
Na^y-Mihály, 1903. janndr 9. «záxn. VTL évfolyam.

Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

megteled Mirrzz>ext csvtöetöitönsr.
IZEBKESZTÖSÉQ :

Hova a lap Nxellemi réazét illető minden 
közlemény intézendő ;

Fö-utoza 220 szám.

ELŐFIZETÉSI Dtj : Égé., évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egye* MZ.ám ára 2<» fii. —

Kéziratok nem adatnak viasza.
Ik-rmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

ki adóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttér 
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Vidéki kereskedelem.
Kereskedőinknek nem igen kell erő- 

sitgetniök, hogy üzleteik rosszul jövedel
meznek. 1 udvalevő, hogy az üzletmenet 
általában igen gyenge, a terhek nagyok, a 
közönség vételereje hanyatlott s e mellett 
a konkurrencia oly nagy, hogy a kereske
dők kénytelenek az árakból lehetőleg sokat 
engedni és szerény haszonnal beérni; öriil- 
niök kell, hogy kötelezettségeiknek nagy- 
nehezen megfelelhessenek. Kereskedőinknek 
érdemül tudhatjuk be, hogy a nehéz idők
ben is lekiismeretesek maradnak, a terhe
ket nyugodtan viselik és a jobb időket 
várva, személyes igényeiket a lehetőséghez 
képest megszorítják; pedig bezzeg nagv 
türelem kell annak bevárásához, hogy az 
általános helyzet javuljon, hogy legyen 

ismét munka és megnyíljanak a kutforrások, 
hogy a közönség véte'ereje erősbüljön és 
kereskedőink nagy árukészletei a rendes 
viszonyoknak megfelelő keresletben része
süljenek.

A vidéki kereskedők helyzete nem 
irigylendő. A szép üzletek, melyek a nagy 
vevőközönség támogatásától függnek, a fő
téren összpontosulnak. Ott a házbér magas 
és nem sokkal olcsóbb a fővárosi ház
béreknél. Nagy ablakok, csábitó kirakatok
kal valók arra, hogy a közönséget az 
üzletbe vonzzák, a közönség kiszolgálására 
pedig ügyes személyzettel kell rendelkez- 
niök. A terhek, melyeket a polgárságnak 
viselni kell, első sorban a nyílt üzletekkel 
biró kereskedőkre hárulnak és köztudomású 
mily magasak e terhek. Kereskedőinknek 
számolniok kell a nagyközönség igényeivel.

TARC A
Távolból.

Kiben már a földön 
A mennyekre leltem, 
Sóvárgó dalokban 
Hozzád száll a lelkem.

Bűbájos, ártatlan, 
Szép Madonna képed 
Elkísért, fogvatart 
Mint csábos igézet.

Ég boltját ha nézem: 
Szemeidet látom, 
Arany napsugárban: 
Hajadat találom.

Falomb suttogása: 
Kérdő szómra válasz, 
Szeretsz-e ? megzizzen 
Mintha te volnál az.

Elsuhanó szellő 
Arcomat ha éri,
Édes csókjaidnak 
Oly jól esik vélni!

Nagy árukészleteket kell tartaniok, hogy a 
vevőnek megfelelő választéka legyen. Ugyan 
ott vásárolják az árukat, hol a budapesti 
és bécsi ismételárusitók vásárolnak s mivel 

' az üzleti költségek a vidéken mégis csak 
kisebbek, mint a fővárosban, az áruk a 
vidéken olcsóbban kaphatók. Minthogy to
vábbá az emberek szükségletei sohasem 
szűnnek meg és vannak nélkülözhetetlen 
cikkek, melyeket mindenkinek meg kell 
venni, a kereslet és kínálat összhangzásban 
állana egymással, ha —-igen, ha ez a »ha« 
nem volna. Ha a vételeiős és vételkedvvel 
biró közönség kereskedőink intencióit mél
tányolva, összes szükségletét helyben sze
rezné be! Ez az eset azonban nem áll fenn 
és ebben rejlik a helyi kereskedelem leg
nagyobb baja.

Fogyasztóképes közönségünk legna
gyobb része szükségleteit Budapestről és 
Bécsből fedezi. Ugyanaz a fogyasztóképes 
közönségünk teszi ezt, mely a budapesti és 
még többször a bécsi kereskedőknek azon
nal készpénzben fizet. Az áru ugyanaz, 
mely helyben is kapható volna, de az az 
illúzió, hogy az áru Rée-»,»öl vagv Buda
pestről szereztetett be, megéri a vevőnek 
az árkülömbozetet. Miképpen feleljen meg 
azonban a helybeli kereskedő kötelezettsé
geinek, ha éppen a legjobb vevők mellőzik 
a helyi piacot? Jómódú hölgyeink járnak 
elöl a rossz példával és sok ezer korona 
vándorol a fővárosi kereskedők zsebébe, 
mig a helybeli kereskedőknek meg kell 
elégedniök ama vevőkkel, kik számláikat 
csak többszöri megintés után egyenlítik ki, 
sőt még azután is levonnak belőlük, amit

Lesem már az éjjelt 
Veled látok álmot: 
Együtt barangoljuk 
Be a mennyországot!

Gál György

M:
Hallás után . . .

Az egész világ farsangolni készült. A ze
neszerzők lázas sietséggel dolgoztak Íróasztalaik 
mellett újdonságaikon, melyek a farsang idé
nyére voltak bemutatandók. Nácay Budi ifjú 
zeneszerző hónapok óta nyomorgatta zongorá
jának sima billentyűjét, hogy itt-ott érintett 
hangjaiból kiveregesse kiadni készült csárdás 
újdonságát.

