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szerkesztőség:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :
Török-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetlűn levelek nem fogadtatnak el.

— Nyilt-tér soronkint 20 kr. —
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DIJ :
Egész évre . . .4 frt.
Fél évre .2 frt.
Negyed évre .1 frt.

E^ve« szám ára 1<> kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési é« nyílttéri 

díjak küldendők :

Landesm&n B. könyvnyomdája.

Társadalmunk.
A fejlődés korát éli a magyar nemzet. 

Fői, forrong benne az őserő. s a nemzeti 
lén vég alakulása még nem bevégzett ténv. 
hanem csak a vegyi folyamat egy átmenő 
állapota. A szerves és szervetlen anyagok 
még erős különválásban vannak; az egvik 
leülepszik a fenekére, a másik csomósodva 
úszkál a folyadékban, a harmadik réteg a 
felszínre csap föl s ebből is habzó, tajtékozó 
fehér anyag válik külön, mely ki-kicsap az 
üst szélein s mint gőz keresi a távolságokat. .

Ez a kép erősen szimbolizálja a magvar 
társadalmi állapotokat mostanában.

Sehol a világon nincs olyan tagolt álla
potban a nemzettest, sehol a világon annyi 
balfelfogás, annyi előítélet, annyi türelmet
lenség nem nyilatkozik meg a társadalomban, 
mint minálunk.

Majdnem olyan színe van a dolognak 
nálunk, mintha visszafelé haladnánk a kö
zépkor századaiba; mintha nem is hallottunk 
volna még az egyenlőség, a testvériség már
tíroktól szentté avatott tanairól.

Az ősnemes csak lóhátról beszél a köz
nemessel, ez meg csak kis ujját nyújtja az 
újonnan nemesitett polgárnak. Emez pedig 
kiemelkedni érzi magát a polgári osztályból 
és kegyelmet gyakorid az értelmi osztály 
iránt, ha szóba áll vele. A lateiner felesége 
lenézi a kereskedő nejét, ez meg az iparost, 
a ki viszont talál egy nálánál még alacso
nyabban álló népréteget, melylyel fölényét 
éreztesse.

Ez a létra aztán máskép alakul, a mint 
vallási és felekezeti szempont, vagy, vagyoni

T ARCZA.
A j é g r ö I.

— Hangulatok. —

Irta: Brődy Aladár.
Véghetetlenűl nagy a jég poézise !
Persze a piros-pozgás menyecskék, ifjú, üde 

leánykák, akik csak az elvezetek kedvéért vannak 
odakiinn a sikamlós talajon, azok épenséggel nem 
gondolnak poézisre, amikor vidáman korcsolyáz 
gatnak, sokkal inkább elfogja őket a mulatság! 
Csak akik a jég zajos mulatságainak bűvös lég
körén kivid elfogulatlan szemmel vizsgálódnak, 
csak azok látják, hogy mennyi szín, mennyi poé- 
zis van a köznapinak látszó jégben . . .

A paraszt.
A zene szól, s egyik másik mulatósabb kedvű 

pár valezert kezd lejteni a tilkörsimaságu jégén. 
A sok szép asszony, meg leány még ezerszerte 
szebb igy, amint a hidegtől meg a jókedvtől neki 
pirult orczáival tovalebben, suhan a sima mezőn. 
Nagy vidámság szerte széjjel...............Néhol ezüst
csengésű kaezaj mutat ja, hogy egy egy gavallér 
alaposan megállja a sarat a szép tevésében. Itt 
újonnan érkezettet fogadnak egyesek nagy öröm
mel. Amott egy hevülékciiy ifjú szivében lobban 
lángra a szerelem. Iruló piruló kis leánynak köti 
fel a korcsolyáját. Ismét máshol vidám menyees 
kéknek teszik a szépet vállalkozóbb szellemű if jak. 
Természetesen errefelé, legnagyobb a zaj, a lárma .. 
Gondtalanul, talán mondhatni könnyelműen vidá 
mák itt az emberek...............  

állapot képezik a hágcsó fokozatait, a inelven 
az emberek kapaszkodnak, vags lebzselnek. 
Mert nem okvetlenül szükséges, hogv valaki 
maga szerezze a vagyont ahhoz, hogy kisebb 
vagyonú polgártársait lenézze, s nem okvet
lenül szükséges, hogv valaki abban a hit
ben szülessék, ameh ben él. azért az egvik 
vallásfelekezet nvilvánoHan lesajnálja a má
sikat s meggunyolja lelki megyőződéseit.

Ezekből a nyilvánvaló ferdeségekből 
származik minden nyomorúságunk, minden 
társadalmi veszedelmünk.

A mig nem lesz egyöntetű, erőteljes 
nemzeti irányú magvar társadalom; a mig' 
az osztályok egymással csak ujhegygyel 
érintkeznek s üres léhaságok képezik a bol
dogulásnak egyetlen alkatelemét, addig nem 
fog eloszlani az a sivárság, inelv most a 
társadalmi cselekvést törpévé bénitja s való
sággal a porba sújtja a haladás iránt valói 
vágyat.

Ha a karrierhez manapság elégséges 
egy ezimerrel hímzett zsebkendő, vagy arany - 
szegélyű czvikker, akkor minek csodálkozunk 
az igazi erőteljes tehetség, az ainbiczió és 
önérzet háttérbe szorulásán. A hatalmas tu
dós, akit a nemzeti géniusz nemzedékek 
átalakítására predesztinált, félre fog állani 
a tudós szerénységével, mihelyt a köztéren 
egy czifra, üres és léha uraesesal kell össze
ütköznie.

A tehetség, az erő sohasem állhat az 
akarnokság mellé, mert kerüli az összeha
sonlítást. mely úgy lehet külsőleg- hátrányára 
üt ki. Egy ur. a kit tetőtől talpig a borbély, 
a szabó, meg a suszter jó Ízlése állitott a 
terem közepére, a föliiletesen szemlélő előtt

A korcsolyázók között van egy rendkívül 
kedves asszony is. Pedig nem is annyira szép, 
csak nagyon vonzó, nagyon bájos. Az ilyenekről 
szokás mondani, hogy egyéni Ízlés dolga, vájjon 
szépek e vagy nem. Némelyeknek nagyon tetszenek, 
mig mások mi érdekeset, mi különöset sem talál 
nak bennük. A kedves teremtés lovagjának kar 
jain siklik, repül tova. Egyszerre csak egy' magá
nyos embert vesz észre a parton. Ez is észreveszi 
őt. Pillantásaik találkoznak. A parton álló férfin 
mintegy in-■gbüvölten marad egy álló helyzetben. 
Meglátszik rajtuk, hogy legalább is ismerik egy
mást ! 1) nem.’ Nem ismeretség az ami e között 
a két lény között él. Több az annál: szerelem a 
férfin részéről. Meglátszik ez annak kínos vergő
désén. Sz'ilani akarna, kalapja után szereim* kapni, 
hogy köszönjön, de a varázs nem enged és ő csak 
továbbra is elbűvöltem áll annak hatása alatt és 
bámul, csak bámul hallgatagon, csodálattal vegyes 
áhítattal a korcsolyázó asszonyra.

Mindez meg csak egy pillanat müve............
Az asszonyka tovább repül udvarlója karján 

és epés haraggal csak ennyit mond neki:
r A paraszt.’.. . még csak mm is köszönt . . .“

A gyászruha.
— De nagy ságos asszony, ha nem is hozott 

korcsolyát, az m m baj. Azért velünk tarthat a 
mulatságban. Korcsolyát én is szerezhetek.

— Nem lehet! Hangzik a válasz.
I’gyan! llát mindenáron meg akar min 

két attól az élvezettől fosztani, lmgv együtt inuias 
sunk vele. Igazán nagyon kogyeil<*n ! Pedig azelőtt 
nem volt olyan. — Okvetellenkedik tovább az itju 
és hangjában már némi szemrehányás van. 

valóságos remeke az embernek ahhoz a zse
niális emberhez képest, aki nem fordított 
elég gondot a nyakkendőjére és a frizurájára.

He a társaság mégis a jó frizurát és az 
ügy esen kötött nyakkendőt tünteti ki. azaz 
szerelmesebb az ügyes borbélyba, mint az 
emberi képességekbe s az ember értékét ké
pező tehetségekbe.

Ezért van aztán, lmgy ha a nemzeti tár
sadalomhoz, az erős, egységes, hatalmas 
nemzeti társasághoz szólunk, hát nem jelent
kezik senki, üres pusztába kiáltunk, mert a 
nemzetet éppen azok nem képezik, nem kép
viselik erőteljesen, a kik azt hiszik, hogy 
csakis ők és egyedül ők képezik a nemzeti 
erőt.

Ennek pedig- meg kell változnia rövid 
időn.

