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Felső-Zemplén zez e t I Z_
MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

SZERKESZTŐSÉG
Hova a lap szellemi részót illató niiiidea 

közlemény intézendő:

Török-utcza 220 azám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bénnentetlon levelek nem fogadtatnak el.

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

ELŐFIZETÉSI DlJ :
Egécz évre .4 frt.
Fél évre . 2 frt.
Negyed évre .1 frt.

Egyes szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landeama.il B. könyvnyomdája.

A női munkáról.
Különféle okok működnek közre, hogy 

napról-napra növekedik azon nők száma, 
kiket helyzetük fizetett munkára kényszerit. 
Az a jövedelem, mely lmsz évvel ezelőtt, 
egy középsorsbeli család igényeinek fedezé
sére teljesen elegendő vala, ma már nem 
az; még . pedig részint az azóta felszökött 
áraknál fogva, de főleg mert sok, amit ez
előtt fényűzésnek tekintettek, ma szükséggé 
nőtte ki magát. A nagy iparososztály, a 
vagyonosabbak kivételével, átlag alig képes 
mai napság többet szerezni, mint amennyi 
éppen napiszükségleteit fedezi. Arról szó sem 
lehet nálunk, hogy leányaik számára kis 
hozományt takaríthatnának meg. \%gy biz
tosítási dijakat fizethetnének.

Ezenfelül az üzletek napjainkban in
kább spekulatív jelleget öltenek, úgy hogy 
a kereskedő, ki ma még dúsgazdag, holnap 
tönkre juthat, anélkül hogv bőségben ne
velkedett gyermekeiről gondoskodva volna. 
A fiatalság se nősül oly korán, mint ötven 
évvel ezelőtt. Nagyrésze külföldön próbál 
szerencsét, mig a cselédségi színvonalon fölül 
álló osztálybeli mik közül nagy ritkaság, 
hogy egy-kettő elhagyja hazáját, szülőföldjét.

Mindezen okok együttesen idézik elő 
azt, hogy sok ezer meg ezer uriélethez szo
kott nő saját keresményére kénytelen szo
rítkozni.

Tér van elegendő számukra, ha jó fi
zetés fejében jó munkával szolgálnak. De 
csakis igy. Azt az álláspontot kell elfoglal
niuk, mit a munka nagy vásárpiaczán a 
férfiak elfoglalnak, és azon kell lenniük, 
hogy sikerült munka kerüljön kezeikből a 
piaczra.

Midőn a nők egyszerre” oly helyzetbe

TARCZA.
Kegyetlen álom, borzasztó ébredés.

„Asszony csibukomatkiáltani, s végig he 
verődtem szobáin puha pamlagán.

Mily öröm mikor az embernek van kedves 
otthona, szép felesége, kivel megosztja az élet ba
jait s örömeit.

Nőm, Ágnes, sietett parancsom teljesíteni s 
önmaga tömte meg csibukom. Rágyújtott, átadta s 
kiment, hogy nyugodni hagyjon.

A esibukom által kibocsájtott gyönyörű füst 
karikát szemlélve, gondolkoztam.

Majd a politikai eseményeket vitattam, majd 
a napitörténetek voltak gondolataim tárgyai, mig 
végre az élettel gyűlt meg a bajom, de az oly 
unalmas volt, hogy nem sokára a boldogok álmát 
élveztem, elaludtam.

Borzasztó álmom volt, nem hiába, mert nőm, 
Ágneska, ma kedvencz ételeim főzte, mikből any- 
nyit ettem, hogy gyomrom csakugyan elrontottam.

Már nem sokat vártam az élettől.
Haldokoltam.
Ott feküdtem tehetetlenül az ágyban.
Még jól kivehettem a körülöttem levő arczvo

násokat. Még látom nőmet könnyes szemekkel 

látják magukat sodortatva, lmgv saját fbn- 
tartásuk gondja saját nyakukba szakad, igen 
természetesen először is az a kérdés merül 
föl, mihez foghatnának ?

Ilyenkor rendesen az jut eszükbe leg
először, hogy nevelőnővé vagy társalkodó
név;! lesznek. A közvetítő irodákban azonban 
arról értesülnek, hogv igen sok a verseny
társ, ami csak bizonyos értelemben mondható 
igaznak. A piaez telve van oly egyénekkel, 
kik tényleg a tanításhoz fabatkát se értenek, 
és azt hiszik, hogy az megjön csak úgy 
magától minden tanulás, minden előkészület 
nélkül. Valójában azonban tény az, hogy a 
valóban vizsgázott nevelőnők oly keletnek 
örvendenek, hogy valamennyi ügynökség se 
tudna eleget szolgáltatni.

A varrásban, ezen a gyöngébb nemet 
illető foglalatosságban, szintén azt tapasztal
juk. hogy a nők nem rendelkeznek elegendő 
képzettséggel. — Napról-napra fogy azon 
leányok száma, kik csinosan varrni és javí
tani, kik szabni s a bútorok borítékait, 
helyreigazítani, szőnyegeket átalakítani, s 
egyes hibákat láttatlanná tenni tudnának.

Csak a napokban -történt, hogy egy 
főúri delnő, ki igen sokat fáradott, hogy 
szegény nőknek foglalatosságot szerezzen, 
magára vállalta egy nagy és dús kelengye 
kiállítását, Parisban mintákat vásárolt liiin- 
zett alsószoknvák számára és elment azok
kal egy londoni egylethez, mely a szegények 
munkáinak elárusitásával foglalkozik.

Es mi történt ?
Az igazgatóság nagy sajnálattal jelen

tette ki. hogy csak egyetlen egy oly női 
munkása van, ki az eléje tett minta után 
hímezni képes. Egy-két igénytelenebb mun
kák más intézethez adattak, és az eredmény

sírva; érzem, mint csókolja hidegülő ajkaimat 
adja a híven szerető nőt) s szorongatja kezemet, 

de látom, hogy tetszik neki, majd mint özvegy 
élni. Mintha hallanám a megjegyzéseket is: „A 
hol megy a szép özvegy.- „Hallod, a szép özvegy 
holnap teaestélyt ad s többeífélét. Kisfiam is előre 
sir, de ki már örül, hogy szabadon lehet szivarozni, 
nem kell mindennap az iskolába menni.

Előre látom, hogy rontja el szépen kiszívott 
tajtékpipáimat.

A doktor savanyu arczal vigasztalja nőmet 
a pap áldását elmondva, távozik.

Füleim még igen érzékenyek. Bosszankodom. 
Szeretnék felugrani az ágyból s megrángatni a Ju- 
czi szobalány haját, a ki a konyhában tánczol.

Előre örül a fekete ruhának s a feketeselyem 
fejrevalónak.

Ilyen az élet.
Most ismét uj alak jelenik meg az ajtóban, 

nem látom, de megtudtam, hogy kicsoda, alig ej- 
ték ki nevét.

Haj.' ... a fül ilyenkor igen érzékeny.
Miskovics volt, a koporsós, éreztem, amint 

a zsinórral megmért.
Kíméletlen egy ember.
A lábomujjára csavarta a zsinór végét, úgy 

húzta végig testemen. 

ott sfc volt kedvezőbb és- végre oda lyukadt 
ki a dolog, hogy az egész kelengye kiállí
tásával egy nagyobb keresÜt^Ujüusí^et kel
lett, megbízni. Egy más hasonló intézet el
nöke legközelebb úgy nyilatkozott előttem, 
hogy a nagyszámú folyamodók között mind
össze három ajánlható varrónő akadt. A 
szabóságot, úgy látszik, nem sok sikerrel 
kiséri ették meg, és annyival inkább kelle
metlenül hathatott, mert a divat-czikk-keres- 
kedés egyike a legjövedelmezőbb keresetnek.

