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Felsó-Zemplén
' IR8ADALMI HETILAP.

MEGTELE1T JuC I BT D E IN- OStTTÖETÖKÖ ŐST.
SZERKESZTŐSÉG :

Hnn a lap nzallami rászét illető minden 
közlemény intézendő :

 Té-utoza 220 nam.

ELŐFIZETÉSI DÍJ : Egész évrt 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egye* Mzám ár* 20 fii. ---------

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetlen leve ek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter sironkin; 40 fll.

IIAD0HIT ATAL'.
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők : 
Landeamin B. könyvnyomdája.

Tisztelettel felkérjük azokat a t 
előfizetőinket, a kik még hát
ralékban vannak és a kiknek 
előfizetése lejár, hogg azokat 
mielőbb megújítani, illetve a 
bátraiékok a t kieggénliteni 
szíveskedjenek, nehogy a lap 
szétküldésében fennakadás 
álljon be.

J kiadóhivatal.

Tisztviselők.
Nvgy szociális bajnak orvoslására nagy 

tény következett be. A jövő évi költség
vetésbe az állatit sok milliónyi uj tételt vett 
be azo t célból, hogy abból t tisztviselők 
fizetését emelje. Általános, nagyméretű fi
zetésemelésről van szó, mely sok panasz
kodó szájat fog elhallgattatni, sok keserű
séget fog eloszlatni. Lukács László pénz
ügyminiszternek, a száraz számok száraz 
főmarsalljának hervadhatatlan érdeme, hogy 
megteremtette ezt a reformot, melyet év
tizedek óta sürgettek nem csak a nyomott 
anyagi helyzetben sínylődő állami hivatal
nokok, hanem a humánus közvélemény is.

Mindazonáltal ne ragadtassuk el ma
gunkat az elért eredmény által. Marad még 
nagyon sok tennivaló a fizetésemelés meg

T A R C A.
A becsületes ember.

i.
Tisztára talentum dolga, ki miképp tudja 

magát adminisztrálni, de ha ez például szigor
lat tárgra lett volna, úgy a .Százak Asztaltár
saságáénak minden egyes tagja kitüntetéssel 
állja meg a vizsgát. Értettek jól az önegyenge- 
téshez. (Jgy valójában legtöbb volt köztük az 
öreg jogász, ellenben a vizsgázók között nem 
szerepelt a nevük. Hanem a napilapokban igen. 
Korcsmái, meg kávéházi vitákban elsiették az 
Ítéletüket, s mert nem volt a kezük ügyében 
valami olyas alkalom, ahol agyuknak csekélyke 
megerőltetésével mutassák meg erejüket: ' el
terpeszkedtek abban a karosszékben, a melyben 
minden idők óta a legkényelmesebb ülés esik, 
a becsületbiráskodás foteljében. A cégér pom
pásan kamatozó és ők boldogan lefoglalták már 
előre is a kamatokat, hogy társaságuknak csak 
absolut tiszta ember lehet a tagja.

A jó vidéki apák azt várták inkább a 
nagyképü, lovagias allűrök helyett, hogy az 
uracskák pályavégezettek legyenek. A jó vidéki 
apák azonban messze éllek a fővárostól, türel
metlenségük sugarai nem értek el idáig s a 
macskák továbbra is .csináltak, a lovagias 
becsületben. Egy-egy .érdekesebb, párbaj után 
persze, hogy nagyobbszerü áldomásban ünne
pelték’ önmagukat és vezérkari főnöküket, a 

történte után s az állami tisztviselők fize
tésének rendezése terén. A reform bizony 
nem elégít ki minden érdeket. így, hogy 
többet ne említsek, a bírák fizetése még 
ezután is kvalifikációjukhoz, hivatásukhoz és 
társadalmi állásukhoz mérten még mindig 
felette alantos marad. A máskülönben ör
vendetes tény, hogy a jövő évi költségve
tésben egyedül az igazságügyi tárcánál tud
ták a kiadások csökkentését elérni, anná 
nyomasztóbb konzekvenciával jár a biró' 
karra nézve, mert a reakció bizony az ó 
bőrükre ment. De nemcsak a magyar bírói 
kar van Így, számos osztálya a diplomás 
állam hivatalnokoknak sínylődik hasonló 
helyzetben.

Ezért tenni kell még ezután is ezen 
a téren. Mert jól vegyék figyelembe az in
téző körök, az eddigi rossz fizetések a kis— 
hivatalnokok óriási seregét már-már a szo
ciáldemokrácia karjaiba kergették s ezért 
szinte a magyar állam biztonsága érdeké
ben történt most ez a lizetésjavitás.

Anyagi érdek szempontjából most élén
ken sajnálják a törvényhatósági és községi 
tisztviselők, hogy még nem következett be 
a közigazgatás államosítása. Igaz, hogy sok
helyütt sok történt már a törvényhatósági 
és községi tisztviselők javadal mazásánák ki
egészítése érdekében, mégis a nagy többség 
még mindig a tiz-husz év előtt megállapí
tott nyomorúságos fizetésekkel teng. Ezek 
a tisztviselők csak olyan nagy szám nal s 
olvan fontos hatáskörrel bírnak, mint az

becsület főlovagját Vaál Lászlót, a ki nagy sze
rényen hárított minden elismerést két szárny
segédére, Tabass Elemérre és Bekő Pálra, ezek 
meg vissza, szóval görnyedezett a három ur a 
dicsőség alatt.

