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Kenyérforradalom.
A kenyérliszt ma hallatlanul drága: 

4<> fillér kilogrammonkint. Ilyen magas árról 
emberemlékezet óta nem tudunk. Mintha 
a közép-osztály s a még annál is szegé
nyebb nép teljes tönkretevésére, célzato
san eszelték volna ezt igy ki azok a kö
rök, melyek a búza árát irányítják.

Az agráriusok most nem kiabálnak a 
határidő-üzlet ellen. Persze hogy nem, mert 
most alkalmuk van azzal keresni, sokat 
keresni. A szegény ember azonban ökölbe 
szorult kezekkel áldja a sorsot s kétségbe
esve gondol a holnapra : hóimét, miből 
szerzi meg a drága kenyérre valói sok ke
serves fillért.

Általános az a meggyőződés, hogy 
nem a rossz terméskilátás okozza a hor
ribilis búza és lisztárakat, hanem a speku
láció. Azok közül, akiket ez a könyörtelen 
kenyérdrágaság lesújt és akik okát jóhisze- 
müleg a rossz aratási kilátásokban talál
ják, igy jajdul föl egy hang:

„Oda jutottunk, hogy tejjel, mézzel 
folyó Kánaánban ma-holnap nincs kenyér! 
Szomorú, de rettenetes való, ha elgondol
juk, hogy aratás előtt üresek a magtárak; 

ezzel szemben egy silány termés kilá
tása még reményt se nyújt arra, hogy va
lamivel javuljon a helyzet. Óriási akadá
lyok, nehézségek fognak a közélelmezésben 
fenforogni és ezek elhárítására még senki 
sem gondolt?! Jói lenne vele kissé komo

T A R C Z A.
Titokzatos beavatkozás.
A násznép bevonult az esketésre szolgáló 

terembe, melyet egészen megtöltött. A jegyesek 
családja gazdag és nagyszámú volt s mint a város
rész legtekintélyesebb kereskedői, előkelő állást 
foglaltak el és közszeretetnek örvendtek. A Lureay 
és Busson családok tellát szerencsés megoldásnak 
tekintették gyermekeik egybekelését, annál is in
kább, mert Lureau Edmond huszonnyolc éves, 
csinos, barna férfi, Busson Henrietté pedig tizen
kilenc éves, üde, szőke szépség volt. Elmond, mi
kor szóba került ez az összeköttetés, csupán azt 
az egyedüli kifogást emelhette, hogy harmincöt 
éves kora előtt nem kíván megnősülni. De az
után csakhamar megértette, hogy az ilyen, minden 
tekintetben kitűnő házasságnál ez nem elég ok s 
így. midőn a nagy nap felvirradt, már határozott 
meggyőződése volt, hogy boldog lesz.

A polgármester megígérte, hogy személyesen 
fogja megkötni a házasságot s a jól értesültek 
azt is tudták, miszerint a fiatal párhoz lélekemelő 
beszédet óhajt intézni. A meghívottak előtt min
den nagyban hozzájárult a szertartás ünnepélyes
ségéhez.

lyabban foglalkozni. Ez nem tréfa dolog. 
Miiven helyzet fog jövő ilyenkorra előál- 
lani, ha a mai ilyen? . . Nincs kenyér! 
ez borzasztóbb, mintha háború dúlna. Az 
éhes ember nem bölcselkedik és ennek 
következményei pedig kiszámíthatatlanok.

A múlt évi takarmány-ínségben intéz
kedés történt, hogy jó előre takarmány 
szereztessék be — ehhez óriási anyagi ál
dozattal járult hozzá a kormány is. De a 
mai 17 forintos búzánál, amely még ma
gasabb is leend — eddig nem hallottunk 
semmi olyan rendelkezést, mely ezt ellen
súlyozni tudná. A szomszédos államok va
lamelyikébe csak lesz jobb termés, ahol 
felesleges búzát a vámok elengedésével be 
lehetne szállítani olyként, hogy azért az 
illető gazda is megtalálná számítását.

Az igaz, bog)' ez a vámbevétel rová
sára menne. De minő elenyésző csekély 
ezen vesztesége az államnak azzal a nye- 
rességgel szemben, hogy az ország lakói
nak 75 százaléka részére tűrhető árban 
kenyeret biztosított.

A keze munkája után élő iparos, a 
kereskedő osztály fogja első sorban meg
érezni a búza hiányát közvetve és közvet
lenül. Közvetlen meg fogja érezni az által, 
hogy nem lévén jó termés, nem lesz a 
gazdának pénze. Ha nincs pénze, úgy ré
gibb tartozásait ha nehezen ki is fizeti, de 
uj rendelést nem tesz sem ruházatában, 
sem más kézi- és gyári ipartermékekben. 
Indirekt utón szenved az iparos és keres

A polgármester hivatalszolgái fontoskodva 
buzgólkodtak, hogy a násznépet a szokásos rend
ben elhelyezzék. Egyikük — egy ravasz képű, 
öregedő legény — csoportról-csoporthoz ment és 
folyton hangoztatta ;

— A polgármester ur idejében itt lesz !
Midőn a vőlegény mellé került, anélkül, hogy 

ránézett volna, halkan ezt mormogta :
— Meggondolatlanul cselekszik ! — s ezzel 

dúdolva tovább csuszogott.
— Vájjon mire érthette azt, hogy meggon

dolatlanul cselekszem ? — töprengett Edmond. 
De milyen ostoba is vagyok, hiszen nem hozzám 
szólt! — gondolta később.

