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Felső-Zemplén •
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

MEG-TELEKT M I ET E E E' OSETTÖE
SZERKESZTŐSÉG:

Hova a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő : 

Ko««uth Lajoa-utcza 34. szám.

HI.ÖHZKTFSI DÍJ : Égése évre S kor, 
fél évre 4 kor, negyed évre 2 kor.

Egye*  Hzám ára fii.

Kéziratok nem adatnak viasza.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak »l.
— Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési uyillléi

díjak küldendők : 
L&ndezman B. könyvnyomdába.

p R O G R A M M.
Krasznahorkaváratja, 1906. július 17.

Ne méltóztassanak megijedni és azt gon
dolni, hogy fenti cím alatt azon országos po- 
liticáról akarok Írni, melylvel főleg mostaná
ban igen sokan foglalkoznak, — de hozzá vajmi 
kevesen értenek ; mivel én következetességből 
mindig előnyt adtam a tényleges munkának a 
nagyhangú beszéd felett s abban a meggyőző
désben éltem, hogy egy kis társadalomban ural
kodó összetartás s ezen felépítit csöndes bár, de 
biztos haladás üdvösebb sikereket biztosit egye
seknek és a Aöz-nek, mint a szorosan vett nagy 
politicai eszmék s irányzatokban való activitás.

Hirt vettem ugyanis ma arról, hogy Nagv- 
mihály város érdemekben megőszült bírája ma
gas korára való tekintettel nyugalomba vonult. 
Lelkem szerénti hirt vettem arról is, hogy a 
város lakossága a díszes Wrdf székbe egv kivá
lóan képzett lelkes és gyakorlatias férfiút ülte
tett azon jogosult vágy és reménynyel eltelve, 
hogy a rohamos fejlődésben levő városnak anyagi 
és erkölcsi érdekeit képviselni, előmozdítani az 
ő körültekintő gondossága, önzetlen buzgalma 
lesz leginkább képes és kész.

A közeljövő prograrnmjáról óhajtok tehát 
én a kínálkozó alkalomból szólani, mert hiszen 
a •napról-napra élés, nehéz mesterségéhez is 
jó a terv és a .több szem többet lát« elvénél 
fogva nem árthat sem egyeseknek, még kevésbé 
a köz-nek, ha egyes eszmék felszínre kerülnek 
és azok közül a vezetők buzgalma, szakértelme 
némelyeket nyilvántartásba helyez, — másokat 
megértei és megvalósít.

Bennem rég erős a tudat, hogy Nagymihálv 
város területi és népesedési emelkedésére nem 
csak azon szerencsés helyzet volt üdvös befo
lyással, hogy egy szép nagy, vagyonos néplakta 
járás központja és hogy Ung vmegyének több 
községe évtizedek óta ott keresi és találja meg 
élénk piacát, hanem döntöleg hatott a város fej
lődésére a 140.000 koronát meghaladó áldozatba 
kerülő minta állami népiskola és kisdedóvó je
lentékeny sikereket biztositó működése; honnan 
az ifjabb nemzedék munka, tisztaság, rendsze
reidet hozott magával, s e jó tulajdonságokat 
fokozott érlelmességgel párosítva, ezeket nem
csak maguk javára érvényesítették, hanem a 
culturának, a társadalomnak — főleg a vezető 
elem irányítása mellett példaadásukkal meg
nyerték azokat is, kik a régi világ hívei voltak.

Hallom, hogy Nagymihály város belren- 
dezkedésének alapvető vonalaiként >asphalt« 
járdát létesített és villany világítást honosított 
meg. ösmerem ott a humanismus legméltóbb 
symboluraát, a 80 ágyra fejlesztett .közkórhá
zat., mert hiszen jelen voltam bölcsőjénél; ön
zetlen munkát teljesítettem e nagyhorderejű in
tézmény megerősödésében, s igaz öröm consla- 
tálhatni, hogy eme hármas irányú haladás a mai 
kor helyes irányzatának jegyében született és 
az áldozatra kész felvilágosultak szerepében erő
södött. Van Nagymihályban egy élénk forgalmú 
gőzmalom, van egy modern szép sörgyár, ezek 
mindketten nemcsak alkalmasak of/ a forgal
mat emelni, hanem dirrect jelentékeny befo
lyással bírnak a vidék megtermelésére, főleg 
azonban ezek árának kedvező alakulására.

Irta : Sulyovazky István.

