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Biztató kilátások.

A májusi és junius eleji esők milliókat 
értek. Május első felében tikkasztó hőség 
ejtette aggodalomba a gazdákat, de ami
kor legnagyobb volt a szükség, jött az Is
ten segítsége, megeredtek az ég csatornái 
és hullott az áldás felhők táborából. Ezek 
az esőzések kitűnő hatással voltak a veté
sekre és a földmivelésügyi minisztérium 
jelentései szerint legalább is közepesen jó 
termésre van kilátás. Ma az időjárás ked
vező marad aratásig, akkor jó termésünk 
lesz. Ezeket a biztató kilátásokat nem ront
hatja meg az a sajnálatos körülmény, hogy 
az ország egyes részein pusztító jég esett. 
Ez a jég mindenesetre kárt okozott a súj
tott területek gyümölcsöseiben, az általános 
eredmények azonban nem igen változtak.

Ugyancsak ráfér a magyar gazdakö
zönségre ez a remélt, kedvező termés. De 
r. fér a fogyasztó közönségre is, amelyet 
olyan súlyosan érint a szörnyű drágaság. 
A tavalyi gyengécske termés hatását súlyo
san érezte földmivelő országunk, dacára 
annak, hogy a mezőgazdasági termények 
ára oly hallatlan magasra szökött. Mert ha 
drágán kelt is a búza, vagy egyéb vete- 
tnény, de oly kevés volt az, ami eladásra 
került, hogy az olcsóból, de sokból, sok
kalta több jutott volna a gazdának. A fo
gyasztóközönségre nézve pedig valóságos 
csapás volt a drágaság, különösen a sze
gényebb néposztály érezte meg súlyosan

T A R C Z A.
Mókák a házasságról.

A házasság az összes idők legrégibb intéz 
méllyé. Ádám ősapának — kinek már csak ezért 
is legyen áldott az emléke — volt feltalálója. Kár, 
hogy erre a találmányra nem szerzett magának 
mindjárt kizárólagos szabadalmat. Az ezért járó 
dijakat a házasulandók egész bizonnyal igen szí
vesen megfizették volna.

Hogy Éva őnagysága legjobb gazdasszony 
volt, ezt leginkább az a körülmény bizonyítgatja, 
hogy az ö idejében semmi esetre se volt nálánál 
jobb vagy különb található.

Azzal, hogy előbb ő evett a paradicsomi al
mából és csak aztán ajánlott fel belőle egy hara
pásra valót (és talán még azt se olyan nagyon 
szívesen a kedves életpárjának) csak azt a felte
vést képes igazolni, kogy már ő is tudott latinul 
és ismerte azt a közmnndást: „príma persona 
ego sum.“ A mai asszony talán még kóstolót se 
hagyna a férjének.

Hja, idők, viszonyok és emberek : minden 
megváltozott. Milyen óriási különbség az akkori 
és a mai házasságok fogalmai közt !

Ha manapság egy fiatal vagy akár vén le
ánynak a házasságról beszélnek, rögtön a pa

és ha ezelőtt ritkán került hús az asztalra, 
ez idén még gyérebben került rá a sor a 
tápláló eledelekre. Az ország lakosságának 
minden rétege boldog reménykedéssel néz 
elébe a kedvező aratásnak, amely előre lát
hatólag végét fogja vetni a földi drága
ságnak.

Ezek után már csak két kedvező kö
rülményre van szükség. .Az első az, hogy 
az aratási munkálatok gyorsan és zavar
talanul bonyolitassanak le. Hála Andrássy 
Gyula gróf belügyminiszter energikus in
tézkedéseinek, nincs kilátás arra, hogy az 
aratást sztrájkok zavarnák meg. A belügy
miniszter számtalan szocialista földmunkás 
szövetségi csoportot föloszlatott, számoso
kat megrendszabályozott és tudtára adta a 
szocialista pártnak, hogy azon esetben, ha 
a földmunkások között tervszerű sztrájk
izgatást folytatnak, az egész szövetségüket 
föl fogja oszlatni. Ez a jogos fenyegetés 
hatott. Csend és nyugalom van a magyar 
alföldön. A részben kijózanodott, részben 
megfélemlített földinives munkásoktól nin
csen mit tartani, békésen fognak aratni. 
Amihez természetesen a? is szükséges. hogy 
a munkaadók legmesszebbremenő előzé
kenységgel viseltessenek aratóik iránt és 
gondosan betartsák a velük kötött szerző
dést. Mert hiába a hatóság erélye és a 
szuronyok csillogása ott, ahol a munkások 
érdekein csorba esik.

A nyugalmas és békés aratásnak, illetve 
a termények gyors érékesitésének egy má

pucsra és ennek mikénti alkalmazhatására gon
dol. Akár bevalljuk mi férfiak, akár tagadjuk : 
mégis csak mindannyian papucshősök vagyunk.

A leányok már a házasság szóbakerülésekor 
különféle koloraturákkal készülődnek a házas élet 
nagy duetjéhez, amely aztán eltartson ám az egész 
életen át. Mert ez nem más, mint egy hangver
seny, amelyet az asszony férjével elénekel. Persze 
az asszony énekli a prímet, hiszen az első hang 
az övé és a férje csak szekundál. Az asszony 
hangja olyan, mint a csengő ezüsté, csakhogy 
nemcsak az ezüstöt, hanem még az aranyat is a 
férjének kell előteremteni. Jaj neki, ha nem teszi. 
Az asszonyok haragja irtózatos. Duzzogással kez
dik, lármával folytatják és kiabálással végzik, ha 
ugyan ilyesminek vége szakad. Ez az asszonyok 
szólója, ha a férj nem okos, őt a perpatvarko
dással egyedül hagyni.