Azonban a szolga valami ürügy alatt ismét 
melléje furakodott és újra érthetően mormogta :

— Ha megnősül, meggondolatlanul cselek
szik, uram !

— Most csakugyan hozzám szólt ! . . Váj
jon mire céloz ? — tépelődött Ed mond s szemöl
dökeit összehúzva, menyasszonyához fordult :

— Henrietté, hallotta, hogy ez az oktondi 
mit mondott ?

— Nem barátom ! . . Ismeri ezt a szolgát ? 
Edmond csak ennyit válaszolt :
— Úgy rémlett előttem, mintha mondott 

volna valamit! . . Valószínűleg csalódtam. 

kedő azáltal, hogy akkor minden bevétel 
forrásai megcsappannak, egyúttal saját és 
családtagjai élelmezése megdrágul.

A hivatalnokoknak továbbá a szellemi 
munkából élőknek periig egyenesen kétség
beejtő lesz a helyzete, mert a mai elég ne
héz viszonyok között is a tisztességes meg
élhetés már elég gondot adott; de 11a az élet 
még drágább lesz, úgy a megélhetésük 
lehetetlenné válik.”

Máskép sokkal energikusabban szól
nak és követelődznek immár azok, akik 
nem a rossz terméskilátásokban, amelyek 
ezt nem indokolnák, hanem a tőzsdei és 
agrárspekulációban találják a mai iga
zán borzasztónak mondható helyzet okait, 
íme, mit mondanak ők! Itt van egy szó
szólójuk !

„A kormány most újra és hányadszor 
kiszolgáltatja az egész országot az agráriu
soknak ! 34 korona a búza ára! Miért 
annyi ? Mert az agráriusok kezében van a 
gabonatermés. Pedig ezen a szomorú és 
már tűrhetetlen helyzeten könnyen segít
hetne az állam, a nélkül, hogy a kincstár 
kárt szenvedne vele. Az agráriusok, a nagy
birtokosok se húznának rövidebbet. Csak 
szív kell hozzá, hogy a sokat emlegetett 
„sanyargatott népet” már egyszer igazán 
fölkaroljuk s frázis özön helyett cseleked
jünk is az érdekében valamit.

Föltűnő és megjegyezni való, hogy a 
minisztériumban, jobban mondva a befo
lyásos nagybirtokosok közt, ha vámfelfüg-

Nem, nem, — gondolta magában — 
nem csalódtam ! Ez a vén bolond csakugyan azt 
mondta, hogy meggondolatlanságot követek el, 
ha megnősülök. Most már nincs idom, hogy kér
dőre vonjam, de a szertartás után okvetlenül meg
teszem !

Néhány pillanat múlva az ajtó kinyílt, mire 
egv szolga harsány hangon jelentette :

— Uraim, a polgármester ur !
Mindenki felállt. A polgármester könnyedén 

meghajtotta magát és asztalához lépett. A vén le
gény tiszteletteljesen egész odáig kisérte, de mi
dőn helyére visszatért, harmadszor is odasugott a 
vőlegényhez :

— Ha megnősül, meggondolatlanul cselek
szik, uram !

Edmond kezei ökölbe szorultak és szerette 
volna torkonragadni a vén sunyit. De önuralmat 
erőltetett magára, mert a nagy botránytól vissza 
rettent

A szertartás elkezdődött. Edmond izgatottan 
harapdálta bajuszát és dühösen gondolt az osto
ba, szemtelen szolgára, ki vele szemben ilyen dur
vaságot engedett meg magának. Zavart, nyugta
lan és mérges volt. Ki is hallott valaha hasonlót, 
hogy öt perccel az esküvő előtt egy hivatalszolga 
azt merészelje súgni a vőlegénynek, miszerint 

PANAMA-kalapok úgyszintén eredeti francia szalmakalapok 
HÁNDLER MIKSA divatáru-üzletébe. 
Nagy választék Pontos kiszolgálásJutányos árak

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



gesztésröl van szó, azzal a hamis érvvel 
állanak eló rendszerint, hogy ezáltal az 
országnak nagy kára lenne, mert a sok 
gabonavám-jövedeleintól elesnék. Hát ez 
nem igy áll. 'ót óriási tévedés van benne. 
Nem igaz, mert a kincstárnak eddig sem 
volt a búza után valami nagy vámbevé
tele egyszerűen azért, mert nem hoztak 
be sok huzat az országba Szívesen hoz
nának vagy hozatnának a gabonával ke
reskedők. de nem teszik, mert a búza be
hozatala a maga' vám hozzászámitásával 
többe kerül, mintha azt itthon vennék meg-

Nincs más segítség, mint az, hogy 
meg kell a vámsorompót nyitni legalább 
nyolc hétre, rendeleti utón, vagy valamely 
paragrafus alapján. A dolgot megkönnyíti, 
hogy abba az osztrákok is szívesen bele
egyeznek. Akkor aztán majd lemegy a 
búza ára s olcsóbb lesz a kenyér.

