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Felső -Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

meg-tele nsr m i rr n e kt csíttöetökö x<r.
■zebkesztöség:

Hova a lap azellami részűt illatú mindon 
közlemény intézendő :

Koaauth Lajos-utoza 34. szám.

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

Rgjraa '/..un Ara 30 iíl.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérinentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és uyilttéi 

díjak küldendők : 
Landeeman B. könyvnyomdája.

Rend és jólét a vasutakon.
Mialatt odaát Ausztriában a passzív 

rezistencia súlyos nyűge alatt nyög a for
galom, azalatt Magyarországon a Máv. és 
a magánvasutak is a legnagyobb rendben 
bonyolítják le a forgalmat és bármily nagy
mérvű izgatás folyik is a magyar vasutas- 
ság, elsősorban a vasúti munkások között, 
az eredményre nem vezet, és remélhető
leg nem is fog vezetni.

Hogy a magyar vasutasság a rend
szeres izgatások dacára nyugalmát meg 
tudta őrizni, abban igen nagy része van a 
vasutasság anyagi helyzete javításának, 
amely oly nagy mérvű, különösen a mun
kásság szempontjából, hogy bízvást össze
hasonlítható még a német vagy angol va
súti munkásokéval is, kik pedig ebben a 
tekintetben vezetnek.

Harminc esztendő alatt nem tettek 
annyit a vasutasokért, mint rövid minisz
terkedése alatt Kosuth l'erencz kereske
delmi miniszter. Tisztára az ő nevéhez fű
ződik a Máv. százezernyi alkalmazottjának 
jobbléte, és biztosított jövője. A modern 
szociális ideáktól áthatott kereskedelmi mi
niszter belátta, hogy az olyan óriási hord
erejű munkát teljesítő személyzetnek, mint 
amilyen a Máv. személyzete, anyagi gon
doktól menten, megelégedetten kell végez
nie a munkáját, mert a legcsekélyebb za
var a Mávon végzetes hatással lehet az 
egész országra. A vasút manapság legfon
tosabb szerve az állami és gazdasági élet
nek, békében és háborúban egyaránt a

T A R C Z A.
Lizi nyaralása.

I.izi négy hét óta üdült már a balaton- 
parti faluban. Kora május volt még, ő volt az 
első fecske, az egyetlen fürdővendég, s a ma
gányosság meg a csönd lassanként meggyó
gyította testét, lelkét. Az alacsony ház előtt, a 
melyben lakott, almafák bontogatták sokszínű 
édes illatú virágaikat, ablaka alatt rezeda-bok
rok nyíltak. A közel látszó hegyoldal pedig 
beborull üde, zöldlevclü bokrokkal.

I.izi először látta a tavaszt. Unsz évet a 
kövek között élt le, siralmas álmokkal küzdve. 
A nagyváros nvüzsgő népének áradatában ide- 
oda dobálta a sors, eleinte a nyomorúság ter
hét cipelő szülőivel, majd azoktól elszakadva, 
egyedül. Színésznőnek készült, erős, szívós am
bícióval, némi tehetséggel is, de kevés volt az 
ereje az érvényesüléshez. Nem érlett a férfi
akkal való bánásmódhoz, a kik vágytól habzó 
szájjal állottak körül, hogy elszedjék tőle a 
pályája vámját.

Nagy szerelmes regényének hősnőjének 
képzelte magát, minden hónapban sorvasztó 
bánat érte, s meg akart halni, sokszor meges
küdött a menvbéii üdvösségére, hogy utoljára 
szeretett s másnap újra azt vette észre, hogy 
kimondhatatlanul eped valakiért. 

vérkeringés szerepét tölti be az ország tes
tén és ezért semmi áldozat sem kevés, 
midőn annak a célnak az eléréséről van 
szó, hogy a nap-pap után növekedő vasúti, 
áru és teherforgalom fennakadás nélkül 
bonyolittassék le.

Hogy milyen nagy sikere volt Kossuth 
Ferencz reformjainak, a vasúti hivatalno
kok és munkások fizetésemelésének, a mél
tányos, de energikus szolgálati pragmati
kának, azt mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy a vasúti munkásság mindenütt letette 
a közhivatalnoki esküt és nem vett részt 
a nemzetközi szocialistáknak október 10-iki 
munkaszünetében, dacára annak, hogy a 
vasúti munkások jelentékeny része szocia
lista alapon van szervezve. Egyes izgatók- 
nak sikerült ugyan az eskü letétele előtt 
némi zavarokat támasztani, de ezek csak 
jelentéktelen, múló jelenségek voltak. A 
munkásság mihamar észretért, az erélyes 
rendszabályok hangoztatása s a fegyelem, 
amely nélkül vasúti szolgálat el nem kép
zelhető, teljes mértékben érvényre jutott.