Azt hisszük, hogy az a vegyi folyamat, 
mely az üstben most folyik, a közel jövőben 
fog elérkezni ahhoz az időponthoz, mely a 
benne forrongó folyadékot egyöntetűvé, egy
forma vegyilletté főzi s kidobja magából a 
salakot, a felszínen úszó s csak üres bubo
rékokból álló habot.

Az egyöntetű, az együttérző, az össze
tartó, igazán magyar társadalom fogja átvenni 
a nemzeti missziót, mely még betöltésre, vár, 
hogy szilárdan ellentálló bástyáit épitse meg 
a magyar nemzet jövőjének.

Csak ne keressük azokat a hajszál vona
lakat. a melyek elválasztanak bennünket, 
hanem lássuk meg azokat a nagy érdekeket, 
a melyek követelik azt. hogv összetartsunk.

Akkor lesz magyar nemzeti társadalom.

— Nem lehet, igazán nem lehet. Hát nem 
látja, hogy milyen a ruhám ? — Tör ki végre a 
visszafojtott keserűség a bánatos asszonyból.

Az ifjú rábeszélő kedve egyszerre lelohad, 
amint a fekete gyászruhára tekint. Elpirul, azután 
nagy’ nehezen ki motyogja :

— Vagy úgy ! ? — Bocsánatot!
Es sietve távozik vissza, ahonnan jött és ahol 

a barátságtalan, komor fekete szín nem zavarja 
a szép összhangot. Ott csak üde, piros-pozsgás ked
ves arezokat, hattyuprémet. inguszt- meg hermelin
bőrt — és a jég fényes tükrét látni............

IdylL
Légies alkotásu filigrán teremtés suhan végig 

a jégen csinos ifjúval párosán. Csak suhannak, 
repülnek villámsebességgel .... aki még soh’sem 
volt jelen és nem ismeri a korcsolyázás sportját, 
azt vélné, hogy a mennyországba repülnek, l’gy 
összeillenek............

Es csak siklatlak, siklatlak tova, nem törődve 
azzal, hogy már rég elhagyták a korcsolyázók 
zajos seregét. Egyszerre azután észreveszik magu
kat és megállónak. Az ifjú hirtelen térdre veti ma
gát a jégen a leány’ előtt és áradozó szavakkal 
boldogságról, szerelemről meg más e félékről kezd 
neki beszélni.

A leány n- m felel, csak hallgat csendes áhítat
tal boldogsággal és nézi az ifjút, nézi olyan tekin
tettel, amiben kimondhatatlan gyöngédség, határ
talan szerelem van kifejezve..........Majd egyszerre,
mintha eszébe jutna valami, aggodalmas hangon 
odaszól a térdepelőm k :

„Keljen föl, mert — meghűl............. •
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A város dolgai.
Nagy Mihály város képviselőtestülete, folyó 

hó 2 ón tartotta tavaszi közgyűlését a képviselő 
testüle ’ tagok nagy részvétele mellett.

Je. n voltak: Sulyovszky István főbíró, Szia- 
dek Jözse biró, Tóth Árpád jegyző, Baján Imre, 
Bartus Bol izsár, Görgey Géza. Vasily János, 
Tolvay Imre, légid. Záborszky Lajos, Palicska 
János, ifj. flo zman György, Gittek Mór. Lakner 
Antal. Spiegel B -nát, Spiegel Samu, Stark Hermán, 
Dr. Kerekes Pál, Bujdos István, Ihnátkó János, 
Marmorstein Jenő, Barnai Andor, Löffler Noa, 
Csincsár András, Kösztenbaum Mór, Iloszpodár 
Mihály, Frimmer György, Friedmann Simon, 
Frőhlich Gyula, Dr. Gittek Samu, Buzay Gusztáv, 
Kozma András, Bucsinszky Lajos.

Sulyovszky István főbíró első sorban üdvö
zölte a szép számban megjelent képviselőtestületi 
tagokat, azután pedig a közgyűlést megnyitotta és 
kezdetét vette a tárgysorozatba felvett ügyek tár 
gyalása.

I. Az 1897. évi zárszámadás megvizsgálásáról 
szóló számvizsgáló bizottsági és főbírói jelentés.

Elnöklő főbíró bejelentette, hogy bár az 1897. 
évi zárszámadás teljesen lezárva készen van, de 
amennyiben a számvizsgáló bizottság által a szám 
vizsgálat még meg nem ejtetett, e tárgyat a napi
rendről levenni kénytelen ; de ezen alkalomból, a 
mennyiben a múlt évi zárszámadás eredménye az 
iskolai építkezést befolyásolja, szükségesnek tartja 
tájékozásul bejelenteni, hogy a múlt évről szóló 
zárszámadás 3944 frt 4<» kr. készpénzfölösleggel 
záródott.

A főbíró ezen bejelentése érdemleges tár
gyalás mellőzésével helyeslőleg tudomásul vétetett.

II. Olvastatott a vallás- és közoktatásügyi 
in. kir. minisztériumnak 43260'97. és 70886/97 
számok alatt kelt s az állami elemi iskolának
1898. év folyamán leendő kiépítés feltételeire vo
natkozó leirata s ezzel kapcsolatosan a városi 
főbíró minden részletében ismertette az előziné 
nyékét, felolvastatta az e tárgyban 'már két 
Ízben hozott határozatokat, melyek alapján hosszabb 
eszmecsere után egyhangúlag következő határozat 
hozatott :

Elfogadta a képviselőtestület a m. kir. vallás- 
és közokt. miniszteri leiratban említett azon fel
tételt, miként Nagy-Mihály város mint erkölcsi 
testület a czélba vett elemi iskola bővítési építke
zés által nyerendő uj épületnek a leirat értelmében 
saját költségén állandóan jókarban tartására világos 
kötelezettséget vállal s Ígéri, hogy a 70886/97. sz. 
a. kiadott második rendeletben körvonalazott in- 
tentióknak megfelelni mindenkor kész; kéri azon
ban a vallás és közokt. minisztert, hogy az építési 
munkálat mielőbbi megkezdhetése tekintetéből sür
gősen intézkedjék ; kéri továbbá úgy az előirányzott, 
mint a netalán utórendelés folytán felmerülő többlet 
kiadások fedezésére az iskolai házipénztár összes 
jelenlegi fölöslegét és majdan évről-évre fennma
radó összegeket az építkezésből eredő s a város 
által előlegezett költségek fedezésére szakadatlan 
folytonosságban már most kiutalványozni. Teszi 
pedig ezt azon tudatban, hogy a bővített iskolába 
szükséges uj tanerők alkalmazásából eredő sze
mélyi kiadások jövőre sem lesznek a házigond
nokság pénztára terhére utalva.

III. A kereskedelmi minisztériumnak 72906,97 
sz. a. kiadott s Nagy Mihály város kövezeti vám 
szedési joga engedélyezésének módozataira vonat 
kozó leirat tárgyalása.

A főbíró által kellően ismertetett ügy oly 
fontos és nagyhorderejű lévén, hogy ennek, vala 
mint az ezzel szorosan összefüggő csatornázási és 
kövezési ügynek beható tanulmányozása válván szűk 
ségessé, a főbíró javaslata alapján, az előzetes tárgya 
lás megtartására és a hiányzó adatok beszerzésére a 
főbíró elnökiek* alatt Ihnátkó János, Spiegel Bernát, 
Frőchlich Gyula, Szladek József, Baján Imre, Bu 
csinszky Lajos. Lakner Antal, Stark Hermán és 
Tóth Árpád tagokból álló bizottság küldetett ki 
azon megbízással, hogy úgy a kövezeti vámszedés 
jogának megszerzése, mint a város csatornázási és 
kövezési ügyén* vonatkozólag a legközelebbi köz
gyűlésen előterjesztést tegyen.

IV. A belügyi minisztériumnak 97455/97. 
sz. a. kelt s Nagy Mihályon egy uj gyógyszertár 
fölállítására vonatkozó leiratának az 1896 évi XIV. 
t. ez. 134 |-i értelmében való tárgyalása.

I Spiegel Bernát azon felszólalása után, hogy
a Sztrajnyánban (Un gmegy ében levő gyógyszertár 
oly közel van. hogy ez tekinthető második gyógy
szertárnak. a képviselőtestület a főbíró által feltett 
kérdésre többséggel határozati lag kimondotta, hogy 
a második gyógyszertár felállítását nem tartja 
szükségesnek és annak felállítását nem is kívánja.

V. Zemplén vármegye közig, bizottságának 
1599 2083 sz. a. kelt s Dr. Kellner Mihály, Dr. 
Fuchs Ignácz és Dr. Kállai József ügyvédek tele
pülési dijai megállapítására hozott határozat foga
natosítása.

