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Politikai reflexiók.
Nagymihály. 1906. julius !2.

A felirati vita — hála a nemzetiségek
nek — véget ért s a kormány nagy meg
könnyebbüléssel sóhajt fel, mert ha a nem
zetiségok elő nem veszik a jobbik eszüket, 
augusztus l-ére ismét az ex-lex réme fenye
gette volna az államháztartást.

Bizony furcsa ez a mai parlamenti ál
lapot, midőn a hatalmas kormánypártnak 
nemzeti ellenzéke nincs, s olyanok gyako
rolják a kormánynyal szemben az ellenőr
zést, akik a magyar nemzeti állam kiépíté
sének esküdt ellenségei, akik kétségbe von
ják a magyar faj fölényét s akik azzal kér
kednek, hogy a magyar faj nem vezet sem 
gazdaságilag, sem társadalmilag, sem az iro
dalom és a tudományok terén.

Sajnos, ha absolute nem is, de relatíve 
mégis van némi alapja a nemzetiségi szó
lamoknak, mert gazdaságilag a magyar faj 
még mindig nem vezet, kereskedőink és 
vállalkozóinkat nagyobbrészt német szellem 
hatja át, iparosaink a kezdet nehézségeivel 
küzdenek. Társadalmilag pedig - erről jobb 
nem is beszélni — szintén nem azt tekint
jük, hogy mi hoz össze bennünket, hanem 
ami elválaszt.

Hogy is lehet ott szó egységes magyar 
társadalomról, a hol nyilvánosan hirdetik, 
hogy pl. az állami középiskolai oktatást ilyen 
vagy amolyan felekezetbeli valláserkölcsi 
alapra kell fektetni, mint tette ezt a köz
oktatásügyi kormány képviselője az orszá
gos tanárgyülés közgyűlésén. Az ilyen ki

T A R C Z A.
Esik.

Az aszfalt fényes, tükörsima. Mindenütt 
locs-pocs. Sürü, nagy, nehéz cseppekben esik, 
folyton-folyvást, egyhuzamban. Az utszéli satnya 
leveleden ágú fák szomorúan nyújtogatják az 
ég felé csupasz, száraz galvaikat. A gázlámpák 
bágyadt, halovány fénye, a sürü ködön csak 
tompítva, megtörve csillan át, a hosszú sárga 
villamosok zugva-dübörögve rohannak, csilin- 
gclésük belevesz a zajba. Az emberek lótnak- 
futnak és az ernyőjük néha-néha összeütődik. 
Itt-ott egy-egy szitok, káromkodás hangzik, min
denki az időt szidja.

Körülbelül már huszonnégy órája annak, 
hogy egyfolytában esik az őszi eső hideg lehan
goló csökönyösségével. A köd mindinkább ösz- 
szetorlódik, sűrűsödik: az ég szürkés-fekete. Az 
ázott-fázott emberek pedig sietnek a négy fal 
közé. Hull, hull az eső nagy kövér cseppekben.

A puha kalapos, köpcös, rózsás arcú szőke 
fiú, türelmetlenül ácsorog az egyik üzlet előtt. 
A kirakatot nézegeti, de ki tudja már, hogy há
nyadszor? Hol ide, hol oda állva, esernyőjét 
forgatva, merően egy helyre tekintve várako
zik. Az óráját minduntalan előveszi: a kitűzött 
idő rég elmúlt, de azért ő még mindig vár, 
hátha ... A leányka nem jő, pedig megígérte, 
hogy ma pontos lesz. 

rohanással — mert másnak nem nevezhetni 
— többet ártanak az illetők a magyaroso
dás érdekének s a társadalmi békének, mint 
amennyi hasznot hajtottak a köznek egész 
hivataloskodásuk ideje alatt, mert ebből so
kan nem azt látják, hogy az államnak a 
magyarosodás a fő, hanem azt következte
tik az ilyen fellépésből, hogy a magyaroso
dás, vagyis állami oktatás terén a felekezeti 
érdekeknek az alárendelését kívánják meg 
tőlük s igy gyermekeiket inkább felekezeti 
iskolákban taníttatják, ami a magyarosodás 
előnyére semmiképen sem válik s egyszers
mind maga után vonja a társadalmi szét
húzást is, mivel az állami oktatásügynek 
mentnek kell lenni minden felekezetbeli be
folyásolástól. Elég példát nyújtanak erre a 
nagy kulturállamok.