Rend és béke van a magyar államvas- 
utakon és a magánvasutakon is, ami nagy 
megnyugtatással van egész közéletünkre. 
Mert fokozott munka vár az állam vasúti 
vonalakra és a személyzetre. A tavalyi wag- 
gonhiány hatása ma is érezhető még, da
cára annak, hogy az Olaszországnak köl
csön adott waggonok nagy része vissza
került már. A kereskedelmi kormány ener
gikusan fejleszti és szaporítja waggonállo- 
mányunkat és hogy ebbeli törekvését kellő 
siker nem koronázza, annak az az oka,

A nagy szenvedélyt sohasem tetette, túl
ságosan átérezte mindig, ezért elcsenevészese
dett, teste összeesett, arcáról eltűntek a rózsák 
és sápadttá, hervadta vált. Természetes, akkor 
már nem akadt férfi, aki imádni óhajtotta 
volna. Emiatt nagy végtelennek tetsző nélkü
lözések támadtak rá, s már-már úgy látszott, 
hogy elvész, mikor megmentője akadt.

A váratlan segítség deresedőhaju, kissé 
már megrokkant iró volt. Inkább ideális vi
szonyban élt a leánynyal, a ki híven ápolta. 
Ha alkoholos mámorban hazaért, Lizi lehúzta 
lábairól a cipőt, lefejtette róla ruháit és bele- 
segitette az ágyba. Az iró pedig hálából ellátta 
mindennel, és • gyermekem«-nck szólította.

A leány szelíd egyénisége nagy hatással 
volt rá. Addig könvörgött, rimánkodolt ez neki, 
mig elhatározta, hogy nem is éjszakázik többé. 
És meg is tartolta fogadását. Rövid időre meg
fiatalodott egészségtől duzzadt intelligens, ere
deti kifejezésü arca. Hanem ez a virulás az 
átka lett l.izinek. Az iró keresni kezdte benne 
az asszonyt. Mikor aztán forró öleléseit nem 
tudta elég erővel viszonozni a leány — elűzte.

Mindent lefosztva magúról, menekült a 
nagy városból I.izi. Eladta ruháit, kevés érté
kes holmiját és ment gyógyulni a Balaton 
partjára. II.

Reggel hat óra volt s a napsugár már 
forrón rálűzött az ablakra. I.izi fölébredt, s 

hogy hazai waggongyáraink kartellbe lépve 
olyan árakat kértek amelyek messze túl
haladják a normális árakat. Ez a körül
mény késlelteti még most is azt, hogy 
néhány ezer uj waggont bocsáthassanak a 
magyar államvasutak a forgalom rendelke
zésére. Valóban csak sajnálni való, hogy 
ilyen okok akadályozzák meg a forgalom 
könnyű és gyors lebonyolítását.

A nyár folyamán kevésbbé éreztette 
hatását a szénhiány, de most, hogy köze
ledik az őszi időszak és rohamosan na
gyobbodik a vasutakon a szénszállítás, ki
látás van ismét arra, hogy a szénhiány az 
idén sem marad el, hacsak a legrövidebb 
időn belül a szükségelt mennyiségű wag- 
gonokat nem tudjuk rendelkezésére bocsá
tani. Ez időszerűit Fiúméban vesztegel jó 
néhány ezer métermázsa angol szén, amely 
vesztegetésnek az oka az, hogy a Fiumei 
vonalon ilyen nagymennyiségű árut rövid 
időn belül elszállítani képesek még nem 
vagyunk.

Ez a hiányosság pedig nemcsak annak 
tudható be, hogy kevés a waggon, hanem 
annak is, hogy egyes főforgalmi vonala
ink, mint milyen például a Budapest-fiumei 
is, nincsenek a világforgalmi vonalak mód
jára berendezve, holott az egyes sínpár 
már régen nem elegendő a nagy forga
lom lebonyolítására. Szükséges, hogy min
den nagyobb forgalmú vasúti vonalunkat 
kettes sínpárra rendezzük be, mert máskü
lönben állandó lesz a szállító közönség 
részéről a panasz és az állomásokon és 
vonalakon a zűr-zavar.

frissnek, kipihentnek érezte magát, leugrott az 
egyszerű pulitéros ágyról, fölvette egyetlen 
pongyoláját és nekiindult a harmatos hegyol
dalnak. Boldogság szállt rá, s danolgalott amint 
járta a süppedő gyalogutak Az erdőből kiérve 
megállt a suttogó tó partján és gyönyörködött 
a hullámok játékában.

Késő délelőtt volt, mire visszatért a kis 
nyári lakáshoz. Messziről közeledve, meglátta 
az udvaron az asszonyt, a kitől szállását bé
relte.

— Na Tóth néni — kiabált rá hangos 
jókedvvel — készen van-e a reggeli'?

Az alacsony termetű, ravasz nézésű pa
rasztasszony hernyókat kereseti a gyümölcs
fákon. Mikor I.izi melléje ért, illedelmesen 
kezet csókolt neki, aztán szemérmesen hú
zódni kezdett és nagy röstelkedéssel mondta

— Nincsen bizony kisasszony lelkem.
A leány elbámult.
— Nincsen ?
— Tetszik tudni, harmadnapja mull el

seje. . . . Aztán még nem szíveskedett fizetni.
I.izi érezte, hogy vérpirossá válik az arca 

és a szive iszonyatosan dobogni kezd. Megfe
ledkezett arról, hogy a lakást meg az eledelt 
itt sem adják ingyen, llirtelenében beszaladt 
a szobába, hátha a ruhája zsebeiben találna 
pénzt. De nem volt egy fillérje sem. Odaérke-

L&puuk inai azáma 4 oldalra terjed.



