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Hova a lap Nzallenú részét illető minden 
közlemény intézendő : 

F6-ntcxa 220 axám.

EI.ÖFI2KTF.SI DtJ l Egí.. Ívre 0 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

— Egye*  azám ára 20 fi]. -

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el. 

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az eiőfiaetéaek, hirdetési nyilttér 

díjak küldendők : 
Landeaman B könyvnyomdája.

A mi ellenségeink.
Megint előtérbe került a nagy kérdés, 

az Ausztriával való kereskedelmi megálla
podás kérdése. Megoldani, tudjuk, nagyon 
nehéz lesz, ez azonban ne csüggeszszen 
bennünket, mert a nemzet nagy többsé
gének már is az a meggyőződése, hogy az 
önálló vámterület csak hasznára válhat Ma
gyarországnak.

S midőn ezen nagy horderejű kérdés 
megoldása fölött goldolkozunk, számot kell 
vetnünk okvetlenül azzal az ellenséges in
dulattal, melylyel a Lajthán túl a polgárság 
minden iránt viseltetik, ami magyar. A 
magyarokkal szemben tanúsított ellenséges 
érzület tekintetében egyetértenek az osztrák 
örökös tartományok összes nemzetiségei; az 
ifjú cseh csak olyan elkeseredetten szidja a 
testvérállam polgárságát, mint a német 
nemzeti vagy keresztény szocialista. De 
nemcsak szidnak bennünket odaát, hanem 
üldöznek és elnyomnak is. Kérdezzük csak 
meg azon honfitársainkat, akik Ausztriában 
időztek mostanában, mit tapasztaltak ott a 
magyar gyűlölet tekintetében? El fogják 
mondani, hogy Bécsben. Grácban, Prágá
ban és Linzben mindenütt egyforma ko- 
noksággal gyűlölik a magyarokat s irigylik 
tőlük, hogy élni mernek és boldogulni 
akarnak. E gyűlöletről és irigykedésről leg
többet a vándorló iparossegédek beszélhet
nek. Mikor munkát keresnek az osztrák 
mesterembereknél s elmondják, hogy ma
gyarok, gonosz cinizmussal vágják szemébe: 
»Magyart nem alkalmazunk®.

Nemrégiben történt, hogy egy buda

pesti építési vállalkozó cég, melynek egyéb
ként bejegyzett fiókja van Bécsben, Linzben 
egy katonai kórház építésével bízatott meg 
a közös hadügyminiszter által. Az osztrák 
újságok hetekig vezércikkeztek e nmerény- 
letröl az osztrák ipar ellen® s a tartomány 
a felső ausztriai tartománygyülésen heves 
kirohanásokat intéztek ? hadügyminiszter 
ellen, amiért Ausztriában magyar vállalko
zókkal mer dolgoztatni. Ki is csikarták a 
kormánytól azon Ígéretet, hogy hasonló eset 
többé nem fog előfordulni.

S Magyarországon ? Tárt karokkal fo
gadják az osztrák vállalkozót, iparost és 
kereskedőt. Az osztrák gyárak száz és száz 
utazója járja keresztül-kasul az országot s 
osztrák áru száz milliónyi értékekben áraszja 
el évente a magyar hazát. Ha osztrák pén
zen valami ipari vállalat alakul nálunk, a 
törvényhozás, a megye, a község s az állam
vasút a kedvezmények bőségszaruját hullatja 
rá s minden tényező mindent elkövet, hogy 
az itt meggazdagodni akaró sógorok nálunk 
minél jobban érezzék magukat.

Mi tárt karokkal fogadjuk őket, ók 
gyűlölnek s még a levegőt is irigylik tő
lünk. Azelőtt nem tapasztaltuk ezt az esküdt 
ellenségeskedést. Oka ennek az, hogy Ma
gyarország közgazdasági terén is kipróbálja 
használni a 67-es kiegyezésben biztosított 
jogokat. A hajdani provincia erejének tuda
tára kezd ébredezni, halad s ezt a haladást 
féltékeny gyülölöttel nézi az osztrák pol
gárság, mely háromszáz esztendőn keresztül 
a magyarok zsírján hízott.

Tanulmányozzuk csak kissé az osztrák 
polgárság hangulatát s megfogunk győződni 

róla, hogyannak a polgárságnak minden egyes 
tagja, de legkivált az iparos és kereskedő 
haragosa Magyarországnak, meg inkább a 
magyarok közgazdasági haladásának.

S midőn az ónálló vagy közös vám
terület módozatairól gondolkozunk, ugvan- 
csak számolnunk kell ezzel a nemtelen 
ellenszenvvel.

A kisbirtokos osztály helyzete.
Egész divattá vált a ..nitvii -•

Egyes kiváló emberek foglalkoznak ezen 
kérdéssel és a hírlapok állandó rovatot vi
zeltek róla: a rutének megmentéséi L- ti 
mindenki. Csak a lapokból ösmerem < n> p 
helyzetét és igy általában ezen kérd ^li*  
hozzászóltam nincs jogom de nincs i - 
dékom. De nem lehet sem nekem A -cnki 
nek sem az ellen kifogása, hogyha -e n< oi 
igyekeznek ezen nemzetiségi ősziül\«-i

Ámde arról teljesen megvágok \ 
zódve, hogy ezen tnlságosan felszínre • i 
szakolt kérdésnél egy másik. enn< Ír i 
kai fontosabb kérdés vár m« ^oldn-i <
és ez: a magvar kisbirtokosok «-s t.íh.n.ik 
kérdése !

Ott lenn, a dus magyar alf- lo i i kis 
birtokos osztály teljesen a v< _- mer:"tinim 
siilés stádiumába jutott! Számuk I < vr> 
fogy s ma-lmlnap ez az államtentai 
megszűnik létezni. Lábuk alul n nél .1 I I. 
kicsúszik még az a kis < "i talaj i i m
még van. Mehetnek majd ezek L i n-bbi 
Után, kezükben a koldusbottal ki\ándorohii 
hogy maguknak uj és jobb hazát kereke 
nek, vagy itthon maradva, majd "Z.aporitjak

TARC A
T e .

Ha egyedül lennék a földön
S nem lenne ember kívülem
Én lennék ur, én lennék szolga
A földön és a tengeren.
A nap csak nékem kelne a égen
Az éjjel rám borulna csak
Es nem zavarná senki, semmi
Irtóztató nyugalmamat.

Csak én lennék meg a természet, 
A melynek elmúlása nincs.
Szivemen, lelkelnem nem lenne, 
Mint mostan, annyi sok bilincs.
Szabad lennék és e szabadság
Határtalan von mint az ég 
Enyém lenne, engem uralna,
Amit csak nyújthat föld, viz, lég:

• 'sak te hiányoznál a földről.
Csak te hiányoznál nekem, 
Kiért a gvötrö szerelemnek 
Minden kínját átérzeni.
Egész világ enyém legyen bár, 
Mit érne nékem nélküled,
Kit százszor téptem ki szivemből 
És százszor megszerettelek.

Daloa. ’

Paraszt szivek.
Csúnya, őszi idő volt. Az országút egyhangú 

szürkeségével, kétoldalt húzódó árkával már 
végtelennek tetszett. A sötétség alig észrevehető 
lassúsággal kezdett ereszkedni s mire észre
vettük, egész sötét volt körülöttünk. A mi őszi 
időben megszokott dolog. Előbb még vígan ko
cogtunk előre s most egyszerre alig lehetett 
ellátni pár lépésnyire.

Egy kis mezővárosba igyekeztem vadá
szatra, eleget teendő egy barátom szives meg
hívásának. Számításom szerint, úgy másfél órai 
ut volt még hátra.