Eltekintve ettől, össze nem egyeztethető 
a közoktatásügyi kormány képviselőjének 
ezen állásfoglalása a mindnyájunk által oly 
sokszor és ékesen hangoztatott „Szabadság, 
Egyenlőség, Testvériség" jelszavával, amelyet 
Gróf Apponyi Albert, midőn a függetl. és 
48-as pártba belépett, magáévá tett s azóta 
számtalanszor hirdetett s ámbár ő maga az 
e tárgyban hozzáintézet interpellációra adott 
válaszában elhárította magától ezen állás
foglalás ódiumát, mindazonáltal a nagykö
zönség látja, hogy báró Barkóczy miniszteri 
tanácsos továbbra is megmaradt a minisz
térium egyik fontos osztályának az élén, az 
ilyen visszaszívásoknak nem nagy súlyt tu
lajdonit.

Az e heti eseményeknek egy másik moz
zanata is széles érdeklődést kelthetet a fi

Demeter Ernő elszontyorodik, felnéz az 
égre : egymást kergetik a koromfekete fellegek. 
S arcára bánatos, fájdalmas vonás ül . . .

— Jolán . . . Jolán . . . suttogta panaszosan 
szemrehányólag.

De egyszerre gyengéd kéz érinti vállát, 
hirtelen hátra fordul s a leányka áll előtte paj
zánul mosolyogva.

— Ugy-e azt hitte, hogy ma nem jövök ?
— Jobb is lelt volna — de ezt olyan han

gon mondja, hogy maga ■-em hiszi el — leg
alább nem ázna meg.

— Haragszom! — szól a leányka s dur- 
cás, dacos mozdulattal elfordul. Ernő össze
csukja az esernyőjét, csak úgy csurrog róla a 
víz, s a karját nyújtja a leánynak. Jolán egy 
darabig mintha habozna, majd körülnéz s félve, 
de tulboldogan elfogadja.

Megindulnak. Kar a karban, egymáshoz 
simulnak, hisz' jól össze kell bujniok, nehogy 
megázzanak. Arcuk kipirul, szivük lázasan do
bog ; a járókelők minduntalan bcléjök ütköz
nek, de ők azzal mit sem törődve, mennek előre 
a magok utján. Mindenki siet, mindenki rohan, 
csak éppen ők kelten — sétálnak.

El vannak foglalva egymással, nem törőd
nek sem az esővel, sem a hideggel, semmivel, 
semmivel a világon . . .

Jolán össze-vissza csacsog-fecseg. Ernő 
csak hallgat, úgy szereti a leány ezüstcsengésü 

Lapnak mai száma 4 oldalra terjed. 

gyelőkben. A pénzügyi bizottság egyik ülé
sén ugyanis a pénzügyi tárca költségveté
sének tárgyalása alkalmával, a rátóti remete, 
Széli Kálmán — aki utóbbi időben alapo
san szakított a remeteélettel — azon indít
ványt tette, hogy miután attól lehet tartani, 
hogy az állami zárszámadás rövidesen de
ficittel fog végződni, tanácsos volna — úgy
mond — a petróleum és szesz monopó
lium behozatala, amit Wekerle miniszterel
nök magáévá tett s megígérte, hogy foglal
kozni fog e kérdéssel, sót hogy szándéko
zik is azt megvalósítani.

Ez ismét a kis ember hátát fogja nyomni 
és semmiképen sincs összhangban a „nem
zeti demokrácia" varázslatos jelszavával. 
Tudjuk azt, hogy a petróleumot ma már 

hála a villamos korszaknak — nagyob- 
bára a szegény nép használja s kis közsé
gekben, mert városokban, kevés kivétellel, 
villamos világítás van, a hol a tehetősebb 
osztály bevezetteti lakásába a villanyt, a sze
gény embernek pedig csak petróleum vilá
git keserves munkájánál. Hát hol itt a „nem
zeti demokrácia", amely szociálpolitikai al
kotásokat tűzött maga elé feladatul? Vagy 
pedig hol a méltányosság a szesznek tervbe 
vett nagyobbmérvü megadóztatásánál, mi
dőn a kormányelnök ugyanazon alkalom
mal kijelenti, hogy a pezsgőt, tehát luxus
cikket nem szándékozik megadóztatni! Hi
szen elismerjük, hogy minden bajnak kut- 
forrása a szesz, a részegség, s igy a szesz 
élvezetét korlátozni kell, de nem ily módon, 
mert tény viszont az is, hogy a munkás
ember alig nélkülözheti a szeszt és ha azt

hangját hallani. Es szerelmesen, vágyakozva 
nézi szive bálványát.

