogy a románok nem létező rokon- 
szenve irányunkban még lejebb szálljon a 
fagyponton.

Es hiába ennek, hiába mindennek, a 
magyar osztálynak a bukaresti kiállításon 
rendkívüli sikere volt. .Leverte az osztrák pa- 
villont s mi sikereink jegyzékét tehát meg
tolhatjuk a ránk nézve legfontosabb pasz- 
szussal, mert az ellenségünkkel számoltunk 
le egyúttal.

A magyar kiállítások sikere örömmel 
tölti el a szivünket és bizakodó reménység
gel tölt el bennünket, mert e sikerek nem 
illuziorius és csillogó ideális jelentőségű kö
rülményeken nyugosznak, hanem reális té

kedjék, s útrövidítés által zsebét is megkímélje 
a túlságos megkönnyebüléstől.

És nem mindenkin fog ki e baj és nem 
minden körülmények között.

Még ha valaki tapasztalta is valami Duna 
hajón, hogy utazás közben nem érezte magát 
ugv mint szárazon, ha felvonókészüléken ha
ladva ugv érzi, mintha vérének keringésében 
valami zavar áll elő, ne feljen, szépet lát, szé
pet tapasztal a tengeren, olyat, a mit másutt 
nem élvezhet. Fölér az néhány órai roszullét- 
tcl. Csak egy kicsit tudjon tűrni.

Hölgyeink tudják hogy mi vár reájuk, ha 
léghuzatos' bálteremben mulatnak, tudják, hogy 
a kávégyülekezetekben egy-egy szelet torta 
megárt gyomruknak tudják előre, hogy döcö
gős kocsin tett kirándulás nem használ nekik, 
tudják szóval, hogy mind c szórakozások ala
pos migrén, hatalmas fejfájás lesz a gyümölcse, 
mégis csak jó kedvvel vesznek részt minden 
olvan mulatságon, a melyről azt hiszik, hogy 
ő ’nélkülök hézagos marad. Uraink tapasztalják, 
hogy a »Katzenjammer« nem tartozik az első
rangú élvezetek közé és mégis részt vesznek 
ez okozatnak okaiban.

A tengeri betegség is hasonló ezekhez a 
következményekhez.

A mit ismerünk, attól kevésbé félünk s 
ezért kisértem meg lefestését annak a mit lát
tam, és — nem tehetek róla — átéltem.

Vegyük föl a példát, hogy nappali hajó
járattal iparkodunk Fiúméból Venezia felé; hi
szen a legtöbb magyar ezt a tengeri utat te
szi meg, mint olcsó' és közvetlen közlekedést 
a szép Itáliába.

A kikötőből elindulunk a .Dániel Ernő.-n 
vagy talán a »Hegedűs Sándor.-on a magvar- 
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nyeken. Bízva bízunk jövendőnkben, mert 
olyan alapozó munkát látunk, amelyen nem 
épülhet fel más, mint a független, erős, gaz
dag Magyarország. Ez az ut a boldogulás 
útja. Sic itur ad astra!

VÁRMEGYE ÉS VÁROS.

Képviselőtestületi ülés. Nagymihály város 
képviselőtestülete f. hó 3-án Bajusz Andor főszol
gabíró elnöklete mellett ülést tartott, melynek egye
düli tárgya a f. évi junius hó 19-én megejtett vá
lasztás folytán a képviselőtestület megalakulása volt. 
Az elnöklő főszolgabíró megállapította, hogy a vá
lasztás ellen sem felebbezés, sem pedig a megvá
lasztott tagok választhatása ellen panasz be nem 
érkezett, minek folytán a választást igazoltnak és 
a képviselőtestületet megalakultunk jelentette ki. 
Tárgyaltatott még Pajor János segédjegyző 3 heti 
szabadság és betegségére való hivatkozással ltX) 
kor. segély engedélyezése iránti kérvénye, mely sza
badságot a képviselőtestület engedélyezte és Hor
váth Sándor indítványára 2(X) kor. segélyt szava
zott meg az érdemes segédjegyzönek. Miután még 
Müller Salamon sörgyári felügyelőt a község kö
telékébe felvették, az ülés véget ért.

Előfizetési fellxi-vás.
Julius hó 1-vel uj elójizeté.s nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kr.rjiik mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük junius hó végével lejárt, hogy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére^ hogy számadásainkban mi is ren 
det tarthassunk.