A képviselőtestület az 1886. évi XXII. t. ez. 
14. § a és Zemplénvármegye törvényhatósági bi 
zottságának S.-A. I.’jhelyen 1893. évi május hó 
17-én tartott közgyűlésében 201/9481. sz. a. kelt 
határozattal jóváhagyott szervezeti szabály rendelet
4. §-ának b) pontja értelmében egyhangúlag hozott 
határozattal kimondotta, hogy a nevezett három 
ügyvédre egyenként 50—ÖO frt települési dijat s 
őket azon összegeknek 15 nap alatti megfizetésére 
kötelezi.

VI. Bejelentette a főbíró, hogy boldogemlékü 
Sztáray Antal gróf végrendeletében egy kiválóan 
szép alapítványt tett vagyis feltétlenül kötelezte 
örököseit, hogy Nagy Mihályon egy apáczák veze
tése és felügyelete alatt álló kisdedóvóda és me
nedékház felállítására és fentartására; e czélra évi 
3600 frt készpénzt és 36 öl tűzifa kiszolgálását 
állapította meg a nemesszivü gróf. Most, miután a 
saujhelyi kir. törvényszék ezen peressé vált vég
rendelet ügyében Ítéletet hozott, mely Ítélet értel
mében az örökösök a kisdedóvóda és menedékház 
felállítását 3 év alatt eszközölni köteleztettek, ked
ves kötelességének tartja a főbíró boldogemlékü 
grófunk és volt földesurunk emlékének teljes mér
tékben adózni.

A főbíró eme bejelentését általános lelkese
déssel tudomásul vették.

Több tárgy nem volt, a gyűlés véget ért.

A nagymihályi adóhivatal ügy
forgalmáról.

A nagymihályi kir. adóhivatal 1897. évi pénz, 
okmány s ügykezelésének statisztikájából közöljük 
a következőket:

Az adóhivatal területe a nagymihályi és gál 
szécsi járásokra terjed ki, mely két járás területe 
157.947 hold, lakosainak száma 56,985 ^a magyar- 
izsépi körjegyzőség levonásával)

A hivatal bevétele 17.932 bevételezési té
tellel 1,013380 frt

Kiadás 7831 kiadási tétellel 947,590 „
Pénztári maradvány 1897 decz. 31-én 65,790 frt
és pedig készpénzben 12,000 irt, értékpapír és 
drágaságban 53,790 frt.

A bevételek gerinezét képezik az egyenes 
adók, fogyasztási adók, dohányjövedékek, jogilleté
kek. s az 1897 ben kivételesen a bírói letétek is.

tárba

l1
illetél 
és

1897. év folyamán befolyt:
Egyenes adókban 272,978 frt.
Fogyasztási adókban 239,8( >8
Dohán v jövedékben 82,576
Jogilletékekben 39,910
Bírói letétben 108,398
A kisebb bevételezési ága k közül említendő:
< országos tanítói nyugdíj 3,145 frt.
Dij jövedék 5.840 r
Bélvegközvelités 1,260 n
Bél vég s váltó hitelpénzben 46,(M M) n
Vizszabálvozási kölcsön 33,700 n

Kiadd*:
Pénztári feleslegként a központi állampénz-
beszállítva lett 625,000 frt.
Miniszterelnöki tárcza 288
Vallás közoktatási tárcza 25,004
Igazságügvininiszt. tárcza 19,fii fi
Belügy min iszt. t áreza 1.417
Keresk. miniszt. tárcza 1.140
1 ’énzügyminiszt. tárcza 1 l.Olfi
Föld in i velési tárcza 191
1897. év folyamán 1205 drb. jogi gylet lett

k megszabás ezéljából a 1 ivatalnál 1 ejelentve
ódig:

Adásvételi szerződés 083 drb
Hagyaték 321)
Átruházási szerződés 62
(’sere szerződés 10
Zálogbek* belezési \ égzés 72
Egyéb jogügylet 28
A bélyegleletek száma 527

< összes ii : 1702
Ingatlanok vételárának hullámzása ho Idánként.
18‘M). évben 290 frt.
1891. 297 n

A hivatalhoz beérkezett kölcsön jogügyletek s a 
hagyatéki szenvedő állapot figyelembe vétetével: 
egy holdra 47 frt teher esik.

1892. évben 296 frt
1893. 291 .
1894. 288 .
1895. „ 290 .
1896. 287 ,
1897. , 260 „

A hivatalhoz bi
Életkor.

pérkezett hagyatéki iratokból
kitetszöleg.

1893. évben állag 37 év
1894. 42 „
18<»5. . 44 .
1896. 40 ,
1897. „ ” 45 ’
Az ingatlanok megterheltetése 1883. évtől.

A nagymihályi járás lakossága 1856-ban meg
jelent .Landes-Kegierungs Blatt- és 1895-ben meg
jelent helységnévtár szerint

1856-ban 1895-bei 1856-ban 1895-ben
Abara 834 907 Márk 479 548
Bánócz 796 739 N.-Mihálv 2380 4502
Berettő 613 863 Mocsár 578 605
Butka 1085 1156 Morva 705 807
Csebb 638 805 Nátafalva 1070 1023
M.-Ősein. 281 313 Nézpest 168 142
Deregnyő 1045 1011 Oreszka 499 446
Dubróka 577 704 Pazdics 1350 1132
Falkus 557 655 Petiik 490 402
Füzessér 359 349 Petrócz 506 713
Gatály 546 7?1 Rákóez 937 918
Hegyi 511 384 Kis-Ráska 426 367
Kácsánd 244 294 N.-Ráska 610 610
A.-Körtv. 864 1042 Samogy 541 506
Krasznócz 511 474 Szalók 585 538
Krivostyán 409 307 Szelepka 468 528
Lask 325 273 Sztára 912 968
Lasztomér 1334 1353 Szüli a 536 394
Lazony 675 796 Topolyán 528 674
Leszna 335 412 Vásárhely 901 1100
Málcza 936 918 Volya 505 457

27.549 33.123 
nőtt a lakosság 4574 lélekkel.

Vegyes hírek.
— Az izr. nőegylet teaestélye. Sombaton, 

29 én lesz a helybeli izr. nőegylet által rendezendő 
és tombolával egybekötött teaestély megtartva. Igen 
sok tombola és belépőjegy fogyott el előlegesen, 
ngv hogy nemcsak az összes költségok fedezve 
vannak, de sőt azon felül is van egy szép összeg. 
Tehát az előjelek után Ítélve, az estély sikere biz
tosítva van.

— Eljegyzés. Pár héttel ezelőtt közöltük, 
hogy gróf Sztáray Sándor vőlegény. Akkor illeté
kes helyről megczáfolták az eljegyzési hirt, most 
pedig ugyanazon illetékes helyről felkérettünk arra, 
hogy közöljük. Tehát közöljük : Gróf Sztáray 
Sándor, a nagymihályi &ta'ray-féle uradalom örö 
köse, eljegyezte báró Véctey József leányát Paulinát.

— A polgári olvasó egyesületről. En
nek a vajúdó egyesületnek az ügye is dűlőre jut 
már valahogy. A két részre oszlott tagok között 
a megnyitás óta folyton fennálló elle -tek végre 
kiegyenlittettek és most már remélhi bogy ez 
is meg fog felelni feladatának. Múlt -zombaton 
este közgyűlés volt és határozatba ment, bogy az 
egyesület jelenlegi helyiségét elhagyva, alkalmasabb 
helyre tétetik át. Uj lakás keresésére bizottság 
küldetett ki azzal az utasítással, hogy 8 nap lefo
lyása alatt eljárásáról tegyen jelentést az elnökség
nél, hogy az uj közgyűlés összehívható és egészen 
uj tisztikar legyen választható, — Mindenesetre 
örülünk azon, hogy az iparosság végre kezdi meg
érteni egymást és arra törekszik, hog békés utón 
közös erővel haladjon előre. — Itt említjük meg, 
hogy az egyesület most is rendez tánczvigalmat.