Már régóta jóbarátok. A nagyvárosi utca 
forgalma, jobban mondva egy nagy eső hozta 
őket együvé. Akkor is meglehetősen cselt, épp 
úgy, mint most, csakhogy nyár volt s a nyári 
hirtelen támadt zápor verdeste-paskolta az asz
faltot. Jolán hazafelé sietett, persze esernyő 
nélkül. Demeter Ernő, egy öreg családi ernyő 
boldog és szerencsés tulajdonosa, meglátta a 
szép, götulörhaju babát, amint az bőrig ázva 
cgv kapu alá menekült. A hófehér ruhácskáról 
csurgóit a víz, s az udvarias Demeter szolgá
latkészen felkínálta esernyőjét. A leány moso
lyogva elfogadta s azóta mindennap találkoz
nak, röpke, rövid félórára. Jolánnak rémszigoru 
az apja s igy csak rövid időre távozhat hazul
ról. S ennek a félórának örülnek egész nap, s 
ezt várják örömrepesve mind a ketten ugv, mi
ként mások a boldogságot, üdvöt szokták.

A leány életében nagvfontosságu a mai 
nap, mert im' most megy először karonfogva 
egy férfivel. Olyan különösen, furcsán érzi ma
gát, de nagyon örül neki, talán még jobban, 
mint tavaly az első hosszú ruhának.

Szemük csillog, arcuk izzik, testük remeg. 
A leányka kigombolja kabátját, nyilván melege 
van. A félórának mindjárt vége s befordulnak 
a népes kőrútról egy mellékutcába, hol nagyon 
szűk a járda és sötét minden.

I Megállnak. A leány édesen a fiúra tekint.



megdrágítják, az aki a szesz élvezetéről le
mondani nem tud. éppen úgy fogja azt el
vezni azontúl is. mint addig s az eredmény 
csak az lesz, liogv többe fog kerülni, mint 
most. Az árak felsrófolása helyett tessék in
kább az italméréseket korlátozni és ellen
őrizni a szeszkiméréseket, hogy ne csak 
zagyvalékot mérjenek ki. hanem szesztarta
lom is legyen az italban, aminek az lesz az 
eredménye, hogy a munkásnép kevesebbet 
fog inni s kevesebb pénze fog elúszni.

Aztán meg tessék erősebben megadóz
tatni az úgynevezett luxus-cikkeket, a pezs
gőt. a kártyát, no meg a tőzsdét, amiből 
legalább annyi haszna lesz a köznek, hogy 
kevesebb ember fog öngyilkosságot és sik
kasztást elkövetni és talán redukálódni fog 
a kivándorlások szomorú statisztikája is.

Schwarcz Simon.

VÁRMEGYE ÉS VÁROS.

Tisztujitás. Hétfőn folyó évi julius hó 
l(i-án Nagymihály városa tisztújító gyűlést fog tar
tani Bajusz Andor főszolgabíró elnöklete alatt. 
Választás utján a Inrói és pénztárnoki állás lesz 
betöltve, ezenkívül az esküdtek és hitesek uj vá
lasztás alá esnek.

Kinevezések a vármegyénél. A várme
gye főispánja Boronkay László tarczali szőlészeti 
és borászati felügyelőt, továbbá Somody József 
végzett joghallgatót díjas, ifj. Fíizesséry Tamás, 
ifj. Dezső Sándor és Székely József végzett jog
hallgatókat díjtalan közigazgatási gyakornokokká, 
ifj. Durcsinszky Gyula szirmai szolgabirót pedig 
tb. főszolgabíróvá nevezte ki.

Közigazgatási gyakornokok beosztása. 
A vármegye alispánja Lukáts Béla tb. szolgabirót 
Kiralyhelmecről a központba rendelte be szolgálat
tételre. Az újonnan kinevezett közigazgatási gya
kornokok közül pedig Somody Józsefet a bodrog
közi. ifj. Dezső Sándort a bontonnai. ifj. fílzesséry 
Tamást a nagymihályi, Székely Józsefet a szeren
csi szolgabirói hivatalokhoz. Boronkay Lászlót pe
dig a tiszti ügyészi hivatalhoz osztotta be.

Előfizetési feliii-vás.
Julius hó Í vel nj előfizetés nyílt lapunkra.

1 isztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük junius hó végével lejárt, hojy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, "‘h°gy a lap szét 

. i'l.is történjék. - - Hátralékos ■

— Demeter ur, jöjjön el hozzánk egv pár 
percre, a kis öcsém van csak otthon, apáék el
mentek. Nagyon esik és már tovább nem ma
radhatok.

Ezer örömmel! — válaszol a fin és a 
nagy felbuzdulásában oly erősen megszorítja a 
leány kezel, hogy az fájdalmában majd hogy 
fel nem jajdul . . .

\z < sö újra megeredt, sietnek. Alacsony, 
löldszintes házikó elé érnek. Jolán előre megy 
es 1 inő kisvártatva utána.