Nos — és ha ez örvendetes tényeket con- 
statáljuk, nem merül-e fel önként azon kérdés, 
váljon az életképesnek bizonyult városnak mi 
lehet hát még a teendője? Váljon szabad-e, le
het-e most már a babérokon pihenve lenyu
godni .’ Nem kivánatos-e ama példaszót: »Ki 
nem halad, hátra marad, lelkűnkbe vésni s ar
ról gondolkodni, hogy mit és miként lehetne a 
lakosság fokozottabb igényeinek kielégitésére 
valami üdvösét megvalósítani ?

Ilyen és hasonló gondolatok tömkelegéből 
programmpontnak kiragadok én tehát néhány 
eszmét, hogy a .hass, alkoss, gvarapits. elve 
alapján állva, küzdjön a város minden jóért, 
szépért és elérhetőért, mert csak azután lesz 
méltó a .Nagy, nevére, ha polgárai jóléte, meg
elégedése mellett a »köz«-kulturának s nem
zeti vagvonosodásnak lelkes bajnokai közé fog 
sorakozni.

I. Közegészség kérdése szeréntem első és 
legfőbb tétel minden város beléletében. S ha 
az országos nevű Főúr nemes gondolata mély 
furásu kút létesítésével a lakosság rég nélkü
lözött legfőbb elemét, az ivóvizet a városnak biz
tosítja; e mellett halaszt'iatian a szakszerűen 
tervezett canalisationak minden vonalon való 
keresztülvitele, mert a gyakori és nagymérvű 
járvány mint okozat a posványok miazmáinak 
káros hatásával mint okkal van összefüggésben. 
Létesíteni kell népkertet, ebben gyermekjátszó 
térrel, mert hiszen a gyermek az ifjúság, a vá
ros. a megye, a haza reménye, őket tehát tes
tileg, lelkileg, áldozatok árán is fejleszteni fon
tos és hazafias kötelesség. El kell rendelni és 
mulhatlanul foganatosítani az egész város ut
cáinak, tereinek, csatornáinak, sőt a beltelkek- 
nek mindenkori tisztán tartását, főleg azért is, 
mivel az általános tisztaság a műveltség egyik 
ösmervéje, s emellett jó példa a tisztaság- és 
rendszeretetre, mely a közegészség állapotának 
javulásában is kamatozik

II. Közrendészet terén, a közcsend s rend 
szigorú felügyelete, korcsmák és korcsmázások 
állandó és pontos ellenőrzése és utóbbinak a 
vmegyei szabályrendeleti k végrehajtásával való 
lehető kevesbitése, (mim a 16 éven alóliak ki
tiltása, korcsmái hitel korlátozása, rábeszélés). 
Szegény-ügy rendezés, esetleg szegényház léte
sítésével. Alkalmi felolvasások utján és úgy az 
ipar és ismétlő, mint a gazdasági iskolák szor
galmi idejének, esetleg izok tanrendjének ki
bővítésével hatni kell törekedni az ifjúságra, s 
inteni szorgalomra, takarékosságra, törvénytisz
teletre s képességének fokozására. I’iac-rendezés 
ügye fontos egv városban azért is, mivel a köz- 
élelmczés igazságos s szig ru szabályzatok életbe 
léptetésével megkönnyíthető. Folytatni kell a 
fásítást s a lakosságot is igyekezni kell rábírni, 
hogy a nagy előnyöket nyújtó fákat megsze
ressék, ültessék és ápolják.

III. Társadalmi téren minden alkalmas időt 
s módot meg kellene ragadni, hogy a közönség 
ideális eszmék s célokért lelkesedve tömörül
jön. Alakuljanak körök minél nagyobb számban. 
Legyen Nagymihályban tűzoltó, dalárda, sport, 
műkedvelők köre és egylete, legyen ezeknek 
minden polgár tagja, ne azt nézzék, mi választja 

Lapunk mai azkmu 4 oldalra terjed. 

őket el egymástól, hanem mi tartja össze. Nagy 
súly helyezendő a kísdedóvó és népiskola mű
ködésére, érdeklődni kell a tanítás és tanulás 
ügye iránt. Környezze a tanítókat tisztelet, a 
gyermekeket szeretet és ily általános érdeklő
dés rokonszenve ad majd a városnak derék pol
gárokat. Szükséges a társadalmi élet megerősí
tésére és élénkítésére a minél gyakoribb össze
jövetel, mert a közvetlen személyes érintkezés 
eldönti a képzelt válaszfalakat. Tény az, hogy 
egy egészséges társadalom, mint a trió műkö
dése mindig kell, hogy működésben legyen. Tény 
az, hogy az iránvtadók komolysága és tudatos 
vezetése, feltéve, hogy előjogok élvezetére nem 
aspirálnak, mindig hálás követőkre talál. Töre
kedni kell a köz-re hasznosan tölteni el az időt 
s figyelembe kell venni, hogy nemcsak a sike
rek, hanem a nemes azonos törekvések is ba
rátokat teremnek.

