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Hova a lap ezelloini részét illaté minden 
közlemény intézoiulé : 

Ii^oa-ntoKa 34. ■xám.

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

—. . Egyes szám ára 20 fii.----------

Kéziratok nem adatnak viaasa.
Bérnientetlen levelek nem fogadtatnak el.
— Myilt-tér aoronkiat 40 fii. ==

Nagymihály jövője.
Irta: Sulyovszky István.

(Két czikk.)

Krasznahorkaváralja, 1906. szept. 3.

I.
Köztudomású régi dolog az, hogy minden 

rendes ember, ki akár anyagi, akár erkölcsi si
kerre vágyik, vagy mindkettőre, azok törekvé
sűk eredményéről időszakonként mérleget ké
szítenek. Ezt teszi főleg a gazda és üzletember, 
valamint az idegen vagyont kezelő részvény
társaság, mert erre őt a törvény is kifejezetten 
kötelezi Kérdem én: miért ne készítsen szám
adást egy város az ő javairól, feladatairól leg
alább évtizedenként, mely tiszta képét tárja fel 
a gazdaságnak vagy szegénységnek, mely egy
szersmind alkalmas lehet a rendelkezésre álló 
erőket értékelni s a jövő esetleges sikereit mér
legelni?

Örvendetes jelensége Nagymihály város mai 
külső képének az, hogy az általános közleke
dés fővonalain lévő régi házak kivétel nélkül 
bővítve és szépítve átépítve lettek. Még nagyobb 
s üdvösebb eredménynek minősíthető azon kül
terjes építkezés, mely a vasut-felé eső terüle
teken s a Spiegel-féle telken utcanyitással kap
csolatosan foganatosíttatott; mert ez utóbbi be
ruházás a város belterületének túlszük határait 
kibővitvén, úgy a tűzrendészet, mint a köz
egészség fontos ügyének vált nagy előnyére.

Ámde nem tarthatom befejezettnek Nagy
mihály város fejlesztését a most méltatott épít
kezésekkel azért, mert az általam nyitott te
mető utcát a kórház utcával összekötni már 
csak azért is halaszthatatlannak vélem, mert az 
utóbbi népesedő utca lakóinak tanköteles gyer
mekei ily egyenes összekötő vonalon át érik el 
gyorsan és veszély nélkül az állami minta in
tézeteket; és mivel egy fejlődő város intézői
nek kötelessége a sokszor tulélénk főutcai for
galmat megosztani és a nyitandó utca mentén 
hozzáférhetővé vált beltelkek üres részletein a 
továbbépitkezést lehetővé tenni. Ez pedig tud
tommal könnyen s nagyobb áldozat nélkül is 
megvalósítható, mivel boldogemlékü Gr. Sztáray 
Antal nekem a temető-ut kiépítésekor a régi 
Török-, most Jókai-utca végén elterülő faisko
lán keresztül annak tovább vezetését kifejezet
ten megengedte s azt hiszem, Nagymihály mai 
földesura, ki a társadalomban él s a felmerülő 
közszükség iránt kitűnő érzék s jóakarattal bir, 
ha kell, honorálni fogja nagynevű elődjének 
fenti kijelentését.

Úgy a múltban, mint jelenben csak a kór
ház utcai széles Firlcy-féle beltelek egy kes
keny kert részletének megszerzése igényelne 
tehát anyagi áldozatot, mert azt, hogy a temető 
mai bejárása felé eső Szabó-féle telek megszer
zésével a temető-ut kiegyenesittessék, csak szé
pészeti, de nem célszerűségi szempontnak te
kintem, addig pedig, mig .hasznos, befekteté

sekről kelt gondoskodni, távolabbi célok kielé
gítésére nem létező tőkét igénybe venni nem 
tanácsos s talán nem is szabad.

Rá kell irányítanom figyelmét a város ve
zetőinek a Laborc-parti fa áruház-bódékra, me
lyeket ma már mióta a megsemmisült nagy 
mümalom vizduzzasztója a folyó vizének szint
jét több mint egy méterrel apasztotta, ki lehet, 
ki kell építtetni még pedig szilárd anyagból 
akként, hogy a vízbe alapozandó hátsó épület 
fala ugyanazon vonalba leendő elhelyezése mel
lett, hol most a száraz kőpart alsó vonala van 
az újonnan emelendő épületnek 8—9 méter 
mélységet biztosit, s ezzel a 8—9 részre osz
tott alacsony és szűk áruház helyén 7—8 szép, 
élénk forgalmat biztositó bolthelyiséget lehet 
nyerni, mely a városnak állandó biztos jöve
delmet fog adni s egyszersmint a város e leg
élénkebb helyének díszét fogná képezni.