Ha a mai nap az ember egy még oly 
egyszerű, de jól álló öltözetet akar, kényte
len szabóhoz vagy divatkereskedésbe menni, 
s oly árt fizetni, mely jól belemarkol zse
bünkbe. A „női jogok" legmelegebb képvi
selői lovagló öltönyöket, öltönyeiket, ha csak 
feltűnés nélkül tehetik, férfiszabókkal készít
tetik. A nőket oly meglepő kevés érzékkel 
nevelik a szabatosság, a pontosságban, hogy 
nem igen lehet oly munkát bizni rájuk, 
melynél egy nyolczad hüvelyk különbséget 
tesz. Semmi miatt se halljuk az anyákat 
gyakrabban panaszkodni, mint hogy gyer
mekeik számára nem kaphatnak egyszerű, 
jól szabott ruhákat, azon egy-két kereskedés 
kivételével, hol az árak nem középsorsbeliek 
erszényéhez vannak szabva.

A betegápolás emberemlékezet óta a 
női munka légkörébe tartozott; azonban e 
tér sincs kellőkép kiaknázva. E hivatás 
végtelenül elágazik, s az uj kor temérdek 
uj mezőt nyitott, melyek még műveletlenül 
bevernek. Igen sok nő jól megfizetné az oly 
kisérőnőt, ki amellett hogy értelmes társal
kodóm'!. egyúttal jó ápolónő is volna. Az 
orvosi pályát meglepő eredménnyel kisérlet- 
ték meg, és nem látjuk át, miért ne lehet
nének jó gyógyszerészek is a nőkből. Az

Most már szeretnék élni . . . csak egy órát, 
hogy kitölthetném boszumat rajtok, hogy megát
kozhatnám őket. Senki sem sajnál rokonaim kö
zül, csak barátim.

Ők pótolhatatlan vesztességet nyernek halá
lommal, (nem nyerhetnek tőlem ferblin többet 
semmit.)

Mily kapzsi is ez a világ 1
„Isten veletek*4, mondom alig lehelve . . . 

már sokkal gyengébbnek érzem magamat, szemeim 
nem bírom kinyitni, pedig szeretném még nőmet 
egyszer látni . . . érzem, hogy csak nehány per- 
czem van.

Fázom ... ez a halál szele. Borzasztó érzés 
ez, majd fagyasztó hideg, majd forróság vonul át 
hideg, veritékes homlokomon.

Jön a halál! . . . elfog a halálfélelem . . . 
. . . félek . . . mégis vágyóin őt ismerni . . . vá
gyom a jövő élet ismeretét.

Testem már egészen hideg . . . Lelkem félig 
távozóban, már alig érzem az orvos kezét, amint 
lassan dobogó szivem tapogatja.

Agyam még működik kissé . . . bűneimről 
gondolkozom . . . félek a bírótól . . . hátha a po
kolba küld ? . . . Jaj nekem!! . . .

Jön a halál I . . . hallom őt, hogy kopog
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állanitávinla és posta igen sok és hozzájuk 
illő munkát nyújt az oly sorsbeli fiatal leá
nyoknak. kik különben boltokban volnának 
kénytelenek tengődni. Amerikába felette ha- 
szonvehetöknek bizonyultak a bankokban, 
mert rendkívül hamar fölismerték a forga
lomba került hamis bankjegyeket. A nagy 
háború óta kincstári hivatalnokokul is al
kalmazzák.

A diszitő munka is jól kifizetné magát 
oly nőknél, kik finomabb nevelésben része
sültek és jó Ízlésük van. De természetesen 
ez a tér nehány évi tanulást követel, mert 
a mintázás és rajzolás különféle ismeretei 
nélkülözhetlenek.

Az irodalom, a műveltebbek e szokásos 
, menhelye, szintén elég keresetet nyújt még 
oly nőknek is. kik nincsenek egy George 
Eliot tehetségével megáldva, csak a nyelv 
szabatos kezelését igyekezzenek elsajátítani.

A festészetről, fametszésről, fényképé
szetről, zenetanitásról itt szólni fölöslegesnek 
tartjuk. Ez már meghaladott álláspont. Nem 
megvetendő a kertészkedés sem. Azok, kik
nek védett helyen kis kertjük van, kellő 
gonddal és jó berendezéssel, már oly időben 
szállíthatnának virágot a piaczra. midőn az 
még ritka és drága. A baromfitenyésztés 
észszerűen kezdve szintén jól hajtana a kony
hára. Azonban bárminemű foglalkozás terén 
is csak akkor fognak a nők sikert arathatni, 
ha lemondanak arról, hogy azt csak szóra
kozásból vagy kedvtelésből űzzék. Míg a 
munkát szomorú kényszerűségnek tekintik, 
és minden foglalkozást lealacsonyitásnak 
vélnek, addig a társadalomnak mindég meg
lesznek az ő szükséget szenvedő müveit höl
gyei. Miss Ilubard azt mondja : „Remélem, 
hogy becsiiletreméltóbb. ha egy nő megér
demelve, mintha érdemetlentil eszi kenyerét."

Bármi munkára adják is azonban fejü
ket, bárminő ipart űzzenek is. arról az egy
ről legyenek meggyőződve, hogy csak a jó 
munka tarthat számot kelendőségre; a pia- 
czon a selejtes munka mindig gyarló áru- 
ezikk marad s vevői csak azok körére szo
rítkoznak. kik annak árát — alamizsna 
fejében fizetik le.

Gazdasági jövőnk.
Azok a gazdasági kiállítások, amelyeket az 

ország különböző részein évről évre a gazdasági 
egyesületek rendeznek mint már egy ízben kife 

ajtómon, min tudom elkiáltani: „szabad", torkom 
száraz. . . . tagjaim zsibbadnak, . . . végem van.

Nincs segítség?
Ismét kopogtatnak, mintha látnám magát a 

halált egyik kezében kaszával.
Ismét hallom kopogtatását. . . . hallom, hogy 

nyomja a kilincset ... a zár nyikorgását, . . . 
érzem az ajtó nyitása által támadt szelet.

Végem van! ... Jön a halál! . . . Hallom 
lepedőjének neszéi a szobapallóján . . .

Szeretném látni, ... de nein bírom kinyitni 
szemeim . . . imádkozom.

Odajön hozzám, végigsimitja aszott csontke
zeivel arczoinal . . . összerezzentem . . . Majd vál
tamra üt s azt mondja: „jöjj" ! Felébredtem. S 
mi borzasztó, a halál helyett anyósomat láttam 
magam előtt, ki akkor érkezett meg.

A halál helyett az anyós! ha! ha ! ha! 
Most már csakugyan vágytam a halált. 
Aznap nem is éreztem magamat jól . . . 
... A esibukomból felszálló füstkarikák be

tűkké változtak, ha újságot olvastam, a sorok egv 
mondattá tömörültek előttem. Minden arra intett s 
mutatott: „Azért vannak az anyósok, hogy bűne
itekért e földön is eleget szenvedjetek.u 

jeztiik, csak részben szolgálnak a helyi érdekek 
is tápolására s a nagyobb haszon mindég az ide 
gén kiállítók javára esik, akik gyári portékájuk 
kai jó vásárt csinálnak a kiállítási piaczen. ( su 
dálatos. hogy a gépgyári kiállítások valóságos kul
tusszá nőtték ki magukat s minden egyébb ipar 
czikk mellőzésével kizárólag a gazdasági gépipar- 
czikkek kapnak helyet a „ pavilonokban.u

Azt kell hinnünk, hogy a megyei kiállítások 
eszméje mindig a gép és mezőgazdasági czikkek 
gyárosaitól származik, s az ekeversenyeket is az 
ő kedvükért rendezik.

