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Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

MEGTELErr M I KT D E rr CStTTÖETÖKÖlT.
SZERKESZTŐSÉG :

Ho*« m lap NK«ll«nii réazét ilh»tő niin<l««i> 
kBzIemAii) intázeiwk* : 

Kossuth Lajos-utcza 34. szám. 

EI.ŐFIZKTF.Sl DÍJ : Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Eiry®* '/>iu Ars til.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Hórinaiitatl'sii levelük nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii

iiadohivatal:
Hova az elótizotósak, hirdetési és nyílttól 

díjak küldendők ;
Landesman B. kőnyvnyomdAJa.

A drágaság veszedelme.
Nem csodáljuk a délfranciaországi bor

termelők zendülését. Mikor a gyönyörű Pro- 
vence szöllösgazdái, akiknek tizedik dédap
juk is bortermelésből élt. belátták, hogy a 
nagy tőke s a borhamisításnak kedvező tör
vénye lábuk alól kihúzzák a földet, mikor 
meggyőződtek róla, hogy szép szóval ered
ményt elérni nem tudnak, felzendültek az 
államrend ellen, melynek még a forradalom 
idejében is hűséges támaszai voltak. Kétség
beesett lépésüket siker is koronázta annyi
ban, hogy az illetékes körök figyelmét erő
teljesen ráirányította a szőlőtermelés válsá
gára és habár ezidő szerint le is van már 
verve a zendülés, kétségtelen, hogy a bor
termelők érdekében messze kiható törvény
hozási munkálkodás fog megindulni.

Nálunk Magyarországon nem is egy, 
hanem többféle termelési ágban vannak ily 
válságok és csak a közönségnek véghetet- 
len türelinességén nuilik, hogy nálunk a dél
franciaországi eseményekhez hasonló moz
galom kizártnak tekinthető. A magvar gazda 
tűri a sors csapásait, a tisztességtelen ver
seny következményeit, a rossz törvények ká
ros hatását, a nagy adót és a mikor már 
összeroskadt a százféle baj súlya alatt, nem 
lármázik, nem zendiil fel, nem gyújtja fel a 
vármegyeházát, hanem szedi sátorfáját és 
kimegy Amerikába kenyeret keresni. Ebből 
a szempontból valóságos szerencse .Magyar
országra nézve a kivándorlás, mert ha a ten-

T ARCZA.
Gyors elhatározás.

Tapasztalatom szerint az emberek a kül
városokban temperamentumosabbak, vállalko- 
zóbbak, mozgékonyabbak, mint a város belső 
területén, ahol mindenféle szokás, kényszer, elő
ítélet nvügzi le őket.

Az igaz, hogy arra is jobban inklinálnak, 
hogy egymást megkéseljék. — Elvégre ez is a 
temperamentum dolga ... a kriminális tempe
ramentumé.

A kultúra a külső látszat szerint a külvá
rosban ugyanaz, ami a körutakon belül. A bér
házak alig alacsonyabbak, az iskolák meg na
gyobbak, szellősebbek, s például a Itiviera-ká- 
véház előtt oly terrász terül el, aminőt az ösz- 
szes körutakon hiába keresünk.

Ennek a gyönyörű, tropikus növényzettel 
pacaiul diszitetl terrásznak a közönsége ép oly 
vegyes, mint érdekes. A legérdekesebb férfiven
dégek egyike kétségtelenül Zimmer Albert volt. 
Szép magas, inkább fekete, mint barna ember, 
körszakáin a kőszén csillogására emlékeztet. 
Kuhnviselete kifogástalanul elegáns.Csak arany
láncának n vastagsága mutatott valami kérkedő 
karaktert. Igaz úriember nem visel annyira vas
tag aranyláncot.

Erről a Zimmerről sok mindenféle hir ke- 

gerentulra került másfél millió ember a nyo
masztó gazdasági viszonyok közepette itt él
nének közöttünk most is: ez annyira meg- 
szaporitotta volna idehaza az elégedetlenek 
számát, annyira megnehezítette volna az 
élet feltételeit, hogy aligha tudtak volna bé
kességben maradni. Az Oceánjáró gőzösök 
felszedik az elégedetlen elemeket, esztendőn
ként háromszázezren mennek tőlünk el és 
igy megkímélik az országot a súlyos válsá
gokkal járó népmozgalmaktól. Ez a szeren
cséje, egyúttal a szerencsétlensége is a mi 
hazánknak, mert bár a társadalom igy meg 
is van óva a vészes háborgásoktól, de oly 
nagy vérveszteséget okoz a kivándorlás, a 
melynek, ha elejét nem veszik, előbb-utóbb 
katasztrófa elé viszi a nemzetet.