A háromtagú vezérkar azzal tudta leg
inkább lefoglalna a többi kilencvenhétnek a 
bámulatát, hogy csudás szimatot árultak el 
annak a megítélésében, a ki belülről is komoly 
ember s a ki ekképp nem igen tudná eltűrni 
az apró pózocskákat. Jó hadvezérhez méltóan 
előre megalkotott terv szerint épített fe min
dent Vaál László is, az éjjeli hármas házi 
kirándulásokon is szigorúan benn volt a prog- 
rammban, hogy a nem tetsző arcokat ne ni ve
szik észre az intaktság érzetéből, de éreztetik 
is vele, hogy nem veszik észre.

Valami nagyobb akció vajúdhatott a vezér 
ur fejében a tavaszi langymelegben, kiadta te
hát az ordre de bataille-t Tabassnak meg Be- 
kőnek, hogy melyik zenés kávéházban lesz 
éjszaka a főhadiszállás, meg hogy a hármas fő
haditanács kezdete kilenc órakor lesz.

Bekő, a szent ügy vonzóereje folytán már 
nyolc órakor megelégedetten pislogott a kávé
házban a kassza kövér nőcskéjének a selyem
blúzára. Kilenc órára — nagy emberek apró
lékos pontossága szerint — Tabass is rnegér- 
ke; . és hümmögött, a vezér még nincs ott.

Fiz óra felé kitört I abassból a szónoki 
düh es kifejtette nézeteit a fegyelmezetlenségről. 
Vaál még mindig nem jött meg. _______ ___
Lapuali. m»:. száma. 4 oldalra terjed. 

államiak, ezeknek jólétéről gondoskodni te
hát éppen olyan fontos kötelesség, mint a 
minő az államhivatalnokok javadalmazásá
nak kiegészítése volt. Nem mondjuk, hogy 
a törvényhatóságokban és községben nincs 
meg ehhez a jóakarat, de hiányzik itt az 
egyöntetűség, az egyszerre való cselekvés
hez szükséges rendezettség. Ezért helyesen 
tennék a községi és törvényhatósági tiszt
viselők, ha ebben az irányban szervezked
nének s egyöntetűen megállapodnának, hogy 
a bizonyos munkakört betöltő törvényha
tósági és községi tisztviselőket mindenütt 
az országban milyen fizetés illet. E terve
zetet aztán nyújtsák be a törvényhatósá
gokhoz, melyek bizonyára meg fogják ta
lálni a fizetés rendezés egyöntetűségének 
és egyformaságának módját.

És tökéletlen lenne közleményünk, ha 
e helyen meg ne emlékeznénk a magán
tisztviselőkről. akik nagy általánosságban jó
val kisebb fizetésért kimerítőbb munkát vé
geznek, mint a köztisztviselők s emellett 
nyugdijuk sincs. Ez az osztály csak úgy 
segíthetne a maga baján, ha tömörülne, 
szervezkedne. Sajnosán nélkülözzük azonban 
a magántisztviselőknél az összetartozandó- 
ság érzetét, csak a maguk bajával törőd
nek, az összeség baja őket nem érdekli. 
Pedig ők csak összetartással, erős szeretet
tel tudnának eredményt elérni.

Segíts magadon, az isten is megsegít!

Elmúlt már a tizenegy óra is és kölcsö
nösen kijelentette egymás előtt a két ur, hogy 
Vauitól el kell venni a marsalbotot. Ez azon
ban a legnagyobb mértékben hiábavaló fenye
getés volt, mert Vaál még mindig nem látszott 
a kávéház lőtávolábán.

Éjfélkor épp kimondotta a lefokozást a 
két szárnysegéd és akkor két nagyon tavaszi 
kedvű ur pottyant oda közibéjük az asztalhoz. 
Az egvik ibolyabokrétás kabátban Vaál mo
solygott.

— Eiacskáim, már megbocsássatok, de 
erre a földimre bukkantam és elittuk, meg 
elbilliárdoztuk az időt.

Tabass tekintete hideg maradt:
— Aztán azért várattál bennünket éjfélig?
A vezér méltóságos arcot öltött:
— Ezért is. Meg másért is ... Nem szok

tam a magam ügyeiről sokat beszélni. Majd 
referál nektek Molnár.

Ez a Molnár volt az uj barát, a Vaál 
földije. Fegyelmezetlen arroganciával kezdett 
beszélni:

— Hát igen! Megvertünk, jobban mondva 
Vaál agyabugyált el egy alakot a Köveskávé- 
házban.

Bekő szellemeskedett:
— Kit, mit, miképp, hol, miért, mikoron, 

mely eszközök által?
Molnár mosolygott.
— Sorrend szerint felelek. Tehát: azt 

hiszem valami Fehérnek hívják, valami keres-



VEGYES HÍREK.
— Igazságügyi kineresések, A kirá.y 

Körötsy István szerencsi kir járásbirv'ági albirnt 
ugvanoda járásbirova, — Lábas Béla kir. tónenj 
széki jegyiöt a szerencsi járásbírósághoz aibiróva 
kinevezte.