Nem mondjuk, hogy az ilyen kiállításoknak 
és versenypróbáknak gyakorlati haszna ne lenne, 
de kárhoztatnunk kell, hogy a gazdasági-egyesüle
tek az ilyen alkalmak kiaknázásával a saját terü
leti produktumainak nyilvános versenyen történő 
emelése tekintetéből nem teszik meg a szükséges 
kötelességüket.

A gazdasági egyesületek sok helyen, tévesz
tett keretben mozognak, s így igazi nemes czélju- 
kat, mely a köznép gazdasági helyzetének biztosí
tását képezi, nem érhetik el.

Pedig a gazdasági-egyesületek legnemesebb 
törekvése: a közgazdaságnak okszerű gyakorlat 
által fejlesztése, hasznosítása, jövedelmezésének elő 
mozdítása s a jövőben való biztosításának előmoz
dítása és főleg ami ezután önként következik, a 
produktumnak piaczot teremteni.

De kizárólag a mezőgazdaság hazárd termé
szetével folytatni folytonos harezot, hiábavaló és 
szánandó törekvés.

A vidéki gazdasági-egyesületekre és ott, ahol 
ilyenek még nincsenek, a városok és községek 
mint erkölcsi testületekre, most nagy missió vár. 
Ha nem hallgatnak a természet intő szavára, las
san elpusztulunk.

A gabonatermelés ma már alig hozza meg 
a kamatokat, a szőlőit elpusztította a fillokszera. 
Hogy azonban mit csináljunk, hogy munkaerőnket 
parlagon ne hagyjuk és az áldott anyaföld termő
képességét kiaknázva, hasznunkra fordíthassuk, néz
zük meg a pestmegyei gyümölcstermelés ered 
mén y ét.

Hogy a pestmegyei gyümölcstermelés milyen 
óriási dimensiókat nyert, és hogy a fajok nemesi 
tése tekintetében mily bámulatos haladást tud fel 
mutatni Kecskemét, Halas, Nagy-Kőrös, Tass, Du- 
navecse, Dömsöd, eléggé? csodálatosak.

Az antverpeni rakodó partokon a magyar 
búza mellett ott találjuk már Magyarország ízletes 
gyümölcseit is. E jövedelmező termelési ágak fej
lesztésére tehát elősegíti’»leg kell közrehatni, hogy 
ahol még nincsenek meghonosítva, ott m ívelés alá 
vétessenek, ahol pedig már megteremtettek, de 
összeköttetések hiányában ismeretlenségben vannak, 
felderitessenek, hogy a termények kiviteli piaczok 
szerzése által megfelelőleg értékesíthetők legyenek.

Hazánk alkalmas területeinek jobb és megfe
lelőbb kihasználására közre kell hatni, hogy az 
említett kisebb termelési ágak mennél nagyobb 
mivelési területet foglaljanak el.

És itt rá kell mutatnunk a fillokszera pusz
títás következtében ért nagy közgazdasági veszte
ségre, mely csak úgy és akkor lesz némileg ellen
súlyozva, ha majd a fillokszera által ki pusztít ott 
s egyébként más értékesebb termelésre nem hasz
nálható területeket hova hamarább gyümölcsösök 
árnyékolják.

A gyümölcstermelést a gazdasági ág egyik 
legjövedelmezőbb forrásává tehetjük és azért e do 
jogról jó volna komolyabban gondolkoznunk.

Vegyes hirek.
— Tanitóyyülés. Tantestületünk erősen 

készül a május hó első felében városunkban tar 
tandó tanitógyiilésre. Mint múlt számunkban is je
leztük, ez alkalommal fog megalakulni a felsőzemp
léni tanitó kör és igen sok tanítói fog idejönni o 
gyűlésre. A gyűlés utáni bankettre vonatkozó alá 
írási ivek a napokban kibocsájtatnak és mint hall
juk. egy teríték ára 1 frt 20 krban állapíttatott 
meg.

— Eyy sőrén ykerités. Az ovoda mellett 
levő és az uradalmi magtárhoz tartozó üres terü
letet sövény kerítéssel látták el és ez által megfosz
talak az iskolás gyermekek attól az élvezettől, hogy 
a tanórák közti szünidőt nem tölthetik ott játsza
dozva. Az ellen természetesen nem lehet senkinek 

kifogása, ha saját területeit bekeritteti, mert ehhez 
föltétien joga van, csakhogy az adott esetben min
denesetre figyelemmel kellett volna lenni arra, hogy 
a jelzett terület olyan exponált helyen van, a hol 
igen gyakran tanyáznak nyári időben munkanél
küli emberek és ott töltik idejüknek egy nagy ré
szét az iskolából este kijövő iparostanonezok is, 
a kik tudvalevölag inár szivaroznak és czigarotláz 
nak; ha már most figyelembe vesszük még azt, 
hogy egy eldobott égő szivar vagy czigarettavég 
elég arra, hogy a kiszáradt élősövény lángba bo
ruljon, bizony nagyobb szerencsétlenség is történhet.

— Orszáyos vásár. A legutóbbi kriminá
lis országos vásárnál hihetőleg jobban fog sikerülni 
a május 2—3-án tartandó Györgynapi vásár. Ha 
az idő kedvező lesz, igen látogatottnak Ígérkezik 
ez a vásár, a menynyiben az egész környék erő
sen készül arra.

— A temetőből. Panasz érkezett hozzánk 
a temetőben előforduló rendetlenségek miatt. A 
sirhalmokra helyezett virágokat és egyéb növé
nyeket valóságos vandalizmussal irtják ki és tör
delik el a kereszteket lelketlen suhanezok. Tehe
tik ezt annál könnyebben, mert a szószoros értel
mében nincs senki, a ki felügyelne a temetőre. 
Felhívjuk az érdekeltek figyelmét e csúnya tettek 
megszüntetésére.

— Már meylnt kísért a kötelező korona 
számítás behozatala. Mert ha valami váratlan ese
mény nem jön ismét közbe, úgy e hónap 21-én 
nyújtják be úgy Budapesten, mint Bécsben a ki
egyezési törvények egész komplekszusál. Ezek kö
zött lesz az a javaslat is, a mely a kötelező ko
rona számításról szól s amely szerint 1899. január 
elsejétől kezdve a koronaérték lesz az egyedüli 
osztrák és magyar valuta. A forint és krajezár 
napjai tehát meg vannak számlálva, hacsak a tör
vényjavaslatok parlamentáris táugyalása n<m hú
zódik át az uj évre, mely esetben persze a kö
telező koronaérték behozatala is késedelmei fog 
szenvedni.

— Csőd megszüntetés. Zipszer Mór ung
vári szeszgyáros ellen a csődöt a beregszászi kir. 
törvényszék, minthogy hitelezőivel kiegyezett, meg
szüntette.

— A borellenőrző bízottsáy ugyancsak 
ugratja a mesterséges borok gyártóit. Persze, hogy 
még mindig nem nálunk, hanem Szekszárdon. A 
kostóló bizottság véleményezése alapján ugyanis a 
következő ítéletet hozta a szolgabiró : Schloss La
jos borgyártó 150 frt és 15 napi elzárással stb. 
Krammer a borgyártó szintén 150 frt és 15 napi 
elzárással, id. Török József borgyártó 100 frt pénz
bírsággal és 8 napi elzárással sujtatik. Intő példa !