A sokféle nyavalyához, melyek orszá
gunk társadalmát gyötrik, legújabban egy 
súlyos nyavalya járul. Ez a drágaság, az 
élelmiszerek drágasága. Több Ízben irtunk 
mar erről a mindenkit érdeklő témáról, a 
mely azonban, sajnos, nap-nap után mind 
aktuálisabb lesz, miután a drágaság napról- 
napra növekedik. A statisztika kimutatja, 
hogy Magyarország népessége apadóban 
van. A fogyasztás tehát semmivel sem na
gyobb, mint a milyen tiz év előtt volt. A 
termelés a legutóbbi tiz év alatt, ugyancsak 
a statisztika megdönthetetlen adatai szerint 
30 százalékkal növekedett a mezőgazdaság 
terén. A drágaság tehát akkor indokolatlan, 
ha a becsületes nemzetgazda szemeivel né
zik a világ folyását. Tavaly jó termés volt, 

ringett. Az egyik hir kétségtelenül a valót mon
dotta. Ez a hir arra vonatkozott, hogy Zimmer 
Albert néhány hónap előtt a gabonatőzsdén le
tört. Végérvényesen letört — kukoricában. Ki 
rekesztették a tőzsdéről.

A bennfentesek tudták, nincs pénze. Már 
hetek óta apró kölcsönökből élt, sőt olyat is be
széltek, hogy a főpincérnél piszkos adóssága van. 
Annyival jobban kiemelkedett visszataszítóan 
pökhendi modora. Alig akart az emberekkel, 
régi ösmetőseivel szóba állani. A pincérekkel 
szemben is brutálisan követelő volt. — Micsoda 
kiszolgálás ez " Nem szégyellik magukat ? hang
zott minduntalan ajkáról. De legjobban megbot
ránkoztatta az ösmerősöket a következő ese
mény. Mikor a kávéház forraszát átadták a for
galomnak, özv. Dorrichné is megjelent két lá
nyával uzsonna tájon. — Igen csinos két leány 
volt, ámbár nem egészen fiatalok. A külváros
ban épp úgy, mint a kisvárosban, jobban tud
ták az ilyesmit ellenőrizni.

Az idősebb Dorrich-leányról, a Karoliná
ról azt beszélték, hogy már 28 éves. Lamassy, 
a volt elöljáró, a mindent tudó kávéházi alak 
azt is tudta, hogy Karolina már 8 év előtt meny
asszony volt, de valami hozomány-differencia 
megszüntette a barátságos vonatkozásokat.

Ez a I.amassy, noha rossznyelvü, pletykás 
ember volt, de egyébként gyöngéd, puhaszivü 

az idén se lesz panasz a termés ellen, csak 
a búza lesz kevesebb, mint a múlt évben 
volt. Logikus, becsületes okát tehát ennek 
a drágaságnak nem tudjuk.

De igenis tudjuk már azt. hogy a drá
gaságnak egyik fóoka helytelen külkereske
delmi politikánk, helytelen vasúti politikánk, 
mely mindenképen elősegíti mezőgazdasági 
terményeinknek külföldre való szállítását, 
igy eshetik csak meg az, hogy az exportált 
magyar tojás, gyümölcs vagy hús Drezdá
ban és Stettinben olcsóbb, mint Budapes
ten vagy Balmazújvárosban. Pékek, mészá
rosok, hentesek, de még a piaci kofák is 
kartellekben tömörülnek s igy drágítják meg 
az élelmiszereket. S inig a törvény s az ál
lamkormányzat egyfelől külföldet juttatja ma
gyar föld révén olcsó magyar gazdasági tör
vényekhez, másfelől szabadon garázdálkod
nak nálunk minden trösztök és kartellek, a 
helyett, hogy üldöznék őket, még támogat
ják őket a hatóságok.

A budapesti pékek legutóbb 6 fillérrel 
emelték a kenyér árát. Kétségtelen, hogy a 
vidékiek is követni fogják ezt a példát. A pé
kek után ismét jönnek a mészárosok, a ko
fák és a többiek. Szabadon folyik nálunk 
a szegény emberek kizsákmányolása. Mert 
az természetes, hogy az élelmiszerek drága
sága elsősorban a szegény embereket sújtja.

Es ebben a szegény, elmaradott, türel
mes országban még csak szellő se rezdül 
a zsákmányolás ellen. Bezzeg máskép csi
nálnák ezt délfranciaországban. x.

alak. () figyelmeztette Zimmerl, hogy a Dorrich 
lányok ott vannak a terraszon.

— Bánom is én — hangzott a közömbös 
válasz.

— Bocsánatot kérek, protestált Lamassy, 
úgy tudom, hogy azok önnek közeli rokonai. 
Az ön boldogult édesanyja szintén Dorrich-láuy 
volt és . . .

— És aztán ? Hagyjon nekem békét. Van 
nekem más bajom.

Elment anélkül, hogy figyelmére méltatta 
volna rokonait. Lamassy haragosan tekintett 
utána. — Nem hittem, hogy ilyen komisz frá
ter, dörmögte magában.

Vagy három nappal később az éjjeli órák
ban Lamjissy véletlenül egyedül maradt Zim- 
raerrel a terrasz egyik asztalánál. I.amassy 
hosszas bevezetés után, melyet Zimmer unot
tan hallgatott, a következőt mondotta.

— Zimmer, maga le van törve.
- I.e.
— Nagyon.
— Nagyon.
— Fogadni mernék, hogy 5 forint sincs a 

zsebében.
— Fogadhat, mondotta Zimmer, hogy egy 

sincs. Ep egy koronát akartam magától kérni.
— Jó, az mellékes, folytatta Lamassy, itt 

arról van szó, hogy magát úrrá tegyem.
— Úrrá?

jDeák Jenő fogmííterme Nagymihályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten). Rendel egész nap.
Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
gyökérre lllesztetnek. Fogkő eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántömések.------

Lapunk mai száma 4 oldalra teljed.