A fiatal zeneszerző lakása Ízlésesen be
rendezett előszoba meg egy kis zeneteremből 
állott. () maga hetek óta alig távozott uj zene
szerzeményének megalkotása előtt szerény ott
honából. Idegfeszitő munkájába mélyedvc most 
is hol zongorája, hol Íróasztala felé fut s el
gondolkodása közben nem is veszi észre elő
szobája ajtajának halk nyitását, melyen a zene
hallásáról közismeretben álló Mérő Laci, fiatal 
barátja lépett be. A vendég körültekintés után 
szó nélkül ereszkedik egyik zsöllébc s nyu
godtan fújja illatos szivarjának bodor füstjét, 
Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

a budapesti vagy bécsi kereskedő semmi 
esetre se tűrne,

A közönségnek ahhoz a meggyőző
déshez kell jutnia, hogy ama várossal 
szemben, melyben lakik, melynek felvirá- 
gozását szivén viseli, is vannak ha mind
járt csak erkölcsi — kötelességei és hogy 
egyik lakosnak kötelessége a másikat leg
alább annyiban segíteni, h.gy a helybeli 
kereskedelmet és ipart pártolja, a nélkül, 
hogy ezért áldozatokat hozna, vagy igé
nyeit leszállítsa. Ha az egész közönség, 
első sorban a jobbmóduak, arra a tudatra 
ébrednek, hogy a helybeli kereskedelem 
versenyképessége emelkedik, ha elűzik a 
nagyzási vágyat és a meggyőződés hódit 
tért, hogy a helybeli kereskedelmet é* 
ipart felsegélyezni kell, akkor az virág
zásnak fog indulni; előbb és máskép
pen nem.

A magyar ifjúság.
Ha felsóhajtunk a mi legnagyobb köl

tőnkkel :
Avagy virág vagy te hazáin ifjúsága ?
Igen, virág, még mindig virág! de 

sajnos olyan, mely alig, hogy nyitni kezdte 
kelyheit, máris megcsapta a dér s mire 
eljön a nyár, a kinyílt virág pompázásának 
ideje, az fonnyadtam eltorzultad hull alá s 
elsodorja a kósza szél.

A budapesti egyetem és szerte az 
országban a főiskolákon gyiilölséggel teljes 
politilálásból áll a diákélet. A politikai élet 
legszenvedélyesebb hullámai becsapnak a 
főiskolák falai közé és ott egy bizonvos 
irányban megmételyezik az itjui kedélyeket. 
S a politikai szenvedélyből, az iskolában 

mig végig hallgatja barátjának a zongorából 
kicsalt táncra ingerlő uj csárdás kellemes 
zenehullámait. Lacinak jó hallása van, az elő
szobában töltött rövid félórai szerény látogatás 
elég neki arra, hogy az újdonságot teljesen 
eltanulja. Feláll és zajtalanul távozik. A lépcsőn 
lejövet jó ötlete támadt, mert a helyett, hogy 
haza ment volna a -fiatal művészek otthoná.ba 
tért, hol azok törzs asztalához ülve, feketét 
rendelt.

Mikor Laci helyet foglalt, az ott ólálkodó 
cigányt szemhunyoritva magához intette.

— Ide figyeljetek! Bátanitlak legújabb 
szerzeményemre, de megtiltom, hogy darabo
mat holnapig bárhol is játszótok, mert magain 
akarom itt ezen asztalnál a társaságnak be
mutatni !

A cigány égett a kíváncsiságtól s ennek 
volt tulajdonítható, hogy a Laci által párszor 
elfütyült Budi szerzeményét feltűnően gyorsan 
és kitünően játszotta.

— Elég! Holnapig ebből taktust sem 
akarok hallani — ezzel megitta feketéjét s 
távozott.

A cigány jól ismerte Laci előkelőségét, 
busás borocska reményében alig várta a fino
man sikerült csárdás bemutatóját .' . .

Másnap délben gyülekeztek a .fiatal mü-



ép«n ngy, mint az életben felekezeti, gyak
ran faji gyülülség lene, amely aztán a tart
hatatlanságig csúf helyzeteket teremt

Nagy bilnt követtek el azok a férfiak, 
akik ezeket a világromboló szenvedélyeket 
az iskola falai közé vitték. Mert egyrészt 
elvonták az ifjúságot a komoly tanulmá
nyoktól, a tulajdonképeni hivatástól. A 
gyillésezö, politizáló és tüntető fiatalság 
rendszerint megbukik az alapvizsgákon s 
hosszas kísérletezés után jut el a szigorla
tokig s mire ezeken is túlesik, annyi idő 
és pénz pocsékolódik el, hogy azt úgy ha
marjában ki sem lehet számítani. A szülők
nek. akiknek legnagyobb része középsorsu, 
vagy épen szegény ember s nagykeservesen 
kuporgatják össze e pénzt tanuló fiaik szá
mára, bizony kevés öröme telik az ilyen 
gyermekekben, akik diploma helyett — 
világrenditő politikai társadalmi jelszavakat 
hoznak haza.