Az asszony a főnév a házasság grammati
kájában. A férj jelzője a házasságnak, sőt cégére, 
de legkevésbbé az ur a házban. Az asszonyok 
szerint a férfiak semmit se érnek. Ha ezt komo
lyan el is lehet nekik hinni. A férfiak ősidők óta 
nem voltak valamire valók és bátran hihető, hogy 
Éva asszony se ütötte meg a főnyereményt akkor, 
amikor Ádámné önagyságivá lett. Mert amikor 
Ádám e tiltott gyümölcsből evett és bűnössége 
tudatában gyáván elbújt, az Isten hiába hívogatta. 

sik főfeltétele is van. Ez a waggonbő- 
ség. A nagy drágaságnak részben a 
múlt esztendőben oly súlyosan érzett wag- 
gonhiány volt az oka. A MÁV, amelynek 
forgalma az utolsó évtizedben negyven 
százalékkal emelkedett, miga befektetések 
alig tiz százalékot tettek ki, nem tudja le
bonyolítani a még folyton növekedő for
galmat. csakis abban az esetben, ha meg
felelő nagyarányú befektetések eszközöltet
nek, elsősorban a MÁV. vvaggonparkját 
néhány ezer uj waggonnal fölfrisitik. Ez 
az utóbbi már részben megtörtént, ameny- 
nyiben több mint kétezer uj waggon sza
kul a síneken, de az aratás idején édeske
vés lesz. Legalább háromezer waggonra 
van még szükség, hogy a gabona augusz
tus és szeptember havában rendeltetési he
lyére juttatható legyen. El kell ismernünk, 
hogy a kereskedelmi miniszter által be
nyújtott beruházási törvényjavaslat a magyar 
államvasutak cselekvő képességét hatalma
san fel fogja lendíteni, csak az a sajnála
tos, hogy ez a fellendülés az idei aratás 
után még nem lesz érezhető. Attól tartunk 
tehát, hogy az idén még mindig fenyeget 
a waggonhiány réme.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket, a kik még hátralékban van
nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

Édes teremtöm, ha mindazok a mai férjek 
el akarnának bujdosni, kik tiltott gyümölcsöt él
veztek és élveznek, azt hiszem nagyon ritkán le
hetne egyet-egyet az utcákon, sétákon, korzókon 
látni és a szegény asszonyok : dobszó, vagy újsá
gok. avagy falragaszok utján hirdetnék : elveszett 
egy férj, tegnap óta hiányzik a férjem. Különös 
ismertető jelei nincsenek, mert hát semmiben 
sem különbözik a többi mai férjtől. Mint mind
ezek. ö is szerelmes természetű kifelé ; szíve
sen játszik „ferblit,” különösen jól „alsóst," ámde 
nagyon rosszul „mariaget." A többi férfiak mód
jára ő is már kopaszodik és a bajuszát német 
módi szerint viseli. A becsületes megtaláló nagyon 
szépen kéretik, hogy tartsa meg magának.

Semmi sem beszél hangosabban a férfi ér
zéketlensége mellett, mint az özvegysége. Alig, 
hogy a férfi eltemette a feleségét, már is másik 
után néz és fut. Nem igy az özvegy asszony. Ha 
rég meg is szűnt mar a fajdalma, mégis csak 
kitartja a gyászévet, mert — no mert a fekete 
szin oly előnyösen és jól áll neki. Ugyan mi is 
az özvegy i állapot ? Nem más az. mint szabad
jegy egy második házasság előadásához.

Azt mondják : a házasságok az. égben köt
tetnek. Lehet, hogy régente igy volt, de ma már 
ez az előre kialkudott hozományokra való tekin
tetből se hihető. Csák egyetlen egy van ilyen : a

Valódi AMERIKAI PANAMA KALAPOK
Handler Miksa
divatáruüzletében kaphatók mbi

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



VEGYES HÍREK
A bíróság köréből. Garbinszky Sándor 

kir. járásbiró szabadságideje egyrészének eltelte 
folytán f. hó 15-én ismét átvette hivatalát, amely 
napon Saliay Béla kir. járásbiró kezdette meg 
szabadságidejét, a melyet Buziás-fürdőn fog töl
teni. Távollétében a telekkönyvi ügyeket Garbinszky 
járásbiró intézi.

Hlvatalvizsgálat Meczner Gyula vár
megyénk főispánja és Ddáiíí Gyula alispán, Koncz 
Endre főispáni titkár kíséretében f. hó 15-én hét
főn megvizsgálták a nagymihályi szolgahirói hi
vatalt s a tapasztalt példás rend fölött teljes elis
merésüknek adtak kifejezést Bajusz Andor főszol
gabíró hivatalvezető előtt.

Uj ügyvéd. A nagymihályi ügyvédi kar 
e napokban egy uj s jeles képzettségű taggal sza
porodik. Ugyanis Brügler Miksa dr. f. hó 15-én 
a budapesti ügy véd-vizsgák , bizottság előtt az 
ügyvédi vizsgálatot kitűnő sikerrel kiállotta s iro
dáját Nagymihályon legközelebb megnyitja. A gya
korló ügyvédek száma városunkban ezzel tizen
egyre szaporodott.