Előfizetési feliii-vás.
JuHuk hó /•»•*/ »</ eliijiietéii nyílt lapunkra. 

Tintáiét tel kórjuk mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előjizetéank junius hó régével lejárt, hopj az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek. nehogy a lap azét 
küldésében fennakadás történjék — Hátraléka* e

■ ' ' i t minél • UHrbi
szives beküldésére, hogy számadás fiukban mi A- r 

det tarthassunk.

A „Felso-Zemplen“ kiadóhivatala

Jótékonycélu műkedvelői Cabaret-estély.
Péter és Pál napján városunkban jótékony

célú műkedvelői cabaret-estély volt, melyet a maga 
teljes egészében a /7í/7-nö\ érek rendeztek. Az es
télv iránt, különösen midőn a műsor tudva lett, 
nagv érdeklődés mutatkozott, s bár annak a bizo
nyos plakátnak kissé elhamarkodott szövegezése 
nemi reszenzust keltett, a s kér úgy erkölcsi mint 
anyagi tekintetben teljes volt. Hogy az említett piá
kat dolgára visszatérjünk, ki kell jelentenünk e he
lyütt, hogv csupán félreértésről lehetett s/ó, mert 
a plakát megjelenésekor sokan nem voltak tisztá
ban azzal, hogv voltaképen kik az estély rendezői, 
mivel ez a szövegből absolutc ki nem tűnt s igv 
nem lehetett tudni, vájjon az incriminált kifejezés 
alatt nem-e lappang valami célzatosság, Ezen fél
reértés szülte az egyik sátoraljaújhelyi lap hasáb
jain megjelent közleményt is a nélkül azonban, 
hogy a közlemény beküldőjének bárkivel szemben 
is. legkevésbbé pedig a bajos rendezőséggel szem
ben a legtávolabbról sértési szándéka lett volna.

Az előadás este 8 órakor vette kezdetét az 
Aranybika szálloda nagytermében, a hol a káni
kulái meleg dacára tömött széksorok jelezték az 
estélv iránt megnyilvánult érdeklődést, ami mind
végig nem lankadt. Bevezetésül Glíiek Margitka ; 
virtuozitással s sok tapsot aratva adta elő zongo
rán Goabberts Martba L. című sonátháját. Kar- 
ezub Mariska pedig Incédy „A nővér" című köl
teményét szavalta sok drámai tehetséggel szépen 
s erőteljesen. Feltűnt Affgé/ű Anna kellemes hangja, 
a ki sok elevenséggel s temperamentummal éne
kelte el a „Csipkerózsa** és „Füle van a falnak" 
cimü dalokat, a melyeket sűrű tapssal meg is uj- 
ráztak. Jó volt s derültséget keltett Holló Géza 
monológja, melyben Ábrányi „Krakéler“-jét szemé
lyesítette meg. Holló után az egyik rendező Fail 
Ilona ült a zongorához s szépen eljátszotta Siposs 
„Kossuth indulo"-ját. Lelkesen megtapsolták. Kiju
tott a tapsból Filzély Ilonának is, a ki a „Meg
jött a papa" cimü vígjátékban nyújtott jó játékot. 
ülfiek Margit pedig oly elragadtató bájossággal és 
gráciával játszotta meg a szobaivá n\ epizód sze
repét, hogy nyílt szilien zajos tapsban volt része. 
Holló Géza és Fekete Béla igyekeztek jót produ- 
cálni, előbbi az após, utóbbi a vő szerepében.

— Igen, én tartozók magának azzal, az ön 
édes atyja egyszer olyan bajból húzott ki . . .

— Jó, jó, sürgette Zimmer, nem szeretem 
az érzékenységi momentumokat, a dologra!

— Hát igen, ha akarja, csak a kezét kell 
kinyújtani és három hét múlva, hogy egyebet 
ne mondjak, automobilozhat. Jól értse meg: a 
saját automobilján.

Zimmer cseltintett a ny elvével. Azt akarta 
kifejezni, hogy az automobil határozottan meg
felel hajlamainak. Élénken tudakolta

— Micsoda üzlet '
— I lázasság ! . . .
Zimmer vállat vont.
— Az nem üzlet.
I.amassy élénken kezdte magyarázni, hogy 

Moszkváéról van szó, a gazdag özvegyről, ki
nek a készpénze több mint 711.000 forint. Hát 
még a többi

— Nem kell, mondotta Zimmer.
— Talán nem találja elég szépnek
— De igen, ha jobban volnék diszponálva, 

udvarolnék is neki.
- Hát ?
— Nem nősülök, punktum.
I.amassy felpattant.
— Furcsa fráter tuaga : tőlem egy koro

Ezután következtek az estélv legfőbb érdekes
ségei. Fried Etelka éneke és Olehváry Aladár és 
Ernő hegedű- és gordonkajátéka. Fried Etelka dal
repertoárjának szine-javát válogatta ki s azokat a 
maga zongorakisérete melleit adta elő, a mely ér
dekes produkciójának lebilincselő hatását mind- 
annvian egyformán éreztük s ehhez mérten nyi
latkozott meg a közönség lelkes elismerése is. 
Kellemesen csengő bűbájos dalait orkánszerü taps
vihar követte, egymásután ujrázták meg az egyes 
énekszámait, a végén pedig lelkesen megéljeneztek, 
lales atvja. a tnindnv ajunknak kedves, nagyeszű 
Lajos bácsi az egyik széksorból meghatva figyelte 
a leanvának osztályrészül jutott lelkes s szívből 
eredő ovációt.