Másrészt, és ez a nagyobb baj, a szó 
szoros értelmében elrontják ezek a tanok 
a magvar ifjúságot. Mert a kierikálizmus, 
az ultramontánizmus, a páparajongás és az 
autiszemitizmus elvégre Magyarországon csak 
egy egészen kis csoport embernek, mond
hatni személyes érdeke s ezen érdekek igá
jába fogják a magyar ifjúságot. Mire az 
ilyen ^fekete keresztes** fiatal ember kike
rül az életbe, teljesen előkészített eszköze 
már a sötét reakciónak, annak a reakciónak, 
mely ellen apáink három századon át küz
döttek. Ha igy tart még egy évtizedig, 
olyan elem kerül bele a hivatalokba, a 
diplomás állásokba s veszi át a vezetést 
közigazgatási és társadalmi téren, amely kész 
veszedelme lehet Magyarországnak.

Ebben az országban él tíz millió ma
gyar s csaknem ugyanannyi más nemzeti
ségű honpolgár, kilenc millió katolikus s 
tiz millió más felekezetit. Ilyen országban 
toleranciával és elfogulatlansággal lehet 
csak a békés együttélés lehetőségét megte
remteni. Társadalmi és gazdasági csapás 
lehet abból első sorban, ha a lokális élet 
vezetésében többséghez jutnak azok az ele
mek. melyeket most nevelnek a főiskolákon.

Bizony, nagy lelketlensé^volt azokat 
a fogékony ifjúi kedélyeket megmételyezni, 
valóságos merénylet a haza politikai és 
gazdasági függetlensége ellen.

Mily szép és lelkes volt még egy év
tizedek előtt a magyar főiskolai ifjúság vi
selkedése. A forradalmak vérzivataijai között 
kiforrott szabadság — ideálok lelkesítették 
a régi fiatalságot s ebből a gárdából kerül
tek ki azok a férfiak, a kik ma a nagy 
pozíciókban épen úgy, mint a kicsinyekben 

vészek otthona, törzsasztalának legény tagjai, 
már a halovány képtl s újdonsága miatt sok 
éjjelt keresztül virrasztóit N’ácay Budi is ott 
volt, esak Lacit várták még. A cigány, mint a 
törzsasztal kiegészítő része, a háttérben türel
metlenül várta a nap hősét. A levest feltálal
ták volt, mikor Laci szokott előkelőséggel lé
pett az étterembe . . . Mindenki elfoglalta he
lyét, az eltéd mint rendesen a szokott humorral 
fűszerezve megkezdődött. Ebéd közben húzott 
a cigány különféle ismert dalt Laci igen jó 
kedvű s liőbcszédO volt. Ebéd végével megvál
tozott a hangulat, inig a társaság kedélveske- 
dett, Laci gondolkodva, mintegy önmagával 
küzdve nézett maga elé. A társaság sorban 
huzattá kedvenc nótáját. Utolsónak a búsulni 
látszó Laci maradt. Mikor a sor reákerült, fel
állott helyéről, — Józsi ide hozzám, elhúzod 
a legújabb szerzeményemet! A társaság tap
solva fogadta Laci szavát, a rövid, de hangos 
tapsot halotti csend követte, minden szem fe
léje irányult.

Laci a prímás elé állott, jobb kezének 
mutató ujjával lassan ütemet verve fütyülte el 
a már bctanitotl újdonság egy-cgy ütemét. A 
cigány dűlledt mellel büszkén szorította álla alá 
hegedűjét s kitűnően játszotta el a csárdást.

Mikor Budi a darab első ütemeit játszani 
hallotta, villámtól sújtott tölgyként esett vissza 

a siabadelvÜHÓg és a magyarság bajnokai. 
S most? A Metternich, a Ixiyala Ignác, a 
Szent Bertalan éj szelleme kisért a magyar 
főiskolai ifjúság egy részében a vésznek és 
romlásnak szelleme.

A mit a főiskolai ifjúságnak a nyil
vánosságnak szánt szerepléséről hallunk az 
mind reakciónárius propaganda. Mintha 
visszatértek volna a pozsonyi diétának kon- 
servativ magyarjai, kik elfogult elkeseredés- 
zel küzdöttek a politikai, társadalmi és 
vallási szabadság ellen. Az álmából ébre
dező nemzet s elsősorban a jogászaiig csú
folta és gyűlölte 80 esztendő előtt a mara
diakat, — ma szitják és táplálják a tüzet, 
mely ha nagyra kap, lángba borítja az 
országot.

S a főiskolai tanári karok, melyeknek 
nagy része szabadelvű és modern, bizonyára 
nem fejtenek ki kellő energiát az ifjúsági 
reakciónárius áramlatok elnyomására. A 
tapasztalatlan fiatalság teljesen prédául van 
hagyva a fekete seregnek, mely nem mu
laszt el egy alkalmat, hogy híveket to
borozzon a főiskolák falai között. Egészen 
jó taktika. Hisz ott van a jövendő Magyar
ország !

Veszedelem fenyeget erről a részről s 
ha idejekorán nem veszik elejét, a szellemi, 
a gazdasági s talán politikai reakció viharja 
végig fog tombolni az ország felett!

* Olvasóinkhoz. Tisztelettel felkérjük la 
púnk mindazon olvasóit, kik még az előfizetést 
meg nem újították, avagy hátralékaikat ki nem 
egyenlítették, hogy úgy az előfizetés megújítását 
mint a hátralékos előfizetést kiegyenlíteni szíves
kedjenek. A rlF*l»öZemplén“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK
— Áthelyezés. 'lanmecz János abanj szántói 

kir. járásbirósági albirót a szobránci kir. járásbiró 
ságlioz helyezték át.