Előléptetés. Mertens Aitur helybeli közig 
gyakornok ll-od osztályú közig, gyakornokká lép
tetett elő.

Közigazgatási bizottsági ülés. \ ai me
gyénk közigazgatási bizottsága f. hó 11-én AfrVí- 
ner főispán elnökletével ülést tartott. Az ülésen 
többek között Dr. Löcherer Lőrinc/ tiszti főotvos 
jelentette, hogy a megye területén a közegészség
ügyi állapotok kedvezőtlenebbek lettek, mivel több 
helyen fellépett a kanyaró, vörheny s hagy máz. Az 
esetek azonban enyhe lefolyásnak.

Tűzoltók nyári mulatsága. A nagymi
hályi önkéntes tűzoltó-egyesület f. évi junius hó 
28-án délután 3 órakor a „Vörösház" erdőben és 
este 10 órakor az „Aranybika" szálloda dísztermé
ben nyári táncmulatságot rendez, melyre a t. kö
zönséget ezúton is tisztelettel meghívja a parancs
nokság. Este 9 órakor tűzijáték rendeztetik. Be
lépődíj személyenként I korona. Felűlfizetések kö
szönettel fogadtatnak és hírlapikig nyugtáztatnak. 
A befolyó tiszta jövedelem a hiányzó kisebb be
ruházásokra fog fordittatni.

A Széchényi grófi pár Nagymihályban. 
Széchényi László gróf és neje Vanderbilt Gladys 
f. hó 15-én hétfőn délután egy egyszerű, de csi
nos kétfogatu kocsin látogatást tettek Sztáray 
Sándor gróf és nejénél, a hóimét még az nap 
visszatértek (írmezőre. A gróf bakon ülve maga 
hajtotta a lovakat s mellette ült a kedves és mo
solygó arczu grófné.

Halálozás. Friedman Mór liomonnai vá
rosi pénztárnok f. hó 12-én Bikszád-fiirdön, ahol 
üdülés céljából időzött, hirtelenül meghalt. Hűlt 
tetemét haza hozták llomounára s itt helyezték 
örök nyugalomra Az elhunytban Berkovics Sán
dor helybeli rn. kir. adóhivatali tiszt apósát gyá
szolja.

nap és hold. Es igaz, ami igaz, hogy ennél sze
rencsésebb és ideálisabb házaspár bizony nincs. 
A férj uram, a hold, egész éven át egyetlenegy- 

i u >dik ívj. vei,
a napj'.: \m :it ez közeledik, amaz már megy ! 
Hiszen itt ,r <-apodár létére máris bekacsint
gat a -/•;> i.inyok ablakába. Azonban a napasz- 
zony '.agy. iga se sokkal különb kedves férje- 

uranál. Talán nem elég szarvat rak reá? Vagy 
m-m eleget di-ziti magát és szúrja a szemeinket ? 
Nem hevit-r bennünket és nem okoz elég vihart? 
Az azonl an kétségtelenül igaz, hogy rövid ittlé
tünknek ö ad világosságot és életet: a pillangó- 
-z.irnyaknak kölcsönöz zománcot és szinpom- 
pát és az illatos rózsa mellé illeszti a viruló 
bimbót.

Az asszonyok a naphoz hasonlítanak. Éle
tük tavaszán ók fakasztják ki sziveink legelső rü
gyeit és ha megjön az élet tele < s betakarja fejün
ket hófehérséggel, ismét csak ők azok, akik lágy 
sugaraikkal melegítik hidegülő érverésünket és 
felséges alkonypirhan fényiének, ha az utolso 
óránk üt

M. H.

A málczal körjegyző választáshoz. 
Kovács Pál málezai megválasztott körjegyző ellen 
a vármegye törvényhatósági bizottsága tudvalevő
leg a választásból kifolyólag több rendbeli okból 
fegyelmi vizsgálatot indított s nevezettet hivatalá
tól felfüggesztette. Kovács ezen határozat ellen a 
belügyminiszterhez felehbezéssel élt. E napokban 
érkezett le a belügyminiszter döntése, mely sze
rint a törvényhatósági bizottság határozatát hely
benhagyta.

Műkedvelői előadás. A nagymihályi gör. 
kath. egyház magyar énekkara a gör. kath. pün
kösd első napján vasárnap este az „Aranybika" 
szálloda nagytermében saját alapja javára szépen 
sikerült műkedvelői előadást rendezett, mely alka
lommal színre került Tóth Ede „A kintornás csa
lád" cimü népszínműve Az előadás abból az al
kalomból rendeztetek, hogy ugyanazon nap dél
előttjén az első magyar szentmisét celebrálta Kar- 
ezub Pál lelkész az itteni gör. kath. templomban, 
melyen a Jakab András vezetése mellett megala
kult egyházi énekkar működött közre. Sajnálatos 
a dologban csupán az volt, hogy városunk intel- 
ligentiájának köréből s a hatóságok tagjai közül 
Polányi Géza kir. közjegyzőt kivéve, egyáltalában 
senki sem volt jelen ezen a magyarosodás szem
pontjából is fontos ünnepi aktusnál s tekintve a 
nagy nehézségeket, a melyeket az egyház vezető
ségének a magyar nyelvnek az istenitiszteletbe 
való bevitele végett le kellett küzdeni, ezen tiszte
letre méltó buzgalom okvetetlenül megérdemelte 
volna annyi honorálást és figyelmet, hogy az első 
ily istenitiszteletnek a hatóságok tagjai s városunk 
intelligenciája is jelenlétével hódoljon.