A „Félső-Zemplen“ kiadóhivatala.

horvát gőzhajózási társulat teremgőzöseinek 
egyikén. Az utazó közönség, melyben számot
tevő tényezők a nászutazó párocskák, gyönyör
ködik a szép város amflteatralis fekvésében, 
— az utóbbiak egymásban, — a Karsztnak ma
gas hegyláncában, e hegylánc/ lejtőire odara
gasztott községekben, a Tersattó várban; majd 
a kikötőből jobb felől a Portorci öböl bejáró
jában, a mellette elhelyezkedő magyar fürdő
ben, baloldalt az adriai szigeteken. Föltekin
tünk a Monté Maggiore ködös csúcsára, mely 
nyugatról védi a Quarnerót; kíváncsian lessük 
I.ovranát, Abbáziát, lkát, a mint a Monté Mag
giore talpán a tengerbe nyúlnak. Hogy többen 
legyenek, a kiken a tengeri betegség jelensé
geit tanulmányozhassuk, itt is csolnakokon várja 
a hajót néhány uj pár, Abbáziái rózsabokrot 
tartva, itt-ott egy-egy mamós kíséretében. A 
tenger kissé nagyobb hullámot vetett. (Mellet
tünk állott egy megcsontosodott agglegény, a 
ki elég csúnya volt ahoz, hogy ettől a minő
sítéstől ne egy könnyen szabadulhasson, s el
mordult, hogy a tenger protestál, azért kezd 
izgulni, a mi nem jó jel arra, ki nem párosán 
utazik.)

Zakatolunk tovább, Fiume, a mi sz. ko
ronánk gyöngye, már jó távolból int át mi- 
hozzánk.

Szépnek, hatalmasnak találjuk a hajó gép
jét, gyönyörűnek a gyöngyöző légggömböcské- 
ket, melyeket a hajó csavarja sodor az azur- 
szint játszó vízbe; érdekkel kísérjük a sirályo
kat, melyek cgv ideig velünk jönnek. Intőnk 
a hajóinasoknak, hogy helyezzék el a ponyvás 
székeket s letesszük magunkat rájuk, csodálva 
a tengert, mely még nincs itt, csodálva a ma
gyar ellentálló virtust, mely oly könnyen hall
gatott a hívásra : .Tengerré magyar!« A tár-



VEGYES HÍREK
— Személyi hír. Czibur Bertalan. kerületünk 

országgyűlési képv Lelője a parlamenti tanácskozá
sokra Budapestre utazott.

Kinevezés. A főispán Dr. Ligeti Albert 
homonnai közkórházi alorvost ezen közkorhaz igaz
gató-főorvosává kinevezte.

Gondnokválasztás. Szép kitüntetés érte 
Bódy Győzőt, a nagymihályi gazdasági bank köny
velőjét. A pazdicsi ág. ev. egyház ugyanis gond
nokká választotta meg.

Iskolai évzáró ünnepély. A nagymihályi 
állatni elemi iskolában a szokásos évzáró ünnepély 
június hó 29-én tartatott meg. A növendékek már 
a korai órákban jöttek össze és isteni tisztelet után 
az óvoda kertjébe vonultak, ahol a tanügy számos 
barátja és a szülök szép számban jelentek meg. 
Mathiász József igazgató szép és megható beszéd 
kíséretében zárta be az elmúlt iskolai évet, szivükre 
kötvén a tanulóknak, hogy a szünidő alatt is gon
doljanak az iskolára. Majd kiosztották a pénz és 
könyv jutalmakat, aminek megtörténte után az is
kola kapui két hónapra bezárultak.

— Blrtokvétel. Széany Sándor gróf ordas- 
falvai birtokát az odavaló gazdák örök áron meg
vették.

— Uj iskola. A nagymihályi izraelita hitköz
ség a Jókai-utcában lévő telkén egy modern iskola
épületet emel. Az építkezési terv most a közigaz
gatási bizottság elé kerül, amely hivatva van an
nak jóváhagyása tárgyában intézkedni. Az iskola 
építését Stark Hermán vállalkozónak adta ki a hit
község.

Korlátlan Italmérések szaporítása. A 
korlátlan italmérési engedélyek megállapítása tár
gyában f. bér 10-én a sátoraljaújhelyi pénzügyigaz- 
gatóság egy kiküldötte érkezik városunkba. A pénz
ügyigazgatóság felhívta az. elöljáróságot, hogy ki
küldöttének az összes ez ügyre vonatkozó adato
kat bocsássa rendelkezésére. A lakosság számának 
növekedése teszi indokolttá a korlátlan italmérések 
szaporítását.

Nyári táncmulatság. A nagymihályi ifjú
sági egyesület saját alaptőkéje gyarapítására f. ho 
8-án délután fél 2 órakor a „\örösház“-erdöhen 
és este fél 8 órakor a Strömpl-szálló összes ter
meiben szerpentin, konfetti és világpostával egybe
kötött nyári táncmulatságot rendez. Belépő díj az 
erdőbe .30 fillér, tánchoz 1 K 20 fillér. A hölgyek 
táncdijat nem fizetnek. A tánchoz váltott jegyek az 
esti mulatságra is érvényesek. Feliilfizetések köszö
nettel fogadtatnak és hírlapikig nyugtáztatnak. Az 
erdőben jó magyar konyháról és italokról a ren
dezőség gondoskodik. Kedvezőtlen idő esetén a mu
latság f. hét 15-én lesz megtartva.

salgás magasan szárnyal Vcneziának szele i 
ihlet meg minkéi, a tenger Signoriájának po- 1 
ezise meghatolt már jó előre.