Az udvar sötét, a lámpák pislogva égnek. 
Belépnek egy kis szobába, melv egyszerű, pol
gári bútorzata. A leány széket hoz, a fin bá
tortalan, alig mer leülni, nagyon elfogódott; 
minduntalan az ajtóra pislául, mintha a moro- 
zus apa jöttétől rettegne.

Joliin kacag, szívből, egészségesen. Ilajfo- 
nata elszabadul, fürtéi az arcához csapódnak. 
Ernő szótlan, gyámoltalan, félős.

Künn még mindig esik . . .
Később közömbös, mindennapi dolgokról 

beszélgetnek. A fiú a hivataláról, a leány az 
apja szeszélyeiről.

Nyolcat üt a kakukos óra . . .
Ijedten összerezzennek. Ernő sietve ma

gára ölti a kabátját s Jolán vádlóing néz reá, 
mintha tekintete azt mondaná : llát csak ebből 
áll a te szerelmed ? Gsak Így tudsz szeretni

A fiú megérti a nézést, zavarba jő s egy 

fizetőinket f>edig kérjük tartnriieaik minél előbbi 
étivé, beküldőére, hogy .tánnuhuainkban mi ie ren 
det tarthaeeuni

A „Felső-Zemplen“ kiadóhivatala

VEGYES HÍREK.
Nyugdíjazás. A in. kir. pénzügyminister 

Walkovszky Béla ni. kir. adóhivatali ellenőrt sa
ját kérelme folytán nyugdíjba helyezte.

Az artézi kút próbafuratásainak munká
lataihoz a földmivelésügyi miniszter egy geológust 
rendelt ki. A próbafuratások már a jövő héten 
fognak kezdődni és ha ezekkel a szakközegek rö
videsen elkészülnek, a kút furatásához még ez év 
folyamán fognak.

Az ital mérési engedélyek szaporítása 
ügyében, mint emlitettük, kedden a kir. pénzügy
igazgató városunkban időzött és a helyi hatósá
gok közbenjötte mellett tanácskozás folyt az iránt, 
fenforog-e szüksége annak, hogy Nagymihályon az 
ital mérési engedélyek szaporittassanak. Mi azon 
hitben vagyunk, hogy eddigelé is sok már a 
korcsma és vendéglő es a szaporításra épenséggel 
nincsen ok. Reméljük, hogy ez idő szerint a pénz- 
ügvigazgatóság újabb engedélyt nem is fog adni.

Biró választás. Hétfőn e hó 16-án Nagy
mihály varosának mozgalmas napja lesz. Be fog 
töltetni a Szladek József lemondásával megürese
dett bírói állás. Nagy felelősség vár most a pol
gárokra. a város mindinkább fejlődik és annak ve
zetése biztos kezekbe teendő le. Ma már városunk 
administrációja nem csekély dolog, választanunk 
kell tehát olyan férfiút, a kiben első sorban vala
mennyiünk bizalma összpontosul és a kinek sze
melve garanciát nyújt, hogy a közérdek fogja őt 
hivatalos működésében vezérelni és a ki képes fel
adatának meg is felelni. Ez a férfiú Walkovszky 
Béla nyugalmazott adóhivatali ellenőr, az ő zász
lójával indulunk a hétfői választásra és meg va
gyunk győződve, hogy Nagymihály város bírói szé
kébe a közbizalom őt egyhangúlag megválasztja.

Tűz. Folyó ho 11-én délután 5 órakor 
ismét kürtszó és lárma zavarta meg városunkat 
s a grófi kastély tájékáról felszálló sürü fojtó füst- 
gomolyból úgy látszott, hogy a grófi kastély ég. 
Szerencsére azonban nem a kastély maga, hanem 
a tőszomszédságában lévő uradalmi irodahelyisé
gek s a vele kapcsolatos tiszti lakások tetőzete 
gyulladt ki, eddig ki nem derített okokból. Bár a 
kastélyt magát is veszedelem fenyegette, mégis a 
Dr. Eperjesy Lajos főparancsnok vezetése alatt 
gyorsan kivonult tűzoltóságunknak sikerült a tűz 
továbbterjedését megakadályozni, úgy hogy a kas
télynak mi baja sem történt s csak a jelzett he
lyiségek tetőzete eseti a tűz martalékául. Derék 
tűzoltóink közül Hirkó Mihály tüntette ki magát 

pár szót hebeg, ö is mást várt ettől az cgyütt- 
léttől; csak a kezdet ne volna oly nehéz . . .

Telnek múlnak a percek. Már másodszor 
búcsúznak. És ime most megjő a férfi bátor
sága. Hirtelen átkarolja a leány nyakát s va
dul, szenvedélyesen csókolgatja az ajakát... az 
első, igaz szerelem minden hevével.