— íj távirdahlvatal. A gönczieknek 
végre teljesült az annyira és oly rég óhajtott kí
vánságuk. Mint értesülünk a k reskedelemügyi mi
niszter a gönczi postahivatalnál azzal egyesitett 
távirdahivatalt létesített.

— Csoda yy érmék. Lenárd (zsidó) Pál 
zsérczi lakosnak van egy ő éves Józsi nevű fiacs
kája, ki valóságos csodaszámba megy. Ugyanis a 
gyermek oly kitűnő számoló, hogy ha valaki azt 
mondja neki: „én 37 éves vagyok; hány napig él
tem?" A gyermek minden fejtörés nélkül kiböki 
azt a nagy számot, szorozva a 37 et 365 tel egész 
pontosan. A mi pedig a legkülönösebb, a gyermek 
még nem tud sem Írni, sem olvasni.

— Kinevezés. A helybeli postahivatal fő
nöke : Bodjánzzky Alajos, posta és távírdái főtisztté 
kineveztetett.

— Szoczialista ügyek. A szocziáldemok- 
raták csak fojtatják az izgatást és most ismét a 
mezei munkásokat lázitják. Miskolczról Írják, hogy 
ott a rendőrség kél ozordi és egy budapesti szo- 
czialista ági tát őrt fogott el, akik lázitó iratokat 
terjesztettek a nép között. A szocziálistákat azután 
eltolonczolták illetőségi helyükre. — (>-Fehértón 
csendőröknek volt összekoczczanásuk a szoczialis- 
kai. A mulatozó szoczialisták ugyanis megtámad
ták Rákóczy csendőrt s a ruháját összeszurkálták. 
Rákóczy kardott rántott és Viski Mihályt súlyosan, 
Spiska Józsefet pedig könnyen megsebesítette.

— A magyar postamesteri és kiadói 
kar helyzetük javítása érdekében e hó 14 én 
Bpesten értekezletet tartottak, mely alkalommal 
újból életbe léptették a néhai Barou Gábor önké
nyes beavatkozásával beszüntetett „Magyar , hor 
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vAt.-szlavón országi postamesterek egyesületét* az 
zal a kiegészítéssel, hogy e humánus alapra fék 
tetett egyesület az elaggott postamesterok 'ámára 
menedékházat, az arra szoruló postamesterek gyer
mekei számára pedig internátust fog létesíteni. — 
A kassai kerületbeli postamestereket és kiadókat 
ezen értekezleten Unghváry Ede sztropkói posta 
mester képviselte.

— Gyászjelentés. Szotik Mihály né mint 
feleség s gyermekei : Jolán, férj. Zalánffv Sándorné 
és gyermekei: Sándor, Gizella és Ida; István s 
mje Pajor Ilona s gyermekeik: Pali és Laezi; 
Ilona s férje Pethö János s gyermekeik: Dalma 
és Zoltán ; Erzsi, Mariska és Margit, úgyszintén 
számos rokon nevéLen is, fájdalomtól megtört szív
vel jelentik a legjobb férj, apa , após-, illetve nagy 
apjuknak Szoták Mihály urnák 18 48/49. évi hon
véd százados, nyugaltu. körjegyzőnek életének 84 ik, 
boldog házasságának 42 ik évében, folyó hó .19 én 
délután 2 és fél órakor, rövid szenvedés és a hal 
dokiók szentségeinek áj latos felvétele után végel
gyengülésben történt gyászos ki múltát. A inegbol 
dogult hűlt tetemei f. hó 21 én d. 11. 4. órakor fog 
nak a rém. kath. egyház szertartásai szerint örök 
nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise 
áldozat folyó hó 22-én reggel f< 1 8 órakor fog az 
egek Urának bemutattatni. Ungvár, 1898. április 
19-én. Lengjen áldás és béke drága porai felett!

— Beteg járásbiró. Mint részvéttel érte
sülünk, Múlás Árpád gálszécsi kir. járásbiró oly 
súlyosan megbeteg.ulett, hogy a budapesti Lipót- 
mezöre kellett szállitani. Reméljük és őszintén ki 
váltjuk is, hogy a beteg járásbiró mielőbb vissza 
nyerje egészségét.

Hátig népiskolánk van ? A népok 
tatás 1896 97 ik tanévi kimutatás szerint van
Magyarországon 16,951 népiskola, s azokban 27,150 
tanító működik. A tanítók száma a múlt tanévben 
kerek 500 zal szaporodott, az iskoláké pedig 
67-tel. — A tanköteles gyermekek száma az egész 
országban 2,939,100 volt, tehát az összes lakosság 
nak 19 és fél százaléka. Csakhogy a tankötelesek 
nem mindnyájan jártak iskolába, hanem a minden 
napi iskolára kötelezettekből 85 és fél százalék, 
az ismétlő iskolára kötelezettekből meg éppen csak 
66 százalék. — A 75 tanító képző és 26 tanitónö- 
képzönek összesen 6165 növendéke volt. A tiké 
pezdékben az előbbi tanévhez képest a növendékek 
száma 224 el szaporodott, a nőképezdékben pedig 
352-vel. A nők tehát sokkal nagyobb kedvvel ke
resik föl a képzőintézeteket mint a férfiak.

— Felhívás a zivatarok megfigyelé
sére. A meteorológiai magyar kir. országos inté
zet igazgatósága, miként a múlt évben, úgy az 
idén is, azzal a kérelemmel fordul a vidéki nagy 
közönséghez, hogy aki kedvet érez a csekély fá
radtsággal járó és igen tanulságos zivatar-megfi
gyeléséhez, lépjen be az intézet önkéntes zivatar 
megfigyelői közé. A vállalkozás semmi különös 
megterheltetéssel és abszolút semmi anyagi áldó 
zattal nem jár, amennyiben a megfigyelők nyom
tatott, egyszerű utasítással és kellő számú portó
mentes levelező-lappal láttatnak el, amelyeket 
kellően kitöltve időnként postára adnak. A megfi 
gyelések eredményei évről-évre külön kiadványban 
dolgoztatnak fel, amelyből minden egyes rendesen 
működő megfigyelő egy-egy ingyen példányt kap. 
Ezek a kiadványok természetesen a megfigyelők 
névsorát (állását, lakóhelyét) is tartalmazzák. Az 
1896-iki évkönyv még a nyár folyamán megjele
nik s ezt is megkapják az újonnan belépő megfi 
gyelők. Megfigyelő bárki lehet, aki a természeti 
tüneményeket érdeklődéssel szemléli, nyáron át 
otthona körül tartózkodik, távolléte idejére pedig 
megbízható helyettest talál. Különösen az állandóan 
falun, tanyákon, erdŐKben lakókat kérjük, jelent
kezzenek mentői számosabban ezen tisztán tudo
mányos ügy előmozditására. Jelentkezésre elegendő 
egy egyszerű levelezőlap (A m. kir. orsz. meteor, 
int. Tek. Igazg.-nak, Budapest, II., Eő-utcza 6. 
sz.), mely az észlelő (olvasható) nevét, foglalkozó 
sát, lakóhelyét (utolsó postával) tartalmazza.