— Noegyleti bál. A nagymihályi izr. no 
egv et 1903. január hó 5 én tartja m g bálját. A 
mulatság iránt. — t< kiütve hogy ezúttal a rende
zőség különösen vonzó és meglepetésekben gazdag 
programmot állított össze, — nagy az érdeklődő' 
és az est fényesnek Ígérkezik.

— Megfagyott asszony. A nagymil-a y 1 
vásáros a rendőrség egy megfagyott asszonyt ta
lált az egyik utca szögk tón, a kit nyomban a k r 
házba szállítottak s gondos ápolás alá v tlek. En 
nek köszönhető, hogy a szegény asszony magához 
tért s két n p múlva egészségesen hagyta el a 
kórházat.

— Hírlap árverés A nagymihályi Ca 
sino egyesületben a tóvárosi napi hírlapok, a szép 
irodalmi hetilapok és vidéki közlönyök folyó hó 
21 én vasárnap délután <_> órakor fognak elárw 
reztetni.

— Országos vásár. Az e hó lóéi meg 
tartott arszágoa vásár a nagy hideg miatt ig- n 
gyéren volt látogatva. Az áll tvásáron is kioi 
volt a forgalom.

— Az újhelyi igazságügyi palota 
mégis csak moglesz. E napokban érkezett úgy anis 
az igazságügyi miniszt- r rendelnie, a melynek ér 
tőimében Fornszek Béla kir. törvényszéki elnök 
Ambrózy. Schmotzer és Haas kazinczi-utcai ház
tulajdonosokkal telkek megvétele tárgyában alku 
dozott s mint értesülünk, velük megállapodásra is 
jutott. Az uj palota építkezése má tavaszkor fogja 
kezdetét venni. Ezzel kapcsolatban megemlítjük azt 
ts, hogy a fogház és régi törvényszéki épületet 
a vármegye veszi meg, azokat átalakíttatja és ősz- 
szes központi hivatalait azokban fogja elhelyezni.

— Pályázat, A varannói járás területén 
lévő alsó hrabóci körjegyzőség megüresedvén, annak 
betöltésére a pályázat kiiratott. A választás decem 
bér hó 30 ik napján lesz.

— .4 sztropkói tejszövetkezet mint érte 
sülünk legközelebb megalakul és az e tárgyban 
megtartott értekezlet megbízta Tost László bánya 
völgyi földbirtokost, hogy a január hó foiyamán 
tartandó alakuló gyűlésen mutassa be a kész lei
vezetet, a melynek alapján a tejszövetkezet mii 
ködését mielőbb megkezdhesse.

— Milyen időnk lesz karácsonyra ? 
Falb a német viharpróféta, az idő enyhülését jó
solja, erős hóviharokkal. A szegedi „Meteor-, 
melynek jövendölései sokszo beválnak, szintén 
azt mondja, hogy a hideg csökkenni fog s ezután 

inkább csak havazás várható. F hó 21 ikétöl való- 
szinüleg olvadékony idő köszönt be s a karácsonyi 
ünnepek a alt előreláthatólag locspocs lesz Kará
csony után ismét fokozódó hideg következik.

- A homonnai ftlléreyylet estélye, 
A hóm- nnai izr. filléregvlelnek e hó 6 án megtar 
lőtt estélye minden tekintetben fényesen sikerült. 
Az időjárás is kedvezett az estélynek, a melyre 
az arany fiatalság soká és szívesen fog visszaem
lékezni. A rendezőség már 8 órakor gyűlt egybe 
ő a titkár kisasszony Friedman Olga, mindegyikük 
mellére tűzte a C'inos fii. les jelvényt. Csakhamar 
niegtt lt a nagy terem s a néző előre következhette 
a táncvigalom erkölcsi és anyagi sikerét, lévén a 
táncosok számi •< tulysulyban. Es ez jó eléje.. 
Az .gvüttlévők élénk társalgást folytatnak, sétál
nak, mig hirtelen meg nem j-denik az agilis fő
rendező Szamosi József, a kinek intésére a fiata 
>ag. leányok egyfelől, a fiatal emberek velük szem 
ben sorfalat alkotnak. Néma csend következik, itt 
valami készülőben van. Ibrte•'» a zenekar a Rá 
k"W indulót húzza s belép egyik rendező karján 
az egyleti tagok szeretetétöl körülvett einöknő, 
Lengyel Samuné úrasszony, követve • gy másik 
rendező karján vezetett Lányelnök Friedman Ró
zsiba k. a. áltál. A jelenlévők lelkes éljenne. fo
gadták a két eluököt és megkezdődött a táncz hév 
vei, jó kedvvel s tartott kivilágos kivirradtig. Az 
első négyest 48 pár táncolta. Az estély erkölcsi 
sikere Lengyel Samu igazgató mellett Szamosi Jó
zsef főrendezőnek köszenhető, ki a vidékről tobo
rozta össze a mulatni vágyó táncosukat.