Az istenitiszteletnek magyarrá való tétele 
egyébként Karczub Pál lelkész hazafias munkálko
dását dicséri, inig a teljesen tótajku egyházi ének
kar betanításáért az érdem pálmája Jakab András 
áll. el. iskolai tanítót illeti meg.

Visszatérve a műkedvelői előadásra, a mű
kedvelők mindegy ike szép, egybevágó játékot pro
dukált. Első helyen említendők meg a hölgyek 
közül Grünhut Józsefné, a ki mint a kintornás 
leánya mondhatni művészies játékával nagy sikert 

i ért el, Zboján Rózsika pedig Juci szerepében kedves 
I egyéniségével, nemkülönben jó játékával zajos 
| tetszést keltett. A férfiak közül Grünhut József, 

a ki a rendezés fáradságos munkáját is magára 
vállalta továbbá Dzsuppa Ferencz, Strömpl 

| Jenő és Alexa Mihály szolgáltak rá minden dicsé- 
| retre. A többi szereplők, névszerint Pazár Jánosné, 

Belász Etel, Pivovár Rózsika, Kitta Stefi, Szabó 
i Mariska, úgyszintén Szemán Gyula, Csincsár Já- 
I nos-. Bujdos Andor, Kinecz István, Kovács József, 
I valamint Kubriczki Ferencz és Subák Mihály szé- 
| pen kivették részüket a sikerből. Nagyon bájos 
; volt egy kis gyermek személyesitőjébcii Rónay 

Irenke. Az előadást a reggeli órákig eltartó táncz 
.egészítette ki.

Föld vétel Az özv. Szirmay Ödönné és 
Ferenczy Elek-féle nátafalvai birtokból ottani pa
rasztgazdák e napokban nagyobb területet vásá
roltak meg örök áron.

Eljegyzés. Schvarcz Miksa, Schvarcz 
Bernát helybeli földbirtokos fia f. ho 14-én elje
gyezte Lichtman Ilonka kisasszonyt. Lichtman 
Samu földbirtokos leányát Egerben.

Fried Géza nyirmadai birtokos f. hó 16-án 
eljegyezte Kiéin Lenke kisasszonyt. Kiéin Béni be- 
rettői kereskedő leányát. (Minden értesítés nélkül. >

Egy uradalmi alkalmazott kitüntetése. 
Darányi Ignácz földmivclésügyi miniszter tudva
levőleg Tocska Imre nagymihályi kerékgyártót, a 
Sztáray grófi uradalom alkalmazottját hosszas és 
érdemes szolgálata elismeréséül 100 korona juta
lommal és elismerő oklevéllel tüntette ki. Vasár
nap f. ho 14-én adta át e jutalmat Bajusz Andor 
főszolgabíró az uradalmi iroda helyiségeiben, a 
hol ez alkalomra az összes uradalmi alkalmazot
tak egybegyűltek s olt volt Sztáray Sándor gróf 
orsz. képviselő is. Bajusz főszolgabíró szép be
szedet intézett a kitüiitettethcz, melynek befejez
tével átnyújtotta a 1<M) korona jutalmat és az el
ismerő oklevelet. I ócska meghatottál! mondott 
köszönetét a kitüntetésért s ezzel az ünnepelv be
fejezést nyert.

Nagy tűz Szürnyegen. Tegnap f. hó 
I H-án Szürnyeg községében nagy tűz pusztított, 
I i mely nek a lakóházak nagy része áldozatául estek.

Uj vasút Vidékünkön. A kereskedelmi 
kormány keskenyvágányu vasul építésére adott en
gedélyt Pollacsek és Epstein oki. mérnökök bu
dapesti építő vállalkozó cégnek Sátoraljaújhely, 
Zemplén, Ahara. Ráska, Deregnyő, Nagy kapós 
felé, esetleg Deregnyőtől Szobránc vagy Nagymi- 
hálv felé való elágazással. Úgy értesülünk, hogy 
az engedélyt kapott vállalkozók a vezető körökkel 
érintkezésbe léptek és az előmunkálatok miként 
való megkezdése iránt lépéseket tettek s rövid 
időn belül egy Sátoraljaújhelyben tartandó érte
kezletre hívják össze a fentjelölt vidéki érdekelt
séget, hogy a vasút építés előnyeit megvitassák.