Hogy a vámsorompó megnyitása ré
vén a nagygazdákat se érje semmi káro
sodás, azon könnyen segíthetnek az által, 
ha uj búzájukat eladják most, a mai hal
latlanul nagy árak mellett. Aztán jöhet be 
idegen búza a jövő termésig akármennyi.

Igen : de akkor leszállttá a búza ára 
és az agráriusok elvesztenének pár száz
ezer koronát. Mert nem a kis ember bú
záját árulják ezen a horribilis áron I Azé 
már elég elfogyott. Egy pár nagybirtokos 
hombárja kedvéért pedig érdemes mégke- 

-nvérforradalomba is kergetni az országot."

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.

Színház.

Benne vagyunk a saisonban. Az előadások 
a rekkenö hőség dacara elég szépszámú közönség 
előtt folynak. Reményeink, melyekkel Palásthy 
színtársulatát fogadtuk, valóvá válnak és az eddigi 
előadások teljes mértekében igazoljak táplált vá
rakozásainkat.

Csütörtökön junius hó Itt en „Casanova," 
Faragó Jenő és Barna Izsó három felvonásos ope
rettéje került színre. Az előadás gondos, a rende
zés aprólékossagig kifogástalan volt, Varady Már- 

meggondolatlanságot követ el, ha megbázasodik ! 
Edmond szemei akaratlanul is a vén gaz

ember felé fordultak, ki a sarokban állt. És kü
lönös tekintete már nem gúnyt, de résztvevő saj
nálatot fejezett ki.

Edmondon ekkor gyötrelme* aggodalom vett 
erőt. Nem bírt szabadulni attól a gondolattól, 
hogy ez a szolga tálán mégis tud valamit, egy 
olyan családi titkot, melyet a véletlen juttatott 
kezei köze Valószínűleg érdeklődött sorsa iránt s 
hogy most itt megpillantotta öt. sajnálat és cso
dálkozás fogta el. Még kétségbeesetten mondo
gatta magában :

Igen, igaza van. kar volt megnősülnöm I 
I 'i ezzel a gondolattal már elkésett ! . .

Lurcau Edmond ur, — kezdte a polgár
it- < akarja-e noül venni Bussott Henrietté 

kisasszonyt ?
Edmond halványan, megsemmisülve és ká

bultat) válaszolt :
Igen polgármester ur I

Miután a fiatal leány is „igen“-nel felelt, az 
il.ur..sok következtek. melynek végeztével élénk 
In-'Z igeti-s kezdődött a násznép körében.

I iniond ekkor újra maga fele látta köze
ledni a szolgát, ki halkan ismét feleje dtiny- 
nyögött: 

tón (Sátán. Petrucio, XV. Lajos. Mózes) szép ba
riton hangjával nagy tetszést aratott és fesztelen 
előadásával elismerést érdemelt. Tábori Erida (a 
sátán felesége, Marion, Pompadour, Lia) négyes 
szerepében valósaggal elbűvölte a közönséget. Já
téka e* éneke magas színvonalon állott. Palásthy 
alakításai mesteriek voltak és bátran vetekedhetik 
a fővárosi művészekkel. M. Fekete Rózsi ugylát- 
szik egyik leghasznavehetöbb tagja a társaságnak, 
mindenre felhasználható. Lucie szerepét kitünően 
játszotta és úgy az ö, mint Borsodi Paula tánca 
nagy tetszést aratott. Marton Mihály és Ágotái, 
valamint a többi szereplők minden igyekezetükkel 
hozzájárulták az est sikeréhez. A színpadi villany 
több Ízben tagadta meg a szolgálatot, a karzati 
közönség izetienkedett, de e mellékepizodok nem 
voltak alkalmasak az est kedvező benyomását el
homályosítani.

Pénteken f. hó 11-én „Izrael" Bernstein Henri 
hatalmas drámai jelenetekben bővelkedő színmüve 
került bemutatásra. Az előadás elég kevés számú 
közönség előtt folyt le. de a kik ott voltak, vissza
fojtott lélekzettel kísérték az egyes jeleneteket. Az 
egyetlen női szerepet Harmatit Zseni (De Croucy 
hercegnő) látta el. Alakitasa elismerést érdemel, 
nagy művészettel rajzolta meg a gyermekét sze
rető és szerelmét féltő nő lelki küzdelmeit, önmér
séklettel emelkedett az érzelmek skáláin, hangja, 
kitörései szívből jöttek, szívre hatottak is. Egyet 
kifogásolunk azonban, a gyengéd érzelmek mellett 
nem jutott érvényre a hercegnő bigott és aristokra- 
tikus lénye. Brádi (De Croucy herceg) szerencsét
len volt szerepében Anyjával való hatalmas és 
szivetrázó jeleneteben igen nevetséges alak volt 
és tanácsoljuk neki, de meg Palásthyuak is, ne 
próbálkozzék többé e szerepében. Magas Béla 
(Gutlieb) a kényes feladatit kitünően oldotta meg. 
Szerepe a legellentétesebb érzelmekből van össze
nőve. Az elnyomott zsidó félénksége és félszeg- 
sége mellett a férfi öntudatát, szerelmének hosszú 
idő után is hamu alatt izzó zsarátnokát, az apa 
titkon táplált szeretetét, a törhetlen fajszeretet, 
mindezen érzelmek egymás ellen vívott harcát 
mesterien domborította ki. A többi szereplők min
den tekintetben megfeleltek. A rendezésben sok a 
kifogásolni való ; a Club Hallja és a hercegnő 
lakosztálya a legközönségesebb Ízlés ellen is me
rénylet volt.