1\ . Közérdekű teendőt képezne szeréntem 
Nagymihályban egy fin vagy leány polgári is
kola felállítása, nemcsak azért, mert a rég óhaj
tott intézménynek itt van a legerősebb és leg
biztosabb alapja óvodánk és iskolánkban, ha
nem mivel Nagymihálv és Sztrajnyán 8000 lel
ket meghaladó két község maga megtölt egy 
négy osztályú polgári iskolát, holott a 44 köz
ségből álló járás és Ung vmegve innen eső köz
ségeire Nagymihályban egy polgári iskola való
ságos Istenáldás lenne. Nem lenne hátrányos 
a városra Sztrajnyán községnek Zemplénbe való 
bekebelezése és Nagvmihálylval való egyesítése, 
mert hiszen e szaporulattal nyerne a város er
kölcsi súlyban és az administratio oda leendő 
kiterjesztése a köznek válnék javára. Czélszerü 
lenne a régi »Stift« épületet valamelyes gyári 
berendezkedésre értékesíteni, mely alkalmas a 
forgalmat emelni és a lakosság egy részének 
munkát adni. Ki kellene a mai értékes helyen 
levő városházát magas emeletre úgy kiépíteni, 
hogy a déli oldalról tervezett fedett bejáró mel
lett földszinten 6—8 bolt lenne és ennek bére 
fedezné a törlesztéses kölcsön mindenkori rész
letét, s fönt az emeleten lehetne lakás a biró, 
jegyző részére, ott lehetne a hivatalos helység 
és egy nagy terem, hol az arra hivatottak ta
nácskozásaikat tarthatnák. Célszerű lenne pon
tos, gyors közlekedési eszközök biztositásáról 
gondoskodni, tnelv a gócpontot képező vasúti 
állomással, Szobránc, Homonna, Varannó, Gál- 
szécscsel a nagymihályi élénk piacot összekötné. 
Elő kellene mozdítani a telephon-hálózatnak 
oda való kiterjesztését, mely egyik igen alkal
mas eszköze az üzletek sikeres lebonyolításá
nak. Óhajtandó arra is törekedni, hogy a város 
területén levő összes belhelyeken levő épüle
tek időnként csinosittassanak s ezzel az > ide
genek*  hajlamát megnyerjék. Sok ember indul 
a külsőség után és azért, meg a jó Ízlésért is 
kívánatos a lakóházak külső tisztogatása és ja
vítása.

Egyelőre befejezem hangos gondolkodáso
mat s bizalmas közléseimet, mert éltet a re
mény, hogy lesz nekem alkalmam eszméimet sze
mélyes érintkezés utján ösmertetni nemsokára.



VÁRMEGYE ÉS VÁROS.

— Városi közgyűlés. Városunk képviselő
testülete f. hó 16-án délelőtt 8 órakor tisztújító 

•közgyűlést tartott, melyen betöltésre került a meg
üresedett községi bírói állás, valamint a mandá
tum lejárta folytán a községi pénztárnoki és hitesi 
tisztségek.

A képviselőtestületi gyűlést Bajusz Andor fő
szolgabíró pontban 8 órakor nyitotta meg s con- 
statálta, hogy a bírói állásra 2 pályázó jelentkezett, 
u. m. Walkovszky Béla nyug. ni. kir. adóhivatali 
ellenőr és Kozma András ácsmester. Kis vártatva 
megjelent a hona alatt egy nagy paksamétával 
Boronkay Béla nyug. m. kir. adótárnok s a nagy 
garmada Írást a ház asztalára letéve bejelentette 
az elnöklő főszolgabírónak, hogy a bírói állásra ő 
is pályázik s kéri magát arra jelöltetni. A sok irás 
a mit Boronkay magával hozott, régmúlt idők di
csőségéről sok érdekes mozzanatot regélhet, mert 
tudnunk kell, hogy Boronkay Custozzánál golyó
záporban is megállta a helyét s Schlesvig-Holstein 
elvesztése nem éppen ő rajta múlott.