Az Olehváry testvérek hegedű- és gordonka
játéka következett ezután. Olclivárvék nagv mű
vészettel kezelik a zene-instrumentumot. A magyar 
népdal kincseit oly megkapó gyönyörűséggel és 
közvetlenséggel tolmácsolták nekünk, hogy való
sággal lázba ejtették a hallgatóságot, a mely nem 
tudott betelni a fenséges játékkal s falrengető tap
sok közepette ujráztatta meg a nagy hatást keltett 
játék minden egyes szamát.

Előadás után a nagyteremből kitóduló kö
zönség a vendéglőben terített asztalokhoz ült s a 
legjobb kedélv hangulatban egészen a reggeli órákig 
cultiválta a vinnai szollö-ned üt s a nagymihályi 
gyártmányú „Casino-sör**-t. Szép és bájos hölgyek 
két e célra felállított bazárban a jótékony célra 
virágot árulták, azután pedig Terpsichore istennő
nek áldoztak egészen a reggeli órákig.

Az estélv rendezése körül mint már a be
vezetésben említettük Fa/7 Ilona és Irma kis
asszonyok fejtettek ki buzgó tevékenységet.

Még csak annyit rögzítünk meg, hogy a je
lenvolt Fried Lajos dr. országgyűlési képviselőt 
zenével kisértek el a pályaudvarhoz, a mi bizo
nyara nem a politikusnak, hanem az apának 
szólott. (s. S.)

VEGYES HÍREK
A bíróság koréból. Sallay Béla kir. al- 

biró f. hó elsejével kezdette meg 6 hétre terjedő 
szabadságidejét. Távollétének tartama alatt a bün
tető osztály vezetését Garbinszky Sándor kir. al- 
biró veszi at.

A sztropkól kir. járásbíróság ügykeze
lését Fornszek Béla kir. tv széki elnök e hó l-én és 
2-án vizsgálta meg. Az elnök a tapasztaltak felett 
a bíróság vezetőjének megelégedését fejezte ki.

Uj ügyvéd. Dr. Spiegel Ödön ügyvédje
lölt e hó l-én a budapesti ügyvédvizsgák) bizott
ság előtt az ügyvédi vizsgát sikerrel letette és iro
dáját e napokban Nagyniihályon fogja megnyitni.

Felekezeti tanítók eskütétele. A feleke
zeti tanítók fizetési, [idézéséről szóló törvény értel
mében az egyes felekezeti iskolában működő taní

nát pumpol és 100.000 forintot visszautasít . . . 
Maga beteg.

Zimmer diadalmasan mosolygott.
— Ez a betegség nem sokáig tart, legle- 

lebb három napig.
— Hogyan?
Zimmer izgatottan mond Ita el, hogv egy 

erdély i rézbányát fezirozott. A dolog már tel- | 
jesen rendben van, a szindikátus megalakult; ; 
ő kap három, leglöllebb négy nap múlva száz- i 
ezer forintot készpénzben s ugyanannyit rész
vények beu.

— Látja I.amassy, ezért nem váltam meg 
az aranylánctól, pedig koplaltam, de nem akar- I 
tani, hogy észrevegyék a snaszt . . .

Negyednapra már mindenki tudta a Ri- 
viera-k Ivéházban, hogy Zimmer Albert gazdag I 
ember lett. Nem lehetett kétség, a saját auto
mobilján a saját sofőrjével jelent meg a tér
rész előtt Mintha csak kicserélték volna. Csupa 
kedvesség, ny ájasság volt, a pincéreknek a vál
lát veregette, olyan embereket, a kiket ezelőtt 
meg se látott, ő szólított meg és tudakolódott 
becses családjuk után.

Nem ösmertek rá. De hátra volt a csat
tanó Odament Dorrichékhoz, illedelmesen ke
zet csókolt a mamának s egész délután a leá
nyokat mulattatta, aztán hazaszállította őket az 

tók és tanítónők esküt kötelesek tenni az alkot
mányra s a királyhoz való hűségre. Ezen esküt a 
nagymihályi, gálszécsi és vara linói járásbeli tanítók 
es tanítónők f. ho 3-án délelőtt 10 órakor tették 
le Nagyniihályon, az áll. kisdedóvó nagytermében 
fíeregszászy István kir. tanácsos, tanfelügyelő ke
zeibe. Az eskütétel után az „Aranvbika‘*-szálloda 
nagytermében bankett volt, melyen a tanítók és ta
nítónőkön kívül Beregszász}’ István kir. tanácsos, 
tanfelügyelő, Hentes Sándor gálszécsi főszolgabíró, 
Fejér Elemér nagymihályi szolgabiró, valamint az 
egyes egv házközségek részéről a lelkészek voltak 
jelen. A banketten több toaszt hangzott el elsősor
ban a királyra, azután pedig Apponyi miniszterre.