Szombaton junius hó 12-én Eysler Ödönnek 
„Szerencsemalacz“ című négy felvonásos operet
téje ment. A darab igen gyenge és kár volt azt 
színre hozni. Elvégie nem minden jó, a mi a bé
csieknek tetszik. Kitűntek Tábori Erida, Kertész 
Sándor, \aradi és Völgyi. Fekete Rózsi, Agotay 
és Szalóki szintén jók voltak.

Vasárnap junius hó 13-an délután nép- és 
gyermekelőadásban „Gül-Baba** Martos Ferenc/ 
által irt és Huszka Jenő által megzenésített operet
téjét adták elő.

Vasarnap este „Cornevillei harangok** Plán- 
(juette Róbert örökszép zenéjü operettéje került 
színre. Bár e darabot városunkban is sokszor ad-

Meggondolatlan cselekedet volt, hogy 
megnősült, uram !

Tudom ! — mondta Ed mond, alig moz
gatva ajkait. Maradjon közelemben ! . . Szeret
nek magával pár szót váltani. Hogy hívják?

Jean, szolgálatara, uram !
Es Edmond, mintha a szertartást illetőleg 

valami parancsot akart volna kiadni, félrehivta az 
öreget es lihegő hangon kérdezte :

Mondja el. hogy mit tud ? Fogja, itt 
van száz frank !

Én ? . . Se minit sem tudok, uram ! — 
válaszolt a hivatalszolga, mosolygó arccal.

Semmit sem tud?. . De engem csak 
ismer ?

De nem, uram !
Nyomorult, hát akkor miért hajtogatta 

folytonosan, hogy meggondolatlanságot követek 
el, ha megházasodom ?

Az öreg >zolga arcfintori ássál válaszolt :
Mert ez az én véleményem, uram ! . . . 

I n igv gondolkodom a házasságról ! . . S azt hi
szem. hogy véleményét mindenkinek joga van 
nyilvánítani, ugy-e uram ?

Alfréd Capus. 

ták, mégis szépszámú közönség nézte azt feszült 
figyelemmel végig. A fülbemászó klasszikus zene 
ahitattal töltötte el a jelenvoltakat. Az összes sze
replők derekasan állották meg helyüket, kifogás
talan volt minden. Mégis külön meg kell emlé
keznünk Tábori Fridáról, a ki sok tapsot kapott 
szép énekéért. Pozsonyi Lenkéről, Várady, Bátosy 
és Völgyiről, a kik a legnagyobb praecisitással 
játszottak.

Hétfőn junius bő 14-én zónaelőadásban má
sodszor ment „Mary-Atm" kevés közönség előtt. 
Ebből láthatja az igazgató, Imgy ily kis városban 
mint a miénk, bizony nem célszerű kétszer és ily 
rövid időközben egy darabot szilire hozni. Az elő
adás ezúttal is kifogástalan volt és az összes sze
replők nagy sikert értek el.

Kedden junius 15-én „Nagymama" Pásztor 
Árpád és Mader Rezső operetté újdonsága volt 
soron. E darab Csiky Gergely vigjátékaként még 
élénk emlékezetében lehet közönségünknek, melyet 
boldog emlékű műkedvelőink oly kitünően adtak 
öt évvel ezelőtt. — A darabban szellemes fordu
latok egymást követik és a közönség arca folyton 
derült. Az előadás és rendezés kitűnő volt és 
egyike a legsikerültebbeknek. Pozsonyi Lenke el
ragadó egyénisége elbájolta a közönséget és ének 
tudása legjavával szolgált. Tábori Erida graciosus 
Mártája igen jól érvényesült és az egész előadás 
alatt dominált. Nagyon kedves alakítást nyújtott 
Szilágyi Erzsi (Szerafin) ki mulatságos szerepében 
kitűnő volt és sok tapsot aratott. Bátosy, Várady 
és Völgyi igyekeztek a sikert biztosítani, a mi si
került is. Palásthy Sándor (Tódorka) szerepében 
a keretbe kitünően illeszkedett, jobban nem is le
het e szerepet előadni.