Veglia szigetének Halai erdővel borított 
magaslatait már kezdi fedni a l'.herso sziget, 
nyugatról még leint a magas hegy, béke, bol
dogság és remény sugárzik az arezokon.

A hajó étkezőjének kezelője körüljár, 
könyvecskéjéből lépve az utalványokat a köz
ebédhez: Meloztalik tabledó? •Mindenesetre !« 
hiszen a sós lenget i levegő kellős élvágyra in
gerel ! s a beszuggeráll élvágy, mintha már kez
dene jelentkezni, úgy örülünk az ebédnek.

Föltűnik l.ussin szigele, a Quarneró szé
lesedik, vize nyugtalanabbá lesz, mell itt már 
betalál az Adriának szele. A székeket a hajó 
két végéről a középre, a kémény mellé viszik. 
A kél végén már meglehetős nagy a kiilömb- 
ség a hajó legmagasabb és legmélyebb állása 
közöli A fiatal férjek szaladnak a podgvász
hoz kirántják a kendőket és sálokai : a szél 
kezd hideggé és élénkebbé válni.

Valami kellemetlen érzés kezd a publi
kum egy részén erőt venni. Most még csak a 
gy engébb nembéli részen. A hol a nászulon 
járó pár három tőiről áll, olt az egyik, a férj 
vegyes érzelmekkel tekint a védőszárnyai alá 
helyezkedett hölgyekre. Vegyesek az érzelmek, 
mert látja, hogy egy neki kedves arcról hogvan 
tűnik az üde pir, mely olyan jól festett s he
lyébe ül valami falcó-szürkcbe oltott sárgaság ; 
s aggodalom tölti el a férfi keblet, nielvet csak 
az enyhít, hogy a másik hölgynek arcán a fakó
szürke mélyebb, a sárga szín világitóbb l)c is 
csúnyán van a liatal férjek szive teremtve, hogy 
a karöröm oly hamar virít ki Irénné, mely azl 
mondja: >Maradlál volna otthon!• (Kire ismét

— Tűz. F. hó 3-án. kedden éjjel 12 óra táj
ban tüzolló-körtök riadó harsonája verte fel az éj
szaka csöndjét. Tűz van. tűz van! A rémes kiál
tás végigzugott az utcákon és csakhamar vágtató 
szekerek robogása és a megriadt lakosság zűrza
varos moraja hallatszott. Az alvó város megmoz
dult. A kapuk egymásután nyíltak meg és az első 
álmukból felwn emberek arcukon a rémület kife
jezésével. hiányo .an öltözve sereglettek az utcára. 
Az óriási lángtenger pirogra festette az eget s nap
pali világosságot árasztott. A város szive égett. — 
Bucsinszky Lajos házában keletkezett a tűz eddig 
ismeretlen okokból és oly gyorsan harapózott to
vább. hogy mire a gyorsan elősiető tűzoltók a men
tési munkai; tokhoz fogtak, már recsegve-ropogva 
szakado/tak a súlyos gerendák. A pánikot növelte 
az a körülmény, hogy a tűz a szeszraktárban ke
letkezett és igy minden pillanatban robbanástól le
hetett tartani. Derék tűzoltóságunk valóban ember- 
feletti munkát fejtett ki. mikor élete veszélyezteté
sével igyekezett menteni, amit lehetett. A mentési 
munkálatokat megnehezítette az állandó rettegés
ben tartott szomszédok fejvesztett kavarodása, akik 
értékesebb ingóiknak biztos helyre juttatásán fára
doztak. Lárma, sikongas, jajveszékelés borzalmas 
hangzavarba folyt össze, melyből csak a tűzoltók 
röviden, határozottan pattogó vezényszavai hallat
szottak ki ‘iszián és éi'hetően. A tűz eközben át
terjedt a Rontsinszky és Dr. Pogány-íé\e ház ud
vari helyiségei-e is. Ekkor már a környék apraja- 
nagvja olt volt a tűznél, mely borzalmasságában 
is fenséges látványt nyújtott; közbe-közbe kisebb*  
nagvobb robbanások voltak hallhatok, amint a vib
ráló lángnyelvek a szeszszel telt hordókat kezdték 
körülnyaldosni. A csendörség és rendőrség karöltve 

I segédkézén a feladatukat halálmegvetö bátorsággal 
I teljesitő tűzoltóknak. Felverték a szekeres gazdákat, 

akik kénytelenek voltak lovaikat a mentési mun
kálatokhoz előállítani. Kitűnő és megbecsülhetetlen 
szolgálatot tett a Laborc parija melletti a város tu
lajdonát képező ház pincéjében elhelyezett villanyos 
szivattyú és külön dicséret illeti meg a villany telep 
vezetőségét, mely kevéssel a tűz kitörése után az 
egész várost kivilágította. De minden dicséret ke
vés a mi derék és buzgó tűzoltó-testületünk érde
meinek magasztalásara. mely nélkül alkalmasint az 
egész Kossuth Lajos-utca a lángok martalékává lett 
volna és ma talán puszta falak és kormos geren
dák között a tüzkárosultak siránkozása töltené be 
a léget. A kár igy is hozzávetőleg 10.000 korona, 
mely azonban — az épületek biztosítva lévén — 
teljes összegében meg fog térülni.