Eljegyzés. Kaczér Vilmos beregszászi 
bankigazgató folyó évi junius hó 29-én eljegyezte 
Nagyniihályon Glíiek Rózsika kisasszonyt, Glíiek 
Mór helybeli kereskedő leányát.

Zárvizsgálatok. A nagymihályi áll. elemi 
iskolákban a zárvizsgálatok a múlt héten értek be
fejezést. Az iskolai év ünnepélyes hálaadó Istentisz
telettel junius hó 29-én fejeztetett be, amikoris a 
tanulók között a segély- és jutalomdijak osztattak 
ki. Miként az értesitőből látjuk, a tanulók száma 
az elmúlt iskolai évben 1424 volt, ezek közül ma
gyar anyanyelvű 952, tót 367 és német 48 volt. 
Az 1907 1908. évre a beiratások szept. hó 1-től 
8-áig fognak eszközöltetni. A javító vizsgálatok szept. 
hó l-én és 2-án a délelőtti órákban tartatnak meg. 
Ezen vizsgálatra csak oly tanulok bocsáttatnak, a 
kik legfeljebb két elégtelen osztályzatot nyertek.

Uj emeletes ház. A LaknerAiAe ház a 
jövő ho folyamán le fog bontatni és helyére egy 
uj emeletes ház fog épülni. Ezzel az emeletes há
zak száma városunkban 17-et fog kitenni.

A polgári iskolában az évi vizsgálatok 
Beregszászy István kir. tanácsos, vmegyei tanfel
ügyelő jelenléte mellett hétfőn és kedden folytak 
le. A tanulók praecis és szép feleleteket adtak és 
igen szép előmenetelről adtak bizonyságot. Dicsé
ret és elismerés illeti ezért Csollák Ilár vezető ta
nárt és derék munkatársait.

Életmentő tanitó. Jakab András nagy
mihályi áll. elemi iskolai tanitó f. hó 2-án a La
boré folyóban fürdőit Klain Sándor tanitó-társával 
együtt. .Jakab nem tud úszni s hirtelenében Klain 
azon vette észre magát, hogy a tóle akkor már pár 
méternyi távolságban fürdözö Jakab fuldoklik s a 
kezével segítség után int. Klain saját élete veszé
lyeztetésével oda úszott s a már-már elmerülöben 
volt collegáját torkon ragadta s kivitte .a mély ség
ből. Klain helyzete annál veszélyesebb volt, mivel 
Jakab oly görcsösen kapaszkodott beléje, hogy a 
parton állók attól tartottak, miszerint Jakab magá
val rántja a mély vízbe a megmentésére siető col
legáját. Kktin tanítót a parton állók bátorságáért za
josan megéljenezték.

Fölvétel a József Sanatoriumba. l el- 
hívjuk az érdeklődök figyelmét arra, hogy a József 
Kir. I lerczeg Szanatórium Egyesület már megnyílt 

automobilján.
De ez semmi. Másnap délben, mint jó ro

kon, felajánlotta a mamának, hogy amonnviben 
a leányok hozományának valami hijja van, hat 
ő szívesen pótol hozzá.

Karolina, ki a nagylelkű ajánlatot hallotta, 
szomorúan jegyezte meg :

— Késő kedves rokon . . ki vesz el egv 
olyan leányt, kit a vőlegénye cserben hagyott

Zimmer Albert felugrott, érdekes barna 
arcán egy kis izgalom piroslotl. Gyors elhatá
rozással mondotta:

— Mit mondasz I.ina, hogv ki vesz el '? 
Olló, erre ne legyen gondod . . . s a végső eset
ben itt vagyok én Igen, én . . . Velem rendel
kezhetsz . .. érted ?

Még az este vőlegény lett.
Ejfél után I.amassy már mindenkinek el

mondta az eljegyzési hirt a Riviéra terraszán. 
Később Zimmer is odaérkezett, I.amassy sokáig 
beszélt vele.

— Derék, nagyon derék, mondotta, csak 
azt nem értem, hogv miért hencegett ön az előtt 
olyan rettenetesen.

Zimmer mosolygott.
— Miért ? Mert nem voltam senki, nem 

voltam semmi. Az ilyen embereknek szükségük 
van a hencegésre. Ez az . . Zöldi Márton. 



szanatóriumában egy ingyenes nagymihályi illető
ségű vagyontalan tiidőheteges részére rendelkezésre 
all. A helyért a József Kir. I ferczeg Szanatórium 
Egyesület nagymihályi Szanatórium bizottsága el
nökéhez Gróf Sztáray Sándorné vagy távollétében 
Polányi Gézáné úrnőhöz kell fordulni. Igazolni 
kell az illető szegénységét s orvosának ki kell töl
tenie a beteg állapotáról szoló kérdőivet. A fölvé
telnél a méltánylást igénylő szegénység és az a 
körülmény dönt, hogy az illető betegségének kez
deti stádiumában, tehát szanatóriumi kezelésre al
kalmas legyen. Mindenesetre kívánatos, hogy a 
rendelkezésre álló ágyat egy beteg városunkból 
foglalja el. hogy egészségét visszanyerje. A jelent
kező tüdőbetegeknek a szükséges orvosi kérdőivet 
Polányi Gézáné úrasszony fogja átadni.