Előirányoznám én ama nagy építkezést kö
vetkezőképpen: Az alapot a Laborc folyóme
derfenekén alól két méterrel kellene fektetni. 
Ezt a vizfelőli oldalról 3 méter távolságban al
kalmazott pilótával s ezt tölgyfa deszkával le
hetne borítani ugv, hogy a legmagasabb viz 
sodra ellen is az egy tömeget képező belől 
deszkafallal védett és két méter vastag beton 
alapot alámosás nem érné soha. Erre az alapra 
az utca szintjéig úgy mint a mai fabódék mel
lett levő boltok alsó és hátsó fala terméskőből 
fekete cementbe lenne felfalazandó 5—8 szá
zalék visszafejlesztéssel és igy nyerné meg a 
város ama szép, drága, biztos területet, melyre 
a 8 bolt felépíthető lenne.

A Eriedman-ház és a városi bolt pilotá- 
zott erős alapja a sztrajnyáni bid felé eső part
nak biztos védelmet nyújt úgy most, mint a jö
vőben. Ezt szakértők is annyival inkább meg
állapíthatják, mivel a Laborc folyó kanyarodása 
a főutcai vizlejárónál megszűnik s az építendő 
bolt hátsó falának alapját a viz sodra nem bántja 
soha. — Számadásomat c tervre nézve azzal zá
rom le, hogy a 4—5 ezer korona évi bolt bér 
jövedelem eme beruházást tiz év alatt biztosan 
törleszti; sőt azt hiszem, némi kedvezmény 
mellett az egész terv keresztülvitelére vállal
kozó is akad, mert ekként 8 bolt felett Itt—15 
éven át korlátlan rendelkezési jogot nyerve, be
fektetéseit kockázat nélkül jól gyümölcsözletheti.

Tudom azt jól, hogy nem újságol mondok, 
midőn felemlitcm azt, hogy a Nagvmihálylyal 
tőszomszédos Sztrajnyán község határában van 
az ország legjobb minőségű kaolin bányája. En
nek anyagát feldolgozatlanul szállítják el onnan, 
holott nagy Aöz-érdek fűződnék ahhoz, hogy e ki
tűnő agyag ott nyerne feldolgozást. Néhány év
vel ezelőtt Zcinplénvármegyének ma is élő igen 
tevékeny volt főispánja, parnói Molnár István 

az akkori kormány megbízásából engem kere
sett meg a kaolin-agyagnak helyben való fel
dolgozását célul kitűző mozgalom megindítá
sára. Fájdalom azonban, akkor a szép, nagy 
eszme megvalósítására nem sikerűit nekem köz
remunkálhatni, mivel a különben minden szép 
és jóért lelkesedő akkori tulajdonos a hivata
losan érdeklődők beavatkozását perhorreskálta.

Azóta több mint egy évtized múlt el. Ma- 
jolica gyártási iparunk azóta már nagyot fej
lett. Sok helyt tőke keres elhelyezést s nagy
számú munkás vár keresetet. Nyers terménye
ink feldolgozása nemcsak helyi érdek, hanem 
nemzeti Aöz-érdek. Kérdem én, váljon mi állja 
útját ma annak, hogy testet öltsön az eszme s 
nagy jövőt biztosítson ott amaz áldott vidék
nek és derék, iparkodó, munkás népének?

Nagvmihálynak, mint egy gazdag nagy vi
dék központjának kiváló érdeke: közraktárak 
létesítése. Ma már a helyi piac nem jogosult a 
terményárak megállapítására épp úgy, mint a 
papiros búzára spekuláló börze jegyzése. Ma 
már minden vidék gazdaközönsége összekötte
tésbe léphet a világ terménykereskedelmével, 
ennek azonban közvetítő szerve a tóz-raktár, 
mely a gazda terményeit kívánatra átveszi, ke
zeli, értékesíti s ha kell, előlegeket ad. Emez 
intézvényes közraktár tényező a külkereskede
lemben, árszabályozó messze vidéken, segitő 
társa a gazdaközönségnek, jóttevője a gyönge 
népnek. Kívánatos azért, hogy a város mint 
gócpont ne nélkülözzön jövőre közraktárt, mert 
e nélkül a termény árának legtöbbször indo
kolatlan árhullámzásában érzékeny vesztességet 
fog szenvedni a gazdaközönség mindenkor, hol
ott a forgalomnak concenrátiójában a városnak 
bőven kijut az elmaradhatlan nagy előnyökből.

Nem kicsinylendő eszmeként felvetem még 
azt a kérdést, váljon Nagymihályban, melyen 
keresztül talál csak piacot a félkörben húzódó 
összes hegység értékes produktuma, nem le
hetne-e egy müfaragó iskolát állítani fel itt, hol 
1500 gyermek jár iskolába, kik közül évenként 
100—150 bizonyára értelmes iparossá óhajt vál
ni; de szárnyát szegi vágyuknak az anyagi kér
dés, holott ha helyben lenne mümetszészeti, 
vagy állami felső ipariskola, ugv a város lako
sainak jelentékeny része járatná emez iskolákba 
gyermekét, hogy munka- és keresetképességét 
fokozza. Kérem azért a város hivatott vezetőit, 
kérjenek, követeljenek becsületes és jogosult 
törekvéseikhez állami segítséget. Indokolják az
zal, hogy erős polgárságot és nagy adóalapot 
törekszenek alkotni, ezekhez pedig minden ha
zafi rokonszenve és az államkormány támoga
tása bizonyos.