— Vasúti éves bérlet-jegyek. A buda
pesti idegen forgalmi és utazási vállalat részvény
társaság értesítése szerint az 1903. évre érvényes 
államvasuti bérlet jegyek a következő árak mellett 
fognak kiadatni: 1. oszt. 1100 k»l. II. oszt. 770 
kor.. 111. oszt. 400 kor.; kiállítási illeték címen 
ezután is 2 kor. fizetendő jegyenkint, szintúgy 
postám- gr. i Jelesnél póldij lejében 50 fillér kül- 
(1 ndö. A jegyek kiállításához — úgy mint eddig 
is volt — két uj fénykép szükséges, az előoldalon 
a tulajdonos sajátkezű aláírásával A bérlet jegyek 
átiratása évközben csupán azon esetben lesz meg 
engedve, ha a megrendelésből kitűnik, hogy a 
bérlet jegy a cég által váltattatotl alkalmazottja, 
illetve utazója részére.

Hirdetmény A föld és házadó után 
járó általános jövedelmi pótadóuál számításba ve
endő kamat t. rhekről a vallumási iv törvény sze
rint 1903. évi Január 1 töl 31-ig a városi pénztár 
hoz bet. ijesztendő. Erről az adózó közönséget 
tudomás vétel és mihez tartás végett azzal értesíti 
a hatóság, hogy a teher vallomási ivek a város
házánál kaphatók.

— Figyelmeztetés a postai csomagok cél 
szerű csomagolása, helyes címzése stb. tárgyában. 
A karácsonyi és újévi rendkívüli csomagforgalom 

ideje alatt a küldeményeknek késedelem nélkül 
való kezelése csak úgy biztosítható, ha a közön
ség a csomagolásra és címzésre vonatkozó postai 
szabályokat betartja. Különösen szem előtt tartan
dók a következők': 1. Pénzt, ékszert, más tár
gyakkal egybe csomagolni nem szabad. 2. Csorna, 
golásra faláda, vesszőből font kosár, viaszos vagy 
tiszta közönséges vászon, kisebb értékű és cse
kélyebb súlyú tár. vaknál pedig erős csomagoló 
papír használandó. X ászon vagy papirburkolattal 
biró csomagokat, gömb nélküli zsineggel többszö
rösen é« jó szorosan átkötni, a zsineg keresztezési 
pontjain pedig pecsétviasszal kell lezárni. A pe
csételésnél vésett pecsétnyomó használandó. .3. A 
címzésnél kiváló gond fordítandó a címzett vezeték 
és keresztnevének vagy más megkülöinböztctő jel
zésnek (pl. ifjabb, idősb, özvegy stb.) továbbá a 
címzett polgári állásának vagy foglalkozásának és 
lakhelyének pontos kitételére; a Budapestre és 
Bécsbe szóló küldemények cimirataiban ezenkívül 
a kerület, utca, házszám, emelet és ajtó jelzés stb. 
is kileendő. A rendeltetési hely tüzetes jelzése 
vármegye) s ha ott posta nincs, az utolsó posta 

pontos és olvasható feljegyzése különösen szük
séges. 4. A címet magára a burkolatra kell Írni, 
de ha ez nem lehetséges, úgy a cim fatáblácskára, 
bördarabra vagy’ erős lemezpapirra írandó, melyet 
tartósan a csomaghoz kell kötni. A papírlapokra 
irt címeket, mindig egész terjedelméül u kell a bur
kolatra felragasztani. Felette kívánatos, hogy a 
feladó nevét és lakását, továbbá a cimirat összes 
adatait feltüntető papírlap legyen magában cső 
magban is, arra az esetre, hogy ha a burkolaton 
levő cimirat leesnék, elvesznék, vagy pedig olvas- 
hatlanná válnék, a küldemény bizottsági felbontás 
utján a jelzett papírlap alapján a csomagot mégis 
kézbesíteni lehessen. Kívánatos továbbá, hogy a 
feladó saját nevét és lakását a cimirat felső részén 
is kitüntesse. 5. A csomagok tartalmát úgy a cim 
iraton, mint a szállítólevélen szabatosan és részle 
tesen kell jelezni. Budapestre és Bécsbe szóló, 
élelmi szereket illetve fogyasztási adó alá eső tár 
gyakat (husnemíi, szeszes italok stb.) tartalmazó 
csomagok cimirataira nemkülönben az ilyen csórna 
gokra vonatkozó szállítóleveleken a tartalom minő 
ség és mennyiség szerint kiírandó, (pl. szalonna 
2 kgr., egy pulyka 3 kgr, 2 liter bor stb.) A tar 
talon, ily részletes megjelölése a fogyasztási adó 
kivetése szempontjából szükséges és a gyors kéz 
besitést lényegesen előmozdítja. Kassa 1902. dec. 
hó 4 én. Bent Róbert kir. tanácsos, p. t. igazgató.

— A karácHonyt ünnepek közeledtével a 
budapesti kereskedövilág is tneg'eszi előkészületeit, 
hogy a nagyközönség szükségleteit minél jobban 
elégíthesse ki. Az első fecske Kertén, Tódor kará
csonyi árjegyzéke, a napokban jelent meg rend
kívül gazdag és érdekes tartalommal, melyet aján
lunk t. olvasóinknak, hogy meghozassák, mielőtt 
bevásárlásaikat eszközölnék. Az árjegyzék tartama : 
Vadász és véd fegyverek, vadász kellékek, dán 
iratnszarvasbőr sapkák és kábítok, mindennemű 
sport-cikkek, lovagló és torna szerek, \\ liitelv féle 
uj amerikai szobatorna és izomerösitö készülék 
frt. fi, 7.50. 9, football , korcsolya , ski , norvég 
lábszán , hótalpok , száncsengők-, jég játékok: 
llockey’, lawn tennis, stb. Óriás választék minden
nemű játékkülönlegességekben. Különféle hang
szerek. u. in. Ariston, harmonikák stb. Gyerek
játékok, babák, gőzvasutak, szerszám, lombfürész- 
amateur fényképező készülékek. Kodak villamos

kedő lehet, nagyon kikapott, mert szemtelen . 
volt most éjszaka, az eszköz pedig, a melylyel I 
kapott. Vauinak a tenyere volt.