A képviselőtestület mindhárom pályázónak a 
kedvében járt s mindhármat candidálta. A válasz
tási harc ekkép elég hevesnek Ígérkezett, mert — 
mint hirlett — Kozmának nagy pártja lett volna, 
a mi azonban, úgy látszik, csak papiroson volt 
meg, mert a választási aktus megkezdése előtt 
Kozma jónak látta — s nagyon helyesen — a je
löltségtől visszalépni, úgy hogy Walkovszky Bélá
nak csupán egy ellenféllel, Boronkay Bélával kel
lett megküzdenie, a mely küzdelem azonban va
lami hevesnek nem volt mondható, mert Boron
kay mindössze csak egy néhány szavazatot kapott 
s látva a küzdelem meddőségét ő is visszalépett. 
Hja, ilyen a katonasors’ A hálátlan utókor nem 
tudja méltányolni az ágyuk döirenése és puskák 
ropogása között szerzett dicsőséget, de még az el
szenvedett olasz fogságot sem. a miben Boronkay- 
nak része volt. Vigasztalja Boronkay bátyánkat azon 
tudat, hogy nem ő az egyedüli, akit ilyen mellőzés 
ért: Benedek táborszernagynak. Kuropatkin s Stös- 
sel orosz hadvezéreknek is a világ részéről közöm- 
liösség és nembánomság jutott osztályrészül.

így történt, hogy az óra alig mutatott kilen
cet, midőn Bajusz Andor főszolgabíró kihirdethette 
az eredményt, mely szerint Walkovszky Béla Nagy- 
mihálv város birájává egyhangúlag megvalasztatott.

Ezután sorra kerültek a többi választások. 
Közgyámmá Frőhlieh Gyula ügyvéd, pénztáritokká 
egyhangúlag újra Miskovits Béla, első hitessé es 
egyszersmind helyettes bíróvá Lakner Antal, hite
sekké Zboján Mihály, Malatinszky László. Ihe- 
hőcsik János, Paulócsák András. Hoczman Antal 
es Hoszpodár Balázs választattak meg kézfelnyuj- 
tassal. Az uj rendszer itt is éreztette hatását, a 
mennyiben Friedman Marton és Hoszpodár Milyu, 
akik abban a bizonyos Eejérváry-féle küldöttségben 
resztvettek a hitesi tis/tségekböl kibuktak.

A vala</tasok megejtese után a megválasz
ollak. elükön Walkovs/kv Béla bíróval, a gyűlés 

hie < tt Bajusz Andor főszolgabíró kezébe letet- 
’’ K 1 hivatalos esküt, majd Walkovszky szép sza- 

' ■ ’■ iránta megnyilvánult bizal-
’ o "I:a. hogv a város érdekeit mindenben s 

tt •>/ ven fogja viselni és három év múlva, 
..H’ilatuma lejárta után, mocsoktalanul fogja azt 

áztatni. A szép beszédet az egybegyült 
• igv.'/amu polgárság lelkes éljenzéssel fogadta és 

m meg Bajusz Andor főszolgabíró az elnöki 
1 !’o Fuchs Ignácz dr. pedig a képviselőtestület 

: ■ ben búcsúztatta el Szladek József volt bírón
kat, a gyűlés szép rendben véget ért.

\ gyűlésen jelen voltak : Sztáray Sándor gróf 
es Czibur Bertalan orsz. képviselők is. s.

Az artézi kút ügyében Sulyovszky 
István kir. tanácsostól ma a következő le
velet kaptuk :

Tisztelt Szerkesztő úr!
Azt olvasom a „Zemplén* legutóbbi számá

ban „Meghiúsult artézi kút*  címet viselő újdon
ságként. hogy: „Nagymihálybán a kir. Geológus 
vizsgálata az artézi kút lehetőségét kizártnak mond
ván ki ; ennélfogva a Gróf Andrássy Dénes által 
küzkűtra adományozott 10.000 koronának más köz

célra való felhasználhatására Dr. Eperjesy Lajos 
ottani ügyész nekünk javaslatot teend.“

Kérem b. lapjában közzétenni s a város la
kosságát megnyugtatni, hogy a fenti hir téves in- 
formátio eredménye és hogy Nagymihályban a 
tiszta ős forrásbeli ivóvizet szolgáltató mély fúrásu 
kút még ez év folyamán biztosan létesittetni fog.

A fentebb idézett „újdonságot*  beküldő úgy 
latszik nincs tisztában az artézi kút sajátságával 
és a célba vett Zróz-kút rendeltetésével; mert tudni 
kell azt, hogy artézi kút és mély fúrásu kút kö
zött csak az a külömbség, hogy az első (artézi kút 
vize) magától felszökik, az utóbbi (mély fúrásu 
kút) vize ellenben a fold színe alatt marad ugyan, 
íZ<’ mindkét kútnak vize kristálytiszta, minden ide
gen résztől mentes, mert a mély fúrás is éppen 
ngy mint az artézi kút vas vagy cinkezett vascsövek 
mélyítésével addig lesz fúrva, mig el nem éri a cső 
feneke azt a forrás víz medencét, melyben a ma
gas hegységek üde forrás vizei nyomás következ
tében a mélységben bőven és állandóan mozognak 
s bizonyos magassig feltolódnak.