Tankönyvek, iró-, rajz- és festészeti-szerek nagy vá
lasztékban Landesman B. könyvkereskedésében.

Lapunk mai száma 4 oldalra tolnod.



VÁRMEGYE ÉS VÁROS.

Városi közgyűlés.
Nagymihály város képviselőtestülete f. 

hő 6-án délután 3 órakor Walkovszky Béla 
főbíró elnöklete alatt igen látogatott rend
kívüli közgyűlést tartott. Egyedüli tárgya 
volt a gyűlésnek a főbírónak a polgári is
kola segélyezése tárgyában beadott határo
zati javaslata. Walkovszky Béla fáradtságot 
nem ismerő buzgalommal e héten a pol
gári iskola létesítése körül oly eredménye
ket ért el, amelyek lehetővé teszik, misze
rint a f. évben már megnyíló és községileg 
segélyezendő magán polgári iskola nyilvá
nossági joggal lesz felruházva és a legrövi- 
idő alatt államosítva. Annál is bizonyosab
ban remélhetjük ezt, mert városunk legna
gyobb jótevőjét, Sulyovszky Istvánt is sike
rült ez ügynek megnyerni, már pedig ha 
ő befolyását latba fogja vetni, úgy az ered
mény iránt kétség sem lehet.

Egy oly fejlettségű városnál, mint Nagy
mihály, ha további fejlődésében elmaradni 
nem akar, égető szükség, hogy felsőbb tan
intézetekről gondoskodjunk, mert anomalia 
már most is, hogy virágzó asphaltos, villa
mos fényben úszó Nagymihály gyermeke 
Homonna sarában, kövein döcögve szerez
zék meg műveltségűket. Anomalia, hogy elő
rehaladott városunkba műveltebb ember nem 
szívesen települ, mert hiszen gyermekeit itt 
nem neveltetheti.

Ily körülmények hatása alatt tárgyalta 
a közgyűlés a főbíró határozati javaslatát, 
amely szerint a képviselőtestület Csollák Ilár 
polgári iskolai tanár tervezetét, a városban 
egy magán polgári iskola létesítése iránt 
örömmel fogadja és ezen magániskolának 
1000 korona segélyt engedélyez az 1907. 
év terhére.

A közgyűlés nagy lelkesedéssel fogadta 
el a határozati javaslatot és ennélfogva az 
iskola már a jövő héten meg fog nyílni.

A szükséges intézkedések megtételére 
egy bizottság választatott, amely Czibur Ber
talan, Polányi Géza, Dr. Eperjesy Lajos, 
Dr. Kcllner Mihály, Dr. Kállai József, Op- 
pitz Sándor, Stark Hermán, Kolozsváry 
Ödön, Kozma András, Dr. Fuchs Ignácz, 
Dr. Gliick Samu és Karczub Pál képviselő
testületi tagokból áll.

Az iskolában a f. évben már három 
osztály nyílik meg és három képesített ta
nár lesz egyelőre alkalmazva, eddigelé 60 
tanuló beiratására történt az előjegyzés. A 
tantermek felszerelése és egyéb dologi ki
adások Sulyovszky István fejedelmi ado
mánya és közadakozásból lesznek fedezve.

VEGYES HÍREK
Szerkesztőségünkből. Felelős szerkesz

tőnk. Dr. Kállai József külföldi útjáról hazaérkez
vén, a mai nappal átvette a lap szerkesztését.

A bíróság köréből. Mattyasovszky Mór 
kir. járásbiró f. hó 4-én kezdette meg szabadságát. 
Távolléte alatt a bíróság vezetését Garbinszky Sán
dor kir. albiró vette át.

— Búcsú. Szombaton lesz Kisasszonynapja 
és Nagymihály városában a szokásos búcsú, ame
lyet a hívek nagy kegyelettel ünnepelnek meg.

— Adomány. Sulyovszky István kir. taná
csos a nagymihályi magán polgári iskola segélye
zésére a városnak 2000 koronát küldött. íme is
mételten bizonyíték arra, hogy Sulyovszky István
nál jobban a város sorsa iránt senki sem érdek
lődik, sőt ő az egyedüli, ki minden kőzérdekii in
tézményünknek valósoság Maecenása.

— Az iskolai év kezdete. Az 1906—1907. 
évi beiratások folyamatban vannak. A tanév meg
nyitása előtt hétfőn ünnepélyes istentisztelet lesz. 
A helybeli állami népoktatási intézetekbe eddig 1200 
tanuló iratkozott be.

