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Közegészségi viszonyainkról I
A spártaiak, ha az anya beteg gyer

meket hozott a világra, megölték a csecse
mőt, mert nem akarták, hogy az ország
nak csak egy beteg polgára is legyen. Ez 
a mi szemünkben gyilkosságnak látszó cse
lekedet akkor a legeszményibb erkölcsi 
alapokra épített hőstett volt. Egészséges 
testben van egészséges lélek, egészséges 
ország lakossága tml csak imperialisztikns 
erős nemzetté fejlődni. Magyarországot 
büszkén nevezhetjük a legegészségesebb 
országok egyikének, mert halandóságunk 
nem olyan nagy mint a külföld bármely 
más országáé, járványok az országban nem 
grassálnak, tífusz, kolera, hála Isten évti
zedeken át nem pusztítja lakosságunkat, 
mert levegőnk tiszta, ivóvizünk az egész 
országban mindenütt jó, a föld megtenni 
az ő egészséges áldásait, s a magyar faj, 
melv most is bebizonyította Londonban, 
hogy erő dolgában elől jár, a világ egyik 
legelső népe lehetne, ha a kivándorlás nem 
vinné el lakosságunk egy részét távol Ame
rika mezőire és bányáiba.

Közegészségügyünk állandóan fejlődik, 
javul, orvostanáraink díszei lehetnének a 
világ bármely egyetemének s ma már a 
községi orvos tudása, ismerete és szakér
telme sem marad bármely fővárosi- orvosé 
mögött. Kitűnő gyógykezelési módjaik, szé
les látókörük megnyugtathatja az ország 
minden beteg emberét, mert univerzális

T A R C Z A.
Vasúton a felhők között.

Sch weizi pillanatfelvételek 
Irta : Leopold Gyula.

Esztendőnként beszoktam számolni nyári 
utazásaimról, melyekkel 11 hónap kimerítő mun
kája után pihenéssel, világlátással kárpótolom ma
gamat. Pihenés ?! Vájjon helyt áll-e ez a kifeje
zés akkor, amikor az ember napokon keresztül 
vonaton vagy hajón ül, majdnem minden éjszaka 
más szállodában hál, más asztalnál eszik, és sze
mét és lelkét egyre foglalkoztatják nagystílű látni
valók, érdekes tapasztalások. Azt hiszem, a modern 
ember, különösen vállalkozó vagy kereskedő nem 
is tud ugv pihenni, mint a többi boldog halandó, 
t. i. hogy abszolút nyugalomnak, semittevésnek 
veti oda magát szabadság-ideje alatt. .Ma a mikor 
a Uniósok, az agymunkának és az idegrendszer
nek minden csitiját-binját ösmerik, több világka
pacitás tanítja, hogy a munkálkodó szellemnek 
nem az abszolút pihenés »tdja meg a nyugalmat 
és felfrissülést, hanem a környezetnek, a szellem 
munkájának, a benyomásoknak megváltozása. Az 
ember néhány hétre egy uj világba, uj emberek 
és uj életviszonyok Közé serül, megszokott foglal
kozását fölfüggeszti és ebben találja meg psziko- 
kológiai és fizikai felfrissülését. Es ebben az ér
dekes tudományos megállapításban sok igazság 
van. Nem tudom ilyen jól töltöttem volna-e nyári 

tudásuk soha sem hagyja őket cserbei). 
Igei) helyesen tették orvosaink, amikor fi
gyelembe vették a külföldről beözönlő spe
cialitásokat. melyek Magyarországban is 
óriási mennyiségben fogyván el, nemsokára 
itt is utánzókra akadtak. Oyógyszer-spcci- 
álitásainkban is versenyre keltünk a kül
földdel és ma már alig van olyan gyógy
szer, melynek ne volna nálunk méltó ver
senytársa. Szóval igyekszünk a külföldi sze
reket az országból kiszorítani, hogy ezál
tal is megerősítsük a magyar termékek fo
gyasztóképességét.

De vannak magyar specifikumok is, 
melyeket utánoznak, bár nem tudják nekik 
azt az eredetiséget megadni, mint amely 
az eredeti szerben rejlik. Ilyen szer pld. a 
Brázay-féle sósborszesz, mely hosszú időn 
keresztül versenytárs nélkül állott, mígnem 
hazánkban akadtak számtalanok, kik sós
borszesz elnevezés alatt olyan horszeszt 
hoztak forgalomba, melyet menthollal és 
más szerrel vegyítve, száz meg százféle 
betegség ellen gyógy- és orvosszerül aján
lottak. Újabb időben igen sok panasz me
rült fel aziránt, hogy engedély nélkül hang
zatos elnevezéssel vásári módon reklámo
zott elnevezések alatt sósborszesz készítmé
nyek kerültek forgalomba, melyeknek egyál
talában nem volt meg az engedélyük, hogy 
azokat gyógyszer-különlegességek címén 
árusítsák. Az Országos Közegészségi Tanács 
igen helyes véleménye alapján ezek a sós
borszesz keverékek nem tekinthetők gyógy

szünidőmet, ha valami félreeső zugában a világ- | 
nak elvonultam volna a magam gondjaival, dol
gaimmal és lelkiállapotommal, mint igy, amikor I 
utaztam, láttam és tapasztaltam.