Úgy a szaktudósok mint a gyakorlati embe
rek megállapították azt már, hogy egy mélyen fúrt 
kút vize csak úgy szökik fel magától, ha a fúrás 
helye az Adriai tenger színe feletti magasságtól 
KM) méternél nem nagyobb. Nagymihály tenger
feletti szint-je 115 méter s igy előzetesen tudva 
volt, hogy bármily mély fúrás mellett sem szökik 
fel majd a közkút vize egészen, mert KM) méteren 
túli magasságban a viz felhajtó erejét annak súlya 
és a cső falazatának ellenállása meggyöngiti, ha
nem igenis ha 60, 100, 150 méter mélyben talá- 
landják is a keresett s rég óhajtott egészséges ivó 
vizet : ama fenékből a viz bizonyosan fel fog jönni 
a csőben oly magasra, hogy 8—15 méter mélyből 
fog kellen: csak az áldást adó vizet a legegysze
rűbb szivattyúval felszínre hozni. Ez bizonyos. 
Ez döntő. Azért a kút létesítésének eszméjét elej
teni sem nem szükséges, sem /kw szabad.

Nagymihályban három dióiéra járványt éltem 
én már át. hogy difterites, sarlach s ehhez ha
sonló bajokkal hányszor és mily mérvben küzdött 
a lakosság, azt a gyakorló orvos urak jól tudják, 
sót tudomásuk lehet arról is, hogy a Laborcz évi 
többszörös aradása talaj vizet tol be a telkekre s 
kutakba s ama viz miasmák milliardjainak fészke 
s ily kutak vizére van ott a város utalva.

Az ember egyik éltető /ö-eleme az ivóvíz. 
Ezt senki nem nélkülözheti s az egészségügyi kö
vetelmények kielégítése egy fejlődő város hatósá
gának első és elodázhatlan kötelessége. Ne engedje 
azért a város az ivóvíz cardinalis kérdését elejteni 
vagy elodázni, biztos vagyok benne, hogy a nemes 
főur (Gróf Andrássv Dénes) humánus tényének 
következménye nagy áldás a lakosságra.

Ehhez hozzátehetem még azt, hogy Dr. Papp 
Károly kir. főgeologus a rendelkezésére álló 10.000 
koronából nem egy, hanem két mély fúrásu kút 
létesítését tartja lehetőnek, mert a mi költségünkön 
1901-ben és 1905-ben „Lazony‘‘-ban létesített két 
mély fúrásu kút adata minden garantiát megadja 
arra, hogy Nagymihály nak jövőre romlott, inficiált 
vizet tartó alig 6—8 méter mély kútnak nevezett 
cisternái helyett rövid időn bö és egészséges ivó
vizet szolgáltató mély fúrásu (60—80 m. fenekű) 
kozkútja lesz. Úgy legyen !

Szívélyes üdvözlettel

Sulyovszky István 
kir. tanácsos, gr. Andrássy Dénes 

urad, igazgatója.

VEGYES HÍREK.
— Kinevezés. A vallás és közoktatásügyi 

miniszter a Mocsár községben újonnan szervezett 
állami népiskolához Molnár Gyula salánki községi 
iskolai tanítót s Molnámé Gömöri Zsuzsanna ta
nítónőt nevezte ki.

Gazdasági tudósitő kinevezése. A föld- 
mivelésügyi miniszter a nagymihályi járásra nézve 
fiecfc Endre vásárhelyi lakost a gazdasági tudósí
tói tiszttel bízta meg.

Uj főgimnásiuml igazgató. A s.-a-ujhe- 
lyi róni. kát. főgimnázium f. évi szeptember hó 
elejétől uj vezetőt kap Zsigmond János veszprémi 
tanárban, kit a piarista rend káptalani nagygyűlése 

a főgimnáziumi igazgatói s a rendház főnöki tisz
tével hízott meg az eddigi Hám József helyére.

— A Laboré áldozata. Fenyves? Lajos kő
műves segéd f. hó 17-én két társával fürödni ment 
a nagy esőzésektől akkor megáradt Laboré folyóba. 
Fenyvesi a partról ugrott a vízbe, de oly szeren
csétlenül. hogy a rohanó ár magával ragadta s a 
habokban elmerült. Társai, valamint a rendőrség 
keresésére indultak, mig végre ma nem messze 
Nagymihálytól egy hullát fogtak ki, melyben a meg
ejtett agnoszkálás után Fenyvesire ismertek.