Szerdán f. hó 16-án „Lotti ezredesei" Rud- 
yard Stone énekes bohózata került színre. A da
rabban igen sok a gyarlóság, de a kitűnő előadás 
feledtette ezt. Agotay humorának gazdag forrásá
ból ezúttal különös bőkezűséggel mentett és a kö
zönség sokat kacagott szellemes mókáin. Tábori 
Erida és Palásthy Sándor ezúttal is remekeltek. 
Kertész Sándor játéka nagy routinról és szorga
lomról tett tanúságot. Jók voltak Fekete Rózsi, 
Magas Béla. Szilágyi Erzsi es Harmatit Zseni.

Ma csütörtökön a budapesti Vígszínház leg
nagyobb sikerű vigjátéka „A király" megy. K. -

VEGYES HÍREK

Uj szolgabirák. Zemplén vármegye tör
vén v hatósági bizottságának e hó 15-én tartott 
közgyűlésén Pavletics Gyula és Somody József 
választattak meg szolgabirákká. A megválasztottak 
közül az egyik a nagymihályi szolgabirói hivatal
hoz lesz beosztva.

Élelmiszerek vizsgálata. A kassai vegy- 
kisérleti állomás egyik kiküldöttje l)r. Donáth 
Béla vegyész két nap óta városunkban időzik. A 
kiküldött Fejér Elemér tb. főszolgabíró közbejötté 
mellett ma megvizsgálta a tejszállitók által behozott 
tejet, az üzletekben a vajat, túrót. Konstatálva lett, 
hogy a városba szállított élelmiszerek nagyon si
lányok ; a tej vízzel kevert, a vaj és túró pedig 
különféle anyaggal van keverve. A főszolgabírói 
hivatal az élelmiszer hamisítók ellen a legszigo
rúbban fog eljárni.

Vízvezeték Lászlóffy László a város 
közönségéhez egy kérvényt adott be, a melyben 
egy vízvezetéki mii létesítésére, illetve az erre vo
natkozó tervek elkészítéséhez három évre terjedő 
kizárólagos előmunkálati engedélyt kért. A kép
viselő testület f. hó 10-én tartott közgyűlésén 
foglalkozott a dologgal és véleménye* jelentés 
céljából egy bizottságnak adta ki a kérvényt. 
Mint értesülünk, a kiküldött bizottság indítvá
nyozni fogja, hogy Lászlóffy Lászlónak a kért ki
zárólagos előmunkálati engedély egy esztendőre 
adassék meg.

A Kassai Jelzálogbank immár megala
kította fiókja részére a helyi bíráló bizottságot is. 
Ehretiheim Schytra Nándor elnöklete alatt a bíráló 
bizottság tagjai lettek: Bajusz Andor. Landesman 
Vilmos, Szöllösi Sándor, Walkovszky Béla, Widder 
Andor és Widder Bertalan.

Jegyzők gyűlése. A zempléltvármegyei 
■ községi es körjegyzők egylete Mezölaborcon folyó 
| évi julius hó 12-én d. e. 12 órakor rendes köz



gyűlést tart. A gyűlésen és az ezt követő közelie
den résztvenni szándékozók július 1-ig Hadonik 
János mezőlaborci körjegyzőnél jelentsék be rész
vételű két.

A kassal kereskedelmi és iparkamara 
legutóbbi ülésen N'agvinihály város közönségeitek 
kél kérvényét tárgyalta. Az egyik, hogy mérsékelt 
dijert beszélhessen telefonon Kassa es Miskolccal, 
a másik, hogy vasúti menetremije javitiassék, 
mert a mostani vonatjáratok, melyek nem 
birnak Mezölaborcznál direct csatlakozással 
az osztrák vasutakhoz, ezen útvonal teljes cinép 
telenedését vonják maguk után. A kamara mind
két kötelmet pártolólag terjesztette fel a kereske
delemügyi minisztériumhoz.

— Esküvő. Rosenbaum I lenrik beregszászi 
lakos f. hó 22-én tartja esküvőjét Glancz Etelka 
kisasszony nyal Nátaf alván.

A Kos szálloda újjáépítése. Múlt szá
munkban jeleztük, hogy az uradalom a volt Kos 
szálloda helyén nagyobb bérházat fog építeni. Ezen 
hitünk tévedésen alapult, mert miként legújabban 
értesülünk, az uradalom nemcsak bérházat építtet 
a hatalmas telken, de egy szállodát is, a mélyítek 
nagy étterme és tánchelyisége is lesz. A Kaszinó 
szintén az uj szálloda helyiségeibe fog visszatérni.

Uj háztulajdonos. Rogovszki Katalin
nak a Sulyovszky-utcában lévő házát Seszták 
Miklós ácsmester bírói árverésen 8000 koronáért 
megvette. Az uj tulajdonos újjá építteti a régi 
házat.

Eljegyzés. Orosz Sándor kisvárdai lakos 
f. hó 13-án eljegyezte Gleich Etelka kisasszonyt 
Nagymihályoit.

Grünfeld Igttácz f. hó 13-án jegyet váltott 
Grünfeld Tóni kisasszonynyal Nagymihályoit.