Dél óta mentünk már Fehérvárról. Ko
csisom a kit ott fogadtam fuvarban, jóképű 
magyar gyerek, az egész utón nem szólt egv 
árva szót' se, a dunántúli ember természete 
szerint, most megállította a poroszkáló lovakat 
s hátra szólt, ki sem véve a pipáját szájából :

— Azt hiszem, ma nem jutunk haza . . .
Ha pedig egyszer mondotta, akkor annak 

alapjának is kell lennie. Dunántúli ember meg
rágja azt, a mit kimond.

— Igaz, igaz; de valahov a mégis be kell 
térnünk.

Erre azután megint nem szólt semmit, 
csak felhúzta a vállát s a lovak közé csapott. 
A sötétség egyre nagyobb lett, már az utszéli 
árkot is alig láttuk. Egyszerre fehér világosság
ban úszik a környék egv pillanatra, majd 
függelékül óriási 'dörgés reszketteti meg a 
levegőt.

— No, most siessünk, — mondta az 
emberem, — hogy utói ne érjen a vihar.

Es repült a kocsi a sötétben, majd a vil
lám okozta fehér fényben. Végre feltűnt messzi
ről valami apró fény, majd soijaban a lobbi 

Falu közelében vagyunk.
De mintha csak a vihar is arra ráírt volna, 

egy hatalmas dörgés, mely mintha csak l.-k.l 
ütött volna a menyboltozaton, szörnyű zápm 
szakadt a nyakunkba. A lovak vadul vágtatlak, 
úgy hogy az első házaknál meg se lehel olt 
állani.

Szegény állatok egész testükben remegtek, 
mikorra megállottunk. Leugrottam a kocsiról 
s megzörgettem a becsukott ajtót. Nem soká 
kellett várakoznom, beengedtek

— Szállást keresek jó pénzért, inon 
dottam az ajtónyilónak.

A villám fényénél végig nézett rajiam 
aztán igy mondotta:

— Pénzért nem adhatok nincs vendég 
fogadóm, de szép szóért szívesen

No, azután beljebb kerültünk. En i 
kocsis is, meg a lovak is.

Hát valahogy igy ismerkedtem meg a 
öreg Korpácscsal. Ö volt a szives vendéglátó

A magyar embernél addig nehéz a 
mig megindul; ha egyszer azután megkezdődik 
a beszéd, se vége se hossza. Így történt Kor
pácscsal is. A inig kocsisom bekötve a io\,ik. 
az istállóba maga is oda feküdt, a pisl< ol q 
lámpa világánál lassan-lassan megeredt kóztilnl. 
a beszéd. Először a cudar időről, aztán > bi
békről is.

Az öreg kusza vonásairól láttam, bog
valami nagy lelki fájdalom érhette nemrégiben 
Nem is csalatkoztam. Egyszerre csak minden

Lapunk mai száma 6 oldalra terjed.



az éhaző én nyomorgó mezei és földmunká
sok már is óriási nagy számát

Magyarország agrár állam. Földmivelő 
állam. Földmivelő nép vagyunk és nálunk 
a kisbirtokos osztály helyzetének javítása 
ép oly nagy jelentőségű kérdés, mint bár
mely fejlett gyáriparral biró államban a 
gyári munkások, vagy a pangó gyáripar 
kérdése.

Sok, rettenetes sok baja van a kisbir
tokos osztálynak, melyet tovább figyelmen 
kivill hagyni nem szabad. A bajok számta
lan sokaságából a helyzet némi illusztrálá
sára ez alkalommal csak nehány részlet 
közlézére szorítkozom.

A kisbirtokos osztály az, melynek cse
kély földecskéjét aránytalanul a legmaga
sabb állami, községi, ártéri és egyébb adók 
terhelik és pedig az okon, mert kisbirtokán 
egészen belterjes gazdálkodást (izvén, na- 
gyobbára mint príma klaszisu van felvéve, 
ellentétben a nagy agráriusok földjeivel, 
melyeknek egy nagy része, bár a legjobb 
földek legyenek is, az adóhivatalokban mint 
legelő, erdő és hasznavehetlen kezeltetnek. 
Az állami terhek fedezéséhez tehát sokkal 
nagyobb összeggel kénytelen hozzájárulni, 
mint a nagybirtokos. Ok fizetik még — 
bátran merem állítani — az állami adókat 
igen sok helyen túlszárnyaló nagy községi 
adót is.

A nagybirtokosok, hogy a magas köz
ségi adók fizetési kötelezettsége alul kibúj
hassanak. e célból különálló községeket ala
pítottak birtokaikon. Ezen ügyes eljárás 
azt eredményezte, hogy miután a nagy
birtokok igen sok helyütt kiváltak a köz
ségekből, igv a községi administratiók ösz- 
szes terhei a szegény kisbirtokosok nyakába 
szakadt.

Ezen osztály hiteléről egyáltalán nincs 
gondoskodva s elébb utóbb is az uzsorások 
körmei közzé kerül és bizony elveszik tőle 
azt is, amit az adóvégrehajtó meghagyott.

Számtalan akadályokba ütközik még 
az is. hogy betáblázásra vehessen fel köl
csönt. mert a nagyobb intézetek 2Ü00 koro
nánál kisebb kölcsönt nem engedélyeznek. 
A legjobb esetben a vidéki takarékpénz
tárakhoz fordulnak, kik a jól felszámított 
költségeken túl a legtöbb helyen 8*/e-os 
kamatot és 2°,e kezelési költségeket szednek, 

okadatolás nélkül egy rövid pauza után fel
sóhajtott az öreg:

— Hej, csak vászonnép ne lenne a világon. 
Különösen pedig szemrevaló, fiatal fajtája ! . ..

Várt egy pár pillanatig, azután igv foly
tatta.

— Vagy ha már van is, hát ne lenne vén 
fejű szamár, a kit megcsalnak megaláznak . . .

Látta, hogy érdeklődve hallgatom, hát 
elkezdett beszélni.

— Az én asszonyom olyan fajtájú fehérnép 
volt, én pedig a vénféjü szamár voltam 1 Bizony 
nem illettünk összeI Tudom én, akkor is tud
tam, de hát hiába, úgy éreztem, hogy nem tudok 
nélküle élni. . . . Fekete bogárszeme, piciny
piros ajka megrontott, megbalmnázott...........
Tizenött esztendeje, hogy özvegy módra élde
gélek és soha, még egy pillanatra se jutott 
eszembe hogy asszony után nézzek. . . S egy
szerre meglátom ezt a lányt . . . Hej I Mondo
gatták, hogy kikapós fajtájú, fiatal hozzám, vén 
vagyok én hozzá, de hát a szerelmes embernek 
hasztalan is beszélnek.

Megkérdeztem akar-e az enyém lenni? 
Persze, hogy akart. Hisz nékem kétszáz hold 
földem, hazam, gazdaságom van, hogyis ne 
akart volna!

Neki nem volt egyebe pár száll ruhájánál, 
egyebet se hozott magával.

Egy darabig csak megvoltunk, igaz, hogy 
nem soká. Sugdolództak róla fülembe innen is,

A másik mód, mit a kisbirtokosoknak 
igénybe kell venniük, ha kölcsönhöz akarnak 
jutni az, hogy elmennek a helybeli gabona
kereskedőhöz, vagy ilyen budapesti cégek 
vidéki bevásárlóihoz és eladják leendő ter
mésüket előre, még pedig 50— 60 krral is 
olcsóbban, mint annak idején az árak lesz
nek. Az igy felvett pénz után még sok 
esetben 8*/0-os kamatot is fizet.

Nincs legelője, nincs kaszálója, képtelen 
jószágot tenyészteni. Előre soha, csakis visz- 
szafelé halad. Birtokát nem nagyobbithatja, 
mert a nagybirtokokból nincs eladó, de 
meg ezek legtöbbje elidegenithetlen majorá- 
tusi birtokot képez, de sőt e kis birtoktes
tek is nemzedékről-nemzedékre felosztás alá 
kerülvén, mindinkább kisebb és kisebb da
rabokra szaggattatnak, úgy- annyira, hogy 
az alföld mai kisbirtokai. már oly kicsinyek, 
hogy képtelenek annyit teremni, a mennyi 
a legszűkebb viszonyok között is egy csa
lád fentartásához szükséges. így kerül minél 
több kisbirtok évről-évre szaporodó meny- 
nyiségben eladás alá. így lesznek évről-évre 
szaporodó arányban hajléktalan koldusokká 
a magyar alföld magyar polgárai és ha 
gyors segitség nem érkezik, a hazának leg
hívebb fiai: a kisbirtokos osztály megszűnik 
létezni.