Anyakönyvi statisztika. A nagymihályi 
anyakönyvi hivatal statisztikai kimutatásából kö
zöljük. hogy Nagyniihályon az elmúlt félévben 37 
házasság köttetett, 149 születés és 105 halálozás 
történt. A lakosság lehat lélekkel szaporodott.

az a bizonyos megt sonlosodotl agglegény te
reik*  ligycímünket )

• Kérek vizel '< — Kérek egy kis fekete 
kávét! — Kérek konyakot! — hangzik fel a 
már kínos nyöszörgéshez hasonló kérelem, 
gyógy itószerl keresve a főfájás és az ezzel kap
csolatos érzelmek ellen

A publikum nagy része állhatatosan tartja 
magát : sétál, szivarozik, reggelizik Azl hiszi, 
hogy mert nincs, nem is lesz semmi baj. Pe
dig : .Szegény anyain ! ha India volna — !•

Az iszlriai félsziget még látszik, de mind 
inkább elhomályosodik, vész, körvonalai is 
pusztulnak, nincs már csak viz és ég, és a hajó. 
Ekkor vége van minden parádénak. A többit 
csak gondolaIjcgyékkel közölhetem — — !

I.egfóképen ott kezdődik a bajnak kitörése, 
a Ilii a szemnek nincsen támasza, nincs biztos 
mozdulatlan pont, a melyre káprázni kezdő 
tekintetünket függeszthessük. Égy távolban 
mozdulallatlannak látszó vitorla vagy gőzös
füst megmenthet még.

Az árbocz, a kémény, a drótkőlélhágcsók 
táncolnak, furcsa ábrákat Írva a derült égre 
Nincs nyugodalom sehol. A foh Ionos mozgás, 
a lest nyugalmának lehetetlensége, nem ritkán 
az utánzásra szító inger az agyban vérszegény
séget okoz, mely reflex utón a gyomorra is hat 
» ez a szerszám minden igaz és elfogadható ok 
nélkül protcslálni kezd. A fejben sajátságos, 
lájo ürességet érzünk, a szem bágvadt, az arc 
mintha fonyadna, a vér belőle elkerül. Sze
münket bezárni nem merjük, mert akkor a szé
dülés teljesen ellog : ezért nagyobb a baj az 
éjjeli utazásnál. Más betegre nem nézünk; 
megmozdulni nem akarunk, mert meg vagyunk 
győződve, hogy mihelyt helyünket vagy hely-

— Tánctanltás. Keszler Mór, a városunkban 
előnyösen ismert tánctanttó f. hó 8-án a volt Gaz
dasági Bank helyiségében tánctanfolyamot nyit. Ta
nítási díj kezdőknek 12 kor., gyakorlóknak 8 kor. 
Tanórák gyermekeknek délután 5—b-ig, felnőttek
nek este 8-tól fél 10-ig.

- A nagymihályi Gazdasági Bank rész
vénytársaság a jövő hét folyamán uj otthonba köl
tözik. Az uj helyiségek Grosz Ignácz magyar stíl
ben épült tulipánokkal diszitett gyönyörű palotájá
ban lesznek s a modernség követelményeinek min
den tekintetben megfelelnek.

— Uj ügyvéd. Városunk szülötte, Dr. Richtzeit 
Albert az ügyvédi vizsga sikeres letevése után ügy
védi irodát nyitott Bánffyhunyadon.

— Eljegyzés. Ehrenfeld Samu nagysurányi 
lakos eljegyezte Ehrenfeld Szerénke kisasszonyt. 
Ehrenfeld Simon helybeli főrabbi leányát.

— Házasság. Chinorányi Antal szirmai áll. 
elemi iskolai tanító m. hó 24-én esküdött örök hű
séget Kovács Mariska urleánynak Mezölaborczon.

— Munkássztrájk Homonnán. A homonnai 
róni. kath. templom renoválási munkálatai teljesen 
szünetelnek. Az ács és bádogos munkások hagy
ták abba a munkát, miután Szatmárról erre nézve 
elvtársaiktól sürgönyfelszólitást kaptak. A vállalko
zók és munkások közötti tárgyalások a béke re
ményében már megindultak.

Halálozás. Jótékonyságáról általánosan 
ismert, köztiszteletnek örvendő férfiú dűlt ki a múlt 
héten az élők sorából Tiszaujlakon. Steinberger 
l.ipót 48-as honvédhadnagy, a Tiszaujlaki Gazda
sági Bank Részvénytársaság alapitója és igazgató
sági tagja junius 20-án 73 éves korában jobblétre 
szenderült. Temetése 21-én volt nagy részvét mel
lett. Az elhunytban Friedman Simon nagymihályi 
kereskedő sógorát gyászolja.