Tíz esztendőre biztosítva van a kie
gyezés Ausztria és Magyarország között. 
Kétségtelen, hogy ennek révén a vállalko
zási kedv, az ipar, keresi edeleni és a for
galom hatalmasan fel fog lendülni és a 
Mávnak fokozott igényeket kell kielégíteni 
tudni. Meglesz az annabergi csatlakozás is, 
amelytől azt remélik, hogy nagy mérvben 
fogja fellendíteni az északmagyarországi 
vonalak forgalmát. Kiépül továbbá a hor
vátországi vonal is. amely Auszriát Dal- 
mátiával köti össze s természetesen Ma
gyarországgal is. Kiépül jövőre a balatoni 
vasút is. amely a Dunántúl egy jelenté
keny részének forgalmát fogja közvetíteni. 
Mindezek uj és nagy feladatot rónak a 
Mávra és az ö személyzetére, amely fel
adatoknak azonban a mai vezetés mellett 
bizonyára meg is fog tudni felelni.

Képviselőtestületi ülés. Nagymihály 
város képviselőtestülete f. hó 17-én <1. u. 3 urakor 
Walkovszky Béla közs. biróelnöklete mellett ülést 
tartott, melynek napirendjen volt a kir. tanfelü
gyelőnek atirata az iskolaszékbe jelölendő 7 tag 
megválasztása. A képviselőtestület miután a 
másik 7 tagot a főispán kinevezi, s eddigelé még 
tudva nincs, hogy kik lesznek ezek a kinevezet
tek - akként határozott, hogy megkeresi a tan
felügyelőt, miszerint a 7 tag kineveztetése iránt a 
főispánnál intézkedjék, a melynek megtörténte 
után a képviselőtestület a választást megejteni 
fogja. Lukács tLuterán) Imrének illetőség megál
lapítása iránti kérvényét elutasították. Lászlófi 
László azon előterjesztésére, hogy a képviselőtes
tület az Andrássy Dénes-uton lévő még be nem 
épített telkeknek deszkakerítéssel való ellátása iránt 
intézkedjék, azon határozat hozatott, mely szerint 
erre vonatkozólag előbb kikérendő az államépi- 
tészeti hivatal véleménye. Tárgyaltatott még a 
községi közdűlő utak hálózata, melynek befejezése 
után elnöklő közs. biró az ülést d. u. 5 órakor 
berekesztette.

VEGYES HÍREK.
Képviselőink a Ház bizottságaiban. 

A képviselőházi múlt ülésszak berekesztése s az 
uj ülésszak megnyitása alkalmából a bizottságok 
is újra alakultak. Czibur Bertalan kerületünk or
szággyűlési képviselője a naplóbiráló-bizottságba. 
Sztáray Sándor gróf a szobránci kerület orsz. 
képviselője pedig a közgazdasági bizottságba vá
lasztatott meg.

Általános tisztujitás. A folyó évi decem
ber havában megtartandó általános tiszujitó köz
gyűlésen választás által betöltendő összes tiszti 

zésekor elfizetle az egész vagyonát. Igyekezett 
uralkodni a rémületén.

Várjon egy pár napig, néni. Minden 
pillanatban várok pénzt — a szülőimtől.

A parasztasszony topogott körülötte.
— Várok lelkem, hogyne várnék ! Ne les- i 

sék haragudni. . . . Magán látszik, hogy úri kis- | 
asszony. .. . Mert hát kérem, a pestiek, azok | 
elbolonditják az embert...........

I.izi kétségbeesetten járt-kelt. Hogyan fog 
ebből a bajból kikeveredni? Már-már azt ha
tározta el, hogy megszökik. De hová merre 
induljon? A bizonytalan jövőtől való ideges I 
félelem között töltötte el a napot.

Estefelé amint az ablakon kikönyökölve [ 
nézett bele a homályosságba", a népleien fa
lusi utcán egy férfit látott közeledni. Távol- I 
ról felismerte benne a nagyvárosit. Valószínű
leg lakást keres a nyárra családja részére.

I.izi fejében megvillant a szabadulás gon
dolata. Egv pillanat alatt a régi leány vált 
belőle, a ki kacér, sokatigerő pillantásokat vet. 
Valósággal szikráztak a szemei a fél fi felé. 
Az ajka pedig csábitó mosolyra nyílt.

Javakoruan levő, jól táplált, elegáns ur 
volt a közölendő, llögtön észrevette a viruló 
menyországot. Es kalapját megemelve, gyakor
lott charmmal viszonozta a szives üdvözlést.

altosokra vármegyénk főispánja már kibocsátottá 
a pályázati hirdetményt, melynek értelmében a 
pályázni szándékozók tartoznak pályázati kérvé
nyeiket f. évi december hó l-eig a főispánhoz 
beadni.