Segítsünk a ruténeken, de ne hagyjuk 
elveszni a magyarokat sem!

* 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 „Ftltí-ZempUn" kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK
— A sxolgabirói állás tényleg áthelye

zéssel lesz betöltve és Somotty Sándor Szinnára 
megy. Ittépy Zoltán volt Király Helmeci szolgabiró 
már el is foglalta a helybeli főszolgabírói hivatal
nál állását.

— Jótékonyság. Ismét Andrdsty Dénes 
gróf adományairól kell beszámolnunk, a nemes 
főur ugyanis legutóbb az ungvári görög katholikus 
templom javítási költségeire 3000 koronát adomá
nyozott. Katanctik András lazonyi lakosnak pedig, 
a kinek az elmúlt nyáron minden ingóját a tűz 
elhamvasztotta 400 korona segélyt küldött.

— Felsxóllalásunknak meg volt az 
eredménye, amennyiben az elöljáróság a nagy 

onnan is, de én hittem benne mint a meny
országban ... No hát azután egyszer meg
tudtam, hogy a vén asszonyok nem hazudtak 
. . . Nem tagadhatta, le nem esküdhette . . . 
össze pakoltattam a ruháit, a miket magával 
hozott és kigergettem . . . Sirt, rimánkodott, 
nem halgattam meg, kiűztem . . .

Látja akkor is ilyen idő volt, igy hullott 
az eső, igy dörgött az ég s ő ment, nem tudom 
hová, ő se tudta hová ... De bántani nem 
bántottam; egy ujjal se nyúltam hozzá ! . . .

Itt clhalgatott. Durva kezei remegtek, vé
gig simította barázdás homlokát. Mintha az cső 
suhogását hallgatta volna.

— Es nem bocsátók meg neki soha, soha.
Ha azt hallom, hogy egy szavamtól függ 

az üdvössége, néma maradok.
Egy hatalmas dörgés adta meg rá a záró

pontot.
. . A napokban a véletlen arra felé vitt 

ismét a hol talán egy év előtt Korpács vendég
szeretetét élveztem. A kíváncsiság bevitt hozzá.

Vájjon mit csinál az öreg?
Fiatal, tüzes szemű, darázs derekú me

nyecske nyitott ajtót. Sötét szemei csak úgy 
perzselték arcomat.

— Korpács gazdát keresem, — mondot
tam néki.

— Az uramat? Högtön ideküldöm.
S kiperdült a szobából.

hídnál felhalmozott faanyag elé egy lámpát tété 
tett s ezzel elejét vette annak, hogy baleset tör 
ténjék. Ezzel kapcsolatban említjük azt is, hogy 
a hid munkálatai serényen folynak és már any- 
nyira előrehaladtak, hogy rövid idő múlva a köz
lekedés helyre lesz Állítva.

— A Casino közgyűlése. A nagymihá- 
lyi Casino egyesület f. év január hó 12-én tartotta 
meg Filzrstéry Tamás elnöklete alatt évi rendes 
közgyűlését. A múlt évi jelentés és számadások 
felolvasása és tudomás vétele után a közgyűlés a 
folyó évi költségvetést állapította meg s tekintettel 
arra, hogy a múlt évi bevételek a szükségleteket 
nem fedezték, a közgyűlés a választmány javasla 
tára a rendes tagok évi diját 16 koronáról 20 ko
ronára emelte. — Ezután Füzetséry Tamás előre 
haladott korára való tekintettel az alelnöki állás 
ról lemondott s Dr. Kállai József inditvánvára a 
közgyűlés a leköszönt alelnök érdemeit jegyző
könyvileg örökítette meg. — Majd a közgyűlés 
legfontosabb tárgya, a választások következtek s 
alelnöknek Gróf Sztáray Sándor, igazgatónak Fii 
ztttéry Tamás választattak meg. A hiányzó két 
választmányi tagsági állás Dr. Glück Samu és 
Oppits Sándorral lett betöltve.

— Betörés. E hó 10 én éjjel ismeretlen 
tettesek B’etsz Hermán pékmester főutcái lakásába 
betörtek és egy ruhaszekrénybő! 400 koronát el 
loptak. A csendőrség és rendőrség erélyesen nyo
mozza a betörőket.

— Itt a tél. A görög katholikusok uj éve 
meghozta a telet s jól számítottak azok, akik ez 
időre várták azt. Hirtelen hideg állott be és a 
Laboré vize ma holnap teljesen be lesz fagyva, 
vendéglőseink pedig örülhetnek, hogy nem lesz 
gondjuk a jég miatt. Ma nagy- havazás is van és 
ha reggelig igy tart, szánkán fogunk mehetni. A 
korcsolyázókat is nagy öröm éri, akik már már 
lemondtak, hogy ez idén sportjukat űzzék.

— A nagy m thál yl iparos ifjúság f. 
hó J4-én a .Csillag" szállóban tartott táncmulatsá 
gán fényes tanujelét adta annak, hogy a műveltség 
és haladás elöl elzárkózva nincsenek. Úgy a ren
dezés, mint pedig a kivitel dicséretükre válik. A 
nagy számban megjelent vendégkoszoru kezdettől 
a késő reggeli órákig a legkedélyesebben érezte 
magát, amit a táncszünetekben eszközölt világposta 
emelt. Meglepetésül a legtöbb levelezőlapot kapott 
hölgy egy díszes albumot nyert s Tomid Anna k. 
a. volt a szerencsés nyerő. — Az erkölcsi sikerrel 
a rendezőség meg lehet elégedve, úgyszintén az 
anyagival is. A mulatság tiszta jövedelme 114K. 
64 fillér, melyet Mathiáiz József áll. isk. igazgató 
kezeihez szolgáltattak be azon célból, hogy ezen 
összeggel a szegény iskolás gyermekek segélyzö 
alapja neveltessék.

— Hymen. Madarátz János varaimé- cse- 
mernyi tanító eljegyezte Sztauko Bella kisasszonyt, 
Sztanko László varannói kir. járásbirósági iroda
tiszt leányát.

N sokáig vártam az öregre. Szinte 
vissza f ■’lodott vagy fiz esztendővel.

— jó öreg, emlékezik-e még rám ?
Vé, néz«tt Korpács, megvakarta a füle 

tövét, aztán azt mondta, hogy emlékszik.
Az én oldalamat megfúrta ntár a kíváncsi

ság, megkérdeztem tréfásan.
— Hát ez a helyre vászoncseléd ki vóna ?
— Hát biz a feleségem, az anyjukon!. . .
Alighanem eszébe jutott, hogy már beszélt 

róla, mert hozzá tette mindjárt:
— Hát tetszik tudni, mégis csak kell 

asszony a házhoz. Meg azután hiába, nem tud
tam nélküle meglenni ... De leginkább azért 
fordult igy a dolog, mert szentül megígérte, 
hogy már hü lesz, de igazán hü lesz . . .

— No, ha megígérte az mar más, — 
feleltem, mig tekintetem az udvaron járt, a 
hol a szép menyecske épen valami fiatal pa
raszt suhanccal incselkedett.

— Ugv bizony, megígérte, — mondotta 
még egyszer nagyobb nyomaték kedvéért az 
öreg . . .

Salgó r. László. 
Ü

A szerzőnek „.4 biin ét e;iyéb hithlritík4‘ című leg
újabban megjelent müvéből mutatványul.



Melléklet a Fel síi-Zemplén 3-ik »»ámáhox.