— A gazdasági előadások. Vasárnap 
volt a második gazdasági előadás és sajnálattal 
kell föl, mliteniink, hogy az érdeklődés már ennél 
a második előadásnál megcsappant. A mi az elő
adásokat illeti, az előadó tanítók kitünően oldották 
meg feladatukat. A legközelebbi előadás vasárnap 
délután f.'l 3 órakor kezdődik, előadásokat tarta
nak : Király Antal „A gyümölcsfa nemesítés és 
alakítás1* rol, ( hira László pedig „A gyümölcskert 
alakítás" ról. — Kérjük a közönséget, ezen gya
korlati es veghetetlenül fontos előadásokra minél 
nagyobb számban megjelenni szíveskedjék.

jTfta. Ma egy hete este fi—7 óra közben 
Bethlen pusztán nagy tűz volt. Ismeretlen okból 
kigyult egy csűr és teljesen elhamvadt.
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— Halálozás. Általános megdöbbenést és 
mély részvétet keltő halálozás történt e hó 24 én 
a délutáni órákban városunkban. Rövid, d< kínos 
betegség után meghalt I)r. Pogány Gerö gyakorló 
orvos szelíd és müveit lelkű neje : Gelich Emma 
grófnő. A halálozás hire villámgyorsan terjedt az 
egész városban és seregestül tódult a részvét ki
fejezésére intelligens közönségünk a gyászházhoz, 
a mi eléggé bizonyítja, hogy a véghetetlenül ked
ves és szeretetreméltó nÖ köztiszteletnek örvendett. 
— A múlt évben meghalt egy kedves kis lánykájuk 
Pogánytknak és ez a csapás annyira megrendítette 
egészségében a különben is gyenge Pogány nét, 
hogy folyton kiizködnie kellett. Most aztán, hogy 
már kezdett belenyugodni a változhatatlan sorába, 
egy súlyos betegség: hashártya g\ uladás támadta 
meg, mely kórral képtelen volt megküzdeni és ki
szenvedett. — Temetése f. hó 26-án, tegnap délután
3 órakor ment végbe a helybeli es vidéki intelli 
gens lakosság igen nagy részvéte mellett. A ko 
porsót teljesen elborították a helyből es vidékről 
küldött szebbnél szebb koszorúk. — A mélyí ti súj
tott család a következő gyászértesitést adta ki : 
„Dr. csehi Pogány Gerö nagymihályi körorvos. 
Aurora leánya. Gróf Gelich Rikárd es. es kir nyug, 
tábornok, úgy a maguk, valamint számos rokonság 
nevében, fájdalomtól megtört szívvel jelentik a 
szerető hü hitvesnek, legjobb anyának és egyetlen 
leánynak Dr. csehi Pogány Geröné szül. Gelich 
Emma grófnőnek, élete 39 s boldog házasságának 
20. évében 1898. évi január hó 24 ik napján d. u.
4 órakor rövid szenvedés után történt gyászos ki 
múltát. A megboldogult hült tetemei f. hé* 26 án 
d. u. 3 órakor fognak a nagymihályi sirk*rtben 
örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise 
áldozat pedig folyó hó 27 én reggeli 10 órakor 
fog az Egek Urának bemutattatni. Áldás és béke 
lengjen drága porai felett!“

— vihar. A hét folyamán, különösen
éjjelenként, roppant nagy szélviharok voltak e vi 
déken, úgy’ annyira, hogy több helyen nemcsak a 
távirati sodronyok szakadtak szét, de az oszlopok 
is kidőltek, minek folytán a távírdát használni sem 
lehetett.

— Az önsegél yzó'-egyesület most már 
teljesen rendben van minden bútorzattal és egyéb 
felszerelésekkel és az egyöntetű ügyvitel elől el lett 
hárítva a legkisebb akadály is. A tagok száma 
még mindig örvendetesen szaporodik és ez idő 
szerint körülbelül 2500 betét lett tényleg befizetve.

— Meghívó. A málezai kaszinó tagjai ál 
tál a kaszinó 25 éves fennállásának emlékére 
1898. évi február hó 12 ik napján, a kaszinó he 
lyiségeiben a helyi*, li iskola javára, jótékonyezélu 
batyu bál rendeztetik. Beléptidij személyenkint 2 
korona. Kezdete este 8 órakor. Kéretnek a hölgyek 
egyszerű öltözetben megjelenni.

— Borkóstoló. A zemplénvármegyei gaz 
dasági egyesület a Tokaj Hegyalján már évek óta 
megindult s a jelenben örvendetes lendületet vett 
szőlő újjáépítés által a múltban nyert tapasztalatok 
alapján elhatározta, hogy az újonnan telepített sző 
lökről szűrt borokat a nagy közönségnek és a ke 
reskedő világnak bemutatván, annak jóságáról, 
zamatosságáról, és legfőképpen értékéről bizonyi 
tékot szolgáltasson az érdeklődőknek. E czelbol a 
folyó év február hó 15. napján d. e. fél 10 órakor
S.-A.-Újhelyijén, a vármegyeháza nagy termében 
borkóstolót rend z, a mely borkóstolón csakis olyan 
borokat fog bemutatni, a mely borok a tilokszera 
pusztítás után újonnan telepitett szőlőkben termett 
és kizárólag bortermelők tulajdonát kepezi. A bor 
nagykereskedők, valamint a fogyasztó közönség 
érdeklődésébe ajánljuk ezen életrevaló eszmét és 
az általa elérni szándékolt dicséretes törekvést. A 
Tokaj Hegyalja régi hírneve kiállja a borkóstolón 
is a tüzpróbát. A jury február 14 en <1. e. fogja 
tartani ülését.

— Örvendetes hír. Lapunk egy tudós 
munkatársa: Dr. Weiszbcrg Zsigmond, mint érte 
sülünk, lakását Budapestről állandóan szülővárosába 
Ilomonnára teszi át. Mi nagyon örülünk, hogy 
jeles tollú munkatársunk közelebb lesz hozzánk, 
mert hihetőleg még gyakrabban közölhetjük 
kitűnő dolgozatait, de hogy ő örül e ezen nagy 
változásnak, n* m tudjuk, mivel csak egészségi okok 
miatt kénytelen Budapestet elhagyni.

— Terebesi bizottság. A szomszédos Tők* - 
Terebes községben önsegélyző egyesületet szándé

koznak lét* siteni és hogy az előmunkálatok megtétele, 
valamint az ügykezelés megkönnyítve legyen, egy 
három tagú bizottság lett kiküldve azon czélból, 
hogy a helybeli önsegélyző egyesület* t megtekint
sék és áttanulmányozzák az ügyvezetést.

— Vasúti szerencsétlenség. A napokban 
hajnalban Miskolczról Szerencsre robogó vonat 
Harkány c.> Szerencs között egy IS éves inád- 
zo in bori leányt elgázolt. A h ány elcsúszott s ijed
tében nem tudott hirtelen felkelni. A kerekek a 
fejét roncsolták össze.

— A tó'ke-terebes gálszées kupi — 
eperjesi vasút építési ügyéi*. n Dr. Policzer 
fővárosi ügyvéd az engedményesek képviseletében 
f. hó 11-én Sátoralja-l’jhelyben járt, hogy vasút 
ügyének mibenállásárol magának tájékozást szerez
zen. Dr. Policzer innen hasonló czélból Gálszéesre 
ment, innen pedig Varaiméra és Eperjesre, ügy 
értesülünk, hogy a közigazgatási bejárást már a 
jövő hónapba fogják megtartani s utána az elő
munkálatokat is megkezdik.

Pálinka helyett tea. Máramnros tár
sadalmának dicséretére válik az alábbi hir, mely 
arról tanúskodik, hogy törődik munkásosztályának 
sorsával. Máramnros vármegyében igen elterjedt a 
mértéktől* n pálinkaivás, mely egész generácziók 
szervezetét megrontotta, elsatnyitotta. Pár év óta 
lelkészek, tanítók, jegyzők, községi elöljárók igye
keznek, hogy a népet a pálinkaivástól elszoktassák 
s a theaivásra szoktassák. Sokhelyt, különösen a 
felsővidéken, az úgynevezett Verchovinán — hol 
pedig igen divat a pálinkaivás — mértékletességi 
egyletek alakultak, melyek a theaivást szoktatták 
meg a néppel. Igen sokan a legnagyobb iszákosok 
közül tettek fogadást a pap és a jegyző előtt s 
megtartják : nem isznak pálinkát. Az emberin** 
spiritusz legrégibb otthonában most azt gondolja 
az utaz*’*, hogy nagy Muszkaországban jár, mikor 
látja a theázó és czigar* ttázó foldmiveseket. A pá 
Unkáról való leszokás egészen visszahozza testük 
rugékonyságát. A jó példa dicséretesen terjed. Saj 
nos, de szomorú való, hogy hazánk sok, más vi
dékén is divatos a mértéktelen pálinkaivás, s igy 
talán ezen vidékeken is okulva a máramaros-me 
gyei eredményeken, hozzá kellene látni hasonló 
egyletek alakítására.

— Monory Sándorról a „Szinészeti 
Közlöny “-ben a következőket olvastuk. ^Monory 
Sándor, mind sajnálattal értesülünk, betegsége 
miatt kénytelen volt egyelőre a sziniigazgatástól 
visszalépni. Monory Pesten gyógykezelteti magát, 
ezen idő alatt a társulat saját felelősségére folytatja 
az előadásokat Monory igazgat*’* fölszerelésével.