Tűz. Mocsáron az elmúlt héten nagyobb 
tűz volt. Elhamvadt 12 lakóház, több gazdasági 
épület és igen sok takarmány. A község lakói 
önfeláldozóim végeztek a mentési munkaiatokat 
és csakis ennek köszönhető, hogy a falu teljesen 
le nem égett. Mocsárim az összes háztetők szal
mával vannak fedve s nem csoda, hogy ily kö
rülmények között a mentes nehézséggel jár. A 
kár igen nagy, sok ember koldusbotra jutott, miu
tán egyesek biztosítva nem voltak. A község a 
főispán utján a belügyminiszterhez segélyért fog 
fordulni.

Esküvő. Dr. Guttmann Lipót orvos f. 
hó 8-án esküdött örök hűseget Markovits Zsófika 
kisasszonynak Sátoraljaújhely ben.

Törvényhatósági bizottsági tagválasz
tás. Vármegyénk területén f. hó 16-án volt azon 
választott megvebizottsági tagok választása, a kik
nek mandátuma lejárt. Városunkban ezen alka
lommal két hely jött üresedésbe, még pedig a 
Szladek József nyug. közs. bírói és Barnai An
doré. Szladek József fellépni nem óhajtván, he
lyébe UZü/toz's'zfcy Béla közs. biró jelöltetett. A | 
választáson, — mely reggel 9 órakor kezdődött 
s délután 4 órakor végződött — Oppitz Sándor 
róni. kath. lelkész elnökölt, mint jegyzőkönyvve- 
vető Tóth Árpád közs. jegyző szerepelt. Bizalmi 
férfiak voltak ; Buzay Gusztáv és Friedman Mi
hály. személyazonossági tanuk : Dobozy lerencz 
és Seszták Mihály . A szavazás berekesztése s a 
szavazatok összeszámlálása után elnöklő Oppitz 
Sándor kihirdette az eredményt, mely szerint le
adatott összesen 203 cédulán 40<l szavazat. Ebből 
kapott : UZa/Aocsz/ty Béla 186, Barnai Andor 
176, Zboján Mihály 33. Szladek József 2, Deák 
Jenéi 2 és Weinberger Zsigmond 1 szavazatot, 
így tehát Walkovszky Béla es Barnai Andor mint 
a kik a legtöbb szavazatot nyerték, Zemplénvár- 
megye törvényhatósági bizottságának tagjaivá vá
lasztattak meg.

Járásunk területén megválasztattak :
Abarán: Thuránszky Tihamér. 
Berettőn : Szladek Károly. 
Bntkán : Haidinger István és Szólók István. 
Rákóczon : liutka József.
Málczán : Dr. Kállai József.
Nátafalván : Mihalovies Jenő, Lászlófi László 

és Zsembery István.
Pazdicson : Dr. Widdcr Márk.
Lászlóméról! : Bajusz Ernő és Filzesséry 

Gyula.
Sztárán : Csallak László.

Vásár. Az országos állatvásár folyó hó 
l."i-én tartatott meg s tekintettel, hogy a ragadós 
száj- és körömfájás miatt a hasított körmü álla-

Atni ezután következik, mindenki előtt nagyon 
ismeretes folytatása a történetnek. Másnap is
merkedés, együttes séta a tóparton — harmad
napra rendezve a Lizi tartozása.

Akkor elutazott az áldozatkész férfi avval, 
hogy hetenkint egyszer lel ilogat majd a le
ányhoz. Ö pedig, mikor újra egyedül maradt, 
elkezdte az álmodozást. Az ember, akit mind
össze egy pár napja ismert, a kiről azt se igen 
tudta, kicsoda-micsoda, hogy távol volt tőle, 
romantikus hőssé emelkedett képzeletében. 
Megvallotta magának, hogy őrülten beleszere
tett. Nvugtalanul hánykolódva, epedő, sorvasztó 
ábrándok között töltötte az éjszakákat. Mikor 
aztan reggclenkint a tükörbe nézett, megdöb
benve vette észre, hogv újra sápadt, kék ka
rikák árnyékolják a szeméi és teste összeesik.

Nagy nehezen mull el a hét, a nélkül, 
hogy levelet kapott volna. Aggódva, gyötrő 
sejtelemmel várta a vasárnapot. Az imádott 
férfi megérkezett. Csakhogy nagyon kellemet
lenül érezte magát. Először nem akart ráis
merni Lizire, majd túlságos kimértséggel be
szélt vele. Alig félóra hosszáig való ott tartóz
kodás után elutazott

Másnap a szerelmes leány ült a vonalra 
és indult összetörtén, megroskadva Budapest 
felé............. f. A. 

tok felhajtása be volt tiltva, csupán lovakra nézve 
tartatott meg. Mindenesetre érzékenyen sújtja la
kosságunkat ezen korlátozás, tűivel az őszi állat
kereskedelem főként ezen vásáron bonyolittatik le 
s az idei kedvező legeltetési viszonyok miatt gaz
dáink ezen az időben akarták értékesíteni állatjai
kat. Az egész város üzleti körei panaszkodnak a 
kevés pénz és idegen forgalom miatt, a külföldi 
állatkereskedők es szeszhizlaldák, melyek ezen vá
sáron szerezték be a hizlalás! nyersanyagot, ter
mészetesen hiányoztak.