— Az izraelita nőegylet e hó folyamán 
saját alaptőkéje gyarapítására jótékonycélu hang 
versenyt rendez, mely tánccal is lesz egybekötve. 
A hangversenyen a sárospataki főiskola dalárdája 
is közre fog működni. A műsor és hangverseny 
napját jövő számunkban fogjuk közzétenni. Tán
cosok ez úttal elegen lesznek, miután a dalárda 
tagjai is kiveszik abból részűket.

— Baleset. Steindler Mihály helybeli pipa 
kereskedőnek szomorú vására volt tegnap Gál- 
szécsen. Egv zeb< gnyői parasztlegény lovával el 
gázolta és a 70 éven felüli öreg ember fején és 
kezein súlyos sérüléseket szenvedett.

— A tokaj-h egy aljai borértékestto 
részvénytársaság és cognacfőzde alapitói e hó 
14 én S. A. Űjhelyben értekezletet tartottak, amely 
alkalommal az aláirási felhívást és tervezetet is 
kibocsátották. Az értekezleten az alapítók elhatá 
rozták, hogy 19-én vasárnap a helyszínén Tokaj 
bán kiszállnak és személyesen fognak meggyőződést 
szerezni a cognacgyár üzeméről. A részvények 
jegyzése már javában folyik és miután az egész 
vármegyében élénk érdeklődéssel viseltetnek az 
uj részvény társaság iránt, melynek realitását 
az alapítók névsora biztosítja, az alaptőke is a 
legrövidebb idő alatt együtt iesz. Az aláirási fel
hívás és tervezet lapunk más helyén közé van téve.

— Sajtóperünk, Szabó András bár.szkai 
lakos tényleg megindította lapunk ellen a sajtó 
pert a róla irt s általa sértőnek talált cikk miatt. 
Lapunk azon helyzetben van, hogy közokiratokkal 
képesek leszünk állításainkat igazolni, amelyeknek 
sértő szándékuk nem volt, mert tudósítónk csupán 
azt irta meg, a mi tényleg megtörtént és a mi 
miatt Szabó ?\ndrás ellen a kir. ügyészségnél az 
eljárás meg is lett indítva. Nyugodtan nézünk 
tehát sajtóperünk eléje.

— A „Zemplén" megszűnik, A „Felső- 
magyarországi-Hírlap" írja, hogy a „Zemplén** és 
„Zempléni Újság** című lapok összeolvadnak. Az 
uj politikai lap felelős szerkesztője Bíró Pál, tő
szerkesztője Mecner Gyula lesz és háromszor he
tenként fog megjelenni.

— A bodrog-olaszi birtok eladása ügyé
ben a „Felsőmagyarországi-Hírlap- nyomán több 
lapban megjelent hírekre vonatkozólag illetékes 
helyről felkérettünk annak közzétételére, miszerint 
az eladásról szó sem volt és nincs is. Nem áll az 
sem, hogy Stefánia itt időzése alkalmával Bodrog 
Olasziban nem találta magát jól, sőt a nyár fo 
lyamán férjével együtt ismét hosszabb tartózko
dásra Zemplénbe jön.

— Köszönet nyilvánítás. Az áll. iskola 
tanító testületé saját- és szegény sorsú tanítványaik 
nevében e helyütt is hálás köszönetét mond a 
nagymihályi derék iparosifjuságnak ama dicséretre 
méltó és nemes tettéért, midőn a f. hó 11-én 
tartott mulatsága alkalmával befolyt 114 K. 64 fill. 
tiszta bevételét az áll. el. iskola szegény Kilóinak 
felruházására ajánlotta fel. Az iga. óság.

— Megbízás. Az igazságügyi miniszter 
Sznistsák Nándor szobránci szolgabirói a bereg
szászi kir. törvényszék területére az ügjozi meg 
bizotti teendők ellátásával megbízta.

— Házasság, Garai Karoly február hó 
3-án esküszik örök hűséget zempléni Moskovitz 
Géza alsó körtvélyesi nagy birtokos leányának Amá 
lia kisasszonynak.

— Pályázat, A várán női főszolgabíró a 
sókuti körjegyzőségben megüresedett segédjegyzői 
állásra, mely anya könyvvezetői helyettesi meg
bízással is jár, pályázatot hirdet. Az állás 700 
korona fizetéssel jár, a pályázati kérvények e hó 
26 áig nyújtandók be.

— Elnöki körletéi. A törvényhatósági I 
bizottság t. tagjait az 1902. évi január hó 17-én 
d. e. 10 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésre 
meghívom. A közgyűlés lárgya Sátoraljaújhely 
városban az 1886. évi XXII. t.-c. 47. §a alapján 
a kisorsolt képviselőtestületi tagok választásának 
vezetésére egy elnök kiküldése. Sátoraljaújhely,
1902. január 8-án. Hazafias üdvözlettel Hadik Béla 
gróf főispán.

— A homonnal Kathollkus Kör 1902. 
február hó 1-én Homonnán a „Stefánia** szállóban 
egyleti alaptőkéje javára láncestélyt rendez.

— A törvényhatósági közutak hálózata 
eKygy«*l szaporodott; ugyanis a törvényhatósági 
bizottság az ublya—dubrava — váraljai vicinális 
közutat a törvényhatósági közutak hálózatába a 
a jövő 1903 évtől felvette.

— Közhasználatban lévő mérlegek 
vizsgálata, A vármegye törvényhatósági bízott 
sága elrendelte, hogy a közhasználatban lévő mér 
legek a járási hatóságok által mentül gyakrabban 
megvizsgáltassanak.

— A föld- és házbirtokra bekebelezett 
adóságok után fizetett kamatok 10% a az általános 
jövedelmi pótadóból levonatik, ha az illetők ebbeli 
igényüket az illetékes adóhivatalnál bejelentik.

— A varannói ön képző és önsegélyző 
iparos egylet Varannón a „Magyar Korona** szálloda 
nagytermében 1902. évi január hó 19 én saját 
alaptőkéjének gyarapítására és más jótékony intéz
mények segélyezésére tombola játékkal egybekötött 
táncmulatságot rendez. Belépési dij : Személyenkint 
2 kor., családonkint 4 kor. Egy tombola jegy ára : 
20 fi lér. Kezdete este nyolc órakor. Felülfizetések 
és bármily csekély nyereménytárgyak, melyek 
Klauscr Emil egyleti pénztárnokhoz küldendők, 
hálás köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug 
táztatnak.

— Eddig 12f54fi elismerő és köszönő 
levél bizonyítja, hogy a Feller féle Elsa-Fluid csodás 
hatással segít és a legtöbb betegséget, mint köhö
gést, influenzát, láz, csuz, köszvény, mell , fej , és 
fogfájást, szúrást, görcsöt, kéz- és lábmerevedést, 
szaggatást, gyomorbajt, étvágytalanságot, szembajt 
stb. gyorsan és biztosan meggyógyítja. A párisi, 
berlini, londoni, római és nizzai kiállításokon 
aranyéremmel kitüntetett szer. 12 üveg ára 5 ko 
róna bérmentve. Egyedüli készítő Feller V. Jenő 
gyógyszerész, Stubica, templomutca (Zágráb megye). 
Egy családnál se hiányozzék ezen ezerszer kipróbált 
növényesszencia fluid, mely minden más gyógy
szernél jobb és mindenki aki csak egyszer alkal 
mazta is sokoldalú hatása miatt állandóan használ.

— Az amerikai Szabadság jubileuma, 
A clevlandi Szabadság díszes knrácsoni albummal 
ünnepelte meg fönnállásának tízéves jubileumát. 
Az albumot a jubiláló újság érdemes szerkesztője, 
Kohdnyi Tihamér szerkesztette. Ilii képét adja ez 
a díszes füzet az amerikai magyarság viszonyai 
nak, közleményei valóságos monográfiák; a szöveg 
részt érdekes illusztrációk teszik változatossá. Az 
albumot Ábrányi Emil Az amerikai magyarokhoz 
cimü ódája vezeti be. A költemény hatásáról az 
amerikai magyar újság ezt Írja: — „Aki az 
amerikai magyarokhoz Írott ezt a magas szárnya 
lásu versét elolvassa, könybe lábadt szemekkel 
fog gondolni az elhagyott édes magyar hazára."