— Fneklész-ta nitói kinevezések, liépay 
Bazil csecsehói tanító Ubrezsre é. tanítóul ; özv. 
Simon Miklósné szül. Trusza Berta tanitónőjelölt 
a lueskai IV ik iskolához s. tanítónővé ; kineveztetek.

l{uthén~kérdés a beregi felvidéken.
Barta Ödön. a felvidéki választókerület országgyü 
lesi képviselője egyike azoknak, a kik a nyomor 
ral küzdő ruthén nép segélyezésén* k eszméjét 
annak idejéb' n felszínre hozták és a most már 
országos rokonsz* nvvel felkarolt ruthén mozgalmat 
megindították. Azóta a nevezett képviselő minden 
igyekezetét arra fektette, hogy ezen üdvös mozga
lomnak remélhető sikereit a választók • Tűidéhez 
tartozó ruthének javára a legteljesebb mérvben 
biztosítsa. Csupán a siker érdekében szükségesnek 
mutatkozó teendőknek a halmaza volt eddig is az 
oka annak, hogy a választóközönsége sorsát annyira 
szivén viselő képviselőnek e kérdésbe fektetelt re
ményei az első éven belül és az összes vonalokon 
nem teljesülhettek. Most azonban biztos értesülése
ink alapján örvendetes hirt kezelhetünk a felvidék 
kel Barta képviselőnek a szakminisztériumokhoz 
és a miniszterelnökséghez a felvidék ruthén lakó 
sok specziális helyzetének figyelembw. telével b*> 
terjesztett javaslatai a közeli megvalósulás előtt 
állanak. Egán Ede miniszteri biztos felsőbb helyréi 
vett utasításra a jövő hónap folyamán a felvidéki 
járásba jön. hogy azt a képviselővel együtt ben 
tazza, az ottani lakosság bajairól személyesen meg
győződjék és az orvoslás módozatait a képviselővel 
és a felvidéki értelmiséggel együtt megállapítsa, 
íme a legszerencsésebb és a legnemesebb formája 
annak, hogyan lehet egy jó érzelmű mostoha sors 
sál sújtott népelemet a tönkrejutástól megmenteni 
és a sociaiistikus törekvések csalfa csábjaitól és 
mérhetetlen veszélyeitől megóvni. A mostani or

szággyűlési cyklus első ülésszaka bezárult s annak 
végén felvidéki népünk ebben nyeri képviselőjétől 
a legszebb beszámolót.

— Honvéd törzsezred Vngvárt. A hon
véd* Imi minisztériumban 8 uj honvéd ezred föl
áll itását tervezik, a melynek fölállitási munkálatain, 
— hir szerint, — már serényen dolgoznak. Az uj 
ezr* dek kreálása az 1899. évre van tervbe véve 
és ezek egyikének törzse (Jngváron lesz hallomás 
szerint elhelyezve.

— A pápa ajándékai. A pápa őszentsége 
hatvanéves papi jubileumára hat millió frank ér 
tékii ajándékot kapott. A főbb ajándékok követke
zők : 1. norfolki herczeg egy 200.000 frankos pénz
tári utalványt küldött. 2. A spanyol regeuskirálynö 
lOO.tMX) frankot aranyban. 3. A német császár 
50.000 márkát aranyban. 4. Az osztrák püspöki 
kar 100.000 forintot aranyban. 5. A magyar her- 
czegprimás 100.000 forintot aranyban. 6. A czár 
egy nmek gyűrűt. 7. A czárné egy gyönyörű 
ereklyetartót. 7. A Sacré-Coeur apácza-rend egy 
olvasót, melynek Ave Máriája Louisd’orokból, 
Miatyánkja 50 frankos aranyokból, keresztje pedig 
6 darab, 100 frankos aranyból van összeállítva. 
Ezekhez járulnak még királyunk, az amerikai püs
pökségek, a szultán s a franczia köztársasági el
nök már említett r* mek ajándékai. Szerzetesek 
és egv*‘s papok 72 tárgyat küldtek a pápa öszent- 
ségének összesen egy millió frank értékben.

— Halálozás Magyarországban. 
gunkban évenkint körülbelül 450,000 ember hal 
meg úgy, hogy minden 1000 lélekre esik 29 halá
lozás. Hogy más államokban mily kedvezőbbik 
a közegészségi viszonyok, kitűnik abból is, hogy 
Ausztriában 1 <MN> ember közül 27, Angliában 16 
ember hal meg. Hogy pedig a közegészségi viszo
nyok nálunk évről évre javulnak kitűnik abból, 
hogy l-SSO ban 1000 ember közül 37. 1892-ben
32. 1893-ban 30, 1895 ben 29 és 1897-beu már 
csak 2K halálozott el.

— Nagy feltűnést keltett országszerte 
itthon és a müveit külföldön Havas Gyula dr. kir. 
tanfelügyelő gyakorlati nevelésügyi közlönye a Ko
lozsvárott megjelenő „Magyar Pestalzozi". Németor
szág nagytekintélyű világlapja a „Harnb. Corresp.“ 
rokonszenvesen ismerteti a magyar irodalmi vál
lalatot, amely — idegenben is tiszteletet szerzett 
a magyar sajtónak és törekvésének. Dr. Havas 
n ndkiviil fontos lapját különös figyelmébe és pár
tolásába ajánljuk a müveit szüléknek, tanítóknak 
és olvasó köröknek. < >ly szaklap ez, a mely min
denkinek a lapja, a kinek érzéke van a nevelés 
elsőrangu fontossága iránt. 2-ik számában a vete
rán honatya, Madarász József is megszólal, Beksics 
Gusztávné a nőkérdés iskolai vonatkozásával fog
lalkozik. Találkozunk Öreg dr. nak ; a hírneves 
német pedagógus, Geort stb. stb. nevével. A tár
ozóban Eötvös államtitkárja az őr* g Szász Károly- 
nak jellemrajzával, születése napja 100 ik évfor
dulóját ünueplík. Eredeti tudósítás, számos érdekes 
hir stb. Minden közleménye élvezetes, tanulságos. 
Es végül kiemeljük, hogy Gr. Csáky Albin 100 
korona pályadijat tűzött ki egy erkölcsi kérdésre. 
„Magyar Pestalozzi“ előfizetési dija évi 8 korona.

— Felhívás!! Mindazok, kik makacs csu 
zos és köszvényes bántalmakban szenvednek s 
hiába használtak szereket avagy gyógyfürdőket, 
küldjék be czimeiket Zoltán Béla gyógysz* rtárá- 
nak (Budapest, Szécln nyi-tér) s ingyen megkapják 
a csodahatásu Dr. Johnstn kenőcs (1 üveg ára 
1 frt) használatának leírását. E szer hatása kitűnő, 
mert még a legrégibb csuzos és köszvényes bajo
kat is bizton meggyógyítja.

A ^Borsszem Jankó és „Mátyás 
J)iáku élczlapok állandóan kaphatók Landesman 
B. könyv- és papirkeresk*désében.

— lh\ Johnsen, híres orvos hagyatéka 
azon reczept, mely szerint a Dr. Johnsen kenőcs 
készül. E szer használatának leírását ingyen küldi 
meg a Zoltán i'v\o gyógyszertár (Budapest, Szóchonyi- 
tér) mindazon csuz és köszvényes betegeknek, kik 
czinniket beküldik. Az elismerő levelek ezrei 
bizonyítják a szer (1 üveg ára egy forint) párat
lan csodás hatását.
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CSARNOK.
A herczeg álarczban.

A megye székhelyére öt-órai késéssel érkezett 
az Erdélyből jövő gyorsvonat. Esti bét óra volt. 
Az utasok, kettőjük kivételével. az uj, csinos, 
villaszerű iudóház éttermébe siettek és éhesen s 
kelletlenül foglaltak helyet a terített asztalok m-1- 
lett. Éhesen: a napok óta tartó szokatlanul erős 
hófúvások következtében sok akadálylyal és nagy 
késedelemmel megtett ut miatt; s kelletlenül, mert 
az állomáson nem a szokott öt pervzet, hanem há 
rom órát kiáltottak várakozási időül. Három óraS 
még mennyire van innen az utolsó állomás : 
Budapest .* Csakhamar híre ment, hogy a kik az 
első-osztályú kölön-kupéban maradtak: Ernő her 
cieg, lovassági tábornok és egy kapitány, az ad
jutánsa. A fiatal kapitány ugyanis néhány perez 
múlva az étterembe csörtetett, maga elé hivatta a 
vendéglőst s tudatta vele, hogy „Seiner Durch 
laucht“ részére vigyenek mielőbb négy fogásos 
két teritékii kitűnő ebédet legjobb borokkal és 
pezsgővel a kupéba. Aztán az állomásfőnökhöz 
sietett s tudakolta, ha nem lehetne-e különvonatot 
rendelni. Az állomásfőnök kétségbe volt esve. Íme, 
milyen könnyen szerezhetne ö most hervadhatni - 
lan babérokat (ez a frázis jutott eszébe) egv rend
jelre, de nem lehet! Se hogy se lehetséges.' Még 
az is kérdés, ha három óra leteltével tovább indul 
hat-e a gyorsvonat.