Pillanatnyi csend állott be. Azután ismét j 
Bekő kezdett szólni

— Deltát mégis miképp kerültetek össze 
azzal az alakkal ?

Vaál vette át a szót :
— Valami asszonynyal ült a kávéházban I 

az az ur, mi egy kicsit fixiroztuk a nőcskét, a 
férje fészkelődül és morogni kezdett, mire mi 
pofonnéztük öt, az után elég hangosan kifakadt, 
én meg arcul ütöttem őt.

Körülnézett; várta a hatást A két szárny
segédnek az arca azonban mintha kissé fagyos 
maradt volna, mintha nem láttak volna ebben 
oly bravúrt, a minőnek a formájában Vaál 
akarta nekik beadni az ügyet. Molnár, az 
újdonsült barát pedig izgett-mozgott. Nem szolt 
egy hangolt sem, de bámuló tekintete mégis ' 
ezt mondta: |

— Ejnye, csudálatos találékonysággal tud | 
ez a Vaál hazudni.

1 altass csak úgy halkan odavetette, de 
minden szavából kikiabált azért a kételkedés.

— Es az az ember nem tett néked sem
mit.’ Nem ütött vissza '

Vaál arca egy pillantásig vonaglott, de a 
következőkben hangsúlyozva, minden egves szót 
megnyomva úgy szólt:

A kérdés értelmetlen Ha megütött 
volna, azt sem tagadtam volna el. Becsületes 
ember kél dolgot sohasem cselekszik: nem 
hazudik és nőnek a tisztességét nem sérti 
meg .

Folytatta volna tóval b is, de krétafehér 
lett egyszerre az arca : ott állt a társaság előtt 
egy tagbaszakad; testalkatú, villogó szemű ur. 
Csak enny.t mondott Vaálnak :

— Komisz fráter I
Bekő meg Tabass összenéztek. Végre az 

utóbbi szóit oda az idegenhez: ”:hez van sze
rencsém ?

Az gúnyosan mosolygott:
Nem tudom, hogv szerencsének neve

zik-e majd, ha megismernek — felelte. — Ez 
a tacskó, ez a bitang folytatta Vaálra mutatva 
— azt hiszem nem igen örül e pillanatban a 
jelenlétemnek.

Akiről igy szóltak, hogy: bitang, a becsü
letnek sérthetetlen lovagja e pillanatban tény
leg nagyon hallgatag ember volt.

Különben Fehér Kálmán a nevem — 
tűzte tovább ismét a jövevény. — Ez az izé, 
vagy micsoda, ilt szemtelen volt és tolakodott, 
mikor pedig felelőségre akartam vonni gyalá
zatosságáért, hogy egy védtelen nőt, a felesé
gemet gaz ajánlatával megmerte sérteni az 
alatt a nehány perc alatt, amíg én a nőmet — 
telefonoztam a kávéházban — magára hagvtam

az asztalnál: egyszerűen elillant ezzel a másik 
pajtásával. A nevét megmondta ugyan, de ki 
tudja a sajátját-e? Ettől a tacskótól minden 
kitelik . . . Es még szemtelenkedett, hogy ott 
nem tárgyal velem. Hanem itt. Nos: én bátor
kodtam haza kisérni a feles egemet és bátor 
voltam idejönni.

A többi sz nte belemeredve hallgatta a 
szaggatott, szenvedélyes beszédet.

— Dehát bocsánat — törte meg végre a 
csendet Tabass — végre is önt inzultálták és 
az efféle ügyeket nem igy szokták elintézni.

Fehérnek a szeméből pattogott a szikra:
— Olló, én nem párbajozom ifjú uracs- 

káim. — Hirtelen, mintha most ocsúdott volna 
föl, megkérdezte Tabasstól: — Mit mondott 
ön, hogv engem inzultálták? Ki mondta ezt ?

Tabass szinte csak úgy suttogta Vaál felé 
fordulva.

— Vaál . . .
A villogó szemű ember johbról-balról 

arculütötte a hazugot :
— Becsületes ember nem hazudik és nő

nek a tisztességét nem sérti meg;
Es a három fiatal ur közül egynek a keze 

sem emelkedett Vaálnak a védelmére . . .
t'«y y<ui<lr>r.