— Az Vnio Katholika. Mint bécsi tudósítá
sok jelentik, az Unió Katholika kölcsönös tűzkár 
biztosító szövetkezetét az osztrák kormány felosz
latta és az egyesületi tevékenység azonnali beszün
tetését elrendelte. Az Unió Katholika klerikális 
alkotás, mely 1889 ben jött létre. Az utolsó mér
lege azonban 156000 K. hiány nyal zárul. Az igaz 
gatóság élén Eszlerházy György gróf áll. Ezek 
folytán az Unió Katholika feloszlatik.

— Idáról időre jó. ha emlékeztetünk arra, 
hogy mi hasznosat mulasztottunk, mi előnyöset 
nélkülöztünk. így tiz esztendő óta, a mindennapi 
kávéasztalra kiválóan fontos uj bevezetést a esalá 
dók nagy száma saját előnyére figyelemben tartja 
és állandóan ápolja. Szükségét érezzük azonban 
még mindég annak, hogy minden háziasszony és 
anya figyelmeztessék arra, hogy a ma már min 
denütt a legjobb sikerrel bevezetett Kathreiner féle 
Kneipp maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, a 
kávéitalt nemcsak izében lényegesen finomítja, 
hanem ezt egyúttal, a mi pedig igen fontos, az 
egészségre nézve előnyössé teszi. Egyszeri! fogalom 
szerint nem létezhetik ideáh'sabb kávévegyiilet 
mint az, a mely a kellemes és kedvelt babkávéizt 
a honi maláta egészségi előnyeivel egyesíti, a 
mint ez áz eset a Kathreiner féle Kneipp maláta 
kávénál oly felülmúlhatatlan módon fenforog. Ez 
továbbá azt az összehasonlitathatlan előnyt bírja, 
hogy „tisztán" azaz minden babkávé hozzáadás 
nélkül is, igen kellemes kávéizzel bir, és ezen 
okból mint legjobb pótlás ajánltatik ott, a hol a 
babkávé orvosilag mellőztetni rendeltetett. Nem 
eléggé hangsulyoztatjuk, hogy csakis a „valódi** 
Kathereiner, az ismert eredeti Kathreiner-csomagok 
bán mutatja fel mind ezeket a előnyöket, a melyek
kel a még mindig fölmerülő utánzatok, az úgy 

nevezett „nyitott áru“, a mi nem egyébb mint 
egyszerűen pörkölt árpa avagy maláta, sohasem 
bírhat.

Nyilvános számadás
a nagymihályi iparos ifjúság Állal 1902. január hó 
llén .szegény iskolás gyermekek felruházásra" 

rendezett jótékonycélu táncmulatságáról. 
Bevétel .... 312 kor. 10 fillér. 
Kiadás . 197 kor. Ili fillér.

Tiszta jövedelem 114 kor. 04 fillér.
Feliilflsettek : Gróf Sztáray Sándor 10 

korona. — Dr. G lilék Samu 3 korona. — Tomkó 
György, Gyurócsik György, Friedman Mihály. 
Orlovszky Sándor, Hoszpodár Balázs, Louchtman 
Lajos, Gajdos Mihály 2—2 kor. — I^ándai József, 
Reuter Rezső, Miskovics Béla, Dr. Veszperényi 
József, Bódy Győző, Malatinszky László, Landes- 
mann Bernát, Szincsák János, Miskovics József, 
Goldstein Jakab, Szladek József, Andreánszky 
Zoltán, Grünstein Salamon 1 — 1 kor. — Seklyós 
Pál, Friedman Vilmos 40—40 fillér.

A fennmaradt összeg a nagymihályi állami 
elemi iskola Igazgatóságának átadatott.

Ny agtitó.
114 kor. és 64 fillér, azaz Egyszáztizennégy 

korona 64 fillérről, melyet a nagymihályi áll. el. 
iskola szegény tanulóinak felruházására, mint f. hó 
11-én a nagymihályi iparos ifjúság által tartott 
mulatság alkalmából befolyt tiszta jövedelmet a 
mulatság rendező bizottság megbízottjaitól, neveze
tesen : Zseltvay Géza és Bérezik Béla uraktól 
hálás köszönettel a mai napon fölvettem.

Nagy-Mihály, 1902. január hó 14 én.
-----------  —-—- Mathiász József 
Hd K, fi-l f, £]]t jg|[é igazgató.

CSARNOK.
A „tüzes csók.“

A kis Ellának láza van. A doktor ugyan azt 
mondta, hogy semmiféle rendellenességet nem ész
lel, de Ella érzi, hogy beteg s nem éli túl a hol
napot. A mama nagyokat nevet a „gyerek** kép
zelődésén, de titokban is szívdobogást kap, ha a 
holnapi napra gondol. Műkedvelői előadást ren 
deznek az ifjak s Ella játsza az egyik szerepet. 
Ez a láz oka. Csakhogy mig a mama a siker miatt 
aggódik, Ellának más okoz fejfájást. A mama azt 
hiszi, hogy az előadás előkészületeivel járó izgal
mak csinálják a bajt. Pedig nem úgy van, az „ok" 
a hős. A nyomorult a tegnapi próbán a fülébe 
súgta, hogy komolyan veszi a szerepet s mint a 
szerző előirta, tüzes csókot nyom az ajkára.

Rettenetes. Még sohasem csókolta meg senki 
a mamán, papán s a barátnőkön kívül s ime most 
a „jótékonycél érdeké" ben alá kell vetnie magát 
e tortúrának. S még minő fiatal ember fogja meg 
csókolni ’ Szép, derék, kedves, okos. Azt mondják, 
hogy kitűnő partliie is. Eh, de éppen ezért nem 
szívlelheti, ö ugyan nem tartja ellenállhatatlannak. 
S ha azt beszélik is, hogy neki tetszik s szívesen 
látja, nem egyéb az, mint gonosz plyetka. De az 
a „tüzes csók* nőm hagyja nyugodni. Napok óta 
az van az eszében s különösen a tegnapi próbán 
tett suttogó vallomás egész beteggé teszi. Kérte is 
a rendezőt, hogy változtasson a szerepen, de a 
„nyomorult* szintén csak vállvonogatással felelt. 
Gyerekségnek nevezte a kérelmet. Bizony nem 
csoda, ha könnyezve szaladt el a próbáról.

Kopogtatnak. Ella most minde n kopogtatásra 
szivdobogást kap. De leküzdi izgatottságát s han
gosan mondja, hogy „szabad.* Levelet hoznak. A 
rendező küldte. Ella gyorsan nyitja fel a borítékot 
és olvassa :

„Megnyugtatni óhajtom. Tegnap kifejezett 
kiváltságához képest a szerepen változtattunk. 
A „tüzes csók** ot törüljük s a mai főpróbán a 
hős már 5 lépésről fogja elmondani vallomá
sát. Remélem, meg van velem elégedve. Kezeit 
csókolja stb."

Ella arcából a vér mind a szivébe szalad. 
Alig tud inteni a fejével. A küldönc távozik. Ella



egy pillanatig mozdulatlanul áll. Majd kigyul az 
arca, apró kezecskéivel összegyűri a levelet, szép 
aaemeit elbontja a köny s hangos zokogással rogy 
a pamlagra.

Sirt, szívből sirt, mert csak most érzi, hogy 
milyen jól esett volna neki az eldobott csók.