Schvveizban jártam. Teli Vilmos országában, 
ahol égbenyuló csodás bércek között él Európa 
legszabadabb népe. Az ős természet lelketrázó ti- ’ 
tani alkotásait csodáltam meg itt és mondhatom, j 
hogy a természet szépségei iránt fogékony lelke- 
met egyik meglepetés a másik után érte. Schweiz
ban természetimádóvá válik az is, aki sohasem 
volt az. Cseppet sem bántam meg. hogy miután 
az előző években bejártam Német, Angol, Francia 
és Olaszországot, most I lelvétia hótetőit kerestem j 
fel.

E hotelok közül egyike a legimponá lobba k- | 
nak a Jungfrau. Reggel 3 órakor indul el Intel- ' 
lakenból a vonat, mehet később gőz-és vil'ainos i 
heg) ipáivá vonat vált fel. Ót órai szakadatlan ka
paszkodás után feljut az ember a 3200 méternyi 
magasságban lévő Eismeerig. És amikor az em
ber elmerül a természet csodáinak szemlélésében, 
önkéntelenül meghajlik a modern technika előtt, 
amely lehetővé tette e jéggel, égig nyúló szikla
meredekekkel és szédítő hegyszakadékokkal impo
záns hegykolosszusnak vonaton való megmászá
sára. Ülünk bent a kupéban, amely kényelem 
dolgában mi kívánni valót sem hagy hatra és 
mellettünk, alattunk, föl >ttiink, iszonyú sziklák, 
borzalmas hegyszakadékok, hegylömbök és glet- 
scher' k jönnek-tünnek szakadatlan váltakozásban. 
Néhány év előli még edzett turistától is nagy re

kordszámba ment, ha a Jungfraut megmászta 
néhány nap alatt és ma öt rövid óra alatt érünk 
föl az Eismeerig, anélkül, hogy fölkeltünk volna 
a kupé bőr pa miagáról.

Odafönt csikorgó hideg van ; alig néhány 
kilométernyire az olasz határon a hegyek alján 
mosolygó kék ég alatt virul a citrom és a na
rancs. mig itt 2 3 ezer méter magasságban meg
szűnt minden vegetátió, kő és jég mindenütt, 
ahová a szem ellát. A végállomáson, ahol a hi
degtől borzongva szállnak ki az utasok, egy szép 
tágas modern vendégfogadó áll. Itt állandóan 
fütött szoba és jeles konyha várják az utasokat. 
Természetes, hogy a páratlanul tiszta hideg le
vegő rendkívül ritka és a tüdő dupla munkát fejt 
ki, hogy a kellő mennyiségű levegőt bejuttathassa 
a szervezetbe Gyönge idegzetű vagy szervezetű 
embernek nem ajánlom a kirándulást a Jung- 
l’raura, mert egy-kettőre rosszullét fogta el az örök 
hó és jég világában. Érdekes, hogy most a Jung
frau villamosvasútját meghosszabbítják egész a 
csúcsig, úgy hogy néhány év múlva mái 4200 
magasságba röpíti a vasút a turistát.

I lármád napi a a Pilátusra rándultam. I.tizem
ből hajó visz Alpnachstadtig, honnan fogaskerekű 
visz fel a 2070 méter Pilátus hegycsúcsára. Ez 
az ut is nagyszerű érdekességek látnivalóját nyújtja. 
Felhőkön keresztül vitt az utunk és nem minden
napi passzió volt a Pilátus csúcsáról letekinteni 
s néhány száz métert haladni az úszkáló felhő 
táborral. Nem lehet leírni a csodás panorámát, a 
melv a szem elé tárul, most a felhők eltakarnak

szereknek. mert tudvalevőleg a sósborszesz- 
nek a konyhasón és borszeszen kiviil egye
bet nem szabad tartalmaznia, és ezért hozta 
legújabban a belügyminiszter azt a rende
letét. hogy minden más összetételű sós- 
borszeszt büntetés terhe mellett ki kell vonni 
a forgalomból és az elárusítók ellen a 
megtorló eljárási meg kell indítani.

Nagyon helyes, hogy a széles látó
körű vezérférfiak a közegészségügy érde
kében minden tőlük telhetőt megtesznek s 
bár több gyárosnak igen nagy a kára, 
amennyiben sok százezer üveg sósborszesz 
készítményt kell a forgalomból kivonniuk, 
de ennek okát csakis önmagukban keres
hetik. mert törvényellenes volt eljárásuk, 
amennyiben engedély nélkül állították elő 
és ajánlották különböző betegségek ellen 
az ő mentholos készítményeiket.

A Gyógyszerész-Testület és az Orvos- 
Szövetség is már régi idő óta kiséri figye
lemmel nemcsak a sósborszeszek, hanem 
a sok biztos gyógyszer különös születési 
módját, hozzá is szóllottak gyakran a vá
sári módon való kínálás elfajult módjához, 
nagyon üdvös dolog tehát, hogy közegész
ségügyünkre éber szemmel őrködik az erre 
hivatott hatóság és tüzzel-vassal pusztítja 
mindazokat az egészségre ártalmas szere
ket, melyek ma már megszámlálhatatlan 
mennyiségben kerülnek forgalomba.

Az ország lakóságának egészsége, 
mint fentebb mondottuk, van oly fontos, 
mint bármely közgazdasági, mezőgazdasagi

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



ipari és kereskedelmi érdek, mert csak 
egészséges testből fejlődhetik egészséges 
lakóság és az ország vezérei ilyen fontos 
közegészségügyi kérdésekben csakugyan 
nem lehetnek figyelemmel egyesek érde
kére. Az egészség minden előtt

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.