Közös konyha Nagymihályon. A közös 
konyha eszméje Nagymihályon is hódit s mint ér
tesülünk. Bereznay János kir. járásbiró e tárgy
ban legközelebb értekezletre hívja össze városunk 
érdeklődő köreit.

— Megégett menyasszony. Folyó hó elsején 
este 8 óra volt már, amikor Weiszberger Lipót 
méhesfalvai korcsntároshoz beállított egy odavaló 
asszony és spirituszt kért. A korcstnárosné gyer
tyát gyújtott és a pincébe indult a kívánt szesz- 

j mennyiségért, de jóságos gyermeke, hogy anyját 
' megkímélje, elvette a gyertyát és vőlegényével, 

aki éppen aznap érkezett látogatására, lementek 
a pincébe. Amint a szeszes hordóhoz értek, a 
menyasszony kezéből a gyertya kiesett és behul
lott a csap alatt álló bögrébe, amelyben félig 
becsöppögött szesz volt. Ez hirtelen meggyuladt, 
melytől ruhái lángralobbantak és borzasztóan 
összeégett. Öt napig feküdt ilyen állapotban s 
csak azután hozták be a homonnaí kórházba, ahol 
az orvosok mindent elkövettek, hogy megmentsék 
az életnek, de lehetetlen volt. Csütörtökön folyó 
hó 10-én a reggeli órákban kiszenvedett borzasztó 
kínok között.

Adomány. Dr. Widdcr Márk járásorvos 
az ipartestületi zászlószentelési ünnepély alkalmá
ból 20 koronát adományozott, mely összeget ez
úton köszönettel nyugtázza az ipartestület elnöksége.

Önképzőkör. A nagymihályi polgári 
fiúiskolában a napokban alakult meg az „Ön
képzőkör," melyet Darabánt András tanár-elnök 
nyitott meg. Hosszabb beszédben fejtegette az 
„Önképzőkör" célját, szükséges és üdvös voltát. 
Majd ezután a tisztikar alakult meg. Ifjúsági el
nök lett: Chira László p. i. IV. o. t., főtitkár: 
Friedman Jenő p. i. IV. o. t., titkár: Rosenblum 
Béla p. i. III. o. t., főjegyző: Hoczntan Antal p. 
i. IV. o. t.. jegyző: Kleinhündler Adolf p. i. IV. 
o. t., pénztáros: Bujdos József p. i. IV. o. t„ 
ellenőr: Preusz Hermán p. i. IV. o. t„ könyvtá
ros : Hisz Simon p. i. IV. o. t. A tisztviselők 
megválasztása után Csollák llár igazgató lelkesítő 
beszéddel buzdította az ifjakat önképzésre és ko
moly munkálkodásra.

A Zemplénvármegyei „Kazinczy“-Kör 
f. évi október hó 20-án Töketerebesen, gróf And
rássy Gyula önagy méltósága lovarda helyiségében 
előadást tart a következő műsorral: I. Elnöki 
megnyitó. Tartja: id. Meczner Gyula ur a kör 
elnöke. 2. Szavalat. Barthos Vilma k. a. 3. Ma
gyar dalok. Zongorán : Gróf Hadik Endrédé. 4. 
Férfi négyes. Dalolják: Piskóty Ferencz, Kata 
Lajos, Novák Lajos és Ablonezy László urak. 
Kiséri: Kovács Dezső ur. .“>. Felolvasás. Dr. Hor- 
nyay Béla ur. 6. Rákóczi zászlaja. Melodráma.

1 Szavalja : Bernáth Aladárné úrnő. Kísérik : Kovács 
! Dezső, lsépy Tihamér, Olchváry Ernő urak. Az 
| énekrészt énekli: Piskóty Ferencz ur. A melo- 
i drámát megelőzi „Tárogató riadó." Előadja: Sára 
| János ur. A melodrámát követi „Rákóczi álma." 
I Előkép. Az előkép szereplői: Desewffy Emilné, 