Felel*** MerkMxtő : Dr. KÁll*i József. 
Kiadóbivatali művezető : XJknd&l JÓBMf.

férfiak ingyen kapnak 
egy oly uj lalálmáuyu próbaorvosságot, a mely az 
elveszített erőt újra meghozza s a legnagyobb nemi 
bajokat meggyógyítja. Egyszeri levélbeli rnegke 
resésre ingyen kap mindenki egy próbacsomagot 
ezeu világszerte ismeri les gyógyszerből, egy gyö
nyörűen illustrált s Í2O oldalra terjedő könyvvel 
együtt. Ezen csodaszer ezreket gyógyított meg, a 
kik ifjúkori kicsapongások következtében, nemi 
betegségekben, a bujakór külömböző 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 egyarán* ir 
jón s meg lesz mentve, A csomag jól be van cső 
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 tnr; fizetni. írjon még ma. Nők is ir 
hatnak érte. A csomag a levél megérkezte után 
azonnal ingyen küldetik. A levelet igy kell címezni: 
State Medical Institute, 6915. Elektron Building, 
Fórt Wayne, lúd., U. S. Amerika. 1—62

Bérbeadás.

BÚTOROKAT 
vásárolni szándékozó n. é. közönséget van szerencsém tisztelettel meghívni 
a nVárosházaa szomszédságában levő Csopp-íéle házban berendezett 

BÚTORRAKTÁRAIM 
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. — Bútor renoválások gyorsan eszközöltetnek. 

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

ALAKÍTTATOTT 1892.

Eladó ház.
A Béres-utcában levő Rogószky-féle 

ház 9000 koronáért eladó. Bővebbet 
a tulajdonosnőnél

Rogószky Katalinnál.

a

.V.

lv<fixxd.en.féle

I 
I

ZZZZZZ dioptiméter szerint 

a legfinomabb hegyi kristályból •< 

ROSENBLUM SAMU órás-üzletében 
Nagy-Miliályon, főutca.

A Fő- és Béres-utca sarkán, a város 
legkedvezőbb helyén fekvő Derosényi- 
féle házban, egy

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

Sladó ház és telek.
A Kapitánv-utczában levő I’odlesznv-féle 

jelenleg Báró Holtz György né tulajdonát képe
ző lakház, a melyhez külön magtár, istállók és 
cseléd lakások is tartoznak, terjedelmes kerttel 
együtt 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.

Intelligens urak foglalkozásukra való 
tekintet nélkül, minden állással össze
férő mellékjövedelemre tehetnek szert.

Nem kell hozzá sem szakismeret, 
sem nagy fáradság.

Barátaik, ismerőseik körében kell 
csak tevékenységet kifeiteniök e min
den kétségen felül tiszteletreméltó mel
lékjövedelmi forrásnak minél nagyobb I 
mértékben való kiaknázás végett.

Telje* felvilágosít** azonnal adatik.
Akik erre vállalkozni hajlandók, küldjék pon
tos címmel ellátott ajánlataikat, (melyek rög
tön továbbittatnak^Méllékjövedelemjel. alatt az 

ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ" hirdetési osztályához 
______ Bndapeat, VII., Srzaébat-kőrnt 54.

MIKLÓS J ANC Sí zenekara
pénteken, f. hó 17-én a Barnai szállóban 

zeneestélyt 
rendez efféeaen uj műsorral.
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jótéteménynek,

Kathreiner-féle
Kneipp-maláta kávé

Gondos háziasszony ne késlekedjék 
tovább ezt a jóízű és egészséges 
kávé italt bevezetni. =====

Tisztább pótkávé nem létezik, és 
nincsen jobo pótlás a babkávé 
helyebe, a hol ez orvosilag eltiltatott.

Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé 

csakis a »Kneipp páter védjegyű 
eredeti csomagokban valódi. Nyitva 
mérlegelt, vagy másképen csoma
golt maláta kávé soha sem

Kathreiner



A tokaj-hegyaljai bortermelői egylete és cognacfőzde részvénytársaság
TERVEZETE.

Az emberi igyekezet bámulatba ejtő munkájával, tengernyi anyagi áldozattal állíttatott helyre Hegyaljának phillorerátől elpusz
tított szőllőteríilete.

Ma, a midőn ismét terem a bor, a mikor újból megtelnek pinczéink, de boraink iránt kereslet nem mutatkozik, mind széle
sebb körben aggodalommal vitatott nehéz kérdésként mered előttünk a borértékesítés létkérdést képező problémája.

Ila azt akutjuk, hogy az emberi mii csodálatos eredménye, a beültetett szőllőterületek a sok millióra menő befektetett tőke és 
ezzel együtt Hegyaljánk boldogulásának lehetőségi kárba ne vesszen, tönkre ne menjen, ha a bizalmában megingott külföldet visszasze
rezni akarjuk, hogy évszázados világhírű hegyaljai borainknak már-már elvesztett világpiacza ismét meglegyen, nehogy saját zsírunkba 
fulladjunk, alkotnunk kell egy oly szervet, mely adott eszközökkel, egészen a czélnak szentelve becsületes, bizalmat ébresztő működését, 
manapság Hegyaljának ezen legfontosabb vitális kérdését a megoldáshoz közelebb segítse.

Hosszas tanácskozás után jelen tervezet aláírói az alább kifejtett kedvező alkalmat felhasználva, a nagy czél elérésére legal
kalmasabbnak találtuk egy

Kereskedelmi Társaság
alapítását, mely a már megalakulásánál megszerzett üzleti összeköttetésekkel, e téren gyakorlott alkalmazottak átvételével kitaposott 
utón indulhat el s a hegyaljai borok értekesitesenek adott ösvényét oly szélesre fogja taposhatni, hogy azon Hegyalja vagyonosodása, 
boldogulása vonulhat be hozzánk.

El fogjuk vinni hegyaljai borainkat a világkereskedelem piaczainak ama góczpontjaiba, hol az emberi szükségletek nagy vá
sárjában a maguk fogyasztóit megtalálják.

Nagyarányú közérdekű vállalatunk anyagilag is a legszebb reményekre jogosit, mert a tokaji cognacgvárnak és borpincze 
társulatnak családi okokból történendő megszűnése alkalmából azon kedvező helyzetben vagyunk, hogy a tervezet kiegészítő részét 
képező, Egey Szilárd, a tarczali m. kir. vinczellér iskola igazgatója, Pogány Vazul, a cs. és kir. udvari szőllők inspectorának és Losonczy 
Ernő, a tarczali m. kir. vinczellér iskola vegyészének szakértői becslése szerint egv már 12 év óta fennálló, Olaszország, Oroszország, 
Németország, Svájcz és Bajorországban kiterjedt üzletkörrel, nagyszámú vevfJküzönséggel rendelkező cognacgyárat és borpinczészetet, 
annak az üzemkezeléséhez megkivántató mindennemű modern berendezéseivel és kifogástalan áruraktáraival együtt jutányosán és elő
nyös feltételek mellett vehetünk át.

Ezen borüzletnek és cognacgyárnak teljes hitelt érdemlő szakértők becslése szerinti activáí, a kereskedelmi könyvekből 
szerzett meggyőződésünk szerint kétségtelenül kiterjedt üzletköre, 12 évi fennállása alatt átlagban kimutatott hatalmas forgalma, üzleti 
rentabilitása, évek óta állandó nagy vevőközönsége és elért átlagos évi tiszta hozama biztosit bennünket, hogy a magunk és velünk 
társulok tőkéjét biztosan s már az alakítandó kereskedelmi társaság első eveben is gyümölcsözően fogjuk elhelyezni.

A cognacgyári vállalatból elmaradhatlanul befolyandó nagy üzleti jövedelmünk képessé fog tenni bennünket arra, hogy a 
külföld piaczainak boraink elől már-már elzárt sorompóit ismét kinyissuk s hegyaljai boraink világforgalmát újból megteremtsük.

Szemünk előtt egy hatalmas nagy kereskedelmi vállalat lebeg, amely egyrészről Hegyalja minden egyes kis- és 
nagy szőlőbirtokosának vitális érdekét lesz hivatva szolgálni, másrészről a részvényeseknek gyümölcsözően elhelyezett 
tőkebefektetése legyen.