VEGYES HÍREK
Halálozás. Mély részvéttel értesülünk, 

hogy Dr. Raisz Gedeon, in. kir. belügyminiszteri 
tanácsos, egészségügyi főfelügyelő, ma délelőtt 
rövid betegeskedés után ŐS éves korában Puszta- 
Szt.-Lőrinczen elhunyt. Az elhunytat szoros köte
lék fűzte városunkhoz, amennyiben a nagymihá
lyi közkórház alapításából az oroszlánrész öt il
lette s évek hosszú során át városunkban mint 
kórházi főorvos s járásorvos fejtett ki nagy tevé
kenységet. Az elhunyt nagy emberbarát, humanus- 
sága s koncilians modora révén egyik legtekinté
lyesebb tagja volt városunk és vidéke társadalmá
nak. Halálát özvegyén kívül két gyermeke u. m. 
Raisz Karolin férj. Perémy Gáborné és Dr. Raisz 
Sándor bajai osztályvezető-főorvos gyászolják. — 
Temetése szombaton fog végbemenni Budapesten, 
a melyen városunkból Czibur Bertalan orsz. kép
viselőnk vezetésével többen részt fognak venni.

- - Széchénylné Vanderbilt Gladys ado
mánya. A „Zemplénében olvassuk, hogy Szé
chényi Lászlóné Vanderbilt Gladys a budakeszi 
Erzsébet szanatóriumnak, melyben szegény tüdő
betegeket ápolnak, három millió koronát adomá
nyozott. E fejedelmi bőkezűség lehetőt é fogja 
tenni, hogy az intézet tetemes kibővítést nyervén, 
sok szegény szenvedő találjon bajára enyhülést a 
nemesszivü uj magyar mágnásasszony jóvoltából, 
a ki mint látszik, millióit jól tudja felhasználni.

Tűz. F. hó 10-én hétfőn este 10 óra 
tájban Kiéin Lipót fürdő-utcai házának padlásán 
tűz ütött ki, a mely oly gyorsan terjedt, hogy 
csakhamar a mellette lévő Seszták-té\e ház is 
a lángok martalékává lett. A tűzhöz kivonult a 
nagymihályi ónk. tűzoltóság Dr. Eperjesy Lajos 
főparancsnok vezetésével s csakhamar sikerült a 

mindent es egyszerre csak az alattunk lévő felhők 
megszakadnak és a támadt űrön át lenézhetünk 
az alattunk elterülő világ-óceánba. Hegyek, völ
gyek, erdők, folyók, városok és falvak tűnnek fel 
szemünk előtt a távolban és közelben. Milyen 
szép is ez a mi földünk!

Nagyszerű panorámával kecsegteti az em
bert a Rigi-Kulm is, amelyről ugyancsak Luzern
ból mentem és pedig hajón Vitznau-ig, onnan 
pedig a fogaskerekűn. Ez csak 1800 méter ma
gas, de a Rigi csúcsáról mesés a kilátás és az 
ember ellát egész Zürichig, természetes ha tiszta 
a levegő.

Megnéztem aztán Meiringen mellett a cso
dás és borzalmas Aaresschluchtot, az Áare folyó 
ágyát, amely több száz méter magas és két kilo
méter hosszú hegyszakadék. Nincs az az erősagyu 
ember, aki el ne szédülne, amikor végig megy az 
Aaresschluchton. Remek látvány, ne mulassza el 
senki megnézni.

Gyönyörködtem még a Schaffhauseni víz
esésben is.

Megnézni való helyek Schwciz nagy városai 
is, mint Zürich, Luzern. Bern, Genf, Basel stb. 
Népes, régi és modern városok, szép utcákkal, 
mindenütt óriási a forgalom.

A forgalom alatt természetesen az idegenfor
galmat értem. Ismeretes, hogy Schwciz. az idege
nekből él. Es egész Schwciz arra van berendezve, 
hogy ut az idegen minél jobban érezze magát. 
Ezer és ezer hotel van ebben az országocskában 
és mindegyikben mintaszerű a kiszolgálás, a ké
nyelem és az clegáncia. Minden schweizi ember 
at van hatva áltól a tudattól, hogy a külföldit 

| tüzet lokalizálni. Éjfél tájban, midőn a tűznél már 
| csak a csendőrség és a tűzoltóság tartózkodott, a 

kigyulladt Klein-féle ház másik oldalán lévő Grűn- 
wald Lipót tulajdonát képező ház padlásáról egy 
hirtelenül felcsapott láng volt látható. A tűzoltó
ság és a csendőrség nyomban a padláson termett 
s az újabb tüzet eloltotta.. A két házban lakó va
gyontalan emberek, miután ingóságaik biztosítva 
nem voltak, érzékeny kart szenvedtek.

Menedékház a Vihorláton. Siegmeth 
Károly a Kárpát-Egyesület alelnöke, nyug, állam
vasúti főfelügyelő e hét folyamán városunkban 
időzött s innen kirándulást tett a Vihorlát-hegy- 
ségre. A Kárpát-Egyesület a Vihorláton egy me
nedékházat óhajt létesíteni, hogy ezen hegység a 
touristák forgalmi körébe felvehető legyen. Ezáltal 
a nyár folyamán városunk forgalma is növeked
nék. Siegmeth tiszteletére Czibur Bertalan orsz. 
képviselőnk f. hó 9-én vasárnap este vacsorát 
adott, a melyre többen voltak hivatalosak.