Andrássy Ilona, Andrássy Boriska, Alntássy Irma 
grófnők é> gróf Dessewfj'y Emil. 7. Magyar da
lok. Énekli: Erdőhegyi l erencz ur. 8. Szavalat. 
Novák Lajos ur. Az előadás kezdete fél 4. vége 
6 órakor. Belépti díj I korona A vendegeket a 
vasúti állomásnál fogatok várják. Ezen előadásra 
úgy a tagokat, mint a vendégeket meghívja

a rendezőség.
Állategészségügy. A ragadós száj- és 

körömfájás járásunk területén terjedőben van. Ez- 
ideig Szlára, Gödrös. Petróc, Ortásmajor van fer- 

i tűzte, de a szomszédos járásokban uralgó ragadós 
száj- es koromfájás miatt mindahárom állatrakodó 
zárlat alatt van. Nagymihály a Kisverbóczon uralgó 
betegség miatt van már szeptember elseje óta zár- 
lat alatt, ügy értesülünk, hogy a főszolgabírói 



hivatal előterjesztést fog tenni megyénk alispánjá
hoz, hogy azon esetben, ha ott a betegség már 
megszűnt, a város a vészkeiiiletből kivonassak. 
Mindenesetre nagy hátránya városunknak, hogy 
az ungmegyei betegség miatt hónapokig legyen 
állatkereskedelmünk zárlat alatt, midón a termé
szetes határ, a Laborcz folyó is gátolja, hogy hoz
zánk ezen betegség áthurcoltassék.

„Micsey Nagymiltályban." Ily cím alatt 
a „Felsőmagyarországi Hit lap" f. évi október hó 
42-ik számában egy meglehetősen alaptalan és 
tendenciózusnak látszó közlemény látott napvilágot. 
A közlemény beküldője szerint ugyanis a nagy
mihályi publicum nem járt a színházba s a színi
idény úgy erkölcsi mint anyagi tekintetben csúfos 
fiaskóval végződött s csak Solti Vima tüzelte 
maga mellé estéröl-estére a nagymihály iakal. Hogy 
mennyire nem tárgyilagos a közlemény, bizonyság 
reá az. hogy előbb azt állítja, miszerint a nagy- 
mihályiak nem jártak a színházba, utóbb pedig, 
hogy estéröl-estére Solti Vilma maga mellé tüzelte 
a közönséget. Itt voltaképen Solti Vilmát kicsinyíti 
le a közlemény beküldője, pedig úgy vesszük 
észre — hogy ép ennek az ellenkezőjét akarta el
érni : mert ha Solti „tüzelte" a közönséget s az 
mégsem járt színházba, evvel semmiképen sem 
hizeleg a jeles művésznőnek. Fiaskóról pedig egy
általában nem lehet szó, mert estéröl-estére — kél. 
három estét kivéve — szép számú közönség nézte 
végig az előadásokat, sőt volt reá eset többször, 
hogy az „Aranybika" nagyterme zsúfolásig meg
telt. Itt viszont Micsey malmára hajtja a vizet a 
beküldő, — mi szintén nem lehetett célja — mi
vel ismeretes, hogy Micseyt még a zsúfolt ház sem 
elégítette ki olykor, s ha 3—I hely az első sorban 
véletlenül üresen maradt, mindjárt ezzel hozako
dott elő. Hogy Deák Gyula mint Daniló megfe
lelő játékot nyujt-e, azt lehet vitatni, a minthogy 
mi sem tartottuk ezen szerep creálására reátel illett
nek. De azért kár volna elvitatni tőle a tehetséget 
s csak éppen az a baj, hogy mindéit jobb szere
pet magának vindikál, még ha az a szerep egy é
niségével össze nem fér is. A társulat jelenlegi 
összeállításában, ha. koncedáljuk sok kívánni va
lót is hagy hátra, mégsem oly gyatra, mint a mi
lyennek a közlemény feltüntetni akarná. Vannak 
olyan művészi erői, a melyek dicséretére válnának 
bármely nagyobb társulatnak is. Első helyen áll 
ezek között Kőszegi Aranka, — a kinek a nevét 
úgy látszik a beküldő felcserélte a Solti Vilmáé
val — mert tudvalevő dolog, hogy Solti csupán 
négyszer-ötször lépett fel a három hetes sziniidény 
tartania alatt, míg Kőszegi Aranka volt az. a ki 
mindjárt első bemutatkozásával egy csapásra meg
hódította s bájos játékával tényleg „tüzelte" maga 
mellé a nagymihályiakat s a kit minden egyes fel
lépése alkalmával valósággal ünnepelt a közönség. 
Ezzel korántsem akarjuk Solti Vilma művészetét 
lekicsinyelni, csupán a való tényállást constatálni. 
Ott van továbbá, hogy többet ne is említsünk, 
Erdős Alice, Stoll Béla és újabban Fodor Oszkár, 
a kik. mondhatni, szintén elsőrendű müvészerök. 
Hogy a zenés darabokat zongorán adta elő a kar
mester, ez fájdalom igaz, de az igazsághoz híven 
nem hallgathatjuk el azon körülményt, hogy eb
ben Micsey nem is annyira hibás, mert előttünk 
felmutatta az eperjesi cs. és kir. 67. gy. e. had
kiegészítő parancsnokságával kötött szerződését, 
mely szerint a zenekar 11)07. szeptember hó 1-től 
kezdve virágvasárnapig Micsey rendelkezésére áll. 
Közbejött azonban a hadügyminiszter rendeleté, 
melylyel megtiltotta a katonai zenekaroknak szín
házakban való működését. Polgári zenekart pedig 
hirtelenében iu-m tudott szerződtetni, de úgy tud
juk, hogy most már van ilyen zenekara. Végül 
még csak annyit, hogy Nagymihály nem nevette 
s nem kacagta a társulatot s ha talán valaki ka
cagott is, semmiképen sincs joga magát mint 
Nagymihály gerálni, mert ne felejtsük el, hogy 
csak XIV. Lajos francia király mondta : .L’ctat 
se moi

— Szüret. Vidékünkön, Vinném Gödrösön. 
Lesznán és Barkón e heten folynak le a szüretek. 
A termés közepes, minőségre nézve azonban ki
tűnő. A bor must literjét 50 56 fillérjével fizetik.