— Haladunk, Napról-napra találkozzunk 
újításokkal, melyek úgy a társadalmi mint keres
kedelmi életben előnyös módon felhasználhatók. 
Legújabban Budapesten alakult egy vállalat, „Nem
zetközi reclam vállalat" Erzsébet körút 13. a mely 
több szabadalmazott találmány által hirdetéseket, 
még eddig sehol nem ismert módon közvetít. A 
vállalat a hirdetések többi nemével is foglalkozik 
3 felvilágosítással szívesen szolgál.

CSARNOK.
A sonkás-tészta, a Porto-Rikó és 

a vörös haj.
Jánosi ur azt kezdte magán tapasztalni, hogy 

mióta a kedvesét eljegyezték, nem győzi magát 
sonkás tésztával.

Mondhatom, ez a leggyökeresebb szerelmi 
kúra, de Jánosi ur mást gondolt; őt a szörnyű 
bosszú vezérelte.

. . . Midőn szerelmük kezdődött, május volt, 
nyíltak a virágok s Heinedalokkal volt tele a le 
vegő. Jánosi ur tehát igy szólt iniádottjához:

— Oh Terkácska, bájos a maga arcza, mint 
a pirosra füstölt sonka szelet !

— Apropos! szereti ön a sonkás tésztát ?
— Imádom !
— No akkor a felesége leszek. Jeriink a 

mamához.
.Jánosi ur azt gondolta, hogy egyenesen a 

menyországba megy, azaz csak a küszöbéig, mert 
a küszöbön ott állt a mama — Szentpéter, kézé 
ben egy öt árkusos levelet tartva.

— Jánosi ur — hangzott az arkangyali szó 
zat — köszönjük eddigi látogatásait, de nagyon 
jól tenné, ha utoljára szerencséltetne vele. Tudja 
meg, hogy a leányom már el van jegyezve. Ép
pen most kérte meg egy gentleman . . . levél 
ben . . . Bagotáról s Jánosi ur tudhatja, hogy 
ilyen esetben mi a kötelesség. Adieu a viszont 
m mlátásig!!

Drumm!! Csapódott be orra előtt az üdvös 
sóg kapuja. Tökéletesen le volt savanyítva. Most 
már vége 11 világnak; nyargalt egyenesen a Dunára. 
Egyszer csak valaki hátulról galléron ragadta. Azt 
hitte, a menynyoi gond viselés, pedig csak a földi: 
egy rendőr.

— Hó megállj!
— No, mi baj ?

Csak előre, a kapitány urnái majd meg
mondják.

— De hisz, én nem tettem semmit!
— Éppen ez a baj ! Hát a sziámi — király 

kieső da ?
— S aztán mi közöm nekem a sziámi ki 

rályhoz? Tőkun lehet nem sziámi i király is.
— Hát nem őrült?
— ? ? ?
— Akkor hát micsoda?
— < >stoba ! !
— Vagy ”gy? Akkor csak tessék szabadon 

menni, minden embert nem foghatunk el.
S a hivatalos bölcseség elbocsátotta. Jánosi 

ur rohant tovább. Ilyen dolog is csak ő vele tör
ténhetik meg! Már most elrontotta kedvét a meg 
háláshoz? Eközben a Dunapartra ért. A (Jeliért 
hegyről már esti homály ereszkedett le a sik tü
körre. Gyönyörű költői alkonyat volt: a halárus 
kofák veszekedtek, a r'szeg hajósok ordito tak s 
Jánosi ur meg akart halni. Megtapogatta utoljára 
a szivét ... és egy Porto-Rikót talált benne, azaz 
a kabát zsebében. Mikor az ember a Dunába akar 
ugrani, egy Porto-Rikó is valami, mert a szivarnak 
az a jó tulajdonsága van, hogy a vízben elalszik 
s a lázongó kebelnek várnia kell, míg csutkáig el 
nem füstölődik. Csakhogy nem volt gyufája. Mit 
csináljon? Éppen akkor tülkölt a Mátyás-király, 
utasai hosszú sorban tolongtak a hajó hídon kifelé. 
Jánosi ur kiválasztotta a legmegnyerőbbet s 
elébe állt.

— Tüzet kérek.
— Pacscs, felelt áz idegen, de Jánosi ur 

képe fejezte ki, lerepülő kalapja Mustrálta, s szik 
rázó szeme a görögtüzet képezte hozzá, szóval ön
magában egy nemzeti színházi előadás volt s a mi 
ott nincs meg, a közönség is jól mulatott.

A dolog abban leli magyarázatát, hogy a 
megszólított történetesen vörös ember volt, magára 
értette s mély elméjének csat tanús kifejezést adott. 
Hanem a harag egyszerre csak az öröm torvoná
saira kezdett válni arczán.

— Nini, a Pista !
— Az, a Kálmán.
— Bagotáról?
— Onnan, Kikiodáról.
— Balszemöesi sel a jobb hónalj alatt.
— S eperjeggyel a vál-lapoczkán.
— Sz’ akkor te vagy !
— É11 hát!
— Jer keblemre fiam!
— Apám !
S azzal gyámapa és gyámfia összeölelkeztek 

és siettek elodalogni, mert a közönség köréből már 
öklök meredeztek a levegőbe.

— Hát gyámapám, mi az ördög hezott fel 
Pestre !

— Az barátom, u legyeszedelmesebbik: egy 
szép leány. Házasodom.

— Te ? ?
— No mért forgatod annyira a szemedet ?
— Azon gondolkozom, hogy ha te is meg- 

házasodol, ki lesz akkor az én gyámapám?
— Sőt gyámtest véreid is lesznek.
— De hisz akkor magadnak lesz sziiskéged 

gyámra.

— Elment az eszed ?
— Az enyém nem.
— Hát a feleségem, micsoda?
— Azaz „kicsoda* ?
— A Dimrák Terka.
— De hisz az . . .
— No mi ?
— ... Egy tökéletes angyal.
— Annál jobb. Ismered ?
— Mint magamat . . .
— Akkor vezess hozzájok !
(>t perez múlva Dimrákéknál voltak.
A leány vőlegénye haját megpillantva, rögtön 

lángra gyűlt, a mama pedig ujjongani kezdett. A 
vők ideálját megtalálta. Pokoli gondolat is az, hogy 
az anyósnak ne lehessen mit a veje szemére vetni. 
Milyen jó lesz majd vöröshaju unokákkal boszan- 
tani! Azaz, ha Jánosi valamit nem főzött volna 
magában, midőn Terkáeskával magára maradt, igy 
szólt hozzá.

— Ennek az embernek két tehéncsordája 
van Erdélyben s szenvedélyesen szereti a vörös 
hajszint. Érti ? Terkácska kacsintott szemével, hogy 
nagyon is érti.

. . . Pár nap múlva szomorúan kereste föl 
gyámfiát a vőlegény.

— Fiam vigasztalhatatlan vagyok, a jegye 
sem haja napról napra vörösödik!

— (Jriilj neki. Ez azt jelenti, hogy őrülten 
szerelmes beléd. A hajáról tudhatod meg, hogy a 
feleséged szeret e még. Ha kezded észrevenni, 
hogy veszedelmesen bámul, akkor biztos lehetsz 
felőle, hogy megcsalt. Ezt nevezik tudományos 
nyelven szerelmi együttérzésnek.

— Mi, hogy én egy vöröshaju aszszonynyal 
legyek kénytelen végig menni az utczán, hogy azt 
mondják ránk, no a zsák meglelte faiját? S még 
az a vigasztalásom se legyen meg, hogy valaha 
megváltozik, ha pedig megváltozik, akkor meg a 
szarvam fog nőni ! Inkább megyek haza Bagotára 
kukoricza-csősznek !