— A nagymiliályi Caslno egyesület 
f. év január hó 12 én d. u. 4 órakor választmányi 
ülést, ezt követöleg pedig évi rendes közgyűlést 
tart. A közgyűlésen a folyó ügyeken, nevezetesen 
a költségvetés megállapításán kívül, két hiányzó 
választmányi tag állása is- lesz választás utján 
betöltve.

— Ipartestületi bál. A nagymiliályi álta 
lános ipartestület 1902. február hó 1-én Nagy-Mi- 
hályban, a Barnai szálló összes termeiben, az 
.Ipartestület" és ,Betegsegélyző Pénztár" javára 
táncestélyt rendez. Beléptidij : Személyjegy 2 ko
rona, családjegy 4 korona. Felillfizetések köszönet 
tel fogadtatnak és hírlapilag nyugtáztatnak. Kez
dete 8 órakor. — Bejárat a Casino kis kertjén át.

szekéré, de annál kihivóbban ugrott ismét fel’ 
kezeit csípőjére szorítva a harag remegő hang
ján odakiált:

— Kinek az uj szerzeménye ez?
— Az enyém — mondja Laci nyugodtan.
— A tied s honnét tudod?
— Honnét? Hát csak tudhatom, ha szer

kesztettem.
— Nem igaz, ezt tőlem tanultad !
— Tőled? Ugyan mikor?
— Uraim ez hallatlan I — két hónapja, 

hogy töröm fejemet, ma vittem nyomdába kéz
iratomat és tessék mi történik?

— Már pedig ez az én szerzeményem!
— Az Isten szerelméért ne kisérts — 

mondja Budi most már teljesen magánkívül.
Laci látva barátjának határtalan izgatott

ságát, a cigány leesititása után mindkét kezét 
Budi felé nyújtva mondja :

— Édes Budikám ne heveskedj I A szép 
darab csakugyan számodra hoz babért, mert a 
te szerzeményed. En csak farsangi tréfát akar
tam csinálni s mint látóin sikerült is. Nagy
szerű darabodat egyszeri hallás után tanultam 
el. Gratulálok annak kitűnő kidolgozásához!

Budi örömében barátjának nyakába borult 
s a bemutató után vig áldomás következett.

P G.

— Ax elöljáróság figyelmébe. Most, ■ 
midőn az esteli órák oly sötétek, hogy gyarló vi
lágításunk mellett a szomszédságunkban haladókat 
som vesszük észre, felhívjuk a t. elöljáróság figyel 
lilét a következőkre. A sztrajnyáni híd javítási 
munkálataihoz szükségelt talpfák és egyéb anya 
gok nagv mérvben vannak felhalmozva a hi<l mel
lett, vagyis azon a helyen, a merre esténként a 
legtöbben járnak. Mi sem jelzi, hogy ott egy fa 
halmaz van és csoda, hogy eddig még bal.-set nem 
történt. Ha már ezen anyagnak máshol nincs helye, 
elvárjuk — és ez a legkevesebb — hogy a város 
legalább egy mécs által tegye figyelmessé a közön
séget, hogy a jelzett helyen óvatos legyen.

Kívánatos volna ezenkívül, hogy a Templom 
téren és a Selyem-utcában legalább egy egy lámpa 
mielőbb állítassák tel, ott is a közönség testi ép
sége veszélyeztetve van. A mint a Templomtérről 
a Selyem utcába a kis hídon áthaladunk, éjjel bár 
melyikünkkel megtörténhetik, hogy a hidacskáról 
lecsúszunk s kezünk vagy lábunk sínyli azt meg, 
mert bizony egyikünk sem veszi észre a hidat. 
Az a legkevesebb, a mit az adófizető polgárok 
megkívánnak, hogy testi épségükről gondoskodva 
legyen és reméljük, felszóllalásunknak meglesz a 
kellő foganatja.

— Megölte ax apját. Múlt hó 25-én 
Morván id. Horcsák János parasztgazda valami 
családi perpatvar miatt összeszóllalkozott János nevű 
legényfiával. Heves szóváltás után a fiú a kezében 
levő súlyos bottal oly erősen fejbe ütötte az aty
ját, hogy az 6 napi kinlódás után f. hó l én szőr 
nyű fájdalmak között kiszenvedett. Az atyagyilkost 
feljelentés folytán a csendörség vasárnap letartóz 
tatta és átadta a bíróságnak.

— VJ emeletes háx. Landesman Vilmos 
az általa megvett főutcái Bujdos-féle házat lebon 
tatja és helyére egy emeletes házat épit. Az uj 
építkezés főutcánkat kétségtelenül emelni fogja. — 
Megjegyezzük még, hogy- ez lesz a tizenkettedik 
emeletes ház városunkban.

— Ax időjárás. Rég nőm emlékeznek már 
ily enyhe téli időre, a hó és fagynak Ilire sincsen, 
e helyett azonban állandó az eső, ttgy, hogy alig 
bírjuk a nagy sarat. A gazdák szántanak egymás 
után, az orgona és bodza fák pedig rügyeznek.