— Tanulmányi kirándulás. A Sárospatakon 
levő továbbképző tanfolyam hallgatói, az előadó 
igazgató s tanárok kísérete mellett mintegy negy
venen f. hó 26-án városunkba érkeznek. Megte
kintik a Landesman-féle gőzmalmot, a villanytele
pet, a l’etrovits-féle kályhagyárat, a Szenes-féle ci
rok-seprő gyárat, a gróf Sztáray-kastélyt, a Miiller 
B. és Fiai sörgyárát, a grófi mauzóleumot, a Sztá- 
ray-féle téglagyárat, stb. A délelőtt folyamán sza
bad előadást tart Mathiász József saját kísérleti 
szőlötelepén „A szőlő élete és híbridízálása" címen. 
A cultura derék harcosai az esti vonattal vissza
utaznak Sárospatakra. Szépen fejlődő városkánk 
falai között érezzék jól magukat.

— Szeszrobbanás. Folyó hó 18-án délután 
6 óra tájban óriási detonáció reszkettette meg a 
levegőt. Az emberek ijedten szaladtak a hang irá
nyába, mely a fíucsinszky Lajos szeszraktára felé 
vezetett. Értesülésünk szerint Bucsinszky kis fia 
kisérletczett egy üres szeszhordóval, vájjon üres 
állapotban is történhetik-e robbanás. E célra égő 
gyertyával közelitett a szesztartályhoz és a követ
kező pillanatban óriási dördüléssel végbement ex- 
plodáció meggyőzhette feltevésének alaposságára1. 
A fényesen sikerült kísérlet egy közelfekvő kalapá
csot a szomszédos Rontsinszky-ház tetejére röpí
tett és jó szerencse, hogy a kísérletező ép bőrrel 
menekült.

Halálozás. Mihályovszky Péter mocsári 
állami elemi iskolai tanítót súlyos csapás érte. 
Neje, a kit csak két hónappal ezelőtt vett el, ma 
meghalt. Temetése f. hó 20-án délután 5 órakor 
fog Nagymihályon végbemenni.

A felső-zempléni ev. reí. egyházmegye 
ez évi őszi közgyűlését az abarai ev. ref. egyház
ban fogja megtartani szeptember hó 11-én. A gyű
lés kezdődik délelőtt 9 órakor. Előtte 8 órakor is
teni tisztelet lesz. Ezen gyűlésen fog beiktattatni 
hivatalába az újonnan megválasztott gondnok, Dó- 
kus Ernő. A gyűlés alkotó tagjai s az érdeklődök 
ez utón is meghivatnak a gyűlésre.

— Közgyűlés. A nagymihályi ált. ipartestü
let f. évi julius hó 22-én délután 4 órakor tartja 
évi rendes közgyűlését.

Esküvő. Lefkovits Albert helybeli keres
kedő f. évi augusztus hó 5-én esküszik örök hű
séget Rosenberg Rózsika kisasszonynak Miskolcon.

— Felfüggesztett segédtanfelügyelő. A val
lás és közoktatásügyi miniszter Zemplén vármegye 
közigazg. bizottságához intézett rendeletével Rutsek 
Imre kir. segédtanfelügyelö, a homonnai kir. tan
felügyelői kirendeltség vezetője ellen több rendbeli 
ellene felmerült panasz alapján a fegyelmi eljárást 
elrendelte s öt egyidejűleg állásától felfüggesztette. 
A közigazgatási bizottság részéről a fegyelmi vizs
gálat vezetésével Dr. Szirmay István tiszti főügyész 
bízatott meg.

— A „tulipánkert**  taggyüjtése folyamatban 
van. Eddig is már igen nagy számmal léptek be 
a szövetségbe. Némely oldalról aggodalmak hallat
szanak : mi lesz a begyült pénzzel, azután : nem 
lehet kötelező a kizárólag magyar gyártmány vá
sárlása, mivel nincs minden magyar gyártmány. 
Mindkettő indokolatlan aggodalom. A pénz itt ma
rad. Azt bármikor ellenőrizhetjük és az lesz vele, 
amit vele határozni fogunk. A szövetség másrészt 
nem jelent teljes kizárást az idegen gyártmányok 
iránt. Csak amit itthon előállítunk, azt támogassuk, 
idegen gyártmányok közül, amire rá vagyunk utalva, 
elsősorban külföldit vegyünk, ha veszünk és csak 
nélkülözhetetlen esetben Ausztriából. Erre minden 
magyar nő és férfi kötelezheti magát, sőt hazafias 
kötelessége.