Évzáró vizsgálatok Pazdicson. A szü
lőknek és tanügybarátoknak élénk érdeklődése 
mellett folytak le Pazdicson az ág. evangélikus 
és az állami elemi iskolák év záró vizsgái. Az előbbi 
f. évi junius hó 1-én, az utóbbi 16-án tartatott 
meg. Az evangélikus hit felekezetű iskola vizsgáján 
Lörincz János ev. dékány elnökölt, inig az állami 
iskola vizsgáját Weinberger Jenő ifjú, agilis föld
birtokos vezette, mint gondnoksági elnök. Ezen 
két iskola évzáró vizsgájának rendkívül nagy fon 
tossága van kulturális szempontból a közönségre 
nézve, mert nemcsak arról győzték meg a hall
gatóságot, hogy a növendékek mily hatalmas ren
deket kaszáltak a gyakorlati tudományosság me
zején, hanem meggyőzték arról is, hogy ezen vizs
gák egy-egy hatalmas mérföldjelző a község meg- 
magyarosodásának az utján. A növendékeknek 
szabatos, precíz, tiszta magyarsága feleletei oly 
perspektívát tártak fel, mely örömmel töltheti el 
nemcsak a szülőket, hanem mindazokat, akik az 
ország kulturális előrehaladását a szivükön vise
lik és akik át tudják érezni egy második honfog
lalás gondolatának a nagyszerűségét. — Itt em
lítjük meg, hogy e két iskola növendékei az el
múlt tanévben kellemes meglepetésben részesül
tek egy helybeli jolelkü úrnő Nauendorfné Szirmay 
Izabella részéről, aki a tél foly amán meleg ruhák
kal látta el a szegény gyermekeket és egyébb 
ajándékokat osztott ki közöttük.

Székely Elek királysértési pere. Szé
kely Elek sátoraljaújhelyi polgármester ügyében f. 
ho l.i-én Ítélkezett a kassai kir. Ítélőtábla s rövid 
tanácskozás után az első bíróság ítéletét, mely 1 
hónapi fogházra és hivatalának elvesztésére Ítélte
tett, megváltoztatta s Székely Fjeket királysértés
ért 600 korona pénzbüntetésre Ítélte. A kir. tábla 
indokolásában elfogadta Fried Lajos dr. védőnek 
abbeli argumentumait, hogy az idegbajban szen
vedő, ingerlékeny természetű polgármestert az 
hozta ki a sodrából, hogy a zászlót a koronázási 
jubileum alkalmával a főjegyző, tehát a polgár
mester alantas tisztviselője, annak tudta nélkül 
tűzette ki a városházára. A hivatalvesztésre való 
itelest azért mellőzte a kir. tábla, mert — s ezt 
különösen hangsúlyozza az indokolás — a törvény 
által előirt hivatalvesztés nem vonatkozhatik tény
leg viselt hivatalra. Az ítélet ellen a kir. főügyész 
s a vádlott is felebhezett.

Nyilvános köszönet. A pazdicsi állami 
iskola f. hó 16-án tartott évzáró vizsgálata alkal
mával a jó tanulók jutalmazására a következő urak 
voltak- szívesek adományozni: Weinberger Jenő és 
Arthur urak 25 koronát, Moskovics Artliur ur 4 
koronát, Braun Gyula ur I koronát. Láng Ármin 
ur I koronát, Weinberger Imrécske, Miklóska és 
Belácska 2 - 2 koronát. A nemesszivü adakozók
nak ezúton is kifejezem hálás köszönetéinél. Paz
dics, 1908. junius 17. Molnár Gyula áll. tanító.

Tánctanitás. Bleuer Pál tánctanitó az 
iskolai szünet megkezdődésével, vagyis f. hó 25-én 
az „Aranybika" szálloda nagytermében iskolai nö
vendékek számára uj tánctanitási tanfolyamot nyit. 
A tanfolyamra máris igen sokan jegyeztették elő 
magukat s igy Bleuer tánctanitó ezúton kéri az 
érdeklődőkét, hogy ebbéli szándékaikat vele lehe
tőleg rövidesen közölni szíveskedjenek. Megtalál
ható az „Aranybika" szállodában.

Az uj huszkoronások. Most nyolc esz
tendeje bocsátották ki a jelenleg forgalomban levő 
huszkoronás bankjegyeket. Már akkor sem talált 
általános tetszésre a bankjegy és ezért az igaz
gatóság elhatározta, hogy bevonja az Ízléstelen 
bankókat és újabbat ad ki helyettük. Az uj bank
jegyek kibocsátása e ho 22-én fog megkezdődni. 
Az uj 20 koronás bankjegy 1908. január 2-ró* 



van keltezve. Ezek az uj bankjegyek abban a 
mérvben bocsátatnak ki, amelyekben az 1900. 
évi március 31-érői keltezett 20 koronára szóló 
bankjegyek bevonattak. A jelenleg forgalomban 
levő '20 koronáról szóló bankjegyek az osztrák
magyar bank fő és fiókintézeteinél 1910. évi jú
nius 30-ikáig fizetéskép. vagy átváltás végett he- 
szolgáltatandók. úgy, hogy e bankjegyek bevoná
sának utolsó határideje 1910. évi junius 30-án 
lejár. Ettől az időponttól kezdve a behívott bank
jegyeket az osztrák-magyar bank bankintézetei 
már csak átváltás végett fogadják el.

Pályázat segédorvosi állásra Az „Er
zsébet” közkórháznál Sátoraljaújhelyben lemondás 
folytán megüresedett s évi 1600 korona fizetéssel 
s teljes ellátással javadalmazott segédorvosi állásra 
pályázat lett hirdetve. A pályázati kérelmek f. hó 
26-ikáig Zemplén vármegye főispánjához címezve 
a vármegye alispánjához adandók be.