Jolán behunyja szemét, fejét Ernő vállára 
hajtja ; az idő pedig gyorsan, észrevétlenül re
pül ... Az óramutatók, mintha irigyelnék bol
dogságukat, szinte óriási sebességgel szágulda
nak a fehér mezőnyön . . .

Megint ütött egyet a kakukos óra . . .
Ereikben a vér borzasztóan, eszeveszetten 

lüktet, szüzes, észbontó csókokat váltanak.
— Jolán!
— Ernő! — hangzik szüntelenül.
— Szeretlek!
— Edesem!
— Mikor látlak?
— Csak holnapután.
— Miért nem holnap?
— Mert nem szeretlek.
- Te édes!
— Menj már!
— Még nem . .
— Mindjárt itthon lesznek.
— Akkor megyek.
— Várj még . . . még . . .
— Angyalom!

félelmet nem ismerő buzgalmával. — A mentési 
munkálatokban tevékeny részt vettek a Sztáray 
Sándor grófnál éppen vendégségben volt Alldrássy 
Sándor és Dessewffy Emil grófok, valamint Ve- 
esey László báró országgyűlési képviselők.

— Nyilvános köszönet. A nagymihályi áll. 
iskola szegénysorsu s legjobb elöhaladást tett nö
vendékei jutalmazására kegyes adományaikkal já
rultak : Kereskedelmi és Hitelbank -40 K. Gróf 
Sztáray Sándor 20 K. — Dr. Kállai József, Mat- 
tyasovszky Mór, l’olányi Géza 10—10 K. — Barnai 
Andor. Di. Eperjesy Lajos. Dr. Gliick Samu. Hor
váth Sándor, Spiegel Samu 5—5 K. — Kartus 
Boldizsár 4 K. — Strömpl Gábor, Tolvay Imre 
3—3 K. — Glück Mór, Kiss Ferencz, Semsey 
Gyula, Rontsinszky Ágoston, Zsembery János 2—2 
K„ Csigliy János, Egreczky Mihály, Maurer János, 
Pulchart N, Tóth Zsigmond, Varga Jenő N. N. 
1 1 K. Fogadják a nemes adakozók úgy a jutahna-
zottak mint a tantestület hálás köszönetét.

Üzlet átadás. Sehreiber Jónás 22 év óta 
Nagymihályon fenálló úri és női confectió-űzletét 
Jakobovits Jakab kereskedő vette át, aki a közön
ség szives figyelmét e körülményre ezúton is fel
hívja. Az üzlet továbbra is Sehreiber Jónás ezége 
alatt fog vezettetni.

A nagymihályi ifjúsági egyesület f. hó 
8-án vasárnap délután az egylet alaptőkéjének gya
rapítására a „Vörösház“-erdöhen világpóstával egy
bekötött nyári táncmulatságot rendezett. A mulat
ság minden várakozáson felül sikerült. Az egylet 
által kitűzött díszes kivitelű emlék-albumot Hosz- 
podár Mariska nyerte el, miután a világpóstán ö 
kapta a legtöbb képes-lapot. A mulatság folytató
dott este a Strömpl-szálló vendéglői nagytermében, 
ahol szebbnél szebb leányok és jókedvű fiatal em
berek kivilágos kiviradtig lejtették a táncot. A ren
dezés korül nagy érdemeket szerzett Dzsuppa Fe
rencz, az ifjúsági egyesület buzgó elnöke.

Szabászati tanfolyam. Koch I. hírneves 
szabász-tanár hétfőn folyó hó 16-án kezdi meg 
tanfolyamát a Sulyovszky-utca 7. szám alatt levő 
házban. Mint halljuk, eddig igen szép számmal je
lentkeztek tanítványok. Felhívjuk hölgyközönségünk 
figyelmét lapunk mai számában közzétett hirdeté
sére.

A varannói önk. tűzoltó-testület f. évi 
julius 8-iki táncmulatsága alkalmával felülfizettek : 
Schvarcz Ignácz 37 kor., Dr. Csőke József 18 kor., 
Schvarcz Dávid 8 K, Werner Gyula 7 K, Dr. To
rok Vilmos, Szivattyú és Gépgyár r. t. (Budapest), 
Strasser Antal, Rosenblütli Sándor 5—5 K, Szesz 
és Likőrgyár r. t. (Lőcse), Ureczky Béla, Weiszberg 
Márk, Diószeghy János, Rosenberg Jakab, Takács 
István, Spira Mózes, Zoratti Eresmó 3—3 K, lle- 
danek Rezső, Gyarmati Sándor, Kesztenbaum N., 
Kraemer Sándor, Timkó György (Sókut), Strompf 
Pál, Kail Béla, Csorba őrmester, Jonyik N., Bokor

— Én úgy szeretem az esőt.
— Én is. Mindent annak köszönhetünk.
— A boldogságot is?!
— Azt is, mindent . ..
A kékernvőjü lámpa szelíd, jámbor suga

rai rájuk vetődnek. S ők pedig suttognak, in
cselkednek s igen boldognak érzik magukat.