Kirándulás és hangverseny \ hely beli 
polgári fiú- és leányiskola tanárikara és növen
dékei, mint lapunkban annak idején jeleztük, e 
ho 13-án kirándultak Szobránczra. Reggel 7 óra
kor indult útnak a vidám kiránduló csapat s pár 
órai ut utált ért Szobránczra, hol a községben 
lévő Gróf Törcí/c-tele kastélyba sietett megtekin
tendő a szobát, melyben a francia háborúk ide
jén egy napig a magyar szent korona volt. Na- 
ményi uradalmi igazgató szives készséggel mu
tatta meg a növendékeknek az emléktáblát, mely 
a történelmi pillanat emlékét hirdeti. Az emlék 
élőt á Hymnust énekelte el a növendékek vegyes
kara, majd elvonulván, az állami elemi iskola meg
látogatása után a fürdőbe rándult ki a csapat, 
hol a fürdő igazgatója, Dr. Russay Gábor Lajos 
főorvos fogadta igazi magyar vendégszeretettel s 
ebéddel látta el a növendék sereget. A kirándu
lás délutáni programmá volt a hangverseny, mely 
a hirtelen beállott zivatar dacára is szép közön
séget vonzott a kedves fürdőhelyre. A jól rende
zett és minden egyes pontjában nagy sikert ara
tót hangversenyen a növendékek vegyeskara éne
kelt nagy precizitással mű- és népdalokat K/ain 
Sándor énektanár vezetése mellett; fiuk és leányok 
adtak elő melodrámát, monologot és két vígjáté
kot, valamennyit kivaló ügyességgel, meglepő ott- 
Itoniassággal a színpadon; végül Rákosi Zoltán 
tanár szavalt pár költeményt mély érzéssel, zajos 
tapsot aratva. Egy kedvesen töltött s tartalomban 
is gazdag nap után az esti órákban érkeztek 
vissza a kirándulók varosunkba.

Halálozás. Szekerák Aladár hontonnai 
gyógyszerész 12 éves korában f. hó 6-án hirte
len elhunyt. A páratlanul jószívű emberbarátot, 
ki az ottani szegény népnek igazi jótevője volt 
es ezért közbeesőiéiben állott, szivszélltüdés ölte 
meg. I emelése az egesz vidék népeitek óriási 
részvételével f. hó S áli ment végbe.

Nyilvános köszönet. A pazdicst állami 
iskola igazgatósága ezúton is köszönetét fejezi ki 
özv. Nauendorf Henrikné úrnőnek, aki karácsonyi 
ajándékul 18 gyermek részére meleg ruhát. VVein- 
berger Arthur es Weinberger Jenő uraknak, akik 
vizsgái jutalmakra 4<» koronát. Heimovits Henrik 
és Braun Gyula uraknak, akik ugyancsak jutal
makra 2—2 koronát voltak szívesek adományozni.

A könnyen oldódó szappan i ruhát 
gyorsan tisztítja s a piszkot eltávolítja, a nélkül 
azonban, kogy a fehérnemű fonalzatát megtá
madná. Ellenben a nehezen oldódó szappannal 
való dörzsölés a fehérneműnek ártalmas Minden 
takarékos háziasszony tehal a könnyen oldodo 

„Szarvas"-jegyit .Schicht “-szappant, fogja inas 
szappannal szemben előnyben részesíteni. Tiszta
ságáért 25.000 koronával szavatolunk.

A Haltenherger-f. le kassai ruh festő, 
vegyi tisztító és gözmosogxa. \rg i-tis/tito osz
tálya a mull évben olykep alakíttatott át, hogy a 
tisztítás gyorsan, a legszebben o. jui.ui\o>abban 
végezhető, mint bárhol másutt. A ruhák tisztitta- 
tasa fontos nem csupán takarékossági, de egész
ségi szempontból is. A külföldön, nevezetesen a 
német, francia es angol varosokban annyira álta
lános. hogy minden intelligens ember legalább 2 
havonkint tisztittatja ruhán tekintet nélkül azok 
tisztább vagy pecsétes állapotára l’elvilagositás 
nyerhető Rosenberg Hennán üzletében Nagymi- 
hályon.

Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. I la c névre „Rl.llh" figyelünk, ugv 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk G0 fillérért, még pedig egy kedvelt légi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség es hu
rutos bántalmak sok ezer esetében oly kitűnően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz es a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „RÉTHY” név.

Köhögés nem betegség. Gyakran hal 
Jani ezen megjegyzést. De mily káros tévedés 
Igaz, vannak emberek, akik köhögnek s mégis 
megöregednek. De mily gyakran támadnak a kö
högés elhanyagolása folytan súlyos betegségek, ne
vezetesen tüdőbetegség, holott kellő időben annak 
keletkezese es terjesztése meggátolható A köhö
gés tehát soha sem hanyagolandó el. hanem ve
gyük azonnal az ismert „Sirolin-Roch " hatásos 
szert, mely nemcsak a köhögést szünteti, de az 
étvágyat is előmozdítja és a testeröt fokozza. Kap
ható gyógy szertárakban.

koronát takarít meg mindenki, aki ol-
M tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 

Nagvniihályon készítteti. Mérték után iegn.-gyohb 
választék hazai es külföldi yalódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Felelős szerkesztő Dr. KALLAI JÓZSEF.