— A szomszédos Galíciából nagy szám 
bán bevándorló munkások között sok rovott műim 
ember van, a kik bizony minálunk som válnak 
az erény hőseivé. Ilyen ombor Malahovszki Danko 
is. Legutóbb a perecsenyi Bantlin gyárban dől 
gozott, a honnan azonban nagyobb mennyiségű 
zsák ellopása után, csakhamar kerekei oldott. A 
zsákokkal városnnaba jött szerencsét próbálni, 
csendőrségünknek azonban feltűnt a zsákot cipelő, 
gyanús külsejű jövevény s ezért letartóztatta. Ki 
hallgatása alkalmával nagyobb összegű készpénzt 
is találtak nála s igy valószínű, hogy a zsáklopá 
són kivUl, más bűn is terheli a lelkét, bár eddig 
erősen tagad.

— Vj üzleteli. Brilgler Ármin röföskeres 
kedi a Takarékpénztár épületében, Steindler Etel 
div-atárusnö pedig a Tischler házban uj üzletet 
nyitottak.

A s.-a.-ujhelyi esküdtszék előtt holnap 
lesz a fiitárgyalás a súlyos testi sértéssel vádolt 
Bobot György elleni bűnügyben. Bobos ugyanis, 
mint annak idején megírtuk, szeptemberben egy 
estén több társával megtámadta Barna János újon 
cot és a dulakodás közben fejszével a bal szem-1 
kiütötte.

— A közigazgatási bizottság tagjait Gióf 
Hadik Béla főispán e hó 14 én <1. e. 9 órakor a 
vármegyeház tanácstermében megtartandó ülésre 
hívta meg.

— El jegyzés. Kraft József sárospataki ti 
nitóképezdei tanár jegyet váltott llezsö Mariskával, 
a nagymihályi állami iskola derék tanítónőjével.

— Vj szolgabiróság. A legbiztosabb leí
rásból jelenthetjük, hogy Sárospatak városa a r.-g 
óhajtott föszolgabirói hivatalt az 1903. évvel kéz. 
dödöleg meg lógja kapni. A belügyminiszter ha 
tározóit Ígérettel kötötte magát ahhoz, hogy az uj 
tételt a ’övö évi költségvetésre mindenes! tre be 
fogja vonni.

— Esküvő. Éried Vilmos deregnyöi lak-s 
f. hó 1 I en Nagy-Mihályban esküszik örök hűsé
get Irjkooits Réginké kisasszonynak Szécs Pólyán- 
káról. Este tánc lesz a Csillag szálló nagytermein n.



— Gálsxécsen 1902. évi január hó lléna 
„Nemzeti Szálloda" nagytermében a gólszécsi já 
rási kórház és szegény gyermekek felruházására 
hangversenynyel egybekötött táncestély rendeztetlk. 
Műsor : 1. Hunyadi László Erkel Fervnctöl. Elő 
adja : Wirtschafter Regin éB Wirtschafter Pál. — 
2. Monolog. Előadja : Grünfeld Sándor. — 3. a) 
Fantasie : Scene de Ballet, irta Beriot. Zongorán 
és hegedűn előadja : Laubner Károly és Wirtschaf
ter Béla, b) Románcé és Alföldi búcsúhangok. 
Előadja Wirtschafter Regin és Laubner Károly. — 
4. Sulamith. Énekli : Friss H., zongorán kiséri : 
Wirtschafter Béla. — 5. Egyveleg. Hegedűn elő
adja : Sztankó Ernő ur. — 6. Tetemre hívás. Irta 
Arany János. Szavalja : Elek Tibor, zongorán ki 
séri : \\ irtschafter Regin. — 7. Görög rabszolga. 
Sidney Johntól. Énekli : Friss H. Zongorán kiséri : 
Wirtschafter Béla. — 8. Magyar népdalok. Énekli 
Friss H. Cimbalmon kiséri : Steril Mariska. — 
Helyárak : Az 1 —4 sorban személyenként 3 ko 
róna, a többi sorban 2 korona. Felűtűzetések kö
szönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. 
Kezdete 8 órakor.

— Kaxincy-kör alakítása tárgyában múlt 
hó 29 én a vármegyeháza nagytermében előérte- 
kezlet volt, ahol vagy 60—70 meghívott érdek
lődő volt jelen. Az értekezleten Ferency Elek kez
deményező üdvözölte a tagokat s az értekezlet 
vezetésére Matolai Etele alispánt kérte föl. Azután 
Ferency felolvasta értekezletét a kör alakításának 
szükségessége, célja, működési köréről. Erre ki 
mondta az érekezlet, hogy megalakítja a zemp 
lén vármegyei irodalmi kört s az alapszabályok 
kidolgozására egy bizottságot küldött kt. 11a az 
alapszabály tervezete elkészül, egy újabb értekez 
letre ülnek össze s azután megalakítják végleg 
e nemes és szükséges egyesületet. A lelkes kezde
ményezőnek köszönetét szavazott az értekezlet.

— Bodrog-Olan^l eladó. Kassáról azt a 
feltűnő hirt jelentik, hogy a /.ówyay pár Bodrog 
Olaszában levő birtokát eladja és végleg külföldön 
telepednek le. Ez a birtok évi harmincezer forin
tot jövedelmezett csak. És mi ez egy magyarnak ?

— Ax idei farsang Vizkereszt nnpjátó’, 
vagyis január 6 tói bezárólag Húshagyó keddig, 
február 11 ig, tehát összesen 36 napig tart.

— Fejtett ebek által megmarva. N. 
Szeretva községben e hó 1-én veszett eb kóborolt 
s Ilyko János 55 éves és Murga György 8 éves 
nagy-szeretvai lakosokat veszélyesen megmarta. 
A sebebesültek az ebdüh elleni védoltás céljából 
e hó 2 án a budapesti Pasteur intézetbe szállít 
tattak.