—- Kip-kop!... hallatszik egyfolytában, is
mételve; az eső szomorúan, egyhangúan ver
desi az ablakot, de őket ez nem zavarja. — 
Hisz*  különös, csodás világban járnak, vil ágok, 
vérpiros virágok között: a mély, tiszta szere
lem világában. Nem beszélnek a holnapról, nem 
esküsznek egymásnak örök hűséget, hanem csak 
szeretnek az első szerelem nagy érzésével. A 
leányka arcára rózsákat fest az érzelem, a fin 
pedig átszellemült tekintetével simogatja, kö
rülcsókolja mindensége dús, szőke, aranyhaját.

Künn esik, hullanak a nagy, nehéz, kövér 
esőcseppek . . .

♦ ♦♦
Öreg ember, öreg asszony egymást nézve 

hallgatják az esőcseppek monoton kopogását s 
képzeletük az emlékezés szárnyán visszaszáll 
arra az időre, mikor a z o k a nagy kövér eső
cseppek hullottak . . .

— Kip-kop!... — de máskép hangzott ez 
ezelőtt ... Sz. B.



János (Szeged), Schiff Zsigmond, Farkas Wolf 
2—2 K, Adreanszky, Szedlák Ede, Kalyuha. Gutt- 
man Ignácz, Reich N. (Alsógyertyán), Steril Áron, 
Dr. Kasztriner László l 1 K, László Dániel 40 f., 
kiknek ezúton mond hálás köszönetét az önkéntes 
tűzoltó-testület.

— „Tokaji Hordógyár Részvénytársaság44 
cég alatt s 1 okaj székhelylyel uj részvénytársaság 
van alakulóban, melynek alakítására alkalmat ad 
azon körülmény, hogy egy alkalmi társaság meg
vette a volt Radnay-fé\e hordógyár teljes berende
zését Budapesten s hajlandó azt az alakulandó rész
vénytársaságnak saját árban átengedni. Már az alá
írási felhívást is kibocsájtották és tekintve, hogy 
borvidékünkre nézve közgazdaságilag fontos szük
ségletet pótló alapításról van szó. hihetőleg szá
mosán fogják a részvényeket jegyezni.

— 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 ízletesei)!) 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, 
kávéhasonló ize 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 kínzó szom
júság ellen mitévők legyenek, akkor én azt aján
lottam nekik, — amit ezennel minden olvasómnak 
ajánlani fogok ; — ök azt kibróbálták és ezen jó 
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 meggyőzödnek. Vegyen, — agy mondtam 
az emberekhez 1 liter vizet, hagyja ezt egy teli ka
nál, körülbelül 15— 20 gramm Franck-kávé-pót- 
lékkai, ami felesége konyhájában bizonyára meg
utált szomjas, akkor igy ék ezen Franck-főzetből 
egy jé> nagy kortyot és csodálkozni fog, hogy szom
júsága milyen hosszú időre csillapítva marad. — 
A „Franck**  tehát 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 kedveltségnek örvend, mert 
valamennyi kakao-faj között ez a legzsirszegényebb, 
ezért rövid használat után is már igen könnyen 
emészthetőiiek és Ízletesnek találtatik. Kandol-ka- 
kao nem dugul és a legfinomabb iz mellett meg 
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 keserű vizet, 
nehogy valamely csekély értékű utánzatot kapjunk.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedésében.

Felelőn szerkesztő: Dr. Kállai József. 

Kiadóhivatali milvezatő - Lándai József.

Hirdetések.
Eladó 15 hektoliter 
saját termésű 1905. évi 
kétszer lefejtett v innal 
borom.

Dr. FUCHS IGNÁCZ.

A hölgyvilág figyelmébe I
\ an szerencsém a m. t. hölgyközönséget 

tisztelettel értesíteni, hogy körutazásom alkal
mával Nagymihályon folyó évi julius hó 16-án 
hétfőn délután 2 órakor a Sulyovszky-utcza 
7. szám alatt

"ói szabászat! 
=TANF0LYAM0Ts 
nyitok. Ezen tanfolyamra bátor vagyok felhívni 
a társadalom minden osztályához tartozó tisz
telt hölgyek figyelmét, mert csak ezúttal nyílik 
az alkalom, hogy bárki is hihetetlen gyorsan, 
sőt 15 óra alatt a női-ruha szabászatot töké
letesen elsajátíthatja az általam egész újonnan 
föltalált

„EUR0PA“ című szabászati rajzok 
és könyv szerint, mely törvényesen védve van.