Pesti Hírlap. .4 legelterjedtebb politikai 
napilap a Pesti Hírlap, amelyről tehát joggal 
mondhatni el, hogy legkedvesebb lapja a közön
ségnek. Három évtized óta hirdeti a szinmagyar 
radikális nemzeti politikát, teljesen függetlenül pár
toktól és kormányoktól. Nagy elterjedését első sor
ban ennek köszönheti. De ezenfelül annak is, hogy 
mint a legnagyobb magyar napilap oly változatos 
tartalommal jelenik meg naponként, amely magá
ban alkalmas a magyar közönség fokozottabb ér
deklődésének felkeltésére. Aki egész éven át elő
fizetője a lapnak, ha csak negyedévenkint vagy 
havonkint fizet is elő, számot tarthat a Pesti 
Hírlap nagy képes naptárára (karácsonyi ajándé
kul) és kedvezményes áron rendelheti meg a Di
vat-Szalon cimü kitűnő divatlapot. A Pesti Hírlap 
előfizetési ára negyedévre 7 korona, 2 hóra 4 ko
rona 80 fillér, egy hóra 2 korona 40 fillér. A 
Divat-Szalonnal együtt negyedévre 9 korona. A 
kiadóhivatal cime : Budapest, V.. Váci-körűt 78.

A nyaralás nem minden Aki csak te
heti a nyári melegek beálltával menekül a poros, 
füstös városból. Valóságos népvándorlás indul 
meg a fürdők és nyaralóhelyek feté. A beteg em
ber is helyesen teszi, ha nyaral, de a fő mégis 
csak az, hogy olyan gyógymódban legyen része, 
amely őt bajától megszabadítja. Erre vonatkozó
lag rendkívül hasznos és érdekes útmutatás fog
laltatik az „Értekezés a Villamos Gyógymódról" 
cimü könyvben, amelyet a világhírű elektro vita- 
lizer orvosi rendelő intézet (Budapest. Károly-körut 
2. félemelet 50. szám) adott ki és mindenkinek, 
külön férfiak és külön nők részére ingyen és bér
mentve zárt borítékban készséggel megküldi. Ho
zassa meg mindenki ezen érdekes könyvet.

Kitűnő hírnévnek örvendő órlásvlrágu 
japánt crysanthemumalm válogatott 10 legszebb 
fajából álló diszgyUjteményt csomagolással együtt 
6 koronáért ajáldok. Műhle Árpád kertészeti te
lep Temesvár. Árpád-telep 24.

A betegségek elleni harcban a világ leg
kiválóbb orvosai egyesülnek. E betegségek sorá
ban az első helyet az Epilepszia (Nyavalyatörés) 
foglalja el. E bajban szenvedőknek vigaszul szol
gálhat azon értesülésünk, mely szerint egy magyar 
orvos e betegség ellen uj és hatékony gyógyító 
módszert alkalmaz, amelyért már a külföld is 
méltó elismerésben részesítette. Ez orvos Dr. Szabó 
Sándor Budapest, V., Alkotmány-utca 5 ; ki kész
séggel nyújt felvilágosítást mindazoknak, kik gyó
gyító módszere segélyével e súlyos bajtól szaba
dulni óhajtanak.

Fidibusz I A legkitűnőbb magyar élclap. 
Páratlan népszerűség ! Remek *öveg, pompás ké
pek ! Mesésen olcsó! Egy szám 5 krajcár. A Fi
dibusz előfizetési ára: Egész évre ti K. félévre 3 
K, negyedévre I K 50 fill., egy hónapra 50 fill. 
Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal: Rökk 
Szilárd-utca 9.

Naponta friss vaj és liptai juhturó kap
ható Gyurótsik Testvéreknél Sulyovszky-utca-

Művészi képes levelező-lapok nagy választék 
bán kaphatók Landesman B. könyvkeresk'ébenseed 

W koronát takarít meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 

Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Nyilvánoa számadás
a nagymihályi gör. kalh. egyház magyar énekkara 
altat f. évi junius hó 14-én rendezett műkedvelői ■ 

előadással egybekötött táncestélyéről.
Bevétel . . . . 506 K 40 f.
Kiadás .... 325 K 96 f.______
Tiszta jövedelem 300 K 54 f.

Felülfizettek : Sutter Rezső 20 K Czibur 
Bertalan. Polányi Géza 10 10 K Oppitz Sán
dor 8 K Karczub Pál. Srega József 4 K 
Barnai Andor, Dr. I.övy Mór. Ainbrisko Bertalan. 
Csollák Húr. Landesman Vilmos 3 3 K Gerba 
Aladár. Dr. Gliick Samu, l'ail Artúr, Kiéin Izidor, 
Hoszpodár Mihály. Fecskó János. Mihalovics Jenő. 
Bérezik Béla. Zboján Mihály. Deák Jenő. Seszták 
Antal, Kralyovszky János, ifj, Zseltvay Sándor. 
Kozma András, id. Zseltvay Sándor, Szitu János 
2 2 K Krélik György. Ruczky Árpád. Krehely 
Mihály, Novakovszky Lajos, Mascsenyik lale, Ró
nay Alajos. Zseltvay Béla. Rakovszky Aladár. Mis- 
kovics József, Tócskó István, N, X. Lukács Ká
roly, Szabó Miklós, Kaska Endre, Markovics Géza. 
Malatinszky László I l K Simon N. 60 fillér. 
Bertics János 50 fillér.

Fogadják úgy a felülfizetök, mint a t. közön
ség a rendezőség hálás köszönetét.