A közigazgatási bizottság üléséből. \ 
vármegye közigazgatási bizottsága augusztus havi 
rendes ülését e hó 10-én délelőtt tartotta meg 
Alcczrter Gyula főispán elnöklésével Sátoraljaúj
helyben a vármegyeház nagytermében. Az ülésen 
a főispán kérdést intézett Sopronyi Károly pénz- 
ügyigazgató-helyetteshez, hogy miután hozzáérke
zett panasz szerint a nagymihályi pénzügyőri biz
tos valósággal megakasztja a nagymihályi sörgyár 
rendes működését folytonos szekatúráival, történt-e 
ezen basáskódás megakadályozására intézkedés. 
A pénzügyigazgató-helvettes kijelentette, hogy 
vizsgálatot indít a biztos ellen s ha az a törvény
től eltérő volna, meg fogja büntetni.

Tolvajok a temetőben. Több család for
dult hozzánk azon panaszszal, hogy a helybeli 
temetőből következetesen lopják a virágokat és 
koszorúkat, s ily módon a sírok gondozása lehe
tetlen. Erősen felhívjuk a hatóság figyelmét erre 
a lelketlenségre és követeljük, hogy a sírok őrize
téről megfelelően gondoskodjék.

Vízhiány. Vár< -imkban amúgy sem va
gyunk valami bőviben az ivóvíznek. Eddigelé az 
óvoda-kertben lévő kút szolgáltatta azt a közön
ség számára, most azonban — mint értesülünk 

- a kutat elzárták a lakosság elöl, s igy a kö
zönségnek nincs ivóvize, vagy pedig az egészség
telen vizet kénytelen használni. Felhívjuk ezen 
nagy horderejű körülményre az illetékes körök 
figyelmét.

A bírósági hivatalos órák. Egy hely
beli ügyvédtől kapjuk a következő sorokat : A 
helybeli kir. járásbíróságnál Bereznay János kir. 
járásbiró legutóbb erélyes rendelkezéseket tett a 

teljes mértékben ki kell elégíteni, mert Schwciz 
lakossága existenciájának a külföldi ember pénze 
az alapja. Évente több százezer idegen fordul meg 
Schweizban ; legtöbben vannak az angolok, utá
nuk következnek a németek, franciák, amerikaiak 
és a magyarok. Minden szállodában legalább 
három nyelven beszél a személyzet és pedig: 
angolul, németül és franciául.

Mint előbb emlitettem, Scinveiz létalapja az 
idegenforgalom, de ne higyje azért senki, hogy 
tunyaságában nem tesz a lakosság mást csak 
várja az idegent, hogy azt fogadhassa. Koránt
sem. — Az egész országot mintha kéményháló
zat venné körül, nyüzsög ott a gyár, kattog a gép 
s szorgoskodik sok millió munkás tenyere. Az 
óraipar, a selyemgyártás, a csokoládé és cacao- 
gyárak hazájának, központjának nevezhetném ezt 
a bájos országot, mely különösen e három ter
mékével viszi el a Schweizi ipar és kereskedelem 
dicsőségét a széles nagy világba.

Ahová néz, ahova lép az ember, mindenütt 
azzal az előzékenységgel találkozik, amely kelle
mes ellenértékét szolgáltatja a sok pénznek, me
lyet a külföldi Schweizban elkölt. Kellemesen le
pett meg pld. hogy egy kerti vendéglőben étkez
ve, ahol egy kis polgári-zenekar játszott, hozzám 
lepett a karmester cs elem tette a zenekar prog
ramúját azzal a felhívással, hogy válasszak, hogy 
melyik darabot kívánom hallani. A műsoron vagy 
200 zeneszam szerepelt, híres operák és- operet
tek áriái, de voltak magyar számok is ! A zene 
egyébként is nagy szerepet játszik a külföldiek 
szórakoztatásában, mindenütt ahol idegenek ke
rülnek össze, kitűnően szervezett zenekarok van

hivatalos órák betartására. A felek s igy az ügy
védek is ezentúl csupán a délelőtti órákban kap
hatnak felvilágosítást a kezelő irodákban. Ez he
lyes is volna, ha némelyik kezelő tisztviselő el 
nem vonatnék rendes munkakörétől s nem akal- 
maznák jegyzőkönyvvezetőül, mint pld. a bíróság 
büntető osztályában, a hol a délélőtt folyamán a 
kezelő tisztviselő jegyzőkönyvvezetéssel van elfog
lalva, délután pedig nem adhat felvilágosítást, mert 
nincs hivatalos óra a felek számára. Igy aztán 
napokon át nem juthatni egy bűnügyi aktához, 
a miből az ügyvédekre föltétlenül joghátrány szár
mazik, mert esetleg felebbezés beadásával is el
késhetnek. — Közöljük e sorokat azzal, hogy a 
bíróság bölcs vezetője bizonyára talál majd mó
dot rá, hogy a tárgyaló bírónak is legyen jegyző
könyvvezetője s a felek is megkaphassák a szük
séges felvilágosításokat.