— A tokaj-hegyaljai bortermelők 
egylete és cognac-fő'xö résxvény társaság, 
amelynek létesüléséről már a múltkor is megem- 
lékeztünk, most bocsátotta ki tervezetét s aláírási 
ivét. Hogy mennyire megbízható kezekben van a 
vállalat alapítása, azt legjobban mutatja a tervezet 
aláíróinak következő névsora: Molnár István ny. 
főispán, Görgey Gyula cs. és kir. kamarás, Gör
gey Sándor, Dessewffy József, tolcsvai Nagy Barna, 
kozmái Kun Frigyes, Füzesséry Ödön, Fuchs Mór, 
Dr. Fried Lajos, Székely Károly, Wi(|der Gyula, 
Dr. Nyomárkay Ödön s még többen. Ezek a ne
vek elég biztosíték arra, hogy a vállalat minden 
káros és tisztességtelen irány kizárásával egyedül 
a Hegyalja érdekét fogja szolgálni, nem olasz és 
homoki, hanem tisztán tokaji bort fog tokaji név 
alatt árulni s miután előreláthatólag óriási forgal
mat fog a külföldön tokaji borokkal csinálni, mert 
e végből egy rendkívül kiterjedt üzletkör áll ren
delkezésre, rövid időn bortermésünk jelentékeny 
részét exportálhatja s ezzel megszüntetheti vala- 
hára a bortermelők mai nyomasztó kétségbeejtő 
helyzetét. Ha valami, hát ez a vállalat lesz alkal
mas és hivatott arra, hogy visszaszerezze a hegy
aljai bornak azt a piacot, amit most az ő cégére 
alatt az olasz bor bitorol, hogy minden hamisítást 
és tokaji név alatt árult idegen bort kiszorítson 
s visszaszerezze a mi borunk régi kelendőségét. 
A részvényaláirás zárhatárideje március 15-ike.

— Bacillusok ax evöesxkbxökihi. Egy 
orvosi szaklapban Esmarch német orvosi tudós 
figyelemreméltó cikket közölt a betegséget terjesztő 
eszközökről : kés, villa, kanál terjesztik a bacil- 
lusokat. Esmarch egy villát tüdővész baeillusokkal 
megfertőztetell, azután 50 fokos meleg vízbe tette. 
Kivéve szorosan megtörülte a villát és mégis azt 

tapasztalta, hogy a villán élve maradtak a bacil 
lusok. Már pedig az ember szájpadlásában lég 
szívesebben tartózkodnak a küiömböző bacillusok 
és onnan jutnak az evőeszközökre. Az egyszerű 
tisztogatás nem használ. Ellenben javasolja a 
tudós, hogy az evőeszközöket egy percig 20 g-m. 
szóda és 5 grin. forró vízből álló oldatban kell 
hagyni és azután megtörölni. Ez az oldat feltét
lenül megöli a bacilusokat. Esmarch követeli, hogy 
a vendéglőkben, a melyekben leginkább vannak 
ragálynak kitéve az emberek, az evőeszközöknek 
ilyetén tisztogatását tegyék kötelezővé.

CSARNOK.
ISTézelr rád..

Nézek rád hosszan, nézek rád merengve 
Szivem nehéz lesz mondbatatlanul.
Egy névtelen, egy féktelen vágy kínja 
Eg a szivemben olthatlannl.

S te rám tekintesz csendes megadással, 
Sötét szemed bús arcomon tapad 
Sötét szemednek tilalmas tüzűben 
Két szót látok felírva : nem szabad.

Te nem mondod meg, mit gondolsz magadban 
S én nem merem neked bevallani
(’.sak néha-néha, ha rád tekintek 
Szemed fényéből vélem hallani.

Szeretsz, vagy nem szeretsz Talán kacér vagy, 
A női dac erős egy lánc tudom, 
Hiszen ha nem lennél olv hajthatatlan, 
Tán nem szeretnélek olyan nagyon.

Lantos.

KÖZGAZDASÁG.
A gazdasági munkások segélypénztára.

— Az első esztendő. —
Még csak egy éve annak, hogy az 1900: 

XVI. t. c. alapján életbe lépett az Országos Gaz
dasági Munkás- és Cselédsegélypénztár. Mikor ez 
az emberbaráti intézmény megkezdte üdvös mű 
kiölését, mindenfelé ígér örömmel fogadták a ma 
gyár gazdasági munkásnak — a föld népének — 
ezt a leghívebb jó barátját.

Az uj törvényt csakhamar elnevezték a sze 
gény ember törvényének, mert a józan magyar mun
kás gyorsan belátta, hogy ezt a törvényt csakis 
az ő javára alkották és fölismerte azt is, hogy 
egyedül ennek a törvénynek köszönheti, hogy most 
már biztosíthatja magát afelől, hogy elöregedésére, 
munkaképtelensége idejére, nem kell koldusbotot 
fognia.

Ez a törvény senkire sem erőszakolja, hogy 
tagja legyen a segítő pénztárnak. Kinek-kinek ké 
nyére hagyja hogy beiratkozik e vagy nem irat
kozik be a segítő pénztárba. A törvényhozás böl
csen járt el, amidőn abból indult ki, hogy akarata 
ellen senkin sem fog az uj törvény segíteni.