F.l.l.m szerkesztő Dr. Kállai Józaef. 
KÍM<l.’.|iiv.tnli müvozat-í Linda! Jozaef

NYILT-TÉR.
■ Ezen rovat alatt közlőitekéit nem vállal felelősséget a szerki 

I>T5rila.tlcc>!za.t.

Petrovics József urnák a „FelsŐ-Zcmplén" 
f. évi junius hó 11-én megjelent számában ugyan
ezen rovatban közzétett nyilatkozatára válaszolni 
nem kiváltok. Nem mulaszthatom el azonban, hogy 
saját érdekemben a puszta tényállást ne közöljem.

Petrovics ur a nyilatkozatában jelzett alka
lommal éjfél felé tényleg megtisztelt b. megjelené
sével, vagy mondjuk úgy, a hogy ő magát kifejezi 
„bevetődött” kávéházamba. hogy honnan ne:-:i 
tudom. — bort rendelt s cigányt hallgatott. Nem 
sokára magához ültette Miklós Jancsi czigánypri- 
inást. Ö volt tehát a „kegyelt vendég.” A inathe- 
matika legelemibb törvénye szerint az első üveget 
a második, ezt a harmadik követte, mig a termé
szetes számsor a hatodik számnál megállapodott.

Miklós Jancsi fizetni akart, de Petrovics úr
ban felbuzdult a gavallér s azt azzal a kijelentés
sel „vendégem vagy” megtiltotta. Az éjjeli órák 
elmúlta s Miklós Jancsi távozása után fizetésre 
került a sor s akkor Petrovics ur minden igaz ok 
nélkül megtagadta a 4 kor. 92 fillér tartozásának 
kifizetését s nem egészen illő s nem is elég csen
des hangon adott kifejezést elégedetlenségének.

A botrányt elkerülendő, a kávéházban fel
szolgáló pincérleány kit Petrovics ur a történ
tek dacára „bájos tündérének tart kijelentette, 
hogy a fogyasztott italok árára nem reflektál, igy 
hát a Petrovics ur felső kabátja sem forgott ve
szedelemben !

Miután Petrovics ur kellőleg kitombolta ma
gát s ok nélküli haragja eként lecsillapodott, tar
tozását mégis kifizette.

Hogy minden eképen történt, bizonyíthatják 
igen tisztelt vendégeim kik a kávéházban akkor 
jelen voltak s kik Petrovics ur viselkedését egy
hangúlag elítélték.

Sutter Rezső.

Az „ÜSTÖKÖS-j
£ a legjobb magyar viczlap. 0
I letenkint *20 oldal, színes képek. x

: Előfizetés: félévre (jul dec) 6 kor & 

„ negyedévre (jul. okt) 3 kor. x 

A ki a félévi előfizetést most x
: beküldi ingyen kapja az 1907. évi R
: teljes bekötött évfolyamot. (7(X) oldal u
; vicc, kép, slb.) x
■ Utalványéin!: Üstökös, Budapest •(’.. Szabadst. 11 x

Hirdetések.
MIELŐTT

személy-, jelzálog- vagy építési

KÖLCSÖN 
iránt intézkednék 

0 kérjen díjtalanul prospestust. 0 

MELLER L. EGYED 
BUDAPEST., IX., Lónyai-utcza 7.

Telefon-lnterurhan 46 31.

A Kossuth Lajos-utcza 47. sz. 
ház telekkel együtt szabad kézből 
azonnal eladó. Bővebb felvilágo
sítást nyújt Novakovszky Lajos 
áztulhajdonos.

/\ berettöi gazdaságnál egy szorgal
mas nőtlen, Írni, olvasni s számolni tudó 
fiatal ember valláskiilötnbség nélkül alkal
mazást talál. Jelentkezhetni Berettőn a gaz
dasági irodában.

Egy jó házból való vidéki fiú

tanulóul
felvétetik BUCSINSZKY LAJOS füszer- 

üzletében Nagymihályon. --

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló szer ■■

— puha padló számára 
Keil-féie viaszkenocs kémény padló szamara 
Keil-fele fehér „GLASUR fény máz 90 fillér. 
Keil-fele arany-fénymáz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden szinben.

Mindenkor kaphatok :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.

OSzobráncz&XX
Glaubersós. hideg kénes, sós viz. Gyomor és máj

betegek magyar Karlsbadja.
Fflrdóidénv : május hó 15-tól szepte 

lUóidenv : május Tő-töt junius 15-ig Utóidén 
tus 16-t’ól szeptember 15-ig százalék árcngednié 
nyel a lakásoknál.

0
0

Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz 
ivógyógyimul biztos segélyt uyu.it gyomor- és 
nál és alha-i pangásoknál, makacs sz.-krek* 
enyhén, old/lag hat. niájbajoknál eyehoinok 
vekre oídólag h it. Vértódnlásoknál szédülések 
gntaüté-i rohamoknál vőrlevonólag. fol.zivólag 
és köszvényos bánta Imáknál o kór okozta érj 
mékekre, lerakódásokra az ízületekben azok oldására I 
s kiküszöbölésére hat. Kövér- -g. »zivulliája»odas ellen, 
cukorbetegségeknél, vosobajoknál. ngy a cukor- .'•« fid 
hérjekiválást gyorsan a kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő kübmf-le izzadmányokat. daganatokat, 
izületi és csonlbánlalmakat, csontnál kedvezően ősz-1 
latja. Görvélykóros daganatok, fekélyek e Ion, méh é- 
méli között! izzadmányok, hashártya-izzadmányok fel. 
szivódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs, idillt bőr-1 
1 elégségek ellen bámulatos gyorsan hat.