Koldusok a hetipiacon. A középkorba 
való állapot az, a mely a város hetipiacán az un
dort keltő koldusok elhelyezkedésénél látható. Mez
telen és fekélyes tagjaik mutogatása és fülsiketítő 
siralmaik zengedezése miatt egy jobbérzésü ember 
alig haladhat el közöttük undorodás nélkül, a 
mellett egyesek járás-kelésökkel és óbégatásaikkal 
folyton zavarják a közönséget bevásárlása köz
ben. Kérdjük a város elöljáróságát, meddig tűri 
még ezt a tarthatatlan állapotot; mert a közönség 
már megelégelte ezen tűrhetetlen helyzetet. Ideje 
volna véget vetni tolakodásuknak azzal, hogy az 
idegen illetőségű koldusokat a város területére be 
ne ereszsze, a helybelieket pedig elhelyezze, mert 
erre nézve törvény is volna vagy mi, hogy min
den község tartozik saját koldusait eltartani, tehát 
ez városunkra is hatálylyal bir.

Cabaret-estély. A múlt heti Palásthy- 
féle cabaret-estélyek után e héten ismét egy jó 
cabaret-társulat kereste fel városunkat, a mely 
az „Aranybika** szálloda nagytermében tartotta 
előadását. A társulat Kondor Miklós, a kecske
méti szinház jeles tenoristájának igazgatása alatt 
működik, a ki az előadáson gyönyörű tenorbariton 
hangjával nagy sikert aratott. A társulat tagjai 
között volt Kőszegi Aranka, a pozsonyi szinház 
tagja, a ki a Micsey színtársulattal járt nálunk s 
a ki akkor a közönség kedvelt primadonnája volt. 
A bájos és temperamentumos soubrette ezúttal is 
hű maradt önmagához és élénk játékával s csi
csergő hangjával állandóan zajos tapsra s újrá
zásra ragadtatta a közönséget. A conferencier ne
héz tisztét egy nő, névszerint Csillag Szerén, az 
aradi szinház tagja töltötte be eléggé ötletesen, 
mert ne felejtsük el, hogy ahhoz, hogy a confe
rencier elmés legyen, szellemes, közönségre is van 

nak ; amelyek nívón álló muzsikát produkálnak. 
Zenekarok szórakoztatják az utast a kiránduló ha
jókon is.

Az évente Schweizot elárasztó több millió 
idegen páratlan jólétet biztosit az országocska 
összlakosságának. A szabad Schweiz nem ismeri 
a koldus szegénységet, a nyomort. Itt mindenki 
megkeres annyit, hogy rendesen megélhessen, itt 
mindenkinek módja van arra, hogy a kenyeréért 
megdolgozhasson. Az idegenek hozzák, szórják a 
pénzt és Schweiznak gondja van arra, hogy az 
idegen a pénzéért minél többet lásson, halljon és 
kapjon.

Elmélkedvén mindezek fölött, önkénytelenül 
is eszembe jut Magyarország az ő elragadó ter
mészetű szépségének sokaságával, az ő gyönyörű 
fürdő és üdülő helyeivel és az ő élhetetlenségé
vel. Ha a külföld tudná, hogy nti minden szépet 
és érdekeset láthat Budapesten és környékén, a 
Tátrában az erdélyi havasok között, a Balaton 
partján stb., ha gondoskodnánk arról, hogy ter
mészeti szépségeinknek hire eljusson a külföldre 
is és ha berendezkednénk az idegen-forgalomra, 
akkor hozzánk is szívesen jönnének nyári pihe
nőre a külföldiek. Annál is inkább, mert nálunk 
újat latna az idegen, a ki rendszerint többször is 
bejárta már Schweizot és Európa nyaralóhelyeit. 
Mikor kezd már a magyar kormány és az érde
kelt körök egy olyan nagy akcióba, amely a kül
föld országutját megépítené a mi hazánkba is? 
Ha van ország, mely rászorult a kiránduló kül
földiek pénzére és amely természeti szépségekben 
is e pénz ellenértékét tudja nyújtani, úgy Ma
gyarország bizonyára az! 



szükség. A női conferencier szép alt hangján Frá
ter nótákat is adott elő, a melyekkel osztatlan 
tetszést keltett. Dezső Vilmos, a budapesti Intim 
színház tagja komikai játékával és igen jól elő
adott kupiéival tartotta derültségben a közönséget. 
Sok tapsot kapott. Az énekszámokat Kőszegi ()lga 
művészies zongorakisérete mellett adták elő.

Uj malom. Tőketerebesen AfarAtín'/cs 
Májer egy újonnan berendezett gőzmalmot helye
zett üzembe. A malom berendezése teljesen mo
dern s villanyvilágítását Landesman Vilmos nagy
mihályi villanytelep-tulajdonos rendezte be.

Berkes Béla Széchényi gróféknál. F. 
hó 12-én szerdán délután érdekes vendég volt át
utazóban városunkban. Az érdekes vendég Berkes 
Béla fővárosi hírneves cigány-primás, az udvari 
bálok kedvelt muzsikusa volt. Berkes a délutáni 
vonattal érkezett városunkba s innen rövid pi
henő után 9 tagú bandájával kocsin folytatta út
ját Remetére, a hová Széchényi László gróf és 
neje Vanderbilt Gladys rendelték meg. Széchényi 
grófék ugyanis tegnap este amerikai vendégeik s 
sok más notabilitás tiszteletére remetei birtokukon 
vacsorát adtak, melyen a zenét Berkesék szolgál
tatták. A mulatság éjjeli 1 óráig tartott, a mikor 
a vendégsereg eloszlott, Berkes pedig vendégsze
repléséért 2000 koronát s bandájának minden 
tagja számára külön útiköltséget kapott a házi
gazdától. Berkes f. hó 13-án a reggeli vonattal 
visszautazott Budapestre.