A józan magyar munkás saját sorsának maga 
a kovácsa. Nem szereti a minden áron való gyám 
kodást. Maga akarja megkülönböztetni a jót a rósz 
tói és most is bebizonyította, hogy szívesen sora 
kozik az egyedül az ő javára életbeléptetettt in 
tézmény védszárnyai alá, mert a saját szemével 
látja, hogy ez az emberbaráti intézmény az ország 
legíávolibb vidékein is milyen nagy gonddal ápolja 
és ístápolja azokat a gazdasági munkásokat, kik 
segélyére szorulnak.

A segélypénztár egy évi működése világosan 
bizonyítja, hogy a fold népét gyakran éri olyan 
baj, mely őt munkaképtelenné teszi és gyakran 
fordulnak elő olyan balesetek, melyek a föld mi vés 
nép családját örökre megfosztják a kenyérkeresettől.

Még csak egy esztendeje, hogy a segély
pénztár hasznos működését megkezdte és már eme 
rövid idő alatt 760 föl din Íves jutott abba a szo
morú helyzetbe, hogy jótéteményeit kénytelen volt 
igénybe venni. A segélypénztár minden egy 
esetben gyorsan gondoskodott a bajba jutott em
ber gyógy kezeléséről és anyagi támogatásáról, hogy 
betegsége ideje alatt ne legyen kénytelen család
jával együtt az irgalomkenyéren tengődni.

A beállott baleset 58 földmivelőt megölt. 
Mind az 58 esetben a család a legnagyobb nyo
morban maradt hátra. A segélypénztár központi 
igazgatósága sürgősen intézte el az özvegyek ké
relmét és minden egyes esetben 400—400 koronát 
szolgáltatott át a nyomorral küzdő családnak.

A beállott baleset a segély pénztár tizenhat 
tagját, a megejtett orvosi vizsgálat szerint, minden 
korra munkaképtelenné tetté. Ezekben az esetek
ben a központi igazgatóság szintén a legméltányo
sabban és a legnagyobb gyorsasággal intézkedett 

és ma már mind a 16 munkaképtelenné vált tag 
élete fogytáig részesül a törvény által előirt anyagi 
támogatásban.

Ezek a számok világosan beszélnek és egy
től egyig hirdetik ennek uz emberbaráti intézmény
nek szükséges voltát.

Világosan látható ezekből a szamokból, hogy 
a segélypénzt'.r rövid fennállása óta is már sok 
szerencsétlen embert mentett meg a koldusbottól 
s számos özvegyet mentett meg a kétségbeeséstől.

Az emberbaráti intézmény üdvös működés*' 
bizonynyal az oka annak, hogy a segélypénztár 
tagjainak száma olyan gyorsan emelkedik. Mert 
eltekintve átlói, hogy az 1900: XVI. t. c. 8. §-a 
alapján a gazdák által kötelezőleg biztosított cse 
lédek száma mintegy 500,000, a segélypénztárba 
beiratkozott rendes és rendkívüli tagok száma is 
már elérte a 13,000 et.

A segélypénztár igazi emberbaráti működése 
buzdította bizonynyal arra a királyi hercegeket, 
főrendeket, a képviselőhöz tagjait, nagybirtokoso
kat, a különféle kulturális pénzintézeteket, a vár 
megyéket és községeket, hogy olyan nagy szám 
bán csoportosuljanak a segélypénztár alapitó tag 
jai sorába. És bizonynyal ez az oka annak is, hogy 
az év végéig beiratkozott 1000 alapitó tag 150,000 
koronával gyarapította azt a vagyont, melynek 
egyedül az a hivatása, hogy a fold népét támo
gassa, istápolja.

Felelőn KKerkenztő : Dr. Kállai JÓZSéf.
KiadóhivMtxli művezető : Lindái JóiMf 

férfiak ingyenkapnak 
egy oly uj találmányit próbaorvosságot, a mely az 
elveszített erőt újra meghozza s a legnagyobb nemi 
bajokat meggyógyítja. Egyszeri levélbeli tnegke 
resésre ingyen kap mindenki egy próbacsomagot 
ezen világszerte ismén tes gyógyszerből, egy gyö
nyörűen illustrált s 120 oldalra terjedő könyvvel 
együtt. Ezen csodaszer ezreket gyógyított meg, a 
kik ifjúkori kicsapongások következtében, nemi 
betegségekben, a bujakór küiömböző nemeiben s 
elgyengülésben szenvedtek s nagy eredményre való 
tekintettel elhatározta az intézet, hogy egy próba 
csomag mindenkinek küldetik, a ki érte ir. Az in
tézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik 
kezelés céljából otthonukat nem hagyhatják el. Az 
intézet kivételt nem tesz ; öreg, fiatal egyaránt ir 
jón s meg lesz mentve. A csomag jól be van cso
magolva s tartalmát senki sem fogja megtudni El 
a szégyennel. Le a rabigával, le a betegség Ián 
cával. Itt az idő, hogy ingyen megtudhatja hol a 
baj s mi a baj, teljesen ingyen. Kérjük azonban 
a leveleket mindig bérmentve küldeni s ott a 25 
fillér portót megfizetni. Írjon még ma. Nők is Ír
hatunk érte. A csomag a levél megérkezte után 
azonnal ingyen küldetik. A levelet igy k» II címezni: 
State Medical Institute, 6915. Elektron Building, 
Fórt Wayne, Ind., U. S. Amerika. 1—52

Bérbeadás.
A Fő- és Béres-utca sarkán, a város 

legkedvezőbb helyén fekvő Derosényi- 
féle házban, egy 

irodának vagy üzletnek
kiválóan alkalmas főutcái helyiség azonnal 
bérbe adandó. Tudakozódni lehet ugyanott.