A rendőrség figyelmébe. Azt is Írhattuk 
volna e hir fejére címnek : A Laborcz áldozatai. 
A jelen esetben azonban nem a fürdőző arany
ifjúság, hanem a sajnálatra méltó közönség, mely 
történetesen a Laborc tájékára vetődik, — az ál
dozat. Világos nappal, sőt a déli órákban is lát
hatni a Laboréban fürdőző nimfákat és faunokat, 
a kik egymást és a jó erkölcsöt kergetve vígan 
lubickolnak a hüs vízben nem kis boszankodására 
az arra menő közönség szemérmesebb részének. 
Fürdőruháról persze szó sincs. Cigánylányok, si- 
hederek, iparosok és napszámosok a legmeztele
nebb állapotban a paradicsomi időket juttatják az 
ember eszébe. Gyakran elég mulatságos módon 
jut érvényre a néphumor is. Igy a minap e sorok 
Írója szemtanúja volt a következő jelenetnek. Két 
ifjú híisölt a habokban, gondtalanul engedve át 
magukat a fürdőzés élvezetének. Azonban óh sors! 
a parton hagyott ruhájukat egy harmadik, — a

retünket megváltoztatjuk, mindjárt >fucscs!« 
És n rohamok ismétlődnek s az utóbbiak fá
jóbbak az előzőknél.

Hány ebédjegy marad a tárcában, hány a 
poinpadurban ? ! Az étkezéshez hivó harang sü
ket fülekre talál, odalent az étkezőben alig lé
zeng néhány ember. Mit kezd a vendéglős a 
sok maradékkal? Vagy talán számot vetett az
zal, hogy az Adria ma nem lesz olyan udvarias, 
hogy tükrében frufrut lehessen kimkorilani ? 
Akad, aki azt gondolja, hogy a fedélzeten lehet 
valamit enni; de csak megkísérli, mert azélel 
látásának iszonyú hatása van.

A férfiak között is sokan kezdik beadni a 
kulcsot. Látunk egy urat, aki görcsösen kapasz
kodik a nagy kéményt övező abroncsba erősí
tett foggantyukba, élénken követelve valami 
smipszol, ha mindjárt a denaturált spiritusz után 
a llasko alján maradt zatzot is. Pedig lehel, 
hogy ez az ur incarnálus antialkoholista. De 
most fel kell függeszteni az elveket! S ez ur
nák dicséretére legyen mondva, kitartott hősi
esen, s a betegség nem győzte őt le.

Mondják, hogy az erős: >nem akarom!« 
használ s hogy a félelem elősegíti a baj kitö
rését; a lelkierő mindeneseire befolyással van 
a végkifejlődésre. Lehet, hogy valami kevés szesz 
is ráncbaszedi a lázadó gyomort, mert hiszen 
az alkoholt emésztés nélkül szívják fel a gyo
mor bolyhói. Sok mindent ajánlanak, de még 
eddig egy szer sem mutatkozott biztosnak.

De talán már meg van fejtve ez a kérdés 
is. Két berlini eleclrotechnikus a baj okát a 
hajó fogásában kereste; tapasztalati tény t. i. 
az, hogy az óceánján) nagy gőzösökön, aminők 
pl. a st'.unar l< vonalnak gőzösei, a veszély sok
kal kisebb fokú, mert hiszen ez óriásokat egy



ki a humort képviseli, — szép csendesen, észre
vétlenül egy rekettye bokorba cipelte a hol a hu
mort alkalmazni kezdte. A humor abból állott, hogy 
először az inget és az ingujjakat fordította ki. majd 
a nadrágon hajtotta végre ugyanezt a műveletet. 
A kifordított nadrágot a két száránál fogva azután 
csombékba kötötte. A cipőkből kifőzte a zsinóro
kat, a cipők után pedig a kabátokat fordította ki, 
olyképen, hogy az újak és zsebek épen használat
ellenes állapotba kerültek. Azután visszavitte a ru
hákat előbbi helyükre és a bokor mögül leste a 
humor hatását. A fürdőzők persze alapos károm
kodásban törtek ki, mikor öltözködni kezdtek, a 
min az időközben összesereglett nézőközönség ször
nyen mulatott. — Dacára ezen apró kedélyeske
déseknek ajánljuk az ügyet a rendőrség figyelmébe 
és mivel úgy tudjuk, van is ilyen szabályrendelet, 
azt tanácsoljuk, hogy mindazokat, a kik hűsölni 
akarnak, a Laboré hős vizéből egyenesen a „hű
vösre'1 tessék szállítani.

— Deák Jenő fogász ezúton értesíti a t. 
közönséget, hogy külföldi utazásáról hazaérkezett 
és működését újból megkezdette.

— A hölgyközönség figyelmébe. Koch 
szabász-tanár legközelebb városunkba érkezik és 
női szabászati tanfolyamot nyit. A hölgyközönség 
figyelmét felhjvjuk, hogy ragadja meg az alkalmat, 
mert nála pár órán át megtanulhatja azt, amit 
hónapokon és éveken át képtelen átvenni varro
dákban. Bővebbet e tanfolyamról lapunk jövő szá
mában. Jelentkezhetni BreuerDávid vendéglőjében.