S azzal, úgy elrohant, hogy Jánosi ur sohse 
látta többet, sem őt, sem a saját ujdonat uj ka
lapját.

Másnap délben egy uzsonára való meghívót 
talált az asztalán. Meg se nézte, ki küldi, rohant 
egyenesen Dimrákékhoz.

A mama köszönés helyett azzal fogadta :
— Akar-e a leányom férje — ura lenni ? 
Jánosi ur elérzékenyiilve rebegé:
— Oh kedves mama!
. . . Hanem az esküvője után ki nem áll

hatta a sonkás tésztát.

Ezen rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a tzerk.

I T ÉLET.
715 sz.

(> felsége a király nevében !
A nagymihályi kir. jArisbirósig, mint bün

tető bíróság, rágalmazás vétségével vádolt Mező 
Lászlói és társa bűnügyében, alulirt napon követ
kezően

Ítélt :
A kir. járásbíróság
I. Mező László, 21 éves, ref. nőtlen, vagyon

talan, büntetlen, pénzügyőri fővigyázó, jelenleg 
kir. lielmeezi lakos I. r. és

II. Boka Kálmán, 25 éves, r. kath., nőtlen, 
vagyontalan, büntetlen, pénzügyőri fővigyázó, je
lenleg temesvári lakos II. r. vádlottakat bűnösök
nek mondja ki a Meraczzi Ferencz pénzügyőri 
szemlész sérelmére elkövotett a btk. 258. §ba üt
köző rágalmazás vétségében a btk. 70. §-a szerint, 
mint tettestársakat s ezért a btk. 2.58, §. alapján, 
a btk. 92. §. alkalmazásával, úgy I. mint II. r. 
vádlottakat, az 1892. XXXII. t.-cz. 3. § bán jelzett 
ezélra, az Ítélet jogerőre emelkedésétől számított 
15 nap alatt, különbeni végrehajtás terhével fize 
tendő s behajthatatlanság esetén ogyénenkint egy 
és egy (1 és 1) napi fogházra átváltoztatandó öt 
(5) frt mint fő- és öt (5) frt mint mellékpénzbün
tetésre Ítéli; egyszersmind kötelezi ugyanokét a 
sértett részére 8 frt képviseltotési költségnek, a 
föntebb érintett idő és jogkövetkezmény terhe 
alatt egyetemlegesen leendő megfizetésére, úgy 
szintén az esetleg felmerülendő bűnügyi költségek
nek a kir. kincstár részére a fennálló szabálya 
értelmében leendő megtérítésére, ez utóbbiakat 
azonban az 1890. XLII1. t. ez. 6. §. értelmében 
egyelőre behnjthatlanoknak nyilvánítja.

A kir. járásbin’iság továbbá elrendeli, hogy
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ezen Ítélet a Nagy Mibályban megjelenő „ Felső - 
Zemplén* ezimü hetilapban, az elítéltek költségén, 
egész terjedelmében, indokaival együtt, a btk. 
277. §. értelmében közzé tétessék; végül ezen Íté
letet az elitéltek felettes hatóságéval is köiöltetni 
rendeli.

Indokok :
A megtartott tárgyalásokón a kővetkező tény

állás nyert beig.tzolást.
Mező László első r. vádlott 1897. évi októ

ber 1 én Varannóról, az akkor m<z Őrmezőn ál
lomásosé Boka Kálmán másod r. vádlott nevére 
vzimzett s az utóbbi felkérése folytán küldött !i - 
veiében azon kifejezést használta, hogy Merac zi 
Foroncz nagymihályi pénzügyőri szeinlesz két évre 
volt sikkasztás iuiatt elzárva.

Boka Kálmán ezen levelet Szloboda Antal 
pénzügyőri felvigyázónál, ki a sért- ttel ellenséges 
viszonyban állott s a ki a másuton megtudott ezen 
tényállítás tekintetében is vádat akart a sértett 
ellen emelni, csakugyan közölte is, és pedig azon 
tudatban, hogy ezen tényállítást Szloboda Antal, a 
sértett ellen megteendő feljelentésében adat gya
nánt fel is fogja használni, nyilván azon czélból, 
hogy Meraezzi Ferencz állítólagos büntetett előélete 
miatt állásától elmozdittassék.

Ezen feljelentés meg is történt, az előnvo 
mozati eljárás során azonban a fenti tényállítás 
alaptalansága kitűnt.

Az incriminált levél tartalma, de a vádlottak 
l>cismerése szerint is kétségtelen, hogy a vádlot
tak tudomással bírtak arról, hogy a kérdéses tény
állítás a sértett ellen, mint váddal fog használtatni 
s igy az együttes és előző elhatározásból folyó 
cselekményük által lehetővé teszik, hogv a rágalom 
több habár együtt nem levő személy előtt állittas 
sék s illetve, hogy arról az előnyoinozati eljárás 
folytán több személy szerezzen tudomást.

Tekintve tehát, hogy a kérdéses tényállítás 
— valódisága esetén — a sértettnek hivatali ál
lásától való elmozdítására szolgálna okul s ezzel 
kapcsolatban sértettet a közmegvetésnek tenné ki;

tekintve továbbá, hogy a rágalom az elő 
nyomozati eljárás* tárgyát képezte s igy arról több 
személy szerzett tudomást, mindezeknél fogva a 
vádlottak cselekménye a btk. 258. §-ba ütköző rá 
galmazás vétségének tényálladékát megvalósítván, 
abban őket bűnösöknek kimondani s tekintettel, 
büntetlen előéletükre s arra, hogv a fogház biinte 
tés által, aránytalanul volnának sújtva, a btk. 92. 
§. alkalmazásával az Ítélet rendelkező részében 
megállapított büntetésre Ítélve, a képviseltetési s 
esetleg felmerülendő biinügyi költségekben elitéi 
tetésök folyamányaként marasztalni kellett. Az 
ítélet egyébb rendelkezései a büntető joggyakor
laton s a hivatkozott §§-on alapulnak.

Ezen Ítélet nyomban kihirdettetvén, a sér
tett és a vádlottak megnyugvása folytán jogerőre 
emelkedett.

Kelt Nagy Mihályban a kir. járásbíróságnál 
1898. évi április hó 6-án.

Garbinaxky 
kir. albiró.

Végzés.
Ezen Ítélet egy példánya a s.-a.-újhelyi kir. 

pénzügyigazgatósággal, egy példánya pedig a te
mesvári kir. pénzügy igazgatósággal közöltetik, vé
gül egy példánya Meraezzi Ferenez sértettnek 
közzététel végett kiadatni rendeltetik.

Kir. járásbíróság Nagy-Mihályban 1828 évi 
április hó 8-án.

Garíitutky 
kir. albiró.

Hirdetmény.
A berettöi uradalom

LEGELŐJE
f. év május hó l-én nyílik meg.

Berettíí, 1898. április 20.

Az uradalom.

i. 54

SPIRE IGNACZ
varrógépraktára Nagy-Mihályon.

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, 
bog v varrógép-raktáramat ideiglenesen a főufezán 
lev . Eichenbaum Em. órás üzletébe (Friedman 
Simon m iizloto álcllenébm' helyeztem ál, ahol kitűnő 
varrógépek 5 évi jótálló* mellett, r é s z 1 e t fizetésre is 
kaphatók.

T. vevőim kényt linére a részletfizetések ugyanott 
eszközölhetők.

Mind unt mii géprészrk. u. in. olajozok, csavar- 
’ hízók és valódi angol aczéltük olcsón kaphatók

A ii. <•_ közönség pártfogását kérve, tisztelettel
Spire Ignácz.