Hirdetések.
Van szerencsém a jó kenyeret kedvelő i 

és fogyasztó n. é. közönség szives tudó- , 
mására adni, hogy itt Nagymihályoit, a 1 
Kossuth Lajos-utcz.a 12. szám alatt 36 év j 
óta fennálló sütödémet

a hírneves Gemes-fele 

HÁZI KENYÉR 
sütődével újonnan berendezve megnagyob
bítottam. hol is naponta többször frissen 
sült és alföldi női személyzettel házilag tisz
tán kezelt legizletesebb házi kenyér lesz 
kapható.

Szives pártfogást kér mély tisztelettel

LICHTMANN HERMÁN.

• i‘t í‘t i‘t i't ÍO Ír? iif -lí íré í<? ■<} fif •,, -;<J JiJ Jif Jij Jif JrJ »>} Jif idkíMhíMMtií

É1 ’ * . . .J
’r-'l;
:4.t ... •

ríió 1f1*' 'f i

1 f'' •W;:

glück mór Nagymihaly 
ajánlja az

EPERJESI NÉPBANK KÁLYHAGYÁR 
tiszta fehér, barna, zöld, chamois, majolika stb. szinti csiszolt 

CSERÉPKÁLYHÁIT, 
valamint díszes kandalló, kandallós-kályháit es takaréktiizhelyeit. 
melyek ez iparágban első helyet foglalnak el és számos kitünte- 

----  lésben részesülnek. ---------- —
Jutányos árak mellett a legsolidaob kivitel b/ztosittatik. **9G 

Egész epidelek kályhaberendezését tetemes areiigedménynyel vállalom el.
A káhliák felállítását a gtai kipróbált, szakaiatotl álbtoi végzik. -------

Miiitukiiltjliítlk riilkhirambuh imiih’lkintlietöli.
——— Beocsini Román és Portland cément nagy raktára. ———

^7nhrÁnr79yó9yfürdö
SJZ.UUI ai tűz.Ungmegyében
Glaubersós hideg kénes sós víz Gyomor és máj

betegek magyar Karlsbadja
l űrdóid h\ iii.iHis hó 15-től szeptember I54g 

Elóidény május 15 tói iuniua 15 te Ibiidéin augusz
tus 16 tol szeptember 15-ig 30 százalék árengedmény- 
nyel a lakásoknál.

Ezvn .< neiueben páratlan gyógyvíz, mint
iv.'-gy .ytii I l»i t * nyújt gyomor- é* bólbajok-
nál «■- tlbít p tnu •* Ln il, inak .un *zókrek*<léimknől 
• nyílén, <«!<!■ l.ig hat. májb.ijoknál <*y<*h<>iii >k ú* epek" 
v< kre <»blólag hat. Vőrtóduláx'knál Kzédillóuck, hüdéaek, 

L'utaiit*’ i rohamoknál vórluvon >lag, felaxÍTÓlag bat, c*ur. 
ló* k --/.véuvos l>áu:aImaknáI •• k i "k->z.ta erjedő*: tor- 
I uiókekre, lerakódásokra az Ízületekben azok oldására
- kikü*zöbölő«ére hat Kövérség, */ivtdhája*<><la* ellen, 
cukorbetegségeknél, vu*eb:ijoknál úgy a cukor- és fe- 
li* rjekivalá>«t gyorsan * kedvezne ti befolyásolja.

Mint fürdő különféle izsadmányokat. daganatokat, 
izületi é» csontb.-intalinakat, c*out*’zót kedvezően oaz- 
itia. Qörvélykóro* daganatok, fekélyek e'len, méh és 

méh k"'."t’ i//..utinány"k, haahártya-i/.zadmányok fel- 
'/.ivódáxát elősegíti, a legkülönfélébb makacs, idült b>*r- 
í-.-t,-C'.-gek ellen bámulat ••* gyorsan hat.

Vasúti állomás: a Alföldről Pest felől jövők- 
n ik Ungvar. a felvidék ét illetve Ka«*a felől jövőknek 
Nagymihaly, a li- iiii.in kényelme* bérkor* kon 1 */• "rn 
alatt elérhető. Vadászterület maga* vadakra.

A víz otthon i- sikerrel használható. Ara 1 nagy 
lada lo üveggel 20 korona, kis láda 20 Üveggel 11 kor. 
A víz a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

M« grendeló-. k és tudakozód i«"k ' .SzobrállCZ 
gyógyfű do igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő**
- -un/- nd -k !’• * a • •* tavirdaálloinás helyben A fürdő 
igazgató <>rvos < Dr Russay Gábor Lajos

A fúrdőlgazgatóság.

Takarékpénztár minden családban.

.Takarekkossagra az embert már gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell."

A takarékosság előmozdítása céljából 

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
meg a legkisebb összegek is otthon könnyű mó
don összeg) üjthetők, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s igy 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagyrnihályi Gazdasági Bank

részvénytársaság.