A sörgyár mint részvénytársaság. A Miil- 
ler Bernát és Fiai cég tulajdonát képező sörgyár
nak részvénytársasággá való átalakulása tárgyában 
az alapítók a nagymihályi takarékpénztár ipar- és 
kereskedelmi bank helyiségében f. hó 3-án értekez
letet tartottak, melyen megállapították a kibocsá
tandó tervezet végleges szövegét s a tervezettel el
látott aláírási ivek kibocsáttattak. A tervezet szerint 
a részvénytársaság fennállásának tartama 30 év
ben állapíttatott meg, a társaság alaptőkéje “(Xl.OtX) 
korona, mely alaptőke .3500 darab egyenként 200 
korona névértékű s névre szóló, osztalék szelvé
nyekkel ellátott részvényre oszlik. Az aláírásra ki
bocsátott részvényekre az aláírással egyidejűleg a 
névérték 10%-a vagyis részvényenként 20 korona 
fizetendő be a nagymihályi ipar és kereskedelmi 
banknál, mint az alapítók megbízottjánál. További 
20% pedig a jegyzett részvények névértékének f. 
évi oktber hó 5-éig lesz az alapítók fenti megbí
zottjánál lefizetendő, úgy hogy a névérték 30%-a 
az alakuló közgyűlés előtt mindenesetre befizetendő. 
Az utolsó részlettel egyidejűleg minden egyes rész
vény után 4 korona fizetendő. A részvényaláirás 
zárhatárideje 1906. szeptember hó 28-iki napjának 
déli 12 órája. Az aláírási ivek beküldése 1906. ok
tóber 1-ig történik. Miután a szóban forgó sör
gyár egy virágzó iparvállalat s productumai a többi 
hazai gyártmányokkal bátran kiállják a versenyt, 
a részvények túljegyzése bizonyos. — Az alapitok 
a következők : Gróf Sztáray Sándor nagybirtokos 
és orsz. képviselő, Czibur Bertalan orsz. képviselő, 
úgyis mint a nagymihályi takarékpénztár ipar- és 
kereskedelmi bank igazgatója. Enyedy Béni, a Ma
gyar Agrár- és Járadékbank igazgatója s műszaki 
tanácsosa, Dr. Eperjesy Lajos ügyvéd, Dr. Gliick 
Samu orvos, Horváth Sándor, a nagvsárosi mü- 
malom megbízottja, Herskovits Jónás termény
nagykereskedő, Dr. Kellner Mihály ügyvéd, Spiegel 
Samu háztulajdonos, Strönipl Gábor szállodatulaj
donos, Schreiber Jónás magánzó, Weinberger Sán
dor földbirtokos, Dr. Widder Márk járásorvos és 
Walkovszky Béla városi főbíró.

A nagymihályi úttestek kövezése. A ke
reskedelemügyi miniszter elrendelte, hogy a Kassa 
—Jablonica közötti országúinak a máv. nagymi
hályi állomásától városunkon keresztül húzódó ré
sze az 1907. 1908. és 1909. években kövezet bur
kolattal láttassák el.

Automobiljárat Kassa és Ungvár kö
zött. Már a legközeh bbi napokban várható az auto
mobil közlekedés megindulása a címben kitett út
irányon. A 20 személyre berendezett tál saskocsi, 
mely Gálszécs, Nagymihály és Szobráncz városo
kat érinti, 3 ói a alatt teszi meg az utat Kassától 
Ungvárig. A kitűnő alkalmatosság hihetőleg nagy 
népszerűségnek fog örvendeni.

— Utcza-seprés. Az utcák söprésével és tisz
tántartásával csak nem akar megbarátkozni váro
sunk közönsége. Legutóbb rámutattunk arra, hogy 
milyen baj származhatik abból, ha a rendőrség 
nem ügyel arra, hogy a dinnyehéjakat ne dobálják 
a járdára. Sajnos, Írott mulaszt maradt ebbeli fel
szólalásunk, mert a dinnyehéjak bántatlanul hever
nek a járdán és rendőrségünk tétlenül nézi, mint 
csúsznak meg az adófizető polgárok. A mostani ká
nikulában valósággal elviselhetetlenné válik a vá
rosunkban való tartózkodás, az utcákon uralkodó 
nagy porfelhő és mindenféle piszok miatt. Ilyen 
állapot uralkodik a Sztáray-tér és Rákóczy-utcza 
közötti térségen s másutt is. Egy kis jóakarattal 
a közigazgatási hatoság s a városi elöljáróság ta
lán segíthetne a bajon akként, hogy az utcák lo
csolását s söprését ne csak péntek estefelé tenné 
kötelességévé a lakoknak, hanem a naponkénti 
söprésre és locsolásra kényszerítené szigorú rend
szabályokkal a lakókat, amiből az volna a haszon, 
hogy kevesebb ember esne áldozatául a tubercu- 
lózisnak.

Mészégető bérbeadása. A Gróf Hadik- 
Barkóczy Endre gróf uradalmához tartozó Telek
háza községben levő mészégető kemencék az ura
dalom áltál o évre bérbe adatnak. A bérbeadás 
iránt f. ho 14-én \ araimon nyilvános versenytár
gyalás fog tartatni.

— A nagymihályi Iparvasut. A kereskede
lemügyi miniszter a f. évi június hó 6-án megtar
tott közigazgatási bejárás eredményéhez képest 
megengedte Sztáray Sándor grófnak, hogy az ál
tala a m. kir. államvasutak Nagymihály állomásá
tól Uanajnáig tervezett keskenyvágányu iparvas
utat lóüzem alapul vételével megépíthesse. Ez az 
iparvasut később gőzüzemre fog berendeztetni, 
mely esetben annak céljaira a Laborcon keresztül 
uj vashid is létesül.