Hetipiac elhelyezése. Valamikor réges- 
régen célszeiü, az igényeknek megfelelő volt a heti
piacnak a Sztáray-téren a grófikért mentében való 
elhelyezése, meit a grófikastély lehet mondani a 
város középpontjában feküdt és igaz, meg volt' a 
hozzá való tér. Azonban az idők folyamán ez 
nemcsak szűknek bizonyult, de a város terjeszke
désével a grófikastély elvesztette középponti fek
vését, különösen mióta a papiföldek eladása után 
a város a vasút felé terjeszkedik. A város közép
pontját azóta a Tulipánház és a Csillag vendéglő 
közötti rész képezi és a Kossulh-utca szélességé
nél fogva önként kínálkozik a hetipiac élelmi (ba
romfi, vaj, túró, tojás és zöldség) elárusító helyéül, 
a hol az igények egyformán kielégítést nyernek, 
mert mégis csak fura dolog, hogy a vasutmenti 
lakosok egész a város túlsó felére kénytelenek 
elmenni napi szükségleteik beszerzése végett. A 
Sztáray-térre öszpontositandók volnának a röfösök, 
bádogosok és késesek sátrai, mert ez utóbbiak 
miatt a hidnál valóságos tortúra a közlekedés, 
mivel sokszor oly nagy itt a torlódás, hogy a jár
müvek alig bírnak kibontakozni a sátrak miatt. 
Kérjük ezeknél fogva az elöljáróság ez irányú a 
közönség igényeit kielégítő jó akaratú elhatározá
sát annyival is inkább, mert ha az országos vá
sárok alkalmával ez nem ütközik akadályokba, 
miért ne lehetne ezt a hetivásárok alkalmával is 
megtenni egy kis jóakarattal.

Az uj szeszadó törvény folytán úgy 
mint minden szesz ára. a világhírű Brázay sós- 
borszesz ára is drágább lesz már szeptember hó 
l-étöl kezdődőleg. Azért mindenki saját érdekében 
cselekszik, ha szükségletét még e hó folyamán, 
szeptember elseje előtt szerzi be. A Brázay sós- 
borszesz — mint ismeretes — mindenütt kaphat' .

Hírlapok házhoz kézbesítése. Az álla
mi kezelésben álló postahivatalok székhelyein az 
igazgatás már mindenütt életbe léptette a közön
ség kényelmére a hírlapoknak házhoz való kéz
besítését, Nagymihály. habár egyéb tekintetben 
vármegyénk városait túlszárnyalta, a postai kéz
besítés tekintetében elmaradt, mert itt a hírlapok 
házhoz kézbesítése még ismeretlen valami. Itt 
hétköznapokon csak a beérkezett posta feldolgo
zása után, a többi küldeményekkel egyidejűleg, a 
levélhordók kézbesítik még a hírlapokat, termé
szetesen a távolabb lakóknak I —2 órai késéssel. 
Vasárnap azonban az előfizetőknek személyesen, 
vagy alkalmazottjuk által kell a kitűzött időben 
elvittetni hírlapjaikat, ha ugyan el nem késnek, a 
mikor az nap elesnek hírlapjaik olvasásától; ho
lott a többi állami postahivataloknál a hírlapok 
e célra külön felfogadott kézbesítők által soroti- 
kivül kézbesittetnek és ily módon az előfizető kö
zönség igényei egyformán kielégittetnek. Kérjük 
tehát az illetékes kassai postaigazgatóságot, hogy 
ne sajnálja városunk olvasó közönségétől a kívá

natos két hirlapkézhesitőt megillető pár korona 
kézbesítési illetéket, mert ma már nem a deli- 
zsánc, hanem az automobil korszakát éljük.

Polgári leányiskolái tanfolyam. A nagy 
mihályi polgári fiúiskolával kapcsolatban a folyó 
1908. év szeptember l-töl egy négy oszfálvu pol
gári isk. leánytanfolyam nyílik meg Ez a tanfo
lyam a polgári leányiskolát fogja pótolni, miután 
a tananyag elvégzésében s a nevelés gyakorlásá
ban az áll. polg. leányiskolákhoz fog alkalmaz
kodni. Abban az esetben, ha legalább 25 30 ta
nuló jelentkeznék, a tanfolyam nyilvánossági jog
gal ruháztatnék fel. vagyis a leánytanulók itt vizs
gáznának. államérvényes bizonyítványokat kapná
nak s ekként megvalósulna maga a polg. leány
iskola. Ezen tanfolyamra fölvehetők mindazon le
ánytanulók, akik az elemi isk. IV. V. s VI. osz
tályát elvégezték. Az évi tandíj 100 korona, amely 
havonként is lefizethető. Felkéretnek tehát mind
azon t. szülők, akik leányaikat tovább óhajtják 
iskoláztatni, szíveskedjenek ezen szándékukat a 
polg. fiúiskola igazgatójával közölni, hogy a to
vábbiakra nézve az intézkedések idejekorán meg
tehetők legyenek.