A mari napok beálltával a „CSlLLAGa-ban 
------- naponként kitűnő minőségű 1 

KÖBANYAI 
és P1LSEN1 „Ó S 1:O R R Á S“-SÖ R 
keríti csapolásra. ízletes vlllásreggell. 
Lgvanott hetenként péntek este és szombat 

délután Miklós Jancsi hangversenyez.
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jflTnAGYARORSZÁGI KÖZPONT: 

TETERNIT MÜVEK 
’HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. ANDRÁSST-ÚT33.

BrUgler Lajos Nagymihály.
Elvállal úgy helyben, mint vidékén, mindennemű épületek es temp
lomok fedélzeteinek ETERNIT-palával való fedését, jutányos áron.

“— ------------------ 1
Szolánka János

KOCSIGYÁRTÓ ÉS KÁRPITOS

Nagymihály.. Andrássy Dénes-utcza.

Van szerencsém a n. e. közönség szives tudomására adni, 
h<>g\ KARDOS LAJOS

kocsigyártó- és kárpitos
műhelyéi —

mai kor igényeinek megfelelően rendeztem be. 
Több évi működésem hazánk fővárosában szakmámban való 

teljes jártasságot eredményezett, miért is azon kellemes helyzetben 
vagyok, hogy e szakba vágó munkákat a legjobb és legizlésesebb 
kivitelben készíthetek.

Elvállalok mindennemű kocsi és bútor javításokat, úgyszintén 
uj kocsi készítését is pontos és szolid kivitelben.

Főtörekvésem leend. hogy nagyrabecsűlt megrendelőim párt
fogását jó es pontos munkával minden tekintetben kiérdemeljem.

Kérve a nagyérdemű közönség szives támogatását, vagyok 
kiváló tisztelettel — , , , i x « e. e.Szoianka János

1 kocsigyártó és kárpitos.

átvettem és azt a

10
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KOVALD PETEK és FIA
cs. és kir. szab, kelme- és szőrmefestő, vegytisztító es gőzmosógyár 

____________  BUDAPEST., Szövetség-utea 37. szám. ---------------------  

megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki táros
ban képviseletet létesít es ezáltal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy 
czégét — a csomagolás és postaköltségek mellőzésével — közvetlenül felkereshesse*

FREIREICH T. Nagymihályban 
vette at a képviseletet es a gyár rendes áraiban vállalja az úri-, női- és gyermek
öltönyök. díszítő es bútorszövetek függönyök, kézimunkák, szőnyegek, 

csipke- és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztitását es festését.
Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemüek mosását is. "WE

A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról es mindenkor mél
tányos árairól, szíves jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet is számos meg
bízatást kér a

Kováid Péter és Fia cég.

*

Edelstein és Társa
• • • • FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐ • • • • 
finom-posztó és gyapjuáru-raktár Nagymihály.

Ajánlja magát mindennemű 7 

polgári, katonai és papi 
== RUHÁK k 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 
■ubhui német divat szerint,

I Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi

angol ruhaszövetekben.
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 frttól feljebb. “jBf 

ífc IMf Megrendelések a legrövidebb Cfc 
¥ idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Szabadalm Bohn-fele ter
mészetes vörös fedelcserep.

J3ohn zsombolyai cserepe.
Legjobb minőségű fedélcserép, •••••••• 
• ••••••••• legolcsóbb árak melett.
| Tessék árjegyzéket kérni. Képviselők kerestetnek. |

B 0 H N téglagyár Zsombolya.

Építők és építtetőknek 
saját érdekük, ha mielőtt megrendeli-st 
nek vízvezeték, kp. fűtés, csatornázás, sodrony 
kerítés es kavicsrosta szükségleteik!. . > t. un
tnál fordulnak ajánlat vagy felvilágosii t • >:. méh i 

Ivei díjtalanul szolgál

GURSZKY JÓZSEF 
fém- es vasműveshez. műszaki iroda es műhely : 
KASSA, Ferenc Jozsef-ter 14. sz Telefon sz. 347.
Városok, községek, gazdaságok, hazak sth. vizmíi. 
csatornázás es központi fittes tervezési es kivite
lezési vállalat. Külön osztály mindennemű sodrom, 

vaskerítés es kavicsiosta készítésére. 1 20

= Csakis saját termésű ■

vinnai boraimat
‘ következő áron adom : *

Asztali bor . literenként 35 kr.
Vörös bor » 45 kr.
Muskotály 50 kr.
Asszú . 1 frt 50 kr.

50 litere* lelül árengedmény.
W1DDER BÉLA.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában

Szultán- forrás
Nagyon kellemes, tiszta izü. természetes szénsav
ban gazdag, bőr dús Lithion-tartalmu ásványvíz. 
-----------  nincsen kellemetlen mellékize. -----------

Gyógyító
Dús Lithion tartalma

és üdítő ital. '^>2
következtében sikerrel alkal

mazható vese-, hugykö- és hólyagbajok eseteiben, 
valamint cukorbetegségekben, csúzos bántalmak- 
nal ; továbbá a légző- és emésztő szervek huriitos 

bajainak gyógyítására
Egyedüli raktár:

GLÜCK MÓR cégnél NAGYMIHÁLY.