i'i 



készülékek. Frőbel oktatva mulattató játékai, 
társasjátékok óriás választékban, me yennek meg- 
ösiuerésérc legcélszerűbb a Kertész Tódor kiadásá
ban megjelent és 25 krajcárért mindenüt kaphat*') 
.Társasjátékok Könyvét-, mely száznál több társas 
játék részletes leírását tartalmazza, meghozatni. Uj ! 
Football-társasjáték az asztalon 2 frt. Ping pong
v. lawn tennis az asztalon legújabb sport társasjáték, 
leírása 10 kr. teljes játékok 1 frt. 50 krajcártól 
kezdve. Uj Salta 2 frt. Roulette, Timo. Kará 
csonyra: a esi.lógó, ragyogó ezer és ezerféle ka 
rácsonyfadisz ; teljes karácsonyfadísz összeállítások 
már 2 frt. 50 krajcártól kezdve. Sokféle kedély 
d* ritö, meglepetést tréfástárgyak. Tombola nyere
ménytárgy ös - eállitások Sylvester-estére. Újévi 
szerencse malacok, 1903. évi tárcanaptárak stb. 
A praktikus háztartási ajándéktárgyak. Húsvágó 
reszelő, habverő, vajkészitö, tea- és kávéfőz . fagy
lalt, szódavíz, stb., gép.’k, fa és majolika tálcák. 
Betegápolási cikkek. \ alamint dis müvek minden 
újdonsága mely a világpiacon megjelent. Art no- 
u'e.iu. Bronz l e ‘s üveg díszműáruk. Kitűnő 

.mos zseblámpa 2 irt. 50 kr. felt Hálható Kér
,/ Tódornál, az uj* ni an ismét megnagy* bbitott 

tárban, az elkülönített osztályokban, melyek 
tekintése karácsony előtt igen érdemes és ér- 

..-Kés. Budapest Kris.óf tér), s ajánljuk t. olva 
sóinknak, hogy árjegyzéket, mint a legjobb táp 
koz tatót mindenre hoz <ssa meg, mely mindenk 
n< k ingy . ii és beimen Ive megküldetik s megrei. 
delését mielőbb tegye meg, mert karácsony előtt 
az utolsó napokban a cég óriás elfoglaltságánál 
fogva, minden megerőltetés mellett is csak ne
hezen képes vidéki megrendelőit gondosan és pon
tosan kiszolgálni.

Ingyenen dinznui ajándék. Aki e 
címet elolvassa akarat anul is Amerikára, a kép 
telenségek hazájára got dől. Pedig ezúttal sokkal 
közelebbről, Budapestről, kél szárnyra e hir. — 
A .Pesti Napló- Magyarországnak e legrégibb 
pártoktól és klikkektől teljesen független, szabad
elvű és szókimondó napilapja lepi meg vele kará 
csonyra olvasóit, ajándékul adván — teljesen in
gyen — a gyönyörű kötésű, remek illusztrációkkal 
díszített .Zichy Mihály Album44 ot. E valóban 
értékes és nagy irodalmi becsesei bíró müvet — 
melynek az „ Athenaeum “ kiadásában megjelent 
eredetije 90 koronába kerül — a Pesti Napló uj 
kvárt kiadásában Karácsonyi ajándékul megkapja 
a Pesti Napló minden állandó előfizetője. Es meg
kapják díjtalanul azok az uj előfizetők is, akik 
egész éven át fél, negyedévre vagy havonkint, de 
megszakítás nélkül fizetnek elő a Pesti Naplóra.

Naptárak az L903-ik érre nagy
választékban kaphatók Landezman B. könyv- ég 
papír kereskedésében.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József 

Főmunkatárs Dr. Kelluer Mihály.

KinHőhíTHtali niiivozet<* Lándal Jossef

Minden ember
isim ri értékét így aranyozott órának és láncnak 
báróm évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nélkülözhetetlen tárgynak, mint egy finom párisi 
női brosche Simili briliánsokkal, 1 pár fülbevaló 
Simii briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és in 
gomb doubl aranyból és pátens zárral, pompás 
gyűrű imitált ékkövei, finom nyakkendő tü, tinóm 
zsebkés különféle pengékkel, pompás négyrétű 
zsebtentatartó, toalett tükör etuiban, 3 finom zs. b 
kendő, szép szivarszipka borostyán szipókávai, 20 
hasznos Íróeszköz és még 360 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbot az Órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közvetlen 
1 frt 90 krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból: R. Kiéin Krakkau. Nem tetszés esetében 
a pénz visszaadatik. A rendelőnek pontos címe 
kéretik.

Egy nagyobb lakás
az Alsó-utcában a Sznistsák-féle házban 
január i-től kiadó, esetleg ugyanezen ház 

szabad kézből

8 1 íi d ó.
Bővebb felvi ágositás nyerhető Sznistsák 

Nándor* szóig-bírótól Ungvári.