— Kis gyermekek gyakori sírása, hirtelen 
felébredésük, úgymint más beteges állapotok is, 
Dr. Lutze A. egészségügyi tanácsos szerint nem 
ritkán utóhatások, ha anyák és dajkák az erősen 
izgató gyarmatkávét isszák. A legkevesebben tud
ják ezt, s azért jó a figyelmeztetés erre az okra. 
A Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé gazdag pót
lása által nemcsak finomabb és izletesebb lesz a 
kávéital, hanem a gyarmatkávé káros tulajdonsá
gai majdnem teljesen eltüntetnek. Anyák és dajkák 
még jobban tennék, ha a Kathreiner-féle Kneipp- 
maláta kávét teljesen tisztán innák, amely az egész
séget előmozdítja, táperős, vérképző és fűszeres, 
kávéhasonlo íze által nagyon jól ízlik. Azonban 
csakis valódi Kathreinert szabad használni, zárt 
eredeti csomagokban, mert csakis ez nyújt biztos
ságot a tisztaságról. A bevásárlásnál kérjünk tehát 
„Kathreinert” és ügyeljünk a „Kneipp-páter” véd
jegyre.

— Bizony, bizony az a hőség I I la az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdeztek, hogy kü
lönösen a mezei munkáknál, az őket kiűző szom
júság ellen mitévők legyenek, akkor én azt aján
lottam nekik, — amit ezennel minden olvasómnak 
ajánlani fogok ; — ők azt kibróbálták és ezen jó 

kicsi bóra, vagy gyenge sirocco által hullám
zásba hozott vízfelület csak gyengén lengetheti 
meg. E tapasztalaton okulva, a két feltaláló azon 
iparkodott, hogy a hajó emelkedését és esését 
kisebb arányú és megszokott mozgásokra bontsa. 
Elérték céljukat azzal, hogy a hajón vibráló, 
rázó székeket állítottak fel. Villamos excenter 
készülék mozgatja a szék ülését hirtelenül fel 
és le, hogy a liennc ülő azt érzi, mintha kissé 
döcögős kövezeten s nem a legjobb rugókkal 
ellátott fiakkeren járna. (Nagymihálvi ember 
könnyen hozzászoknék e székekhez) S igy a 
lassú emelkedés és hirtelen lezuhanás érzete 
elmaradt, s mint a kísérletek mulatják, a kö
vetkezmény : a tengeri betegség is. A tapaszta
lat a következő: a hajó legnagyobb lengései
nél sem lesz az egészséges szervezetű egyén 
beteg, ha e székben ülve várja ki az első ro
hamokat, sőt ha már a közérzület rossz, e szé
ken azonnal megjavul. A legkevesebbeknek van 
szükségük e székre az egész tengeri utón, még 
akkor sem, ha ez nem csendes, s igy az utat 
kevesebb fájdalommal lehetik meg. Csak a na
gyon gyenge, a nagyon érzékeny egyéneknél 
nem vall be e készülék, mely most szabadal
mazva van a világ valamennyi államában. Két 
nagy oceánjárón a kisérletek tovább folynak.

Ha e találmánynak meg lesz a sikere, nincs 
messze az idő, hogy tengeren úszó szanatóri
umokban fog találni enyhülést az, akinek föl
tétlenül tiszta, pormentes levegőre van szük
sége, vagy akinek javasolva van a tenger színe 
fölötti nagyobb légnyomás, avagy az érezhetően 
sós levegő.

De láttam e szék csudájánál nagyobb csu
dát is, amikor föltűnt a Lagúnát a tengertől el
választó szigetek alacsony vonala, melyből ki
állott egy-egy campanilénak, egy-egy templom

tanácsomat megköszönték, és én úgy hiszem, hogy 
ezen soraim sok olvasója, ha csak szellemben is, 
ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próba által sze
mélyesen meggyőződnek. Vegyen, — úgy mondtam 
az emberekhez 1 liter vizet, hagyja ezt egy teli ka
nál, körülbelül 15— 20 gramm Franck-kávé-pót- 
lekkal, ami felesége konyhájában bizonyára meg- 
után szomjas, akkor igyék ezen Franck-fözetböl 
egy jó nagy kortyot és csodálkozni fog, hogy szom
júsága milyen hosszú időre csillapítva marad. — 
A „Franck” tellát nemcsak a legjobb kávé-pótlék, 
mert hiszen ilyennek általánosan el van ismerve, 
hanem a legjobb szomjcsillapitó is.

— Uj kakaó. Az uj Hoff-János-féle kakaó
faj folyton nagyobb kedvességnek örvend, mert 
valamennyi kakao-faj között ez a legzsirszegényebb. 
ezért rövid használat után is már igen könnyen 
emészthetőnek és Ízletesnek találtatik. Kandol-ka- 
kao nem dugül és a legfinomabb iz mellett még 
azt a fontos előnyt is bírja, hogy rendkívül olcsó, 
miért is mindenki által könnyen hozzáférhető és 
használata a legszerényebb háztartásban is lehetővé 
válik és ajánlatos is.