A megye székhelyén az estére volt tervezve 
a főispánné védnöksége alatt álló „első megyei 
jótékony nőegylet“ elité álarezos bálja. A fiatal 
Dániel Gyuri, megyei aljegyző, a bál főrendezője, 
a megyei aranyifjuság több tagjával épen a rendes 
esti sörözés élvezetének hódolt a vasúti étteremben, 
mikor megtudta, hogy Ernő herezeg itt van.

— Meg kell hívnunk a bálra. Micsoda sláger 
lenne az. ha eljönne! . . . Futok a méltóságos 
asszonyhoz engedélyért. Fiuk, ha ez sikerül, nem 
telik bele egy év s én leszek a főjegyző ! Es . . .

Felugrott, az állomás előtt fiakkerbe dobta 
magát s a megyeházára hajtatott. Beküldte név
jegyét a méltóságos asszonyhoz s néhány perez 
múlva előtte állott.

— Méltóságos asszonyom .’ A bál ... a mai 
álarezos bál . . .

— Ne rémítsen. Dániel ! Talán nem tart 
hatjuk meg s lefőz minket a „megyei izraelita 
jótékony nőegyesületu ?! . . .

— Ah, fényes lesz! Isteni! . . . Itt van 
Ernő herezeg, lovassági tábornok! Gondolom Er
délyből jött, a hol vadászott, de a hófúvások . . . 
szóval : a vonat három óra hosszat itt áll. Már 
pedig három és hét az tiz. A bál pedig kilenczkor 
kezdődik. 11a meghívjuk s ha eljön : ott lehet 
háromnegyed tízig ... A herczeg! A mi bálun
kon! Háromnegyed óra hosszat!!! . . . S tízkor 
tovább utazhat. Méltósága, az „izraelita jótékony - 
megpukkadna mérgében !

Az elegáns, még mindig elég fiatalos főispánné 
areza ragyogni kezdett az örömtől és büszkeségtől.

— Dániel, maga remek ember! De mit te
gyünk. hogy a herczeg eljöjjön ?!

— Méltóztassék megengedni, hogy méltóságod 
nevében a legalázatosabban meghívhassam, a többi 
aztán az én dolgom.

— Gyuri ha ez magának sikerül, akkor . . . 
örökre hálás leszek. Érti!? .... Csak ennyit 
mondok.

Dániel haza hajtat, öt perez alatt átöltözkö
dik : frakk . klakk-, lakkba, — aztán nosza vissza! 
Az indóházkoz.

A söröző kompánia még együtt ült.
— Most vagy soha! Ez a jelszó, fiuk! — s 

ezzel kisiet a perronra.
— Hol az állomásfőnök ?! . . .
— Aranyos pajtikám, drága Pokrócz Adó 

mom, száz darab regalitász hever az asztalodon, 
ha kicsinálod, hogy engem Ernő herczeg a kupé 
bán fogadjon.

— Barátom, ez lehetetlen. Mikor a vendéglős 
fél óra előtt összelármázta a pinezércket. hogy itt 
a herczeg! Ernő herczeg! egy csomó <inber mind
járt odasietett a kupéja elé. mire annyira dühbe 
jött, hogy lebocsátolta az ablakfüggönyt, az adjutáns 
pedig a nyasamra küldötte: értsem meg, tudjam 
meg. hogy a herczeg inkognitó utazik, gondoskod 
jam tehát, hogy senki őt zavarni ne merészelje. 
Barátom, ha én most ennek az adjutánsnak szól 
nők : fölspékeliu a kardjára, annyi szent!

— De hát mit tegyek ?!...-
S mire visszament az étte rembe, a főispánné 

inasa inár ott várakozott rá illatos kis levéllel.
„Kedves Dániel! Egek a kíváncsiságtól. 

Tudassa azonnal: jön a herczeg? Válaszát várva 
várja hálás tisztelője . . ."

A kompánia is kíváncsian várta a választ. 
Dániel arczárói hullott a verejték. Néhány pilla
natig elgondolkozott, aztán hirtelen névjegyet rán
tott elő valamelyik zsebéből s plajbászszal gyorsan 
ráírta : Méltóságos asszonyom ! A siker fényes. A 
herezeg okvetlenül eljön. De — álarczban s adju
táns nélkül. Mély hódolattal csókolom kezeit". . . 

Az egvik pinczérrel levélboritékot hozatott s a 
választ elküldte a főispánnénak.

— Nos kérdezték a sörözök eljön ?
— ( fkvetleiiül. De — álarczban adjutáns 

nélkül. Értitek? Most pedig sietek. Fél kilenczre 
már mind olt legyetek . . .

Ezzel ismét kifutott a perronra az állomás- 
főnökhöz.

— Öregem, a száz regalitászt mégis megka
pod. De egy feltétel mellett. Ha véletlenül kérdez
nék tőled, hogy bent voltam e a herez< gnél ? 
mondd: igen. Tréfa az egész. 1 edd meg.

— Itt a kezem.
Dániel Gyuri behajtat a városba.

*»*
Az idő gyorsan midik, sid, száll, ah, repül, 

mint a villáin, még másfél óra s neki ott kell 
lennie az álarezos bálon a — herczeggel. „Örökre 
hálás leszek. Érti ?“ Ezt mondta a szép főispánná, 
a kinek a lánya még százszorta szebb. Nincs az 
égnek egyetlen egy ily csillaga se, mert nincs az 
• •gén olyan csillag. m. Ivet tízezer hold venne kö
rül. Szépség és gazdagság ! S ez az aranyos angyal 
az övé lesz, az övé, bár sokkal kevesebb örökség 
vár reá. mint a leányra, de ért ahhoz, hogyan kell 
az emberek s különösen a főispánné hiúságának 
hízelegni. Éppen kapóra jöttél, herezegem!

A herczeg — álarczban.
Van Dániel Gyurinak egy ösmerőse, a ki 

valamikor fiatalabb éveiben jó napokat élt, katona 
volt, huszártiszt, de elluinpolta minden vagyonát, 
pedig volt bőven, rangjáról le kellett köszönnie, 
most pedig öregebb napjaiban ügyvédi irodában 
másolgat. Napidijas. Visszavonultan él valami nő
vel ; dolgozik, szegény, mint a templom egere s 
nem láthatni sehol az irodán kívül. A városban 
alig (ismerik. Ha többet látnák, talán feltűnnék 
még mindig elegáns tartásu magas alakja miatt, 
mely a kopott ruhák daczára is elárulja az egykori 
gavallért.

Dániel is juttatott neki néha munkát, melyet 
ez gyorsan elvégzett s melyért aztán Dániel Gyurit 
dicsérték meg a megyeházán s részesítették extra 
honoráriumokban.

Most hozzá siet. Szavát veszi, hogy nem fogja 
őt elárulni soha azokért, a mikre most kéri. Kéri 
pedig arra, hogy jöjjön cl ma este az álarezos 
bálra. Alarczot, jelmezt ő szerez neki. Viselkedjék 
úgy. mint egy herczeg. Legyen méltóságos és 
nyájas, különösen a főispánné és kánvá iránt. 
Monoklit kap s ezzel játszók előkelőén. Kap kot 
aranyat is. Az egyiket adja a pinezérnek, mikor 
a teremb n valami frissítőt kér, a másikat pedig 
majd akkor, ha a vasúti iudóház előtt, a bálról 
jövet, vele együtt kiszáll a kocsiból. Csak vele 
együtt, nem engedve meg, hogy a főispán vagy 
bárki más kikisérje. A vasúti iudóház előtt várja 
őt meg gyalog valahol a sötétben, már álarczban ; 
S mikor a főispánék kocsijával ott megáll, álljon 
elé. Majd ő igy szól: „Ah, hcrczegséged itt ? !..- 
„Mire igy feleljen:- Igen, kijöttem kissé a friss 
levegőre. Ep jó, hogy Kolozsvárt is álarezbálon 
voltam s igy magammal hoztam a jelmezemet. 
Ah. ez itt a főispán ur? Nagyon kedves, hogy 
meghívtak44 stb. stb. Szóval mindenre betanította, 
felöltöztette, pénzt adott neki, két aranyat (útköz
ben kérte kölcsön a főpinczértől) s mikor Dániel 
Gyuri, mint főrendező a főispánnal együtt a főispán 
elegáns fogatán az indóház elé ért: tényleg csak
hamar előttük termett a — herczeg.

— Kegyelmes herczeg! — kezdé a főispán. 
— Mily nagy szerencse, mily kiváló megtisztel
tetés . . .m

— < írülök, hogy kedves városukat láthatom, 
habár csak rövid időre is . . .

A szálloda nagyterme zsúfolásig telve volt 
kilencz órára. A főispánné és leánya s többen az 
előkelőbbek közül álarcz nélkül várták őt, — ki
nek jöttét már mindenki tudta, a herczeget.