Hirdetések.
2567/1902. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályí kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatoság közhírré teszi, hogy özv. Dencsik Jánosné 
szül. Kertész Júlia nagy mihálvi lakos végrehajts 
tónak, valamint az * zennel a 2582 902 tk. számú 
árv*rési kérvény folytán csatlakozottnak kimondott 
nagymihályí tak. pénztár iparos kereskedelm. 
bank végrehajtatónak Prebehajla Antal kiskorú 
1 rebel a jia Mária \ erőn és Am a. mint Bujdos 
Anna félj. Prebehajla Jánosné végrehajtást eaenve 
dett jogutodai és örökösei végrehajtást szenved t-ok 
elleni 200 kor. illetve kor tőkekövrtelé>**k
es jár. iránti végrehajtási ügycb-a a in gvmíhálvi 
kir. járásbíróság területen tevő a nagymihá'yí 
482. számú tjkvben 1027. in*. >z. a. felvett bél 
söség és felűlépitnnó vekből 1,. 22 -25 sorszámok 
alatt Pr. I ehajla Antal kiskorú Prebehajla Mari.-, 
kiskorú Prebehajla Verőn és kiskorú Pr behajlu 
Anna min végrehajtást szenv.-do Búj lo> Anna 
Prebehajla Jánosné örökösei < illetve jogutódai n* 
vén álló illet iségre 1554 koronában ez nael meg 
állapított kikiáltási árban az árv. relrendelt* év 
hogy a feimeb megjelölt ingatta i az 1903. évi 
január hó 13-ik napjainak délelőtti 0 
Órájakor a nagyni hályi kir jbiróság tlkvi he vi 
segeben megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingalla 
nők becsárának 10% át vagyis 154 korona 
40 fillért, készpénzben, vagy az 1881. LX t. c. 
42 § ában elzett árfolyammal számított es az 1881. 
évi november 1 én 3333 sz. alatt kelt igazságügy 
miniszteri rendelet 8 §ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-c. 170 §-a értelmében a bánat 
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiál
lított szabályszeü elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy 
Mihály, 1902. évi október hó 31-én.

Garbinszky, kir. aljbiró.

2568. »z. tkvi. 1902.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályí kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Grünfeld Salamon 
nagymihályí lakos végrehajtatóbak Bujdos András 
végrehajtást szenvedett elleni 2j0 kor. tőkeköve 
teles és járulékai iránti végrehajtási ügyében, a 
s. a. újhelyi kir. törvényszék a nagymihályí kir. 
járásbíróság területén lévő Nagy .Mihály község 
ben fekvő a nagymihályí 482 számú tjkvben 
1027. hrsz. a. felvett belsőségből a felülépitiné 
nyékből s B 8 sorsz. alatt Bujdos András végre 
hajtást szenvedő nevén álló ingatlanra az árverést 
2650 koronában ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és ho.ry a feunvbb megjelölt ingat 
lanok az 1903. évi január hó 15-ik napján 
délelőtt 9 órakor Nagy Mihályon kir. jbiró->ág 
mint tlkv hatóság iroda helyiségében megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának l<>°/0-át vagyis 265 koronát kész 
pénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. íjában jel

Menetrend.
(Érvényes 1902. október 1-tól.)

Indul Nagy-Mihályból: 
Budapest felé

Heggel . . . . 5 óra 35
11

perc.
Délután . 1 óra perc.
Este . 6 óra 01 perc.

Kassa felé
Reggel . ■ 5 óra 35 perc.
Este . 6 óra 01 perc.

Mező-Laborcs fet'é
Délelőtt ■ 9 óra 23 perc.
Délután . 3 óra 33 perc.
Este . 10 óra 12 pere.

jegyzet. A reggel (Budapest felé) 5 
kor induló vonatok S.-A.-U helyen i g y o 

zett árfolyammal számított és az 1881. évi novem
ber hó 1 én 3333. szám alatt kelt igazságügymi- 
niszteri rendelet 8 ik § ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1*81. LX t. c 1 1*0. § a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
zsabályszerü elismervényt álszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihály bán. 1902. évi október 31 én.

Garbinvzky, kir. albiró.

Erdész
j8 éves nős, a ki Eulen burgban (Morva
ország) végezte az erdészeti akadémiát és 
kitűnő bizonyítványokkal rendelkezik, mint 

főerdész, vadász-vezető állást keres.
Ajánlatok » E r d é S Z « jelige alatt e lap 

kiadóhivatalához küldendők.

* Olvasóinkhoz. Tisztelettel felkérjük la 
púnk mindazor 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 „Felvi-Zemplén* kiadóhivatala.

Tűzifa
nagyban és kicsinyben, 

úgyszintén felvágva házhoz 
szállítva beszerezhető

Roth és Berger 
tüzifa-kereskedoknél 

ríAGY-MIHÁUY.

Vasut-utcza.
Tűzifa megrendeléseket 

kérjük BRELT.R MÓR úr

hoz intézni..

Érkezik Nagy-Mihályba :
Budapest felöl

Délelőtt . . . 9 óra 17 perc.
Délután . . 3 óra 28 perc.
Este . . . .10 óra 12 perc.

Kassa felől
Délelőtt . 9 óra 17 perc.
Délután . . . 3 óra 28 perc.
Este . . . .10 óra 12 perc.

Mezö-Laborcz felöl
Heggel . . .5 óra 32 perc.
Délután . . . 1 óra 36 perc.
Délután . . .5 óra 51 perc.
óra 35 perckor és délután 1 
i s vonathoz csa lakoznak.

óra 41 perc
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Glück Mór jMagy-Miháiy
ajánlja az

Eperjesi Népbank Kalyhajyar 
pszta fehér, barna, zöld, chamois, majolika stb. szinti csiszolt 

CSEREPKALYHAIT, 
valamint díszes kandalló, kandallós-kályháit és takaréktüzhelyeit. 

melyek ez iparágban első helyet foglalnak el és számos kitün
tetésben részesülnek.

Jutányos árak mellett a legeolidabb kivitel biatoelttatik.
A kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állttól végzik. — Egész 

épilletek kályhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el. 

Mintakályhák raktáromban megtekinthetők.
I £«gjobb minőségű fontán és Jortland Gémsnt nálam jutángosan beszartzhatő.