Mindennemű
NYOMTATVÁNYOK

= Zemplénmegye legnagyobb =-

LANDESMAN B. NAGY-MIHÁLY.
u. in. községi-, ügy

védi-, köz- és körjegy

zői hivatalos, továbbá

tokai ékpénztári és 

egyéb intézeteknél 

szükségelt nyomtatvá

nyok, báli és lako

dalmi meghívók, táb

lázatok. gyászlapok, 

névjegyek, egyházi-, 

iskolai- és uradalmi

nyomtatványok, fal

ragaszok. stb. stb. a 

legrövidebb idő alatt 

pon fosa n készíttető ek

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

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

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

Közt etlen özszeköttetéseim a legnagyobb papírgyárak
kal lehetővé teszik, hogy nyomtatványaimhoz a legjobb 
minőségű papirost adjak s azokat a legjutányosabban szá
mítsak.

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

LANDESMAN B.
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mükovács,
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Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni miszerint N. Mihúlyon, egy 

mükovács- műhelyt 
nyitottam, melyben mindennemű e szakba vágó munkák a leggyorsabban készíttetnek.

lobb évi működésem hazánk nagyobb városaiban szakmámban való teljes jártas 
ságot eredményezett szamomra, s a n é. közönség támogatása mellett azt legteljesebb 
mértékben érvényesíthetem is.

Ilaktáron tartok kész kocsikat, a legjobb anyagból készitve a legjntányosabb 
árakon.

A nagyérdemű közönség szives támogatásáért esd

BENDlí JÁNOS, mükovács.

□ lí******^*****♦*♦*♦*♦*♦♦**♦ W MMMMM □
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Árverési hirdetményi kivonat.

A homonnai kir járásbíróság mint tel- kkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy özv. Tóbiás Tóbiásáé 
vegrehaj tatónak Tóbiás Erőim és társai végrehajtást 
szenvedő elleni 200 irt töke követelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a s. a.-újhelyi kir. tör
vényszék (a homonnai kir. járásbíróság) területén 
lévő Kohanócz községben és határában fekvő

I. a kohanóczi 51. szánni telekjegyzőkönyv- 
ben A. 1. 1—24. sorszám alatt felvett 1/4 urb. tejek 
bői B. 14—17 sorszám alatt Tóbiás Erőim, Tóbiás 
Sámuel, kiskorú Tóbiás Léni, kiskorú Tóbiás Háni, 
nevére irt 3/8 rész jutalékra 109 frtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban — és

II. a kohanóczi 22. szánni telekjkönyvben A 
1 sor 25 helyr. szám alatt felvett ingatlanból 1/4 
részben B. 6—9 sorszám alatt Tóbiás Erőim, Tó
biás Sámuel, kiskorú Tóbiás Léni, kiskorú Tóbiás 
Háni nevére irt jutalékra, valamint az 1881. évi 
LX. t.cz. 156 § ának d.) pontja értelmében a tu
lajdontársak : Tóbiás Sámuel, Neuman József. Kiéin 
Leopoldné szül. Neuman Eáni, Leskovics Judáné 
szül. Neuman Száli nevén álló jutalékra is, vagyis 
az egész belsőség és házra az árverést 412 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1898 
évi ápril hó 22-ik napján délelőtti 10 
órakor Kóhanócz községien a községi biró házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is cladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10%-át vagyis 1O frt 90 krt és 41 
frt 20 krt készpénzben vagy az 1881. LX. t. cz 42 
§ ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 nov. 
1 én 3333 8Z. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 
8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikűl 
dött kezéhez letenni, avagy az 1881 LX. t. cz. 
170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Kelt Hoinonnán a kir. járásbíróság mint te 
lekkönyvi hatóságnál 1898. január hó 23-án.

Kótschf kir. albiró.

garaai
a „K o a“-hoz czimzett szállodája

Sztáray gróf kastélya átellenében
XT a gr 3T- XzE i Ix á 1 y © n.

Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXXIII. törvényezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter
n n * " " •
«•«•»» w •

Feszt-féle Vinnai gyöngy „ 1.00.
Hegyaljai szamorodni „ 1.50.
889-iki w „ gyógy bor „ 2.00

Az orvos urak b. figyelmébe !
Tokaji asszú gyógybor I liter 3.00

„ . . . OK)
legf. „ » » - 5.00
Ménesi veres asszú , 1.50
Szyrmiai régi szilvóriuni „ 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez

ségiig olcsóbbak.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy üzletemben állandóan f r i s • 
csapdám kőbányai ser, villás reggeli 

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

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

újonnan renovált vendégszobáimat.
— Tágan istállók én kocninsinek. — 39

A helybeli és vidéki közönség szives tudó 
mására hozom, hogy nálam evőeszközök, tá- 
nyárok, tálak, poharak stb., melyek nagyobb 
vendéglátásokhoz szükségesek, mérsékelt díjjá- 
zésért kölciön adatnak.

Legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben

1.000,000 korona.

Az összes 50.000 nyeremény
JEGYZÉKE.

* legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben

1.000,000 korona
A nyeremények részletes beosztása a következő:

Korona
t© 1 jutalom 600000
e 1 nyer i 400000
~ 1 . , 300000

2 . . 1OOOOO

31 „ ,

.
3 . . 

432 , , 
703 , ,

1238 , , 
»O . . 

31700 , „*
3000 , B' 
4000 .;

SO , ; 
3ooo , ; 
2000 , -

OOOOO 
SOOOO 
70000 
60000 
40000 
30000 
35000 
30000 
15000 
1OOOO
5000
3000 
3000 
1OOO

500
300
300
170
130
1OO
80
40

50,000 “Öü-13.160,000

melyek hat húzásban sorsoltatnak ki.

NAGY-MIHÁLY, főuteza. a városháza mellett. (Saját ház.)
Az országos i p a r o g v e s ü 1 e t által 1895- ben 

bronz diszéreminel kitüntetve.
Ezredéves országos kiállítás 1896. Elismerő 

oklevél jó munkáért.

Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlani

kocsi építő vállalatomat
mely a mai kor igényeinek megfelelően van berendezve és a kocsigyártás tekintetében hazánk 
minden nanyobb városával versenyez.

Gazdagon felszereli raktár különféle kocsikban és bríoskákban, melyek 
jótállás mellett, esetleg részietfizétésre is jutányosán eladatnak.

A kocsiknak famunka Javítását, vasalását, fényezését és kárpitosáéit 
jutányos árszámitás mellett szintén elvállalom.

—— Javítások a legrövidebb idő alatt eszközöltetnek. ——
Vidéki megrendelések pontosan teljesittettnek.

Tisztelettel

-KZOXaOIZiS'V-Á.Ze'Z" özdözst.

A második nagy magy. kir. osztály
sorsjáték nemsokára ismét megkezdődik és 

100,000 ujból 50,000 
sorsjegyre nyeremény

jut, vagyis az oldalt levő nyeremény jegyzék 
szerint az összes sorsjegyek fele feltétlenül 
nyerni fog.

A nyerési esélyek tehát, amint inár ál
talánosan ismenTes, óriásiak.

Szives mielőbbi megrendeléseknél ere
deti árban és pedig:
egv egész I ső oszt, eredeti sorsjegyet 6.—fl*t 
/fel „ „ B \ 3.- .
, negyed „ w 1.50 .
n nyoczad „ „ —.75 .

küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előle- 
ges beküldése ellenében.