Fölvétel a nagymihályi polgári fiúis
kolába. A nagymihályi nyilvános polgári fiúisko
lában az 1908 9. évi beiratások szeptember hó 
1 -5-ig fognak megtartatni. Előjegyzéseket azon
ban már most is elfogad az igazgatóság. A javitó 
vizsgálatok augusztus 31-én* tartatnak meg. Javitó 
vizsgálatot az a tanuló tehet, a ki egy, két vagy 
legfeljebb három tantárgyból kapott elégtelen osz
tályzatot. A javitó vizsgálatot kérő folyamodvá
nyok augusztus 15-ig nyújtandók be az igazgató
sághoz. Azon tanulók, akiknek nincs polgári is
kolai bizonyítványuk, de koruknál es értelmüknél 
fogva vizsgálatra jelentkeznek, fölvehetők a polg. 
iskola bármely osztályába, ha a beiratás előtt a 
megfelelő felvételi vizsgálatot leteszik. Azon tanu
lok pedig, akik a gymnasiumban. vagy a reális
kolában egy. két vagy a latin, illetőleg franczia 
nyelven kiviil még más két tantárgyból kaptak 
elégtelen osztályzatot, szintén folvehetök a polgári 
iskola megfelelő magasabb* osztályába, ha sike
res felvételit tesznek. Sikeres tantervkülönhözeti 
vizsgálat letevése után az elemi iskola V és VI. 
osztályainak elvégzése után is felvehető a tanuló 
a polgári iskola megfelelő magasabb osztályaiba. 
A latin s a franczia nyelv a jövő tanévben is. 
mint rendkívüli tantárgy taníttatni fog \ tanterv- 
különbözeti vizsgálatok anyagára vonatkozólag 
s a tanulok mindennemű ügyében szívesen ad 
felvilágosítást az igazgató, ha eziránt — akár 
személyesen, akár levélben - megkerestetik.

Fölkéretnek mindazon nagymihályi t. szülők, 
akik a jövő 1908 9. iskolai évben vidéki tanulók
nak lakást es élelmezést hajlandók adni, hogy 
ebbeli szándékukat Csollák llár igazgatónál beje- 
enteni szíveskedjenek. Az igazgatóság.

Naponta friss vaj és befőtt gyümölcs 
kapható Gyurótsik Testvéreknél Sulyovszky-u.

*4 koronát takarít meg mindenki, aki ol-
i tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál
Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Fülelón xzerkexxtő Dr. Kállai Jőzaef. 
_________ Ki»a.'.|iivMiali I.ándai .Tózaaf

Hirdetések.
ELADÓ HÁZ.

A Kossuth Lajos-utcán a járásbíróság
gal szemben álló ház 2 udvarral s szép 
szőllő s gyümölcsös kerttel eladó. Az utczai 
szélesség 52’/i méter, az udvar és kert 
hossza 57.15 méter. Ezen bellid v igen al
kalmas beépítésre, akár befelé a kertben, 
akár az egyik udvar beépíthető, sőt az igen 
erős s vastag falakkal biró épület emeletre 
emelhető, mely esetben mindkét udvar be
építhető. feltételek megtudhatók Remenár 
Adolfnál Nagymihály bán.

ÉRTESÍTÉS.
Mély tisztelettel van szerencsém értesíteni a 

n. e. hölgyközönségei, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet
Ungvárról Nagymihályba, a Kossuth Lajos-utca 
20. sz. alatt lévő Tischler-féle házba helyeztem 
át. a melyben francia és angol szabású toiletteket 
a legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

Főtörekvésem leend t. pártfogóim bizalmát 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn a ii. é. 
hölgyközönség szives pártfogását kérem, vagyok 
kiváló tisztelettel

R. Josefovits Boris.

iwik. Árverési hirdetmény.
Alulirt biróeági végrehajtó nz 1HH1. óvi LX. t.-cz.. 102. 

§ x órtclinóben ez.unnal kíixhirró te»xi, Imgjr n nátoraljaujheljri 
kir. tr.rvóiiyzóknek 190*. évi 9410 é- !<>lo •r.ámu végzőm 
kővotkezt.dwn llr. Lővv Már ílgjrvőd Altul kcpvixelt Lóvy 
Samu Kiéin Gyula tavára Sz.uriuyi Józaef űz neje ellen 

kor. 27 fillér » jár. erejéig I’.hih. évi juniua hó 20-án 
foganatoaitott kieiégitéó végrehajt** utján foliilfoglalt ő« 1002 
koronára beoillt kövntkező ingóságok, u. m. bútorok, kala
pok atb. nyilváuoa árveréaen elailatnak.

Mely árveréanek a nagymihályi kir. járáahiróaág ltMt®. 
évi V. HO'.t. -z.imu végzőm folytán 109 K 27 f. tőkeköveteié* 
ennek óvi hó napjától járó ■>•/• kamatai '/,•/.
váltód í j a eddig öaazeaen — K — fillérben biróilag már meg
állapított k -lt-égok or. Nagymihályon alpero-ok lakáaán leendő 
■n-.-' . '. 1908. évi augusztus ho 17. d. u. 5 órája
határidőn! kitüzetik éa ahhoz, a venni ajándékozók ez.enuul 
oly megjegyz.é.-»cl hivatnak Inog, hogy az érintett ingóaá- 
gok az l'*l óvi LX. t.-cz. I"7. éa lu*. ^-ai értelmében 
kóaz.pénzfizetóa mellett, a legtöbbet Ígérőnek, azilkaég 
esetén bccaáron alul ie el fognak adatni.