A részvénytársaság tervezetét a következőkben ismertetjük:

I. A vállalat neve : „Tokaj-hegyaljai bortermelők egylete es cognacfőzde részveny-tarsaság.“
II. A vállalat tárgya kizárólag hegyaljai borok vétele és eladása, továbbá cognacnak és esetleg pezsgőbornak előállítása és 

forgalombahozatala. A vállalat tartama határozatlan. Székhelye : Tokaj.
III. Az alaptőke nagysága 500,000 korona.
IV. Az 500,000 korona alaptőke egyenként 200 korona névértékű, összesen 2500 részvény jegyzése által biztosittatik.
V. Az aláirás zárhatárideje 1902. évi márczius 1. napja.
VI. Minden aláirt részvényre az aláirás alkalmával a névérték 20®/o-a készpénzben lefizetendő és ez 1902. évi márczius 30-ig 

50®/,-ig kiegészítendő, illetve befizetendő. A hátralékos 50®/, két részletben és pedig 25®/, 1902. május 30-ig, 25®/, 1902. július 15-ig 
fizetendő be.

VII. Az alapitók határozata folytán a megalakult részvénytársaság köteles az „Első tokaji cognacgyár Abeles Henrik" a 
„Tokaji borpincze társaság Abeles Henrik özvegye és fiai® és végül az „Első tokaji cognacfőzde társaság özv. Abelesz Ilenrikné és 
társa® tokaji bejegyzett czégek tulajdonát képező összes Tokajban levő ingatlanait, ingó vagyonúit, úgyszintén a raktáron levő bor és 
cognacáru készletét a jelen tervezet kiegészítő részét képező becsjegyzőkönyvben felvett becs- illetve egységárakban és pedig a meg
levő bor és coguacárut azon mennyiségben, amilyenben azok az átvétel idején a hivatkozott becsjegyzőkönyvben foglalt mennyiségből 
még meg vannak, át- és megvenni, kifejezetten kimondatván, hogy a tokaji borpincében talált 155 gönczi hordó hegyaljai bort csakis 
előzetes és a tarczali m. kir. vinczellériskola által teljesített vegyelemzés után fogja a részvény társaság azon esetben megvenni, ha azok 
a vegyelemzés szerint tiszta hegyaljai boroknak találtatnak. Ugyanezen egységárak, illetve áruszámlák szerint fog megvétetni a fenti czé
gek által az alapítóknak átadott leltárból az átvétel idején a fiumei, bécsi, züiichi, oroszországi, hamburgi, königsbergi és müncheni 
fióküzletek, illetve ügynökségeknél levő cognac árui és felszerelései.

VIII. Az alapitók azon jogot tartják fenn maguknak, hogy az első három évre az igazgatóságot és tisztikart kinevezhessék, 
mindazonáltal a megalkotandó alapszabályok azon, már itt felvett rendelkezése szerint, hogy az igazgatóséig háromnegyed részben 
hegyaljai bortermelő lakosokból nevezendő ki.

IX. A részvényekre a befizetések, 
vényekre pedig a „Niederoesterreichische Escompt-GeselIschaíT'

Kelt Sátoralja-Ujhely,
görgői óm toporczi

Sőrgeg Saul® s'í-> 
tályai lakon, cs. és kir. kamarán.

fOaennéri

Jüzessérg Ödön sk.,
fonzolgabiró, tokaji lakna.

ÍDr. Jried £ajos sk.,
ügyvéd, én nzőllóhirtokon 8.-A.-l’jhelyen.

jRbeles Jivadar sk.,
béc*i lakos borkereskedő.

ÍDr. J-uchs Dgnácz sk.,
ügyvéd, nagyiuihályi lakon.

ZEBész-vénsr

.Tokaj ideki kereskedelmi és gazdasági bank“-ba Tokajban, a külföldön jegyzett rész
bécsi bankmii fizetendő be.

1901. deczember hó 17.
nyom árkai

ÍDr. Jígomárkag Ödön sk.,
sz.<’lb1birtokos, sátoraljanjhelyi lakos.

Juchs JYtór sk.,
b.-keresztúri lakos, sz.óllőbirtokon s a 

tokaji kereskedelmi és gazd. bank elnöke.

bar.-' ztkereki

ÍDr. Jerenczg Slek sk.,
rs. és kir. kamarás, földhirt. S.-A. l’liely.

Juchs £ajos sk.,
román kir. udvari szállító, bécsi lakos.

borkereskedő.

ÍDr. gtosz íDezsö sk.,
ügyvéd, sátoraljaújhelyi lakos.

j eg.yezlxetőlc a tervezetet aláirt alapító 'rraknál.

parnői

JKolnár Dstván sk.,
ny. főispán, n.-a.-újhelyi lakos.

Székéig Jtárolg sk., 
szőllőbirtnkos és a Tokajbegvaljai Taka- 

ré k pún ztár iga zga tój a.

mérnöki és tarkóéi

ÍDessewffg Jószef sk., 
tolmvai lakos szollobirtokos. 

yfidder Suul® sk-> 
gyógyszerész azőllőbirtokos sátoralja

újhelyi lakos.

ffuchs Jenő sk., 
szőlb’birtokos, sátoraljaújhelyi lakos.

görgői és toporczi

Sörgeg Sándor sk., 
tok-svai .lakod, n>.<»IIŐbirtokon.

kozmái

J<ún Júrigges sk., 
birtokos n.-a.-ujhelyi lakos.

ÍDr. íBuza íBarna sk., 
ügyvéd <•.* szollobirtokos 8.-A.-l'jlielyben.

tolcsvai

Jíagg ÍBarna sk., 
szo||őbirtok<»s, tolcnvai lakos.

ÍDr. Sngl Jakab sk., 
ügyvéd, tokaji lakna.
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Hirdetmény.
Felkérem mindazon vállalkozó urakat, 

kik a lasztoméri Laboroz hid nagyobb 
mérvű javítását elvállalni óhajtják, ez ügy- 
a községi biró házánál megtartandó

árlejtésen 
folyó hó 22-én, délelőtt 10 órakor 
megjelenni szíveskedjenek.

I.asztomér, 1902. évi január 12-én 
tartott képviselótestü'eti ülésből.

Füzesséry Gyula,
körjegyző.

Eladó ház.
Az Alsó-utcában a gör. kath. parochiá- 

val szemben levő 49. számú igen jól ki
épült és jó karban levő

Sznistsák-féle ház
melynek telke hátul a Temető-utca felé két 
funduséa terjed, két rendes házhelylyel, mely 
a Temető-utca felől szintén kiépíthető, */t-ed 
holdas kerttel és igen nagy tágas udvarral 
és egy rendesen kiépített kerekes kuttal van 
ellátva, eladó. — A feltételek megtudhatók 
Frőhlich Gyula ügyvéd urnái N.-Mihályon.

Mindennemű

ácsmunkákat
a legjutányosabb árak mellett elvállal s a 

n. é. közönség szives pártfogását kéri

Seszták Antal
áesmester JCagy-JKihályon.

RÓNAI ALAJOS
— grépő aprító- és mü-lakatoe =

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

Van szonncsém a uagyérd<mü közönséget tiszteletteljesen értesíteni, miszerint 
Nagy-Mihályon, (Föutcza, Mastsenik féle ház) egy jól berendezett 

o gépjavító- és műlakatos-mühelgt • 
nyitottam. Elvállalok gőzgépek, valamint különféle gazdasági gépek javítását, vaseszter
gályos munkákat, úgyszintén kutak és szivattyúk ielálliiását s javítását; rácsok és sír- 
keritéseket, valamint minden e szakba vágó munkákat.