A húzások után megküldjük tisztelt 
vevőinknek a hivatalos huzási jegyzéket, Ili 
vatalos tervezetek pedig díjtalanul állanak 
<‘h">re is rendelkezésre. Amint ismeretes, a 
húzások a magy. kir. kormány ellenőrzése 
mellett nyilvánosak és azoknál mindenki 
megjelenhetik.

Kiváló szerencse 
kedvezett föarudankat az I. magy. kir. osz
tálysorsjátékban. a mennyiben már az előző 
osztályokban (az első öt osztályban) 100,000, 
30.000. 5000. valamint számos 2000. 1000, 
500 • s 300 korona nyereményt nyertek fö- 
arudankban, melyeket a szerencsés nyerők
nek ki is fizettünk.

Ajánlatos ennélfogva a Il ik magy. kir. 
ossztálysorsjáték 1 ső húzásához a\ megrende
léseket mielőbb hozzánk juttatni. Emlékez
tetünk az első sorsjátéknál hangoztatott azon 
többszöri figyelmeztetésünkre, hogy röviddel 
az első osztályú húzás előtt az első osztályú 
sorsjegyek elkelnek ; és igazunk is volt, mert 
még közvetlen az első osztály húzása előtt a 
bel és külföld elárasztott bennünket rendel- 
ménvekkel olyanynyira, hogy a későn érke
zőket legnagyobb sajnálatunkra már nem 
eszközölhettük.

Kérjük tehát a rendelményeket az első 
osztályhoz mielőbb, mindenesetre azonban 
legkésőbb

április hó 29-ig 
hozzánk beküldeni, mert csak az esetben 
Ígérhetjük ezek biztos eszközlését.

Török A. és Társa
a m. kir. szab, osztálysorsjáték föelárusitól 

Budapest. V., Váczi-körút 4/A.
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A legkitűnőbbnek elismert STEYRI FEGYVERGYÁRI
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„Waffenrad“•ou-mt „Champion“

 KERÉKPÁROK -
előnyös fizetési feltételek mellett kaphatók ■■wmh

MARMORSTEIN JENŐ üzletében NAGY-MIHÁLYON.
T-1—1—1 1 T Kerékpár kellkek r i i i i

1 I 1 1 i i i i iI1 I1 1 1 1 T nagy választékban. i i i i r~r
1 1 1 IT- r i i rr

W'Keil-lakk
(G-lasvur)

..................  legkitűnőbb mázoló szer puha padló számára. --------------  
1 nagy palaezk ára 1 irt 35 kr. — 1 kis palaezk ára b8 kr.

Viasz-kenöcs Arany-fénymáz
legjobb és legegyszerűbb beeresztö-szvr ke képkeretek stb. bearauyozÁsára
meny padló számára. 1 köcsög ára 60 kr. 1 kis palaezk ara 20 kr.

Fehér „Glasur-fénymáz
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani befestésére.

1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. 5
Mindenkor kaphatók :

GLÜCK A\ÓK ességnél NAGY-MIHALY.

1.000,000 
Egy millió korona

n y e r

A 2-ik magyar kir. szab, 
osztálysorsjáték 

50.000 nyereményének 
jegyzéke.

A játékterv *.* §. szerint a leg
nagyobb nyeremény

1,000,000. ,Egy milliók 0 r 0 n a-
A nyeremények következőleg 

beosztvavannak
Nyeremények : Korona :

1 á 60001 KI
1 - -ItMMMMl
1 . 20 M100
2 „ l(MMMM)
1 „ OOOtM)
1 „ 80000
1 . 71MMM)
2 „ 60)00
1 n 4000)
5 „ 3IMM)0
1 . 25000
7 „ 20000
3 „ 15000

31 „ 10000
67 .. 5000

3 „ 3IMM)
432 „ 2<MM)
763 _ HMM)

1238 „ 5( M)
300

47350 , 200. 170. 130,
100. 80. 40 korona.

50000 13.160,000 &
melyek 6 osztályban klsorsoltatnak.

h e t ő,
A 2-ik magy. kir. szab.

a sorsolási programm szerint egy millió 
koronát, t ‘hát hatalmas összt gü kész
pénzt nyer a legnagyobb nyeremény a 
játékterv l» szerint : ennélfogva ezen 
osztálysorsjáték nagyon előnyös nyerési 
esélyeket nyújt : és pétiig

100.000 50.000
eredeti sorsjegy pénznyereményt.

A sorsjegyek felének nyernie kell. Az 
összes űo.oini nyeremény a mellette álló 
jegyzékben fel vannak sorolva es a kor
mány ellenőrzése mellett hat egymásután 
következő rövid időközben kisorsoltatik. 
midőn is a nyert összeg a szerencsés 
nyerőnek kifizettetik.

Eredeti sorsjegyeket a következő ere
deti áron adunk el :
KyenZ eredeti sorsjegy ti frt — kr.

s » 3 „ — B
w w 1 t. W „

Xyob'Ziul r, « O „ 75 F
Az összegnek postautalványon való 

vétele után azonnal megküldjük a rendes 
eredeti sorsjegyet az első huzásbani < r- 
vénynyel. Kívánatra utánvéttel is küld
jük a sorsjegyeket.

Minden sorsjegykttldeményhcz az ere
deti huzási programmot is megküldjük és 
minden húzás után vevőink azonnal meg
kapják az eredeti huzási lajstromot.

Gyakran ezreseket kockáztatnak me
rész vállalatokba, a midőn a kilátásba 
helyezett nyeremény nagyon kérdéses. 
Ennélfogva kockáztassunk egy sorsjegy 
vételével aránylag oly csekély összeget, 
a mely áltál hirtelen nagy tőkét nyer
hetünk.

Sorsjegyk«-s/letünk nagyon csekély és 
gyorsan elfogyhat, tehát ajánljuk hogy 
a rendelményuyel ne késsünk és kérjük 
azokat, lehetőleg azonnal, azonban mii ■ 
denesetre
legkésőbb f. év április 29-ig
hozzánk beküldeni. t

Fehér Lajos és Társa 
a m. k. szab osztalysorsjatek föelárusitói 

BUDAPEST, 
Gisella-tér 5. szám.

Tisztelettel hozom a 11. é. közönség b. 
tudomására, hogy

Ungvár és Nagy-Mihály között
Társaskocsi 

közlekedést
letesitettem.
Indul fél 6 órakor reggel Unvárról.

1‘odgyász ára súly és nagyság szerint..

Szobránezra érkezik délelőtt 8 órakor,
Nagy-Mihály ra „ „ 10 fi
N.-Mihályról indul 2 órakor d. u.
Szobránezra érkezik délután 4 órakor,
Ungx árra „ w ő n

ZD I T JkK:
Szobránczig podgyász nélkül 8(1 kr.
l’ngvárriíl N.-Mihálvig „ „ 1 frt 20 „

Tisztelettel
Grcsz Lajos,

3 bérkocsi-tulajdonos.

Ajánlom a
óé„SALZER kerékpárokat

melyek szolid szerkezetük és elegáns alakjuk áltál az első
rangú kerékpárok közzé tartoznak es mindenül előszeretettel 

vétetnek. 6
BJT* A (jepek nálam készletben vannak.
Z^i-váxxa.tra. árjegfjrzélzlrel szolgálóid.

Glík-k Mór, Nagy-Mihály.

A magyar íjjl kir. szab, 

osztálysorsjáték sorsjegyei 
kaphatók

Gliick Mór elárusitóná 1
N agy-Mihály.

I- osztály árai:
egész fél negyed nyulezad

Korona 12.— 6.— 3.— 1.50

Húzás 1898. május hó 11. és 12-én.