— Sorozások. Vármegyénkben az 1906. évi 
fösorozások a kővetkező napokon tartatnak meg: 
Nagymihályon október hó 10. 11. és 12-én. Pol
gári elnök: Dr. Eperjesy Lajos biz. tag. Gálszécsen 
október hó 15. 16. és 17-én. Varaimon október hó 
19. és 20-án. Sztropkón október hó 22. és 23-án. 
Homonnán október hó 25. 26. és 27-én. Szirmán 
október hó 29. és 30-án. Királyhelmeczen október 
hó 10. 11. 12. és 13-án. Sátoraljaújhelyben a vá
ros részére: október hó 15. és 16-án, a járás ré
szére: 17. 18. 19. és 20-án. Sárospatakon október 
hó 22. és 23-án. Tokajban október hó 25. 26. és 
27-én. Szerencsen október hó 29. 30. és novem
ber 2. és 3-án. — Ungvármegyében az idei föso- 
rozás november 1-én veszi kezdetét a perecsényi 
járásban. A sorozás folytatólag kezdődik a nagy- 
bereznai járásban november hó 5-én, Ungváron 
november hó 9-én, az ungvári járásban 12-én, a 
nagykaposi járásban november hó 16-án, végre a 
szobránczi járásban november hó 22-én.

— Uj rendelet a postán. A postatakarék
pénztár igazgatósága újabb rendeletet bocsátott ki, 
melyet a nagyközönség tájékoztatása végett közlünk. 
A rendelet a kővetkező: 1. A Cheque befizetési la
pokon, valamint az elösmervényeken a befizetett 
összeg mindenkor nagy kezdőbetűvel Írandó ki. 2. 
A befizetés keltje a cheque lapokon mindig kiírandó 
és pedig azon kelt, mely napon az összeg tényleg 
feladásra kerül. Hiányos vagy eltérő kelttel ellátott 
cheque befizetési lapok nem fogadtatnak el. hanem 
a félnek visszaadatnak, mi a félnek újabb megvá- 
rakoztatását vonja maga után. Saját érdekében áll 
a feladó közönségnek, hogy ezen rendeletét ponto
san betartsa.

— Az ungvári törvényszék ügye. Ungvár 
városa kir. törvényszék szervezésének elősegítésé
hez nem csak építési helyet ajánlott fel ingyen, ha
nem az építés költségeihez 70.000 koronával hozzá
járul.

— Trafik-automaták. A kistőzsdések kül
döttsége a minap járt Wekerle pénzügyminiszternél 
a vasárnapi munkaszünet kötelezővé tétele tárgyá
ban. F. célt kívánja szolgálni egy magyar vállal
kozó beadványa, amelyben méltányos feltételek mel
lett önműködő szivar és cigaretta elárusító auto
matákat ajánl fel. Ily automaták a külföldön már 
forgalomban vannak.

— A jegyzők fizetése. A belügyminiszter 
rendeletet intézett a vármegyékhez, melyben fel
hívja azokat, hogy a jegyzőknek 1907. évi fizetés 
kiegészítésére vonatkozó kimutatást már az őszi 
közgyűlésen tárgyalják le és azután hozzá azonnal 
terjesszék fel. A belügyminiszter a fizetés kiegé
szítéseket még a folyó évben fogja megállapítani, 
ugv hogy 1907. január 1-től a jegyzők fizetés ki
egészítése elöleges havi részletekben lesznek ki
utalványozva.

Felelet a „Beregi Ujság**-nak,  nemkülön
ben a „Felvidéki Hirlap“-nak.

A „Beregi Újság" 32-ik számának hírrova
tában Micsey F. György címmel megjelent egy kis 
közlemény, mely érdemen felül velem, helyesebben 
színi referádaimmal foglalkozik.

Megvallom őszintén, eleinte feleletre sem 
akartam méltatni. Kezembe jutott azonban a „Fel
vidéki Hírlap" 65-ik száma, mely a rendkívül gro
teszk és mulatságos kis közleményt nemcsak hogy 
átvette, de fölöttébb szellemes módon meg is tol
dotta.

A „Felvidéki Hírlap" eljárásán nem csodál
kozom. Elvégre nyár van és a lapot mégis össze 
kell állítani. Az esprit pedig kitör és eget kér, mint 
a „Nyakszirtmerevedés Sárosban."

Minthogy félös, miként egyéb szenzáció hijján 
más vidéki „laptársak" is a Beregi Újság fenti 
közleményével fogják olvasóik szellemi éhségét ki
elégíteni, elhatároztam, hogy válaszolok.



Én ez idő szerint Nagymihályon tartózkod
ván, a ,Felsö-Zemplén“-nek szívességből vagyok 
a munkatársa, de a címben jelzett világlapokkal 
szívességből sem bocsátkozom polémiába.