— 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.

Eelelős szerkesztő : Dr. Hallal József. 

Kiadóhivatali művezető Landal József.

Hirdetések.
Mocsár községben 15 perc távolságra 

a nagymihályi állomástól, országút men
tén egy kényelmes

URILAK
szép kerttel, melléképületekkel és 7 hold 
belsőséggel, tejgazdasághoz kiválóan al
kalmas szabadkézből eladó. Ugyanott egy 
zongora is eladó. Értekezhetni SPIEGEL 
MAYER tulajdonos úrral a helyszínén.

£aborczszögön eladó 
szép modern lakház, jó búzatermő vidéken, 
a melyen fél évvel ezelőtt 8 év óta fenn
álló jó vámmalom volt. Yámmalomnak igen 
alkalmas hely. Bővebbet fjreund £ipótnál 

Jíagymihályon.

kupolának, gyárkéménynek, mágus fának a lá
tóhatárra vetett vékony rajza. Volt már tárgy, 
amelyre odaszögezhettük tekintetünket.

Az arcon még ott volt a betegség nyoma, 
de a szem már derültchhen tekintett a rnélveu 
előrenyomuló hullámtörő falnak alacsony vilá
gitó készülékére. Mire odaértünk a védett helyre 
és világosabban váltak ki a partnak épületei, 
kisimultak az arcnak és a ruhának redői, a sáli, 
a kendőt ismét fölváltotta a kalap. (A másik 
több tavaszt látott őnagyságánál is, aki csak 
azért is kibirta a tengeri betegséget!)

Es amikor hajónk megállóit a I.idó erőd
jeinek sáncairól leásitozó ágyuk között, amikor 
hajónk leoldotta egyik csolnakját, hogy a rév
kapitányságnál jelentés történjék, amikor gőz
dudánk vonítására ismét megindultunk, hajózva 
az oszlopkötegek közölt, melyek a Lagúnán ki
kotort hajózható csatornának útját jelezték a 
melyeket egyik utitársunk spárgacsomagoknak 
szeretett volna minősíteni, a melyekről csak a 
>prézli< és az olvasztott vaj hiányzik: akkor 
már a betegség emléke is elhomályosodott.

És feltűntek a hajójavító óriási műhelyek, 
feltűnt a St. Giorgio magas campaniléje és a 
Maria della Salute gyönyörű kupolája, jelent
kezett a ltiva nagy homlokzata, s később a I’a- 
lazzo dúcaié csipkefalazata, fölötte a Márk temp
lom aranvkercsztjei, minden csak finom köd
fátyolba burkolva, mintha titokzatos mesét lát
nánk, és ez a sok gyönyörűség rátámaszkodott 
az alkony pírja által ragyogóvá varázsolt égre, 
feledve felt a betegség és kipirult arccal nézte 
mindenki e világcsodát és felsóhajtott: -Jaj Is
tenem I de nagyon éhes vagyok!.

ZEPHIER és BATTIST

BLÚZOK
remek kivitelben kaphatók

Lefkovits Albert
divatüzletében Nagymihályon.

MAJOROSSY JÓZSEF
kályhás

LABORCZSZÖG.

Van szerencsém a n. é. közönséget 
tisztelettel értesíteni, hogy I.aborczszögön 
az Uj-utczán

mi cserépkályhamühelyt ■■■ 
nyitottam. Elvállalok mindenféle kályha 
átrakását és javítását, úgyszintén teljesen 
uj kályhák készítését is a legrövidebb idő 
alatt és jutányos árak mellett.

Cserépedényeket megrendelésre ju
tányosán készítek.

Szives pártfogásért esd
Majorossy József

kályháit.

Eladó 50 darab 
uradalmi tenyésztésre alkalmas 

fajmalacz.
Jíol ? megmondja a kiadóhivatal

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 czlllnderek 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.

Szobráncz ...... 
. . . . . gyógyfürdő 
Ungmegyében. Glaubersós, hideg kénes sós víz. 
Gyomor- és májbetegek magyar Karlsbadja.

Fürdőévad: május 16-től szeptember 16-ig. Előidény : 
május Ifi től juuius 15-ig. l’tóidény : augusztus Ifi től szep
tember 16-ig Jl<'% árengedménynyel a lakásoknál.

Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivó
gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s ál
lítod pangásoknál, makacs székrekedéseknél enyhén, oldólag 
hat. Vórtóiluláaoknál szédülések, hüdések, gutaiitési rohamok
nál vérlevonólag, felszivólng hat, c*uz  és köszvényes bántal- 
nisknál e kór okozta erjedési termékekre, lerakódásokra az 
ízületekben azok oldására és kiküszöbölésére hat Kövérség, 
szivei hájasodat ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál, úgy 
a cukor- s fehérjekiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja

Mint fürdő különféle izzadmányokat. daganatokat, izü
leti és csontbántalmakat, csont-szót kedvezően oszlatja. GBr- 
vélykóros daganatok, fekélyek e len, méh és méh közötti ia- 
zadmányok, hashártya-izzadmányok felszívódását elősegíti, a 
legkülönfélébb makacs, idült bőrbetegségek ellen bámulatos 
gyorsan hat.

Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felől jüvőknak 
Ungvár. a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagymi- 
hály, honnan kényelmes bérkocsikon 1 */*  "rM elérhető.

A vis otthon is sikerről használható. Ára 1 nagy láda 
40 üveggel 14 korona, kis láda 20 üveggel M korona. A vir. 
a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

.Megrendelések és tudakozódások : .Szobráncz gyógy
fürdő igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő * cziinzendők. 
Posta és tavirdaallomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa : 
Dr. Russay Gábor Lajos. A fürdő igazgatósága.
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ETERNIT MÜVEK 

■NATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. andrássy-út33.

Elárusító li e 1 y :

Brügler Lajos Nagymihály,
Lutwak és Klinghofer Homonna.

.; ♦>» y.y, ,yt a. a..? ,*  ■*  n • -:..u - • - ? • * r ‘ ‘ ‘ *

EjeHENBAUM HENRIK
varrógép-raktár Jíaggmihálg, Kossuth £ajos-utea 54. sz.

Van szerencséin a n. é közönség b. tudomására hozni, 
hogv varrógép-raktáramban egy három hónapig tartó ^5® 

hímző-, ajour- és tűfestmény-tanfolyamot 
nyitottam. — Varrógépen való összes munkák tanítására egy 
tanítónőt fogadtam azon célból, hogy t. vevőim, kik tőlem 
varrógépet vásárolni fognak, valamint azok, akik ezelőtt nálam 
varrógépei vettek, a varrógépen való hímzést és egyéb mun
kákat díjtalanul megtanulhassák. ------

Bátorkodom egyszersmint a már több 
év óta fennálló varrógép-raktáramat 
a n. é. közönség figyelmébe ajánlani, 
melyet a Kossuth Lajos-utca 54 sz. 
házba (a városháza mellett) helyez
tem át. Baktáramal a legújabb szer
kezetű, legjobb és legkényelmesebb 
gépekkel egészítettem ki, miért is 
kérem a n. é. közönség szives támo
gatását Kiváló tisztelettel

Sichenbaum Jfenrik.

Jí'. ”TT“ r.—/ . .......................................... ’ .• • ■

GÁLÉT HERMAIl
üveges. Nagymihály Kossuth Lajos utc*a  62 szám.

A szabad, amerikai önműködő szerkezetű

ablakredőnyök
(rolletták) a legjobbak, legtarlósabbak és

- - — ezáltal a legolcsóbbak. z= 
Ezek valamint más szerkezetű redőnyök is 
nálam jutányosán, jótállás mellet kaphatók. 
Zsinotral ellátott regi redőny >k jutányosán alaclttat 

nak át ormuk do szerkezetúekre
Elvállalom továbbá egész épületek üvegezését, egyszerit, solin, 
homályos, mintázott, színes, reezés és tükör üvegből, úgyszintén 
képkeretek és tükör bevágásokat minden lehető minőségben

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel üALET HERM.iN.

aczél-okők, 2- -- -
ogyéb gazdasági gépek.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Budnpest, váo«i-körút 08,

által a lecJutányoaabb árafc mellett ajánltatnalc:

Locomobil és gözcséplőgépek, 
■zalmakazalozök, Jírgsny-caéplögépek, J6hy® '•énlk*'  
tlaztltó-roaták, konkolyozók, kaszálö- *a  •r®'®«4®® • 

azénagyUJtflk, boroník, aorvetagépek, Plánét 
kapálók, szecskavágók, rópavágók, kukorlcze- 

morzsolők, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
ás 3-vasu okék és minden

Goldstein Jakab
.......................................... templom- ós szobafestő ................................... • • •

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad mindennemű

festői és tapétázó munkát
valamint ablak- és ajtó-mázolást, cziml'estést és minden e 
szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos 

á r a k mellett.

í

festékkereskedésemben
mindennen ü borostyánkő-máz szobapadlók 
fényes és tarlós befestésére. száraz- és 

olaifestékek. firneisz. terpentin, lakk, ecset 
arany- és ezüst bronz, úgyszintén minden
nemű festék-különlegességek nagy válasz

tékban jutányosán beszerezhető.
*

Jótállás:

Vezérszó

Sehicht-szappar!
(.Szarvas” vagy Kulcs" szappan)

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 
részére. -------- --  —

25.000 koronát fizet SCHICHTGYÖItGY cég Aussigban 
bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappan:! a Schicht 
névvel valamelv káros keveréket tartalmaz. . . .

AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
Nyom. Latideaman B. k<>nyvuyoiudajábaii