Felhívás. Felhivatnak 1896, 1898, 1900 
és 1902. évfolyambeli f. évi fegyvergyakorlatra 
köteles, a kerékpározásban jártas honvéd tartalé
kosok annak ezen elöljáróságnál való bejelentésére, 
nem volnának-e hajlandók a f. évi fegyvergyakor
latok alkalmával felállítandó kerékpáros osztagok
nál saját kerékpárjukon 10 20 koronáig terjed
hető koptatási dij megtérítése ellenében szolgála
tot teljesíteni. Nagymihály község elöljárósága.

Ragadós száj- és körömfájás. Ungvmegye 
szobránei járásában Vámoslucskán, .Jószán, Hanaj- 
nán a ragadós száj- s körömfájás fellépett a szarvas
marhák között. A járvány igen rossz indulatit, a 
mennyiben ezideig már 8 darab szarvasmarha el
hullott. A hatóság a legkiterjedtebb óvintézkedése
ket léptette életbe a járvány elterjedésének ineg- 
gátlására s vészkerületbe vonta Fogas, Hanajna. 
Józsa és Fekésháza községeket és igv remélhető, 
hogy ezen erélyes intézkedések következtében járá
sunk területére a ragadós száj- és körömfájás nem 
fog átterjedni. A járvány elterjedésének megakadá
lyozására tett óvintézkedések felügyeletével Albert 
Béla m. kir. állatorvos külön lett megbízva és ki
rendelve, ki a betegség tartama alatt állandóan Jó
szán a vészkerületben tartózkodik. Megyénk terü
letén a sárospataki járásban Herczegkut, Makkos- 
hotyka és Sárospatak, a tokaji járásban Olaszliszka, 
azonkívül Sátoraljaújhely r. t. város van fertőzve 
ezen állati betegséggel.

Körözött vivómester. A nagykanizsai 
törvényszék köröző-levelet adott .ki a városunkban 
is ismert lovag Zolnay Viktor vivómester ellen, a 
kinek az a bűne, hogy 4<KM) koronát, amit gróf 
Fesztetich Pál adott át neki választási költségekre, 
elsikkasztotta és azután megszökött.

Próba-bál. Dicker 11. tánctanitó junius hó 
30-án tartotta meg az „Aranybika“-szállóban nö
vendékeinek próba-bálját, mikoris a jelenvolt kö
zönségnek alkalma volt meggyőződni azon szép 
eredményről, melyet Dicker növendékei a tanéban 
elértek. Mint értesülünk, Dicker egy újabb tánctan
folyamot nyit növendékei kívánságára, mely f. hó 
7-én veszi kezdetét az Aranybika-szállóban, ahol be
hatásokat az uj tanfolyamra egész nap eszközöl 
Dicker Ff. tánctanitó.

Miihimzési tanfolyam. A lapunkban már 
két ízben hirdetett miihimzési tanfolyam hétfőn f. 
hó 8-án nyílik meg a Kossuth l.ajos-utcai Tisehler- 
féle házban. Ugyanott a mühimzések díjtalanul 
megtekinthetők.

Hirdetmény. Közhírré teszi Nagymihály 
község elöljárósága, hogy az 1907- 1908, évi vár
megyei ebadó kivetési lajstrom f. évi július (i-lól 
13-ig terjedő 8 napon át a község házánál köz
szemlére tétetik ki, mely idő alatt az a hivatalos 
órák alatt bárki által megtekinthető.

Bizony, bizony az a hőség! Ha az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdezték, hogy 
különösen a mezei munkáknál, az őket kínzó 
szomjúság ellen mitévők légynek, akkor azt aján
lottam nekik, —- amit ezennel minden olvasóm
nak ajánlani fogok ; — ők azt kipróbálták és ezen 
jó tanácsomat megköszönték, és én úgi hiszem, 
hogy ezen soraim sok olvasója, ha csak szellem
ben is, ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próa 
által személyesen meggyőzödnek.

Végjén, —- úgy mondtam az emberekhez. 
1 liter vizet, hagyja ezt egy teli kanál, körülbelül 
15—20 gramm. Franck-kávé-pótlékkal, ami felesége 
konyhájában bizonyára meglesz, 5 percig jól fel
forralni, azután a főzetet állítsa félre és hagyja 
kihűlni, (ízlés szerint egy kevés cukrot tehet 
hozzá) azután palackban, vagy kulacsban vigye 
magával a mezőre. — Legjobban lentié, ha a pa

lackot azután égj árnyékos helyen a földbe ásná, 
mivel az ital akkor hús, friss marad.

Ha azután szomjas, akkor igyák ezen Franck- 
fozetböl egy jó nagy kortyol és csodálkozni fog, 
hogy szomjúsága milyen hosszú időre csillapítva 
marad.

A „Franck" tehát nemcsak a legjobb kávé
pótlék, mert hiszen ilyennek általánosan el van 
smerve, hanem a legjobb szomjcsillapitó is.