Színházi recensióimat mindig a viszonyokhoz 
szoktam alkalmazni és nem kell annak belátásához 
különös tehetség, hogy Nagymihályon, a hol Mi
csey director több mint 1000 korona deficittel fe
jezte be működését, a jelenlegieknél jobb tagok 
szerződtetését kívánni, legalább is arrogancia volna.

Színi referádáim bármelyikéből kitűnik, hogy 
én a szereplőket sokkal kedélyesebben kezeltem, 
sem hogy minden szavamat készpénznek kellene 
venni. Van'bcnnem is annyi érzék a színházi dol
gok iránt, sőt talán iudicium is, mint a cikk ki
tűnő Írójában. Legyen meggyőződve, hogy az én 
agyondicsért színészeim nagyon is jól megértették 
intencióimat és igyekeztek úgy játszani, hogy a ró
luk irt dicséretre tehetségükhöz képest méltók is 
legyenek. És igy magasztalásaimmal kettős célt ér
tem el : nem vettem el a közönség kedvét a szín
házba járástól és sokkal inkább lendítettem az elő
adások színvonalán, mintha a betegmáju kritikus 
szigorát alkalmaztam volna velük szemben.

Az alaptalan, szellemeskedni akaró gyanúsí
tás pedig enyhén szólva — ízléstelenség.

Egyebekben szokatlan eljárás más lapnak 
kritikáját felülbírálni, azért a nélkül, hogy zokon 
venném, röviden csak annyit mondok : söpörjön 
mindenki a saját ajtaja előtt.

Ezzel a vitát a magam részéről bezárom.
Nagymihály, 1906. szept. 5.

Dr. Gál György.

SZÍNHÁZ.
Nekrológ-.

„Zúg a válás tompa hangja," a mint a szin- 
laposztó búcsuzója oly meghatóan, de kissé értel
metlenül jelenti. Thália kósza papjai és papnői fel
szedték a sátorfát és odább álltak. Ilyen az élet. 
Rövid farsangra hosszú böjt. S most ott meren
günk lehorgasztott fővel „gyermekreményink és 
örömink tanyája" az állássá visszavedlett színkör 
hült helyén, miként egykor Marius Karthágó rom
jain. Elköltözött onnan az élet, el a vidámság, 
s átvette a tücsök csendes birodalmát. Helyeseb
ben lovak és ökrök ropogtatják a friss szénát, hol 
nemrég a jókedv vert hangos tanyát. — Az utolsó 
hét a jutalomjátékok jegyében folyt le. A közön
ség áldozatkészen honorálta kedvenceit, sőt a ma
gán utón rendezett gyűjtésekből is csinos kis sum
mák kerekedtek ki, melyek — mondanunk sem 
kell — nagy örömet szereztek a jutalmazottaknak. 
Az utolsó éjjelen a civilek és színészek közötti ba- 
rátkozás a tetőpontra hágott. Folyt a „Casino" 
mint némely szemekből a könny. Kivilágos virra
datkor pedig búsan bandukoló társaságok vetődtek 
hazafelé. Rosszul nevelt ifjú kakasok tolakodóan 
hirdették a hajnalt, az utolsót . . . Másnap pedig 
megkezdték a színkör szétbontását. Az ácsok fej
széje egyhangúan zuhant alá a világot jelentő desz
kákra, nem kímélve Jávorkának már megénekelt 
fabódéját sem. A sok édes titkot rejtő kulisszákat 
kíméletlen kezek göngyölték össze és nagy tár
szekerek búsan nyikorogva szállították a festett vi
lágot a vasútra.

Mikor e sorokat írjuk, már Hunionnál) ját
szik a társulat, mi pedig búsan szavaljuk a köl
tővel : „Fűit llion, fuimus Troies . . .“

Csütörtökön megkezdődött a jutalomjátékok 
sorozata s elsőnek Péchy László az agilis színházi 
titkár jutalomjátékául León és Stein „Mulató iste
nek" cimü operetteje került szilire. Szép számú 
közönség hallgatta végig az előadást, melynek kü
lönös érdekességet kölcsönzött az a körülmény, 
hogy ez alkalommal először lépett fel Péchy Lászlói 
neje sz. Miklós Dóra, a kit kellemes hir előzött meg. 
Ürömmel jegyezzük fel, hogy kedves csengésű 
hangja, színpadi otthonossága és ügyes játéka meg
erősítette az őt megelőző jó hírt. Á közönség so
kat es szívesen tapsolt neki ép úgy, mint Jupiter 
szerepében jutalmazott férjének. Reviczkv Rózsika 
ezúttal is nagy tetszést keltett. Deák Gyula jóízű 
komikuma állandói derültségben tartotta a közön
séget, miben méltó partnere volt Radó, kinek 3-ik 
felvonásbeli kupiéit sokszor megujráztatták. A többi 
szereplők közül kitűntek Szabói Pál, Szirmai Évi, 
Kálnai Anna, Tukoray Lóránt és Sziklai Jenő.