Mikor belépett a főispán és Dániel Gyuri 
kisért tőben : a zenekar a „Gott erhalte-t kezdte 
huzni s a főispánné eléje sietett s mélyen ineghaj 
tóttá magát.

— Méltóságos asszonyom, gratulálok, a bál 
valóban nagyon szép. Festői. Ah, ez a szép kis 
asszony talán a nővére? . . .

A lányom.
(S folytatja, a hogy Dániel Gyuri betani 

tóttá. i
Talán bizony jegyese ennek a szóik mes 

fiatal embernek, a ki engem ide meghívott?
A főispánné zavartan hallgatott. A főispán 

hajlongott:
— Még nagyon is fiatal . . . hiszen lehetsé

ges. hogy herczegségodnek igaza van, azaz, hogy 
kegyelmes herezegsógednek mindig igaza van. . . 

Majd értesíts- nek az eljegyzésről.
Ezzel leült a számára fbntartott karszékre. 

De csak rövid n» hány perezre.
— \’< z< ssen a buffetbe, mondá a főispánhoz. 

Még csak rövid negyed órát maradhatok itt. siet
nem kell a vonatra. Ah, ugvis annyit késem. Sze
retnék nn ginni < gv pohár pezsgőt. . .

Csakhamar durrog a dugó a pezsgőpalnczk- 
ból. S maga a főispán tölt a herczeg poharába.

— Hm! nem rósz!

Szegény napidijas. Már évek óta min iszik 
semmit. Ha csak néha egy két deczi fröcscsöt.)

— Az urak nem isznak ?
— Ha herczegséged megengedi?
Igyanak. Éljünk csak le ide. Kérnék még 

egy pohárral.
Fölhajtja.
— Igazán nem rossz. No még egygyel!
— Valóban megtisztelő — mondja a főispán, 

hogv kegyelmes herczegem ily kitünően érzi 
magát körünkben.

— Mondhatom : kitünően. No még csak egy 
gvel. De egv kis harapni valót is hozzá. Ilejti, 
higyje el méltóságos uram, a magamfajta szeren
csétlen szegény ember ritkán jut az ilyesmihez.

— Mily szellemes, kegyelmes herczegem !
— Sokat kell körmeim azért a nyomorult 

egy forintért naponkint. Igazán szop lenne, ha 
valahogy bejuttatna a megyéhez. . . .

Dániel Gyuri integetett. Az ördögbe! Ez 
ugyan máris becsipett. Jó lesz indulni.

— Kegyelmes herczegem. Talán a vonat 
miatt, ha . . . parancsolni kegyeskedett, figyel
meztessem, ha az indulás ideje elérkeznék . . . .

— Induljon az öregapád ! Én most kezdem 
csak magam jól érezni. Tölts pajtás . . . igy la ! 
hm! nem rósz! A hidegsült is jó . . . hajh! vala
mikor milyen murikat csaptam én ! . . . Majd 
viszek haza ebből a sültből az asszonynak is. Ne 
Ítéljétek el. Nem házasodtunk még meg, de elve
szem, mire egy kis pénzem lesz. Jó nő. becsületes, 
jobb napokban kedvesem volt, most velem van, 
szeret, még mindig szeret . . . dolgozik mint egy 
cseléd! Igyunk! Bolondság ez az élet! Ma ily«n, 
holnap olyan . . . még csak egy óra előtt is nem 
is álmodtam, hogy én még ma pezsgőzni fogok s 
ime: egyszerre beállít hozzám ez a fin, sok min 
dm bolondot összebeszél, még két aranyat is ad 
nekem . . . ezt ina mind eliszszunk . . . nem, 
nem. csak egyet, a másikat haza viszem az asz 
szonynak ; hadd legyen neki is jó napja! . . . Azt 
mondja : legyek herczeg, a színészektől hozott ál 
arezot, ruhát . . . de milyen bolond is lettem én 
vén létemre . . . eh, dobjuk le az álarezot, úgyis 
meleg a fejem . . . rég nem ittam már! . . . igyunk ! 
. . töltsétek., hahaha, egy napidijas, a ki pezsgőzik ..

***
Igen, igen, az „izraelita jótékony- másnap 

majd megpukkadt, de — nevettében.

felelős szerkesztő; (iái I ilmos.
Kiadó-tulajdonos: Lamlesniaa li.

HIRDETÉSEK.
Szabolcs vármeyyében eladó 

eytj lö év óta fennállót jét for
galmú személyes jogú

G r 6 G YSZEli T í li.
Ára lfí.OOO frt. Fölrilágositást 
ad Szobonya Nándor, N.-Mlhály.

7. vgh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajt • az. 1MH1. évi 6c t.-cz. .102 

§-a értőimében ezennel közhírré teszi, hogy a szobránczi 
kir. járásbíróság 1M97. évi B. 100 száinu végzése követ
keztében Breuer Hurinan munkácsi lakos javára Brvuer M-'-r 
német-porubai lakos ellen 75 frt s jár. erejéig 1897. évi 
decz. hó 6-án foganatosított kielégítési végrehajtás alkalmával 
lefoglalt és 911 frtra becsült bútor, ágy és ruhanemű s 200 
öl tűzifa és épületfából álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a szobránczi kir. jbiróság 104/1898 
sz. végzése folytán 75 frt tőke, ennek 1896 évi október 
hó 6 napjától járó 6°/e kamatai s eddig összesen 19 frt 49 
krban biróilag megállapított költségek erejéig Németporubán 
alperes lakán leendő eszközlésére 1898. évi február hő 
4 napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy 
fenti ingóságok az 1881. évi 60. t.-cz 107. és 108. §§-ai ér
teimé ben kés/.pénz.tizetés mellett.a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Hzobránczon, 1898. évi jan. hó 2. napján.
Lajos,

kir. bir. végrehajtó.

532 szám.

ik97. v.g. Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881 évi LX. t.-cz. 

102 § -i értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a saujhelvi 
kir. törvény-z-'k 1897 évi 105,88 sz.-iinu végzése következtében 
/>/■. KrUnrr Miháltf ügyvéd által képviselt (Jriimttein 
Abrakain jas ára Weinberger József ellen 100 frt a jár. erejéig 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 470 
trtra becsült cséplőgépből álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. jbiré.ságnak 7713/97 
számú végzése folytán Ion frt tőkekövetelés, ennek 1897 
évi okt ho 30 napjától járó 6% kamatai és eddig összesen 
.;•> trt 2o krban biróilag m..r megállapított költségek erejéig 
alperes falkusi laka-.in leendő eszközlésére 1898. évi feb
ruár hől-sö napjának d. e. 10 órája határidőül kitü
zetik '•« ahhoz a venni szándékozok oly niegjegyz.'-ssel hi
vatnak meg. hogy az el intett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
1‘’".^es 108 <í-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni.

Kelt X -Mihályon, 1898. évi decz. hé. 24 napján.

Gál Vilmos 
kir. bírósági végrehajtó.
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ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY-TARSULAT BUDAPESTEN.

GÖZCSÉPLÖINK
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak.

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges összes 

gazdasági gépeket gyártja. 23 
Részletes árjegyzékkel és szakba vágó felvi
lágosítással szívesen szolgálunk díjmentesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezösködésre 
készséggel adunk kimerítő és felvilágosító 

választ.
Felsómagyarország vezérképviselője : 
KnLEirr miksa.

Nagy-M'hályon Barnai-szálloda 2. szám.

.4*. .4*.a.4x4í’ & dfexÉkifex &
Barnái ^iuIof 

a „K o •“-hoz czimzett szállodája 
Sztáray gróf kastélya átellenében 

ZL-T a g- y- i h á 1 y o n.
Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXXIII. törvényczikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42.
n n " " . 54.

„ n , 60.
Feszt-féle Vinnai gyöngy . 1.00.
Hegyaljai szamorodni . 1.50.
889-iki , • ffyógybor . 2.00

Az orvos urak b. figyelmébe!
Tokaji asszú gyógybor 
legf. . ’
Ménesi veres asszú
Szyrmiai régi szilvórium

1 liter 3.00 
„ 4.00
„ 5.00
„ 1.50
„ 1.50

A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez
ségi lég olcsóbbak.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy üzletemben állandóan friss 
csapolásu kőbányai ser, villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható.
Ebéd, vacsora, hideg és meleg éte
lek a nap minden szakában étlap sze

rinti rendes árak mellett kaphatók.
Az utazó közönség szives figyelmébe ajánlom

újonnan renovált vendégszobáimat.
— Tavas istállók és koesiszinek. — 33

A helybeli és vidéki közönség szives tudo
mására hozom, hogy nálam evőeszközök, tá
nyérok, tálak, poharak stb., melyek nagyobb 
vendéglátásokhoz szükségesek, mérsékelt díja
zásért kölcsön adatnak.

t

* Josefoüits Boris i?
női ruha készítő műterem 

Uaey-Mihály.