Hirdetmény.

Homonnán
Dr. Toronszky Elek házában 

fiókot nyitott a
Gálszécsi Takarék- és Hitelpénztár.

Sajószentpéteri

darabos szénre
előjegyzést elfogad bármily 
mennyiségre a nmihályi vasúti 

teherpénztárnok.
Jlra métermázsánként 80 kr. az állcmáson.

‘j- vjj!* . * • , /*•>/* ** iK[l >

cziszcs azzizteCü, "i 9i

Az Országos Pályázati Közlöny 
utján, mely az országban betöltendő összes ál
lásokat közli, állást nyernek : ipari és kereske
delmi, mező és erdőgazdasági és műszaki tiszt
viselők, községi jegyzők és jegyzőirnokok, nő
tisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gya
kornokok. Előfizetési ára negyedévre 4 korona. 
Mutatványszámokat 30 fillér beküldése ellené
ben küld a kiadóhivatal Budapest, Rökk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nvilt 
térben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.

Egy szép mangalica kan Szabó 
István urad, tiszttartónál Mál- 
czán előnyös ár mellett eladó.

i
I

^jMellékjövedelem|_^
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 kifejteniük e min
den kétségen felül tiszteletreméltó mel
lékjövedelmi forrásnak minél nagyobb 
mértékben való kiaknázás végett.

Teljes felvilágosítás azonnal adatik.
Akik erre vállalkozni hajlandók, küldjék pon
tos címmel ellátón ajánlataikat, (melyek rög 
tön továbbittatnak Mellékjövedelem jel alatt »z 

..ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ" hirdetési osztályához 
Budapest. VII., Erzsébet-kórut B4.

A PESTI NAPLÓ karácsonyi ajándéka

ZICHY MIHÁLY ALBUM.
\ Pesti Napló n.ely eddigeb* M t lá< h Ember tragédiáját. Arany 

bal.. Iáit Zlohy Mihály kepeivel, Katona József Bank b<.n.;át. Ki-fa, 1/ 
> t i Hymfy aztre mai* remek albumba foglalva és legutó ;a < i Koltok 
Albumát > •• . .. ■. >hku a/ td«n az eddi i él is
szab -u díszben. tartalmi ha a nemcsak sz edd gi tjandékokat felülmúló. -le a köny vpi.< on

Zichy Mihály Albumot
Zichy Mihály képeinek válogatott, impozáns al.-uniba fog alt gyűjteményit 

a Költők Albumánál ingj obit «>s díszesebb alakban.
Zlohy Mihály világhírű művészi tér ne . és ének legjavát, legszebb falt

menyeit es rajzait t-gl. ja magában «z i diszmfí negyven mtiUpon, ame vek 
legkiva.otb erztetikusain c és mübiraloink r ik -/ regi 

gyár -sőt. A vat baa ui- k khitelu uiüla -oknak egy re /.• 
iuasu le»z, olyan, amilyan eddig alig jelent m< g magyar diszinübeu

A negyven pompát ” . * — ■ • —...
gonek és változatos é; etpaiyajanak regényes rajzat. val. ui.’t
Után k-- gazdag bekctcsi tabla foglalj; gyöny-ni dísze- kötetbs.

a Pesti Kapló « nagyszállás 1 liszuiűvét az Alheuaeuir állítja ki. A 
Zlohy Mihály Alburro . melynek <ra az ktbenaeum eredeti kiadásában 90 
korona .» Pesti Napló ij kva t kta la-iban -artc'- nyi ajauuekul iné. kapja a Pesti 
Napló i ■ l-n állandó z« t >je. Es megkapjak díjtalanul azok az elő'.zetök is. akik 
egesz ever at fel. négy de/ vagy havonkint. de megszak tas neiküi rzetnek elő a 
Pest. Naplóra.

gyönyörű szinnyo-

f ülap. t. a ki-ét ’ «z. vege: és Zloty Mihály egyénlae-
-- -■* . Zichy rajza

KEIL-LAKK
- 1

(Glasur) 
legkitűnőbb mázoló-szer puha 

1 nagy palack ára 1 írt 35 kr.
Szagtalan

padló-viasz .,Glória‘
•gj óbb és legegyszerűbb Leeresztő szer 

kemény padló számára.

padló számára, 
kis palack ára 68 kr.

Arany-fénymáz
képkeretek stb. bearanyozására. 

1 kis palack ára 20 kr.

Fehér ,,Glasur“-fénymáz
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani be- 

festésére, 1 kis doboz ára 45 kr. — í nagy doboz ára 75 kr.
6—Mindenkor kaphatók :

GLÜCK MÓR cégiül N AGY-M I H A L Y.

KARÁCSONYRA
a legújabban megjelent dísz
művek, ifjúsági iratok- és ké
jes-könyvek, almanachok, ál
mátok, ima-, emlék- és zseb
könyvek, díszes fali- és tárca
naptárak, íróasztali készletek 
iró-,

* 
rajz- és festészeti szerek, 

modern levélpapír újdonságok, 
•tb. stb mesés olcsó árak mellett nagy választékban 

kaphatók

LANDESMAN B.
könyv- és papirkerekedésében Nagy-Mihályon.

Nyom. Ludeaman B. kiinyvnyomdájábaB.