Pénteken Reviczky Rózsika jutalomjátéka gya
nánt a „Leánykát" adták. Repriziröl lévén szó, 
kevés mondani Valiink van. A mindvégig ünnepelt, 
gyönyörű csokorral megtisztelt primadonna bizo
nyara legszebb estéi közé sorozza a péntekit. A 
többi szereplő közül egyedül Teleky gróf szemé- 
lyesitöjében volt változás, melyet ezúttal a távol
levő Péchy helyett Vári Jenő játszott, tegyük hozzá 
jól, de talán túlságos fiatal maszkkal.

Szombaton újdonság gyanánt a „Koldusgróf" 
ment zsúfolt ház előtt. A rendkívül érdekes nieséjü, 
csudaszép muzsikáju operette kitűnő előadásban 
került színre. Vitéz Róbert és Szabói Pál jutalom
játékukra jobb darabot nem is választhattak volna. 
Az est hőse — szívesen konstatáljuk — Vitéz Ró
bert volt. Ez a talentumos fiatal színész mélyen 
átgondolt és minden izében kidolgozott alakításá
val úgy hatott, mintha csak vendégszerepelni jött 
volna Micsey társulatához. Erős a hitünk, hogy 
csakhamar legelőkelőbb színházaink egyikében fog
juk viszontlátni. Szabói Pál ügyes játékáért szintén 
megérdemelt tetszésben részesült. Reviczky Rózsika 
Malomi alakítását kedvezőn fogadták. Stippel sze
repe Deák Gyula legjobb alakításai közé tartozik. 
Különösen meg kell dicsérnünk Geröfy Róizsit, ki 
Jessie szerepében minden várakozásunkat felül
múlta. Temperamentummal játszott és jól táncolt. 
Bogumilt Rózsahegyi Ilona (Pocok) adta s ez egyé
niségének megfelelő, korántsem könnyű szerepben 
szép sikert ért el. Úgyszintén Kálnai Anna is enni- 
valóan kedves volt a koldusfiu szerepében. Hozzá
járultak az előadás sikeréhez : Radó. Tárnái Lidi, 
Vámos, Tukoray, Vári, Csendes Alice és Szirmai.

Vasárnap délután nép és gyermekelőadásul 
„Az uj honpolgár" ment. — Este Deák Gyula ju
talomjátékául az „Aranylakodalmat" vették elő. Az 
ilyen látványosság számba menő, kiállitásos darab 
csak nagy színpadon érvényesülhet, mégis nálunk 
is megfelelő hatással került színre. A nézőtér szo
rongásig megtelt és a karzat csak úgy roskadozott 
súlyos terhe alatt. Deákot Krausz bácsi szerepében 
meleg ovációban részesítették s a inig színen volt, 
tetszészaj és szűnni nem akarói taps kisérte. Kí
vüle Halasy Vanda. Vári Jenő és különösen V itéz 
Róbert osztoztak a sikerben.

Az Aranylakodalom volt egyúttal az utolsó 
előadás, melylyel Micsey társulata tőlünk búcsút 
vett. A függöny legördült, vége a komédiának. A 
kritikusi tollat pedig ezután rozsda marja, nem 
ragyog. • e —41.

Felelőn szerkesztő : Dr. Kállai József.
Kiatlóhivafali in ii vezető: Lándai József.

Hirdetések.
Hirdetmény.

Van szerencsém az érdeklődőket tisz
telettel értesíteni, hogy a tanév kezdetével 
vezetésem alatt héber és német tanfolyam 
nyílik. E tanfolyam tanulói naponta 2 3 
órai oktatásban részesülnek.

Sikeres gyakorlati módszerrel tanítok 
azonkívül zenét (hegedűt), valamint biztos 
sikerrel előkészítek magántanulókat polgári 
iskolai vizsgára.

Azon t. vidéki szülök, kik súlyt helyez
nek arra, hogy gyermekeik jó ellátás mel
lett tanítói felügyelet és házi nevelésben is 
részesüljenek, szíveskedjenek bővebb felvi
lágosításért hozzám fordulni.

Nagymihály, 1906. aug. 23.
ROSNER JAKAB, oki. tanító 

az áll. el. iskola hitoktatója.

Mathiász József helybeli szőlőtelepén f. 
hó 27-től kezdve ~ 

csemege-szöllö 
kapható, még pedig :

Tiszta muskotály kilója _____60 fii.
Vegyes csemege szőllő _____50 fii.
Téli csemege szőllő . .................60 fii.

Az Andrássy Dénes-utcza 6. számú ház 

szabad kézből azonnal eladó. Bővebbet 

5eszták Antal háztulajdonosnál.

Eladó ház.
A Rákócy-utcán levő régi posta épü

let szabad kézből azonnal eladó. Bővebb 
felvilágosítást nyújt

Widder Tóbiás
háztulajdonos.

MAJ0R0SSY JÓZSEF
kályhás

LABORCZSZÖG, UJ-UTCZA 43. SZ.

Van szerencsém a n. é. közönséget 
tisztelettel értesíteni, hogy Laborczszögön 
az Uj-utezán

mm cserépkályha műhelyt mmí 
nyitottam. Elvállalok mindenféle kályha 
átrakását és javítását, úgyszintén teljesen 
uj kályhák készítését is a" legrövidebb idő 
alatt es jutányos árak mellett.