Sladó ház és telek.
A Kapitány-utczában levő Podlesznv-féle 

jelenleg Báró floltz Györgyné tulajdonát képe
ző laknáz, a melyhez k fi lön magtár, istállók és 
cseléd lakások is tartoznak, terjedelmes kerttel 
egy fitt eladó.

Eladó még egy nagyobb és szilárd épí
tésű magtár is, melyhez szintén kert tartozik.

Végül eladó egy nagyobb és kertnek hasz
nált terület, a mely építkezésre különösen al
kalmas.

Az összes ingatlanok egymás tőszomszéd
ságában fekszenek és csak az utcza által vá
lasztatnak el egymástól.

Bővebb értesítés Dr. Kállai József ügy
védnél nyerhető.

*PS* 'Pn* ’P^* "PX* ’Pn* ‘P S. ’ 1

MIKLÓS J ANCSI zenekara
pénteken, f. hó 10-én a Barnai szállóban 

zeneestélyt 
rendez egészen uj műsorral.
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BÚTOROKAT 
vásárolni szándékozó n. é. közönséget van szerencsém tisztelettel meghívni 
a »Városháza« szomszédságában levő Csopp-féle házban berendezett

BUT0RRAKTÁRAIM 
szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú barokk, ó-német 
és egyéb másnemű stilszerü bútorok a lenkényesebb ízlésnek is teljesen meg- 
felelőleg csinos és izlésteljes kivitelben — részletfizetésre is kaphatók.

Raktáramban csakis jó és szolid minőségű és bárminő kívánalomnak 
megfelelő izlésteljes áruk vannak, miért is kérem a n. é. közönség bizalmát 
és szives támogatását. — Futor renoválások gyorsan eszközöltetnek. 

EICHENBAUM LIPOT NAGY-MIHÁLY.
---------------- Hazai és saját gyártmányú bútor raktár ----------------

ALAP1TTATOTT 1«<J2.

iI
8
&

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhitté teszi, hogy a s-.a-.ujhelyi 
kir. törvényszék 1901. évi 4892. számú végzése következté
ben I>r. Kállai József nagymihályi ügyvéd által kép-viselt 
Nagymihályi Kereskedelmi és Hitelbank Részvénytársaság ja
vára N<«vxk József ellen l<»0 kor. s jár. erejéig 1901. évi jú
nius hó 15-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le
foglalt és 1242 koronára becsült következő ingóságok, u. ni. : 
lovak és tehenek stb. nyilvános árverésen eiadatnak.

Mely árverésnek a n.-mihályi kir. jbiróság 1901. év 
V. 158/4. számú végzése folytán 1(M» kor. tőkekövetelés ennek 
különböző időtől járó f>*/ekaniatai, ’/t’/e váltó dij és eddig 
összesen 52 kor. 74 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig A. KörtvéIye-« n alperes Novak József laká
sán leendő eszközlésére 1902. évi január hó 13-ik 
napjának délutáni 2 oraja határidőül kitiizetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy az érintett ing' s. g< k az 1X81. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-a értelmében a lég többet ígérőnek, szükség 
esetén becsan n alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le é» felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna 
jelen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihály HOL évi december hó 30-ik napján.

Pellea Jóxaef, 
kir. bírósági végrehajtó.

IK? J

Ügyes szegedi

fodrásznő
ajánlkozik a n. é.

hölggközönség 

szives figyelmébe. 

Schwarcz Henrikné 
Nagy -Mi hály felső utca

Mindennemű

ácsmunkákat
a legjutányosabb árak mellett elvállal s a 

n. é. közönség szives pártfogását kéri

Seszták Antal
ácsmester Jíagg-JY(ihálgon.

RÓNAI ALAJOS
• • ----- g'épja.'vitó- és m-ö.-la,lEa,tos -----

NAGY-MIHÁLY, Fő-utca 221. szám. (Mastsenyik-féle ház.)

Van szerencsém a nagyérdimü közönséget tiszteletteljesen értesíteni, miszerint 
Nagy-Mihályon, (Főutcza, Mastsenik féle ház) egv jól berendezett

• gépjavító- és mulakatos-mühelyt •
nyitottam. Elvállalok gőzgépek, valamint különféle gazdasági gépek javitáxát, vaseszter- 
gályos munkákat, úgyszintén kutak és szivattyúk i* lálliiását s javítását; rácsok és sir- 
keriteseket. valamint minden <• szakba vágó munkákat.

Főtörekvésem l< end, 
megelégedését kiérdemeljem.

Jó házból való fiú tanonczul

hogy szolid és pontos munkámmal a n. é. közönség teljes 
Szives pártfogást kér kiváló tisztelettel

felvetetik. -2LZL^TOS
 gép- és mu-lakatos.

Naptárak az 1902-ik évre

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

A valódi pemetefü-ezukorka kék 
papir dobozokban kapható ■ minden 
doboson a kéizitö RÉTHY BÉLA 
aláiráza látható. Eltérő készítmé
nyek mint hamisítványok vissza- 
ntasitandók.

nagy választékban Landesman B. könyvkereskedésében kaphatók.

Nyom. Lendeomu B. könyvuyomdijóban.

• Hirdetések •
— felvétetnek e lap kiadó-hivatalában. —