Van szerencsém a n. é. hölgyközönség 
V szives tudomására adni, hogy több oldalról 

tett felszólításnak engedve, hosszabb ideig 
liécsben időztem, ahol divatos női ruhák 
elkészítésére a legújabb

franczia-, angol-, és orosz
szabást

sajátítottam el, úgyszintén a legelőkelőbb nöi- 
divat szalonokból a legújabb modelleket hoz
tam és azon kellemes helyzetben vagyok, a 
t. hölgyközönséget a legnagyobb megelége
désre kielégíteni.

Becses pártfogásukat kérve, tisztelettel
Josefovits Boris.
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MEGHÍVÁS
A nagymihályi kereskedelmi és hitelbank részvénytársaság 

részvényesei
----------  az 1898. évi február hó 3-án, délelőtt 10 órakor 1 1

az intézet helyiségében tartandó

évi rendes közgyűlésre
ezennel tisztelettel meghivatnak.

KozgyiUési tárgysorozat:
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése a lefolyt üzleti évről.
2. A mérleg előterjesztése, és a felmentvény megadása.
3. A tiszta nyeremény mikénti felosztása iránti határozathozatal.
4. 9 igazgatósági és egy felügyelő bizottsági tag megválasztása.
5. A jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

Kelt Nagy-Mihály, 1898. január 25 én
DG

Az igazgatóság.

varrógépraktára Nagy-Mihályon.

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, 
hogy varrógép-raktáramat ideiglenesen a föutczán 
levő Eichenbaum Em. órás üzletébe (Friedman 
Simon ur üzlete átellenében) helyeztem át, ahol kitűnő 
varrógépek 5 évi jótállás mellett, részlet fizetésre is 
kaphatók.

T. vevőim kényelmére a részletfizetések ugyanott 
eszközölhetők.

Mindennemű géprészek, u. in. olajozok, csavar
húzók és valódi angol aczéltük olcsón kaphatók.

A n. é. közönséif pártfogását kérve, tisztelettel
Spire Ignácz.

■= Zemplénmegye legnagyobb

Mindennemű
NYOMTATVÁNYOK

LANDESMAN B. NAGY-MIHÁLY.
«. m. községi-, ügy

védi-, köz- és körjegy

zői hivatalos, továbbá 

tokai ékpénztári és 

egyéb intézeteknél 

szükségelt nyomtatvá

nyok, báli és lako

dalmi meghívók, táb

lázó tok. gyászt apok, 

névjegyek, egyházi-, 

iskolai- és uradalmi

nyomtatvanyok, fal

ragaszok, stb. stb. a 

legrövidebb idő alatt 

pontosan készíttetnek

A nagyérdemű közönség szives figyelmébe ajánlom 
már 12 év óta fennálló, l nagy angol gyorssajtóval, 9 segéd
géppel és a legmodernebb betűkkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

Eősulyt fektetem arra, hogy a nálam megrendelt nyom
tatvány, legyen az. bár a legegyszerűbb czélra szolgáló is, 
tiszta, hibátlan, tetszetős és pontos kiállításban kerüljön 
ki a sajtó alól.

Közvetlen özszeköttetéseim a legnagyobb papírgyárak
kal lehetővé teszik, hogy nyomtatványaimhoz a legjobb 
minőségű papirost adjak s azokat a legj Hiányosabban szá
mítsak.

Kérem a n. é. közönséget, hogy nagybecsű bizalmuk
kal és rendeléseikkel vállalatomat, úgy mint eddig, ezután 
is megtisztelni szíveskedjenek. Egv hozzám intézett levele
ző-lapban kifejezett kívánságra bárhova szívesen küldöm el 
intézetem képviselőjét, ki a szükséges felvilágosítással é» 
költségvetéssel is szolgál. Kiváló tisztelettel

LANDESMAN B.
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A NAGYMIHÁLYI KERESKEDELMI ÉS HITELBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

az 1897. évről. I
MÉRLEG-SZAMLA

Főkönyvi Vagyon (fHítrak rték Főkönyvi Teher Osztrák érték
lapszám írt kr. lapszám fit kr.

199
II/5
173
30
11 

1H4.7 
192.4 20011/7

195
113, 198

Pénztárkészlet
Váltótárcza __.................. ..
Előlegek értékpapírokra ... 
Kölcsönök kötvényekre
Szerelvények 20% leirás után 
Folyó számlái adósok _____
Átmeneti kamatok __ __ __
Kétes követelések és óvás dijak

12256
349574

10065
9165
363 

1018 
1263
308

08 
51

69
77
12 
01

0
44
»/.

198
II/.

119. 175
31, 185, ll/6

Alaptőke ...    ...   
Tartaléktőke    ...   
Betétek .... ....
Visszleszámitolt váltók __ __
Letétek _ . .......
Folyó sz. hitelező_____ ___ ___
Fel nem vett osztalék __...
Átmeneti kamatok..._____ ___
Nyeremény egyenleg ... ___ ...

08
80
70
30

52
78

384014 18 384014 18

Főkönyvi 
lapsziuna Veszteség Osztrák értt k 1 könyvi 

lapszám Nyereség Osztrák ért fi.

írt kr. írt kr.

8 Tiszti fizetések 2003 64 Áthozat a múlt évről 934 90
165 Betétkamatok ... ... ... __... 5964 71 II/. Válté, kamatok 28798 14
21 Lakbér _____ ...___ ___ _ 31 Ml 185 Érték papirelőleg kamatok 1004 09

11 , Üzleti költségek .............. . 1082 88 31 Kötvénykölcsön kamatok 247 32
195 Visszl. váltókamatok ______ 7646 81 14 Folyó számlái kamatok 14 86
53 Betétkamat adó ... ... ___ 596 47 197 Késedelmi kamatok 457 24
39 Állami és községi adó 1706 09 63 .Jutalékok 36 46
11 20" 0 leirás a szerelvényekből ISI 84 151 Értékpapír nyereség 31 61

142 Tartaléktöke 6% kamatja 
Nyeremény

192 141 Biztositási figyn. jutalék ... __ 246 60

12096 78
folyó évi 11161 írt 88 kr.
áthozat a múlt évről 934 . 90 r

31771 22 31771 22

Nayy-Mihály, 1897. deezember hó 31-én.

I)r Crlilck Samu, Welnberger Náthán,
igazg. elnök.

Jtr. Pogány Gerő, Bosenberg Ignác*,
igazg. tagok.

Jelen mérleg valamint veszteség és nyereség számlát az üzleti könyvekkel, valamint a főkönyvben kimutatott eredményekkel tételröl-tételre össze 
hasonlítottuk, azt úgy egészben, mint egyes tételeiben szó és szám szerint helyesnek s a valósággal megegyezőnek találtuk.

Diók Sámuel,
jénztámok.

Brügler Mór,
igazg. ahlnök.

Gliick Mór, Löf'jler Noa,

Brllnn Mór,
könyvvezető.

I>r. Widder Márk

l>r. Tarnónzky futván,
-A- fel-ü.g'jrelő-'bizottság’: 

WeÍMfterj/er Sándor, I)r. Friedman Vilnion, Barnai Andoi

FORGALOM
PÉNZTÁR.

1897. január 1 én pénztár készlet 5260.34.
. év folyamán bevétel  1.566137,41.

Összesen 1.571397.75.
1.559141.67.Kiadás

1897. deczember 31 éli pénztár készlet 12256.1 is.

BETÉTEK.
1X97. január l ón betét állomány 

a év folyamán betétetett
91354.16. 

1*5101.70.

9975.50.
4055.—.

i4o:;o.5o.
3965.50

folyamán leszámítolt váltók száma 763!) drl>. 
tárvza állomány 18!IS. deiix. 31Ó11 2128 drb'

1897. év folyamán visszafizettetett 12554i >.< is. 18117,
. deezember 31-én betét állomány 150916.08.

VÁLTOK.
1X97. január 1 én váltó táreza állomány

- év folyamán leszámitoltatott
279633.92.

1.209008.13.
I4.ss6l2.o5.

1897.
Váltó

KIMUTATÁS.
ELŐLEGEK ÉRTÉKPAPÍR IKRA. 

1897. január l én állomány
„ év folyamán adott előleg

, Összesen
189«. év folyamán visszafizettetett

. deezember 31 én állomány 10065._

VISSZLEszÁMITt»I.T VÁLTÓK.
1897. január I én állomány 123106.91.

- I'V folyamán visszleszámitoltatott 534496.88^
. . Összesen 657603.79.

ev folyamán beváltatott __________519101,99.
deezember 31 ón állomány 1385<H so

Összes forgalom 4.2O1„'Í7O frf 4<)
1897. év folyamán beváltatott 1.139067.54.

. deez. 31-én váltó, táreza állomány 349574.51.

Nyomatott Laiidcsmau Ü. könyvnyomdájában.