»zerka»z.t.’ Dr. Kállai Józief.
Kiadóhivaiali mll»«z«h> : Lindát József.

Nyilvános számadás
a f. éli junius hó 29-én megtartott műkedvelői 

Cabaret-estélyről.
Bevétel .... 614 K 18 f.
Kiadás . . . , 225 K 88 f.
Tiszta jövedelem . 388 K 30 f.

Felülfizettek: Landesman Vilmos 25 korona. 
Gróf Sztáray Sándorné, Czibur Bertalan 20 20 K, 
Fekete József (Budapest), Schvarcz Bernát 10—10 
K, Dr. I'uchs Igmicz 7 K, Pajor János. Dr. Widder 
Mark, Gálfalvv János, Dr. Richtzeit Vilmos 4 I 
K, — Sallay Béla, Polányi Gézáné, Dr. ÖrleyÖdön. 
Dr. Guttman l.ipot 3 3 K, Rontsinszkv Géza, 
Ganyó István, Miiller Adolf. Dr. Kellner Mihály 
2*40 2*40 K. Fail Artúr, id. Karcznb Pál, 
Bereznay János, Rosenherg lgnácz, Dr. Polányi 
Géza, Csollák llár, Strömpl Gábor, N. N., Szegedi 
N. 2 2 K, ilj. Karcznb Pál. Landail Mór, N. 
N. Srega József, ifj. Strömpl Gábor, Papp István 
1*40 1*40 K, — Dr. Róth Mór, Herczik Győző,
Gyagyovszky Ede. Zboján Mihály. Strömpl Jenő 
1 1 K, Dzsuppa Ferencz, N. N„ N. N. 40
40 fillért.

Köszönetnyilvánítás.
Nagyságos Fail Ilona és Irma urhölgyeknek 

Nagymibály.
F. évi junius hó 29-én Nagvságtok által ren

dezett nagy erkölcsi s anyagi sikert ért „Cabaret- 
estély jövedelméből nemes szil ők sugallatát 
követve — városunk szegényei részére 188 korona 
30 fii). összeget juttatni kegyesek voltak.

Ez alkalomból áldásos és jótékony tevékeny
ségükért úgy Nagyságtoknak, mint a többi sze
replő hölgyeknek és uraknak Nagymibály város 
közönsége nevében hálás köszönetét mondunk.

Nagymibály, 1907. julius hó 2-án.
Tóth Árpád Walkovszky Béla

jegyző. , biró.

A f. évi junius hó 29-én megtartott Cabaret- 
estély jövedelméből a t. rendezőség nekem 200 
koronát juttatott.

Fogadja a t. rendezőség és a nemesszivü 
adakozó közönség ezúton is hálás köszönetemel a 
magam valamint gyermekeim nevében is.

Nagymibály, 1907. julius 2.
özv. Szigeti Ernóné.

Hirdetések.
I. O. TŰZIFA

méteriiiázsiinként........................ 8 0 krért
Fahulladék niéterinázsáiiként ’Z 0 kiért

w Ixázlxoz szállít -bu

Nagymiluílyon.

Uj Győry-féle

szeszfőzde.
A berettői kertészetben alulírott elvállal min

dennemű gyümölcs kifőzését, borseprőt, úgyszintén 
a legromlottabh borokból, legyen az dohos, pené
szes, szólal a legértéktelenebb borokból príma 
COQNACOT főzök literenként 6 koronáért.

Kérem szükség esetén teljes bizalommal hoz
zám fordulni.

Lumniczer Károly
urad, fökertész

Berettö. u. p. Bánócz.

Meghívó.
Ama élénk érdeklődés, mely a mi eredeti 

SINGER varrógépeinken készült mühimzések kiál
lítása óta azon igyekezetünket kiséri. hogy e házi 
műi eszetet általánossá és könnyen hozzáférhetővé 
tegyük, arra indít, bogi a t. hölgyközönség becses 
figyelmét teljesen

díjtalan tanfolyamunkra 
hívjuk föl, mellen a divatos mű hímzést 

eredeti SINGER varrógépen 
taníttatjuk. Az uj himzési eljárás könnyen és gyor
san elsajátítható és némi szorgalom és kitartás 
mellett az oktatás eredménye meglepő. Jelentős 
emlékekre és szép ajándékokra a családi körben 
mi sem annyira alkalmas, mint oly használati tár
gyak, melyek sajátkeziileg készített bájos hímzés
sel vannak díszítve. A különféle technikák alkal
mazásában. mint tiifestés, színes hímzés, zsinór 
és monogramul hímzés, smyrna hímzés, applicatió 
es ürmuitkákban készségesén szolgálunk tanács
csal és felvilágosítással.

Hangsúlyozzuk meg, hogy mind eme mun
kák az egyszerű Singer Central Hobbin varrógé
pen. agy a mint ez a családi használatra szolgál, 
állíttatnak elő és a kivitel nemcsak sokkal gyorsabb, 
de szebb is mint a kézzel végzett munka.

A tanfolyam Nagymihályon f. évi julius 
hó 8-án kezdődik a Kossuth Lajos utcán levő 
Tischler-féle házhan.

Jelentkezéseket tanfolyamunkra szíveskedje
nek hozzánk szóbelileg vágj Írásban (Kassa, főutca 
76. sz. a.) intézni.