Cserépedényeket megrendelésre ju
tányosán készítek.

Szives pártfogásért esd
Majorossy József

kályhás.

Kiváló minőségű kétszer lefejtett sóstói 
------- -- 1905-ik évi saját termésű ■ 

■RIZLING BOR 
kapható literenkint 48 fillérért hordóstól 
együtt a legközelebbi állomásra kiszállítva 
• • • 140—150 literes hordókban • • • 

Malony ay F er encz-nél 
Alsógyertyánban.

Vasúti menetrend.
— Érvényes 1906. május 1-től —

Indul Nagymihályból:
Budapest felé

Heggel 5 óra 34 perez.
Délután 2 óra 57 perez.
Este G óra 03 perez.

Kassa felé

Heggel 5 óra 34 perez.
. Este 6 óra 03 perez.

Mezö-Laborcz felé

Délelőtt 9 óra 1G perez.
Délután 2 óra 50 perez.
Este 10 óra 0G perez.

Érkezik Nagymihályba :
Budapest és Kassa felöl

Délelőtt 9 óra 11 perez.
Délután 2 óra 45 perez.
Éjjel 10 óra 01 perez.

Mezö-Laborcz felöl

Reggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 58 perez.

Nagymuzsalyi (beregszászi hegyrész)

=SZöllö= 
legnemesebb fajokat szállítok postakosaran
ként 2 K 60 f.-ért. Egy kilogr. ára 56 fii. 
Üres kosarakért ugyanannyi súlyú szőllőt 

adok.

BALÁZS LAJOS
fűszer- és csemege-kereskedő NAGYMIHÁLY,



MA6YAR0R5ZAGI KÖZPONT:
< ETERNIT MŰVEK 
ATSCHEK LAJOS 

BUDAPEST. andrássy*út33.
Elárusító hely:

Brilgler Lajos Nagymihály,
Lutwak és Klinghofer Homonna.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH 
vAom<»S«öár«le 08,

MŰI • ladsUayesakk ára* maiam a|«aHa»aa>« 

Looomobil és gőz cséplőgépek, 
i szilinaksnlozök, Jirgány-osSpiagSpok, Jőhoro-ooáplök, 
k a«ilQi ooták, konkolyoáCk, komáid- *» orotögOpok. A KínagyOltök, boronák, áoryoiögápok, Plan.t Jr.
K kopálók, ozocokavágók, rápavágók, kukorlou- .

morzsolok, darálók, Őrlőmalmok, ogyotemoá J
áoiől-okák, 2- ta 3-»aau .kik ás minden 

kgyOb gazdaság gSpoK
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80: Óra javítás csak 80 kr. :80

LANDESMAN IZSÓ
GOLDSTEIN JAKAB

----- ORAS ------  :
Nagymihály, Kossuth Lajos-utoza 23. szám

•• 
(Miskovits-féle ház)

Glvállal mindennemű és legcomplikáltabb óra-javitásokat

• csak 80 krért • |
> > g B 2 évi jótállás mellett. S S S S ;

Óra üveg . . . 5 kr. i
Óra mutató . . . 5 kr. ;

templom- és szobafestő *.«

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad mindennemű

festői és tapétázó munkát
valamint ablak- és aj tó-mázolást, czimfestést és minden e 
szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos 
. . ' 1 \ ~ árak mellett. - - —•

• •

►•••••• ------------------------------------------------------------ •••••••

80: Óra javítás csak 80 kr. |80
fWWWmf teeTTTTTTTTTTTTTTTTTtTTTTHVITn^ieFietm

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

tékban jutányosán beszerezhető.

:w:
:a:

:A:
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GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymihály Kossuth Lajos atcza 62. szám.

A szabad, amerikai önműködő szerkezeid 

ablakredőnyök 
(rolletIák) n legjobbak, legtartósabbalc és 
— ezáltal a legolcsóbbak.
Ezek valamint más szerkezetű redőnyük is 
nálam jutányosán, jótállás mellet kaphatók. 
Zsinórral adatott régi redőnyök jutányosán alakíttat, 

nak át önműködő szerkezetünkre
Elvállalom továbbá egész é|>űletek üvegezését, egyszerű, solin, 
laomályos, mintázott, színes, reezés és tükör üvegből, úgyszintén 
képkeretek és tükör bevágásokat minden lehető minőségben. 

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel GÁLÉT HERMÁN.

B

VA7Ál*Q7Ó  * Niudeu darab aSfbiehl**-RBappan  
’ ■ tiaata és uieut káros alkatrészek t41.

Schicht-szappan I
(.Szarvas*  vagy .Kulcs*  szappan)

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 

részére. —
Jótállás: 25.000 koronát fizet SCHICHT GYÖ11GY cég Aussigban 
.— bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappané a Schicht

névvel valamely káros keveréket tartalmaz. . . .

AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZO TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
Nyom. Landi B. kCnyvayomdájábaa