Fötörekvésem leend, hogy szolid és pontos munkámmal a n. é. közönség teljes 
mi gelégedését kiérdemeljem. Szives pártfogást kér kiváló tisztelettel

:E5önxr_A_i _a.Xj_a.tos
Jó házból való flu tanonczul felvétetik. gip. mft.lakatOi

I

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

A valódi pemetefü-cr.ukorka kék 
papír dobosokban kapható s minden 
doboson a készítő RÉTHY BÉLA 
aláírása látható. Eltérő készítmé
nyek mint hamisítványok vissza- 
utasitandók.  

Egy öreg ember titka.
Ig->z történet *z életből. — Elbeszéli: IQ. Szabó István, P&kozd. (Utánnyomás tilos.)

Jó emberek 1

Nincs a világon drágább kincs a jó egészségnél. Saj
nos. a mikor aztán beteg az ember, nem leli meg a beteg
ségére való orvosságot.

En is 6 évig betegeskedtem és mindenféle orvosságot 
hiába próbáltam. Végre egyszer csak olvasok egy újságban 
Fellernek Elza Fluid járól, melyet Stubicaban készítenek. Na, 
gondoltam magamban, kipróbálom ezt a szert is. Kémleltem 
próbára egy tucatot és mondhatom nektek, jó barátaim : 6 
évig nem tudtam járni a kószvénytöl és a lábszaggatásaim 
miatt és aludni nem tudtam. Tiz napig kentem magamat 
Feller féle Elsa Fluid-dal és olyan egészséges lettem, mint a 
makk. Minden szomszédom, sógorom és komám jött nézni, 
hogy milyen csodálatosan hat ez a szer, amely segített rajtam.

Mindnyáján tudtak, hogy rendeltem még 
az Elsa-Fluidhól. Eljön hát hozzám Mihály szom
szédom. a kinek forrósága van a fejében, hi
deg leli és keze, lába és dereka fáj. Adok neki 
egy üveggel az Elsa-Fluidból és három nap 
alatt meggyógyult A Pista is eljött a malomból, 
hogy adjak neki az Elsa-Fluid csodaszerből, 
mert a felesége köhög és azuráat, nyilaikat érez 
az oldalában. Képzeljétek csak jó emberek, két 
nap múlva az Elsa-Fluid teljesen segitett rajta.

Éppen Józsefnapkor jön a nagymajori 
kofa és meséli, hogy a gyermeke folyton hány 
meg görcsöt érez a hasában és egyre sir, nem 
tudja szegény asszony mihez fogjon. Már össze-' 
szedett egy fél patikát és a vén asszonyok is 
mindent kipróbáltak már a gyereken, de hiába.
Elolvastam hamar azt az utasítást, mely a Feller-féle Elsa- 
Fluid mellé van csomagolva és nézem nincs-e segítség a 
gyerek bajára s csakugyan van erre a bajra is: tiz csöpp 
az Elsa-Fluidltól tejben, azután bekenni Elsa-Fluiddal a 
gyerek hasát s ez okvetlenül segít. Adok egy fiaskóval az 
asszonynak és mondom : No csak ne búslakodjék lelkem, a 
mi ebben a leírásban meg van Írva, az igazság, de ha hasz

nál a szer két üveggel kell visszaadnia egy helye*:. De az* 
megmondom, hogy ha Igazi Feller-féle Elsa Fluidot akar, vi
lágosan és olvashatóan irj.» meg: Feller V. Jenő gyógy 
szertár Stubloa, templom utca (Zágrábmegye).

Olcsó is ám ez a szer : 12 üveg 5 korona és a postát 
is a patika fizeti. A gyerek még aznap este meggyógyult és 
a kofa örömében 20 üveg Elsa-Fluidot adott vissza 1 hét múlva.

A községben minden ember hallotta ezt az esetet és 
mindenki rendelt Elsa-Fluidot

Voltam a Jóska lakodalmán is a farsangban és örömöm 
telt benne, mikor hallottam, a mint az emberek meséltek a 
Feller fele Elsa-Fluidról Az egyiknek a gyermekét meggyó
gyította a forrt) reszketegségtől a másikat a galandféregtöl; 
hasmenés ellen, fogfájás ellen, viszketeg, sömör, orbánci 

sebek. görcsSk. gyomorfájás, rossz emésztés, 
hányinger, májbaj, szédülés, sápkór. váltóláz 
és gyöngeség. idegesség stb. ellen használt 
nekik ‘kitünően 'az Elsa-fiuid. Az egyik vért 
hányt, neki is segitett, egy öreg szomszéd majd 
hogy el nem vesztette szeme világát és most 
olyan jól lát, mint egy gyerek. Ezek szerint 
hát mindenre jó szer volt a Feller-féle Elsa- 
Fluid. Még az ökröknek és a disznóknak is 
használt; mert mikor nem kellett nekik a ta
karmány, a gazdák beadtak nekik Elsa-Fluidot 
és mindjárt ettek.

Mondhatom jó emberek, ez az egyetlen 
orvosság, mely mindenre használ és mindenféle 
betegséget meggyógyít. Hogy valódit kapjatok, 
írjatok pontosan ezen cziinre:

Feller V. Jenő gyógyszertár,
Stubica, templom-utca (Zágrábmegye).

Kívánom, hogy mindenkinek, a ki rémiéi, olyan jól 
szolgáljon, mint nekem.

Az Isten áldjon meg benneteket.

ligges szegedi

fodrásznő
ajánlkozik a n. é.

hölggközőnség 

szives figyelmébe. 

Schwarcz Henrikné 
Nagy-Mihály felső utca
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gázizzófény!
Legolcsóbb és legfeherebb világítás I 11

A valódi Feller-féle Elsa-Fluid az egészségügyi hálósig által meg van 
vizsgálva és jóváhagyva. A berlini, római, londoni, párisi és nizzai kiállító 
sokon aranyéremmel tüntrttók ki. Csak akkor valódi, ha minden üveg az 
.Elsa- védjegygyei van ellátva.

Nemcsak betegek, hanem egészségesek is rendelik, mert az idegek erősí
tésére, az arcbőr iiditéaére és szépítésére, a fej mosására, korpa és hajhullás 
ellen és ezenkívül mint kitűnő szobaillatot is használják.

Egy tucat (12 üveg) postán szállítva 5 kor., 24 üveg 8'60 kor., 36 üveg 
12'40 kor., 4« üveg 16 kor. bérmentve, utánvéttel vagy a pénz előzetes be
küldése után. A ki másodszor rendel minden 12 üveghez

W 1 ttvugut ingyen kap.

Törv.'vedve.

Védjegy.

■CTj! I
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N agy-Mihály on 

ajánlja a legújabb találmányu 

gázizzófényü lámpáit
Mindenkinek saive- 
*»ei» megírom, hogy 
20 évig béna voltam 

csak Feller-féle

..ELSA-FLUID1
mentett meg.

Így ír 
■táo KUályné, 

B.-Szarva.'.

Postán, vagy a pénz előzetes beküldése után bérmentve küldi 
az egyedüli készítő: 

FELLER V. JENŐ 
gyógyszertára Stubica templom-utca (Zágrábmegye). 

Főraktárak Budapesten:
Tőrök JÖllvf gyógy.zártánkban, VI. Király utra 12. 

Dr. Egger-féle „MMor" gyógyszertárban, Váci-körűt 17. 
Zoliin Béla gyógy Bertára bán. V.. Nagykorona-utca 23.

Ki egéNzaégét sze
reti rendelje csak a 
Feller-féle

„ELSA-FLUID“
csodaszert.

Juhász István,
Dunaföldvár.

szobák, termek, szállodák, templomok, 
irodák, üzletek és kirakatok, utczák, 

kertek, stb. világítására.
Sgöngörü fehér, meglepően világos, 

csendes és olcsó féng.

Minden lámpa a világításhoz szükséges 
gázt magától fejleszt.

Gá’s-ükséglet óránként 2—3 fillér.

TTj

TTj

Nyom. Lsndeaman B. könyvnyomdájában.