Kiváló tisztelettel
Singer Co. varrógép részvénytársaság.

HORVÁTH IMRE
férfi- és női-czipész

I isztelettel van szerencsém Nagymibály 
és vidéke nagyérdemű közönségét értesíteni, 
bogi Nagymihályon, Jókai utca 11. szám 
alatt a mai kor igényeinek teljesen megfelelő 

férfi- és női-czipész 
műhelyt nyitottam.

I öbb évi működésem hazánk nagyobb 
városaiban szakmámban való teljes jártassá
got eredményezett, miért is azon kellemes hely
zetben vagyok, hogy férfi- és női-lábbeliket a 
legizlésesebh kivitelben készíthetek.

Szives támogatást kér

HORVÁTH IMRE
czipész.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer ~ -----

zz^z puha padló számára.

Keil-ré,e viaszkenöcs kemény padló számára. 
Keil-**'" fehér ..Glasur- fénymáz 90 fillér. 
Keil-fe* arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-f'"* szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók : 

'■jLVCK czég-xiél
—- Nagymihályon. —...........-



9 K.
5 K.

f. 
f.
f.
f.

Elárusító hely:

Uszoda-megnyitás
Tisztelettel van szerencsénk Xagy mihalj és vidéke n. é. k 

/hűségének szives tudomására adui. Itogj folyó évi június hó 4-tól 
Xagy imitáljon a közfürdő mellett egy

NYÁRI USZODÁT
nyitottunk. I'ótörekvésünk odairáttyul. bőgj a t. közönség minden 
osztályának igenjeit kielégíthessük ugj az uszoda, illetve fürdőszo
bák. mint az arakat illetőleg.

Alidon eme vállalatunkhoz a t. közönség szives pártfogását 
kérjük, egyben tudatjuk az uszoda-árakat, melyek a következők:

Idenyjegyek:
I. csaladj. 18 K. személy. 14 K.

II. .. 12 K,
III. , 7 K,

úszónadrág 4 fillér.

-JVBRHXT

I.
II.

III.
IV.

oszt, személyenként 30
oszt. . 20
oszt. 10
oszt. . 4

Lepedő 4 fillér,
idénvjegvek váll .nők BLUM BERNAT férfi-szabó üzletében 

Kossuth Lajos-utca 19. szát: alatt.
Az uszoda a t. közönség rendelkezésére áll reygel 4 oratol 

este 8 -ig. nőknek délelőtt 8-tol 10-ig. délután 3-tol 5-ig.

Knáio tisztelettel BLUM és BERNSTEIN.

: 
:

HASCHEKÉS RÓZSA
KŐFARAGÓ MUEFITÉSZETI VALLALAT ES SIRKO-RAKTAR 

. KASSA, Pesti-út 9 a. ■
l'iok : NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

Ezennel van szerencsénk a nagyérdemű közönségnek 
1). tudomására hozni, hogy Nagvmihályban

kőfaragó-üzletet
~— és sírkő-raktárt =z
alapítottunk. — Baktáron tartunk gránit, syenit márvány és 
trahit-tufkö síremlékeket, valamint úti- es vaskereszteket. To
vábbá elvállalunk templom, kápolna, mausoleum és sírboltok 
szakszerű építését. Különösen felhívjuk a n. é. közönség h. 
figyelmét saját trahit-tuf kőbányánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk kohomlokzatok. lépcsők, 
stb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

kiváló tisztelettel

HASCHEK es ROZSA

M AGYAR ORSZÁGI KÖZPONT;
TETERNIT MŰVEK 

<HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST, ahdrássy-út33.

Brügler Lajos Nagymihály

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Vóoxi’körut 0*3.Budíjpe

aczél ekék, 2-
cgyéb gazdasági gépek.

által ■ legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gőz cséplőgépek,
tzalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, 

és aratógépek.-rosták, konkolyozók, kaszáló- 
tzénagyUjtök, boronák, sorvetőgépek, 

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza- 
morzsolók. darálók, őrlőmalmok, egyetemes 

és 3-vasu ekék és minden

Plánét jr.

<2/ wí* *1* *4* *4/ %4# w4* *4* *4* %4# *4/ %4* *4/ *4# *4# %4# %4* %4* %4/ «4z -4> *4* *4« -.4^ -#» _a^ -♦» _a» _•* -♦» _á~ -*> «•»V*XvvXXWvC^V^WvVv^V*^WvWVVVWWWWYvW'v\Vv'V\X V%* W v*v C^C^V^C*C'CvC*C',CVWWW

:

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat
===== elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. es pedi£ a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

: 
:
•

:

/- a koporsók 1 frttól kexilre feljebb, rrcxkoporsókat ggeroiekekitek 7 frttól feljebb, nuggnak 
ZZZ <W ó! naggságban ,‘i.~> frttól egész ÖOO frtig. '------

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat clvtilltil kápolnák, termek, szobák bevonását gyúszszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival és saját testőrökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 

rendelménynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik. ------ - - ■ ------

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.
Súrgönyczim: Temetleezési “Vállalat ZbTag'yxxxili.álsr.

Nyom. Landesuiau B, köuyvuyouidájábau.