— A nagymihályi Ifjúsági egyesület f. hó 
8-án megtartott nyári táncmulatságán felülfizettek : 
Rontsinszky Ágoston, Novakovszky Lajos, N. N. 
2—2 K, Dobozy Ferencz, Kolozsváry Ödön, Zselt- 



vay Sándor, Seszták Antal, Ambrisko Bertalan, Pa
jor János 1—1 K, Szöllösi Sándor, Kering József 
80—80 fillér, Zseltvay Béla, Kralyovszk János, Ra- 
kovszky Aladár 70—70 fillér, Féld Henrik, Gazdag 
Kálmán 50—50 fillér, N. N„ Marschall Ferencz 
30—.'10 fillér, Pelles József, id. Bucsinszky Lajos 
20—20 fillér, Sarudy József, Kalinovszky Sándor. 
Csémi Béla 10—10 fillért, melyért fogadják ezúton 
is az ifj. egyesület hálás köszönetét.

— 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 ízletesebb 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 1 Ha 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 ; — ők azt kibróhálták 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, —úgy mondtam 
az emberekhez 1 liter vizet, hagyja ezt egy teli ka
nál, körülbelül 15— 20 gramm Franck-kávé-pót- 
lékkal, ami felesége konyhájában bizonyára meg- 
után szomjas, akkor igyék ezen Franck-főzetböl 
egy jó 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.

— „Tokaji Hordógyár Részvénytársaság" 
cég alatt s Tokaj székhelylyel uj részvénytársaság 
van alakulóban, melynek alakítására alkalmat ad 
azon körülmény, hogy egy alkalmi társaság meg
vette a volt Radnay-UAv 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.

— 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 
emészthetönek és Ízletesnek találtatik. Kandol-ka- 
kao nem dugul 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 keserüvlz a gyógy- 
kincsek egyik legértékesebb része és évenkint sok 
millió palackban az egész világba szétküldetik. — 
Kérjünk határozottan Ferencz József keserüvizet, 
nehogy valamely csekély értékű utánzatot kapjunk.

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

Fdelőa aisrkeaztő : Dr. Kállai József.

Kiadóhivatali miivezető : Lándai Jóxaef.

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

Dr. FUCHS IGNÁCZ.

A hölgyvilág figyelmébe!
\ au szerencsém a ni. t. hölgyközönséget 

tisztelettel értesíteni, hogy körutazásom alkal
mával Nagymihályon folyó évi julius hó 23-án 
hétfőn délután 2 órakor a Sulyovszky-utcza 
7. szám alatt

női szabászat! 
—TANFOLYAMOTs 
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 J

„EURÓPA" 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 egy 12 éves'leányka is képes 
tőlem 15 óra alatt a női-ruha szabászatot el
sajátítani. Azon hölgyek, akik a tanfolyamon 
részt vesznek, a következőket tanulják : í. Pon
tos mértékvételt, 2. a szabásrajzot a legkisebb 
gyermekeknek épp úgy, mint a legmegtermet- 
tebb alakok részére, az' általam föltalált Európa 
cimü 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 divatu blúzokat és háló-kabátokat. Fönt
említett .Európa, cimü 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, meggyőződnek arról, hogy azon 
számos elismerő okirat és dicsérő hatósági iga
zolvány, amelylyel rendelkezem, eredményes 
és sikerekben dús működésemnek Írott tanú
bizonysága. Hogy állításom valódiságáról min
den kételyt eltűntessek, kijelentem, hogy a tan
dijat előre el sem fogadom, amíg szabásom cél
szerűségéről meg nem győződött. A tandíj sze
mélyenként 12 korona, melyből 2 korona a be
hatáskor és a többi 10 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

K0CH I.
az .Európa, szabás föllalálója 

és egyedüli oktatója.
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A hflziamony gondos- 
kod.VAn múlik a csa
lád üdve, boldogsága!

A Kathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávé 

előállítási módszere révén' Kathreiner 
kellemeslzü.azegészségetelömozdltéés 11 ^5*  
olcsó, ez által a legmegbecsülhetetlenebb 
előnyöket nyújtja minden háztartásnak I L-‘,

Minden vásárlásnál hangsúlyoz- 11 ®
T • tűk kifejezetten a Kathreiner Jpa 

nevet és csak eredeti csomagokat Vt>i?
í*  kérjünkKneipppátervédjegygyet. NfafSz

A t. földbirtokos és bérlő urak szives 
tudomásara hozom, hogy az idén uj zsá
kot, telitett takarót, nyers vitorla vászon, 
repce, szekér ponyvákat és porvédő ta
karókat KÖLCSÖN adok, valamint 
uj és régi zsákot, ponyvákat, gép
olajat és Tovotha-kenöcsöt árusi- 
,ok- Tisztelettel

FREUND MÓR
NAGYMIHÁLY

a gör. kath. templommal szemben.

Kalinovszky Sándor
kalaposmester Nagymihályon.