Ezen könyv tartalmazza az összes alap
rajzokat, valamint mindenféle divat szerinti 
szabászat-változtatásokat, mely rajzokat és 
könyvet minden hölgy a tanuláshoz kapja díj
mentesen. Magyarázatom oly könnyen fölfog
ható, hogy még egv 12 éves leányka is képes 
tőlem 15 óra alatt a uőí-ruha szabászatot el
sajátítani. Azon hölgyek, akik a tanfolyamon 
részt vesznek, a következőket tanulják : 1. Pon
tos mértékvételt, 2. a szabásrajzot a legkisebb 
gyermekeknek épp úgy, mint a lcgmegtermet'- 
tebb alakok részére, az általam föltalált Európa 
cimíi szabás-rajzok szerint, 3. mindenféle angol 
és francia derék-szabás rajz-változtatásokat, 
valamint kabát, paletto, reform-ruhát és reform 
kötényt, továbbá tanítok mindenféle szoknya- 
(alj)-szabást és szerpentint, úgymint minden
féle divata blúzokat és háló-kabátokat. Fönt- 
emlitett »Europa« cimíi szabás-ábrák és könyv 
mutatja az összes alapszabások rajzait és fel
tünteti világosan magyarázataim folyamán adott 
utasításaim végrehajtását, úgy hogy azt elfelej
teni soha nem lehet.

Azon tisztelt hölgyek, akik a tanfolyamot 
látogatni fogják, meggyőzödnek arról, hogy azon 
számos elismerő okirat és dicsérő hatósági iga
zolvány, amelyivei rendelkezem, eredményes 
és sikerekben dús működésemnek Írott tanú
bizonysága. Hogy állításom valódiságáról min
den kételyt eltüntessek, kijelentem, hogy a tan
dijat előre el sem fogadom, amig szabásom cél
szerűségéről meg nem győződött. A tandíj sze
mélyenként 12 korona, melyből 2 korona a be- 
iratáskor és a többi 11) korona akkor fizetendő, 
ha meggyőződött szabásom célszerűségéről.

A tanítás kezdődik szombat és vasárnap 
kivételével délután 2 órakor és tart 5 óráig. 
Beiratkozni lehet a kezdetkor, valamint ügy
nökömnél is ki házakhoz jár.

Azon tisztelt hölgyeket, akik saját laká
sukon óhajtanak tanulni, a délelőtti órákban 
taníthatom, tandíj személyenként 20 korona. — 
A tanítási idő alatt szigorú csendet követelek. 
1 korona külön fizetendő a szoknya- és min
denféle gallérmintákért.

Szives látogatást kér

KOCH I.
az .Európa, szabás föllalálója 

és egyedüli oktatója.

Kiadó lakás.
A Rákóczy-utcában egy 3 szobából 

és mellékhelyiségekből álló lakás azonnal 
kiadó. Czim a kiadóhivatalban.

Mocsár községben 15 perc távolságra 
a nagymihályi állomástól, országút men
tén egy kényelmes

URH AK
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

Tiszta, világos, féregmentes 

hónapos szobát 
külön bejárattal sürgősen keresek. Czim 

e lap kiadóhivatalában.

ZEPHIER és BATTIST

J3LUZ0K
remek kivitelben kaphatók

Lefkovits Albert
divatüzletében Nagymihályon.

MAJOROSSY JÓZSEF
kályhás

LABORCZSZÖG.

Van szerencsém a n. é. közönséget 
tisztelettel értesíteni, hogy Laborczszögön 
az Lj-utczán

Ma cserépkályha műhelyt ■■ 
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

kályhás.

Eladó 50 darab 
uradalmi tenyésztésre alkalmas 

fajmalacz.
JCol ? 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 czilinderek 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.

Fürdőé vad : május 15-tól szeptember 15-ig. Előidény : 
május 15-tó| junius 15-ig. Utóidény: augusztus 15-től szep
tember 15-ig 3Oe/e árengedmény nyel a lakásoknál.

Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivó
gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s al- 
hasi pangásoknál, makacs székrekedéseknél enyhén, oldólag 
hat. Vértódulásoknál szédülések, hiidések, gutaiitési rohamok
nál vérlevonólag, felszivólag hat, csuk és köszvényes bán lat
inaknál e kór okozta erjedési törni ékek re, lerakódásokra az 
ízületekben azok oldására és kiküszöbölésére hat Kövérség, 
szivelbájasodas ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál, úgy 
a cukor- s feliérjekiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja.