Amennyiben az. elárverezendő ingóságokat mások is le 
és felülfoglalt.tt.-ik s azokra kieb-gitési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1**1. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében 
ezek javara is elrendeltetik.

Kelt Nagymihályon, 190*. augusztus hó 2. napján.

Fodor József,

értesítés.
Van szerencsém a t. közönséget érte- 

I siteni, hogy nálam mindenfele uj ===== 
tarpaulin, drill-, gabona-, liszt-, heremag- 
és gyapjú-zsákok, vízmentes ponyvák és 
takarók, nyers ponyva takarók és sátor- 

j szövetek jutányosán beszerezhetők.
Zsák és ponyva kölcsönképen is adatik.

Tisztelettel

FREUND MÓR
Nagymihály. a gör. kath. templommal szemben.

BARACZKOT, ringlót, szilvát, almát, 
dinnyét és másféle gyümölcsöt, : : : 

ugorkát, zöld babot, paradicsomot, zöld 
kukoricát, gyökeret, répát stb. zöldséget 

nagyban és kicsinyben olcsón szállít
GYÜMÖLCS és ZÖLDSÉG KIVITEL EGER

Postafiók 11. Tessék árjegyzéket kérni.

! Az „ÜSTÖKÖS"
£ a legjobb magyar viczlap. £ 

x Hetenkint 20 oldal, színes képek, 
x Előfizetés:félévre (jul. dec ) 6 kor 
x „ negyedévre (jul okt.) 3 kor 
IA ki a félévi előfizetést most 

beküldi ingyen kapja az 1907. évi 
teljes bekötött évfolyamot. (700 oldal 
vicc, kép, stb.)

Utalványcim: Üstökös, Budapest V., Szabadst 11.

í:íI

Egy jó házból való fiú tanulóul 
felvétetik IZSÓ IZIDOR füszer-

■ üzletében Nagymihályon.----------



; Nagykiklndal gyártmány. 
Bohn-féle szab, biztonsági .n 

fedőcserép 272. szám.

BOHN M. es TARSAI
=== NAGYKONDA és ZSOMBOLYA. —

Leglégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon 

a BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK 
NAGYKIKINDÁN én ZSOMBOLYÁN.

Alapittatott 1864. £ Legelőkelőbb referenciák. Alapittatott 1864.

_> 50 millió évi gyártás ■«■■■—
a cs. és kir. szab. JBohn-féle biztonsági átfedő cserepekből.

VASOXYD természetes vörös színben vagy kátrányozva.
P u A r + m á m/n 1/ • Bohn-féle szabadalmazott biztonsági átfedőcserepek. 
UyarUlldliyUK. Legolcsóbb, legszebb tetőzet. - ■ ■ ■

Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmentve,

Zsombolyai gyártmány,
Szab, bizt onsági préselt átfedő cserép 

253. szánt.
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MAGYARORSZÁGI KÖZPONT: 

r ETERNIT MÜVEK 
HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. andrássy-út 33.

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

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvény társaság

az életbiztosítással kapcsolatos bctétüzletet üzletágai löze he 
vezette es e izéiből egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
ossz köttetésbe.

Az üzletág lényege a következő: A belépni szánd.k <• 
kötelezi magát I koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy- 
>/cr..;nind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az I ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt 10W0 koionára nő 
fel, ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha
lásznék. az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. I la azonban a dijak befizetését lő év előtt beszüntetne. Úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 00 évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhivjuk, még csak azt jegyezzük 
meg. hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

ÍEICHENBAUM EMANUEL
óra-, arany-, ezüst- és látszerészi cikkek gyári raktára 

NAGYMIHÁLY ■mosmbmk

iszték mindennemű óra, ékszer, 
arany- - ezüstnemüekben. -----
Inga < - sálon órák, asztali készletek, stb. 
Optikai tárgyak : Látcsövek, Thermometer. 
Barométer, nickel, arany és ezüst főj 
szemüvegek és csiptetök dioptiméter s

GRAM.OPHONOK !
Minden nálam vásárolt óráért 2 
évi jótállást vállalok. - /I nem 
tetsző árukért a pénzt azonnal 
visszaküldöm. - Xz összes áruk 
a m. kir. éremhivatal által meg
vizsgálva, ennek pecsétjével el 
vannak látva Tör.' arany v. 
ezüst tárgyakat veszek vagy be
cserélek. Vidéki megrendelések 
gyorsan és pontosan teljesüléinek. 
Gramophon- < s óra-javitások a 
legrövidebb idő'alatt jutányosán 
és pontosan eszközöltetnek. :

OLAYTON & SHUTTLEWORTH
t, hrflriM 08,

ai/Ob gaidategi gteak.

Locomobíl és géz cséplőgépek,
••almakaialosM, |ára4ny-t»óplőg*paV, IflMra ■ cstplflk.

■••ártő-rosták. konkolyoaók, kaszáló- te aratőgapak,
azénagyüjtők, boronák, aorvetőgépak, Piánál jr 

— ?22'-/taők, rápavágók, kukorlcaa- 
morzaolők, dartlóR. őrlőmalmok, agyatamaa

kapálők, acacakovt

aaaél-akék. 0- éa 3-vaau ekte te mlndan

'-| | rpjot DC p|z jutányosán felvétetnek e 
I III UUIGÖCIX |ap kiadóhivatalában. —

Nyamatatt Landaaman B. könyvnyomdájában