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

kalaptisztitó intézetet
rendeztem be, melyben mindennemű puha és 
kemény kalapok, úgyszintén czllinderek kifo
gástalanul tisztittatna'k 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 15-től szeptember 15-ig. Élőidén/: 
május 15-től június 15-ig. Utóidén/: Augusztái 15-től szep
tember 15-ig 80»/e árengedménynyel a lakúnknál.

Ezen a maga nőmében páratlan gyógyvíz, mint ivó
gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál ■ ál
ható pangásoknál, makacs székrekedéseknél enyhén, oldólag 
hat. Vértódulúoknál szédülések, hüdések, gutaiitési rohamok
nál vérlevonólag. felszivólag hat, csuz és köszvényes bántal- 
maknál e kór okozta erjedési termékekre, lerakódásokra az 
Ízületekben azok oldására és kiküszöbölésére hat Kövérség, 
szivelhájasodas ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál, úgy 
a cukor- s fehérjekiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja.

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

Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felől jövőknek 
Ungvar, a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagynl- 
hály, honnan kényelmes bérkocsikon 1 */*  "r* *l*tt  elérhető.

A víz otthon is sikerrel használható. Ára 1 nagy láda 
40 üveggel 14 korona, kis láda 20 üveggel K korona. A viz 
a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

Mogrendolésok és tudakozódások : _SzobrálCZ ByÓ|y- 
rű.dö igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő*  czimzendők. 
Posta és távirdaállomú helyben. A fürdő igazgató-orvosa : 
Dr. Russay Gábor Lajos A fürdő igazgatósága.

Kiadó lakás.
A Rákóczy-utcában egy 3 szobából 

és mellékhelyiségekből álló lakás azonnal 
kiadó. Czim a kiadóhivatalban.
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■MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:
FETERNIT MÜVEK 
HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST, ahdrássy-út33.|

Elár-asitó hely:

Brügler Lajos Nagymihály,
Lutwak és Klinghofer Homonna.

7/7 n

^Syto^Í^sh^ÜttlewÖrth ®
Budapest' Vóo»l-Mörút 08,

Által a letfatAnyoaabb Irak mellett ajánltatnak:

L Locomobil és gőz cséplőgépek,
k (zalmsktnlozök, |4rgány-ei*piag*pek,  j

tisztitó-rosták, konkolyozók, kaszáló- ét •f1****?***  J 
^k e^énagyüjtők, boronák, sorvetőgépek, Flanel jr.

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukorlcze-
^^k morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes

aciél-ekék, 2- és 3-vasu okék óa minden 
egyéb gazdasági gépek.
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Schicht-szappan!
(.Szarvas* vagy .Kulcs" szappan)

EICHENBAUM HENRIK
varrógép-raktár Jiíaggmihálg, Jíossuth£ajos-utca 54. sz.

\j07Ál*C7lí " Miud.ii <l,r,l> -Sehicht*-',. jipan 
■ Vfcül ■ tiszt* és ment kiró* Alkatrészektől.

Goldstein Jakab
....................................... templom- és szobafestő • • •••• •"

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.
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Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, 
hogy varrógép-raktáramban egy három hónapig tartó 

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 himzést és egyéb mun
kákat díjtalanul megtanulhassák. ...........

Bátorkodom egyszer sinint a már több 
év óta fennálló varrógép-raktáramat 
a n. é. közönség figyelmébe ajánlani, 
melyet a Kossuth I.ajos-utca 54 sz. 
házba (a városháza mellett) helyez
tem át. Baktáramat a legújabb szer
kezetű, legjobb és legkényelmesebb 
gépekkel 
kérem a 
gatását.

Elfogad mindennemű

festői és tapétázó munkát
valamint ablak- és aj tó-mázolást, ezimfestést és minden e 
szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos 

árak mellett.

egészítettem ki, miért is
11. é. közönség szives támo- 

Kiváló tisztelettel
Sichenbaum Jíenrik.

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

tékban jutányosán beszerezhető.

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

A szabad, amerikai önműködő szerkezetű

ablakredőnyök
(rolletták) a legjobbak, legtartósabbak és 

ezáltal a legolcsóbbak. '
Ezek valamint más szerkezetű redőnyök is 
nálam jutányosán, jótállás mellet kaphatók. 
Zsinórral ellátott regi redőnyök jutányosán alakíttat 

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

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel GÁLÉT HERMÁN.

Jótállás:

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 

részére. =^=^^==== 
25.000 koronát fizet SCHICHT GYÖRGY’ cég Aussigban
bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappané a Schicht 
névvel valamely káros keveréket tartalmaz. . . .

Nyom. Landoaman B. könyvnyomdájában