A régi ötven- és ötforintosok. A régi 
ötvenforiiitos államjegyek utolsó beváltási termi
nusa is lejárt és ma már azok, amelyeket be nem 
váltottak, teljesen értéktelenek. Beváltatlanul ma

radt összesen 206,480 ötven és ötforintos, ami 
körülbelül két és fél millió korona hasznot jeleni 
a kincstárra nézve.

Edison színház. Egy Edis<m-féle villany
színház érkezett városunkba s f. hó 19-én szom
baton este az „Aranybika" Nzálló nagytermében 
megkezdi előadásait. A színház érdekesebbnél-érde- 
kesebb képekkel gyönyörködteti a közönséget.

Hanzll a sörben. A sörivók panaszát, 
h<»g\ a sörmérésben a söröket csap alatti dézsák
ban csörgött sörrel szaporítják, a minisztérium
ban is. ugv látszik, megelégelték. Szigorú rende
let utasítja a rendőrhatóságokat továbbá a városi 
éa járási orvosokat, hogy ezt a visszaélést ellen
őrizzék s KM) koronáig terjedő pénzbüntetéssel 
sújtsak az egészség elleni kihágás elkövetőit s 
akár hivatalból vagy pedig magánpanaszra indít
sák meg az eljárást.

Nincs többé éjjeli zene, Gróf Andrássy 
Gyula belügyminiszter egymás után adja ki olvan 
tárgyú rendeletéit, melyek valóban mély életta
pasztalatra vallanak s a visszaélések vagy hiánvok 
megszüntetéséi célozzak. A belügyminiszter egyik 
legutóbbi rendeletében a zeneengedélyek kiadását 
szorítja a legszűkebb térre, az éjjeli zenéket pedig 
szigorú büntetések terhe alatt végleg eltiltja. Így 
ezentúl még a szülésznőknek sem lehel éjjeli, 
pláne hajnali zenével kedveskedni.

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

Felelős szorke^/Jo Dr. Hallal József. 
Kiad, hivíi'ai; művezető Laudai József.

Hirdetések.
A nagymihályi uradalomnál 

150 drb. uj gönci hordó eladó.
Értekezhetni a központi iro

dában Nagymihályon.

Mathiász József szőlőkertjében minden nap 
------------------------- friss - 

csemegeszőlő
, kapható. —————-----

Chasselas fajta kilója . 50 fillér.
Muskotály „ . 60
Téli csemege „ 60
Ugyanitt kapható kiváló fajtájn szedett alma 

' '-------kilója 30 fillér. =====

Eladó ház.
Nagymihály (Kórház-utca) 1-ső szánni 

telekjegyzőkönyvi 319. h. r. számit ház 
magán kézhói eladó, bővebb felvilágosítás
sal szolgálnak a háztulajdonosok.

Szilágyi Pál és neje
lakik: Sátoraljaújhelyben Dörzsckkör.

Balázs Lajos 
fűszer- és csemege-üzletében Nagymihályon 

DC naponta friss. "Wí
Muskotály és Passatuti 
“ 5ZÖ Lö -- 
kaphafo Kazinczy Arthur hereitől uradalmából.

Ház eladás.
A Kossuth Lajos-utcán levő 

Csopp-féle ház szabad kézből 
azonnal eladó. Bővebbet a tulaj
donosoknál.

Értesítés.
\ an szerencsém a I. hölgyközönség szives 

tudomására adni, hogy 

varrodámat
a Kossuth Lajos-utca |t» sz. a levő Guttman-féle 
házba (az izr. templommal szembeni helyeztem át, 
a hol a mai kor igényeinek megfelelően minden
nemű női- es gyermekruhát, menyasszonyi ke
lengyét, kosztüm-ruhákat és minden e szakba 
vágó munkákat a legpontosabban készítek.

Úgy mint eddig, ezután is legfőbb törekvé
sem leend t. pártfogóim bizalmat minden tekintet
ben kiérdemelni.

Kérve a n. é. közönség szives pártfogását, 
vagyok kiváló tisztelettel

Weitzmann Betti.
■*- Külön próbaterem. Kényelmes varroterem.

Női gallér, kézelő és nyakkendő, 
angol flanelt- és selyem-blousok, 
aljak, öv, övcsatt, színházi sál, 
Strucz- és Marabout-Boá, Divat
fátyol, sapkák, keztyii és harisnya- 
ujdonságait 

ajánljaSTEINDLER ETELKA
központi divatáruháza Nagymihályon.