Vasúti állomás: >■ .Mf-.li.--t - l‘-t •élői -vők 
uak (Jngvar. -•< 1 • 11 I- •■- illetve K i-- . felől . v.íknok 
Nagymihály, (honnan kényelme- l.érl, .c. kon 1'/, .'-ra; 
alatt eié.'ictó. Vadászterület magas vadakra

A vii otthon is -ikerrel használható. Ára I'nagy , 
láda 4«» üveggel 20 korona, kis láda 2o üveggel II kor. 
A viz. a vasnion száilil t-i kedvezményben részesül.

.Megrendelések •’•« tudakozódások: . StobrancZ |

0 
D
0
D 
D

. 0 
gyógyfirdo igazgatosagansk Szobrancz gyógyfürdő i I 
( zimzeiidök l’osta •- I tvirdaálloniá- h.-lj l-cn A l (■ -1 • II 
igazgató orvo.a Dr Russay Gábor Lajos........................ ra

A fürdőigazgatóság. II
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^BRHVT a _ _ _ _PALA
SÖc

Iz'SgjM
^MAGYARORSZÁGI KÖZPONT: 

? ETERNIT MÜVEK 
fATSCHEK LAJOS 

^BUDAPEST, At1DRftS5Y-ÚT33.

I

Brügler Lajos Nagymihály.
Elvállal úgy helyben, mint vidéken, mindennemű épületek és temp
lomok fedélzeteinek ETERNIT palával való fedését, jutányos áron.

M ÉRTESÍTÉS.
A sör idény beálltával van szerencséin a n. é. közön

ség b. tudomására hozni, hogy nap< nta friss töltésű, legjobb 
minőségű

• jégbehütött palaczksört •
a következő legolcsóbb árak mellett árusítom

1 palack kőbányai Dréher-féle Királysör 30 I
1 palack kőbányai Dréher-féle Góliát maláta gyógysör 34 I
1 palack kassai Királysör 24 f.
1 palack kassai Duplamárciusi sör 26 f.

1 láda 5<> üveg kőbányai Dréher-felc Királysor 13 l\
1 láda 50 üveg kőbányai Dréher-féle Góliát malátasör 15 l\.
1 láda >0 üveg kassai Királysor 11 K.
1 láda 50 üveg kassai Duplamárciusi sör 12 K.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, tisztelettel :

téX Kösztenbaum Mór
Sí. .............. ,-í

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
vóo»4«l«örút 08,Buocipe

egyéb gazdasági gépek.

leuutAnyoiatb

Locomobil és gőzcséplőgépek,
•zalmakazalozók, Jtrgany-oséplőgépak, IMiera - cséplők, 

tiaztlté-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 
azénagyüjtők, boronák, sorvatőgápok. Plánét jr. 

kapálók, stecakavágók, répavágók, kukorlcze- 
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyotemea

aozél-ekék. 2- és 3-vasu okék éa minden

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. é közönség becses tudomására hozni, hogv MarkovitS 

Károly ezukrász és pékmester Úrtól a Kossuth Lajos-utca 64 sz. ház udvarában levő

P É K M E H E I, Y É T
átvettem és azt saját nevem alatt tovább folytatom.

Sütödémben a legfinomabb sütemények lesznek előállítva, u. itt. vizes és 
tejes zsemlye, vajas < - keménymagos kiflik. Graham kenyér, zsúr-sütemény. 
francia kenyér, további mindenféle itt fel nem sorolt különlegességi sütemények.

Midőn bátor vagyok a n. é. közönségnek üzletemet ajánlani, megemlítem, 
hogy Budapesten és más nagyobb városokban a sütő-ipar terén az első helyet vív
tam ki. továbbá az 1896. évi ezredéves jubileumi kiállításon es az 1907. évi Buda
pesten rendezett sütőiparkiállitáson tevékeny részt vettem, ez utóbbin Ö Fensge 
József kir. herczeg legfelsőbb elismerését fejezte ki működésemért.

A házaktól sütés végett hozzám hozott kenyerek es sütemények úgymint 
eddig is, délelőtt 10 őrtől lesznek elfogadva, melyre különösen nagy gondot fordítok.

Minden ezen iparághoz tartozó megrendelést pontosan és jutányos áron teljesítek. 
Ismételárusitók kedvezményben részesülnek.
A n. é. közönség becses pártfogását kérve, maradok

kivaló tisztelettel

NAGY ANTAL
 pékmester.

Majorosy András 
-------------- cserépkályha készítő —-— ■ 
NAGYMIHÁLY, Szladek-uteza.

Ajánlja magát minden e szakba vágó 
munkák gyors és pontos elkészítésére.

Elvállal mindennemű 

tűzhelyek 
felállítását és átrakását.

K Á LY H Á K 
tisztítását és javítását legpontosabban és 

legjutányosabban eszközlöm.
Készít és raktáron tart mindennemű 

KONYHA- és KERTI- 

cserép-edényeket.
Épi tk ezési diszi tm ények 

raktára és készítése.

Nyomatott Landeaman B. könyvnyomdájában