Mint fiirdó különféle iasadmányokat, daganatokat, izü
leti és csontbántalmakat, csont-szút kedvezően oszlatja. (lör 
vélykóros daganatok, fekélyek elten, méh és méh közötti iz- 
zadmányok, bashárt/a-i/.zadinányok felszívódását elősegíti, a 
legkülönfélébb makacs, idült bőrbetegségek ellen bámulatos 
gyorsan hat.

Vasúti állomás : az Alibidről és Pest felól jövőknek 
Ungvár. a felvidék és illetve Kassa felól jövőknek Nagymi*  
haly, honnan kényelmes bérkocsikon 1 */<  éra alatt elérhető.

A vis otthon is sikerrel használható. Ara 1 nagy láda 
40 üveggel 14 korona, kis láda 20 üvoggel H korona. A vir. 
a vasúton szállítási kedvezményben részosül.

Megrendelések és tudakozódások * ,SzobrÍRCZ gyógy
fürdő igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő' czimxeudők. 
Posta és távirdaállomás helyben. A fiirdó igazgató-orvosa : 
Dr. Russay Gábor Lajos A fürdő igazgatósága.
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. PALA

MAGYARORSZÁGI KÖZPONT: 
r ETERNIT MŰVEK 

HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST, AHDRÁSSY-ÚT33.

Elárusító hely:

Brügler Lajos Nagymihály,
Lutwak és Klinghofer Homonna.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Budapestf vóo»l«körút 08*

Utal a lefjotányoiabb Arak melle® aJAnltatnaki

Locomobil és gőz cséplőgépek,
■lalmtkazalozók, jírgány-caéplögépak, lóhere caéplök, 
tleztltó roetak, konkolyoaók, kaszáié- éa •ratógépéK. 

azénagyUJtök, boronák, eorvetögöpek. Plánét Jr. 
kapálok, szeeskavágók, répavágók, kukoricás- 

morzsolók, darálök, Őrlőmalmok, egyotemea 
aczél-akök. 2- 6a 3-vasu okék és minden

egyéb gazdasági gépek.

EJCHENBAUM HENRIK
varrógép-raktár Jíaggmihálg, Jíossuth £ajos-utea 54. sz.

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, 
hogy varrógép-raktáramban egy három hónapig tartó IBfi

[Ö)t=ic=n=iz=u=ir=ir=ir==ii=u==ir=it=i{S]

] Goldstein Jakab í

.......................................... templom- és szobafestő ....................... .......

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

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 
varrógépet 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 melleit) helyez
tem át. Baktáramat a legújabb szer
kezetű, legjobb és legkényelmesebb 
gépekkel egészítettem ki, miért is 
kérem a n. é. közönség szives támo
gatását. Kiváló tisztelettel

Sichenbaum Jtenrik.

Elfogad mindennemű

festői és tapétázó munkát
valamint ablak- és ajtó-má.-.olást, czimfestést és minden e 
szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos 

árak mellett.

Festékkereskedésemben 
mindennemű borostyánkő-máz szobapadlók 
fényes és tartós befestésére. száraz- és 
olajfestékek, firneisz, terpentin, lakk, ecset 
arany- és ezüst-bronz, úgyszintén minden
nemű festék-kiilönlegességek nagy válasz

tékban jutányosán beszerezhető.

I

GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymihály Kossuth Lajos utcza 62. szám.

A szabad, amerikai önműködő szerkezetű 

ablakredőnyök 
(rolletták) a legjobbak, lcgtartósabbak és 
... ezáltal a legolcsóbbak.
Ezek valamint más szerkezetű redőnyök is 
nálam jutányosán, jótállás mellet kaphatók. 
Zsinórral ellátott regi redőnyök jutányosán alakíttat 

nak át önműködő szerkezetitekre
Elvállalom továbbá egész épületek üvegezését, egyszerű, solin, 
homályos, mintázott, színes, reczés és tűkör üvegből, úgyszintén 
képkeretek és tükör bevágásokat minden lehető minőségben. 

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel GÁLÉT HERMÁN.

Vp7P|*C7n * ^‘n,'en darab „Sch pp.-m
"váülOfcU ■ tiszta és ment káros alkatrészüktől.

Schicht-szappar!
(.Szarvas4 vagy .Kulcs' szap|>an)

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 

részére. ■
Jótállás : 2f’-(X’0 koronái <izet SCH1CHTGYÖKGY cég Aussigban
— bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappana a Schicht
J___  névvel valamely káros keveréket tartalmaz.

AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
h>/oui. Laudeaiuau B. könyvuyomdájábgu