5KM
iwi. v. -z Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó 1 KM 1. évi LX. t.-cz. 102.
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihályi 

kir. járást Íróságnak 1905 óvi V. 194/5 szánni végzés követkéz- 
ében l>r. Eperjesy Lajos ügyvéd által képviselt Mtscsenyik 
Ede javára Dr. N<>vák József ellen 116 K - jár. erei, ig 1906. 
évi november h • 22-én foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt és 3790 koronára beesült következő in
góságok u. ni. bútorok és gazd. felszerelések «tl». nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 1905. 
évi V. 195/10. számú végzése folytán 116 K — f. tőkeköve
telés, ennek 1905 évi április h5 4-tól ián’) .'<°/0 kamatai 
Vi’/o váltódij s eddig összesen 69 K 10 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig Alsókőrtvélyesen alperes la- 
ktsán leendő megtartására 1907. évi nov. 8-án d. e. 
M hatdriddai kitOcetik és ahhoz a venu - íi

| e/.enifl oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1SM1. évi LX. t.-cz. 107. és 1<»s. §..ó 
értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le 
és felülfoglalt ttak s azokra kiológitési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az lss|. évi LX. t.-cz. 120. § a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagymihályon, 1907. október hó 15. napján.

Fodor József, 
kir. bir, végrehajtó.

A Kossuth Lajos-utcán most épülő No- 
vakovszky-féle házban f. évi október l-ére 

két üzlethelyiség 
kiadó- A helyiségek mindegyike 10 mé
ter hosszú és 4 és fél méter széles.

Bővebb felvilágosítást nyújt
Novakovszky Lajos háztulajdonos,

lakik ugyanott.

STOFFA ANDRÁS
—~kályhás Uaborczszögön. ... 1

Van szerencsém a n. é. közönségei tisztelet
tel értesíteni, hogy Laborczszögön, az L’j-utczán 

cserépkályha műhelyt nyitottam.
Elvállalok mindenféle kályha átrakást és ja

vítást, úgyszintén teljesen uj kályhák készítését is 
a legrövidebb idő alatt. A rám bízott munká
kat személyesen végzem a legpontosabban.

Szives pártfogásért esd
Stoffa András, kályhás.



• • 4^

BLUM BERNATIVERHVT
PALA

ozl•!*örút: Oí3.Budapest,

MAGYAR0R57.AGI KÖZPONT
ETERMiT MÜVEK 

ATSCHEK LAJOS 
3U0APEST. andrássy-út33.
u s i t

Brügler Lajos Nagymihály

• •••••• férfi-ruha készítő •••••••
NAGYMIHÁLY. KOSSUTH LAJOS-UTCA 44. SZ.

\z izr. templommal szemben.

.................Valódi angol...................

gtjapjuszövetek
.... nagg választékban..............

Készít: magyar, francia, angol és 
német divat szerint

úri- és gyermek-ruhákat, 
ugvszintén papi, katonai és libéria 
munkákat, lovagló-nadrágokat stb. 
.. a legjutányosabb árak mellett .. 

Megrendelések a legrövidebb 
idő alatt pontosan eszközöltetnek.
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HASCHEK ÉS RÓZSA
KŐFARAGÓ MUEPITÉSZETI VALLALAT ES SIRKORAKTAR 
===== KASSA. Pesti-út 9 a. =

Fiók NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

Ezennel van szerencsénk a nagyérdemű köz> e,».gnek 
b. tudomására hozni, hogy Nagymihálybán 

kőfaragó-üzletet 
= és sirkö-raktárt
alapítottunk. — Baktáron tartunk gránit, syenit márvány és 
trahit-tufkö síremlékeket. valamint úti- es vaskereszteket. To
vábbá elvállalunk templom, kápolna, mausoleam és síi boltok 
szakszerű építését. Kű önösen felhívjuk a n. é. közönség b. 
figyelmét saját trahit tuf kőbányánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk kohom okiatok. lépcsők, 
stb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk 

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

kiváló tisztelettel

HASCHEK és ROZSA

1

Raktáron tart dús válasz
tékban : érez- és íakopor- 
sókat. továbbá fin ni nik
kel koporsókat, minden
féle szemfedeleket művi
rág-koszorúkat, szallago- 
kat. viasz- és szurok-fák- 
l\ akat.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
áltat ■ legjutányosabb árak mellett ajánltatnak*.

Locomobil és gőzcséplőgépek,
gzalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere • cséplők, 
tisztitö-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 

•zénagyüjtök, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr. 
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukorlcza- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
aczél-ekek, 2- és 3-vasu ekék és minden

egyéb gazdasági gépek.

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. ■ s pedi£ a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.
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Fakoporsók 1 frttől kezdve feljebb, érezkoporsőkat yycetnekekiK k 7 feltől feljebb, nagynak 
~ egy öl nagyságban liii feltől egész Ő(H) felig. "

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

rcnddményiié! is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik. ----

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.
Sürgönyczím: Temetkezési ‘Vállalat líTag'ymiixály.

Nyom. Laudeam.-iD B. kúuyvuyomdájabau.


