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Felsó-Zemplen
TÁRSADALMI HETILAP.

O T E L E KT I 2ST ZZ) ZZ ET C S V
SZERKESZTŐSÉG

Hova a lap azelbmi részét illető minden 
közlemény intézendő ■ 

Fö-utoza 220 szám.

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

Egye' Hzam ára 20 fii

Kéziratok nem adatnak vissza.
Kérmentetlon levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

KIADÓHIVATAL.
Hova az előfiaetések, hirdetési éa nyilttér 

díjak küldendők : 
Landeeman B. könyvnyomdája.

A kiegyezés.
Sok huza-vona után végre kimondhat

juk, hogy megszületett a kiegyezés Ausztria 
és .Magyarország között. A kétes bizony
talanság köde kezd eloszlani s a két kor
mány fölött derültebb az ég. Magáról a 
kiegyezési megállapodásról a miniszterelnök 
csak a képviselőház előtt fog részletesebben 
beszámolni, nekünk azonban módunkban 
van — az eddigi jelentésekből is -— világos 
képet adni úgy az egyes pontok, mint az 
általános végeredmény felől.

Sok meddő kísérletezés után ő Felsége 
tette meg a propoziciót, hogy a vám
közösség alapján kísérelje meg a két kor
mányelnök a nehézségek leküzdését. Csak 
ezután létesült, kölcsönös engedmények 
árán, a kiegyezés.

Magától értetődik, hogy ezek a köl
csönös engedmények hol az egyik, hol a 
másik fél hátrányára történtek s így csak a 
részletes jelentés után tudhatjuk meg végleg, 
hogy mennyiben vagyunk nyertes vagy 
vesztes felek.

Az újabb kiegyezés tiz évre szól, bár 
a kereskedelmi szerződésekről nem mond
hatjuk még el egészen bizonyosan, hogy 
ugyanannyi időtartamra szólnának.

Az egész kiegyezés inkább egy kompro
misszum képét adja, amelynél Körber is 
tett némi engedményeket, de álláspontját 
mindvégig sikeresen tartotta fenn és vitte 

T A R C A.
Párisi házasság.

Francziából.

— Ubé, kedves mester.’
Megfordulok, hát látom, a mint egy hatalmas 

test szorul ki egy konflis ablakán. Azonnal rá
ismertem barátomra, Cozet doktorra. Intett, hogy 
szálljak be hozzá.

— Sajnálom, de . . .
— Oh, ne utasítsd vissza . . . Nagy szolgá

latot teszesz vele, ha elkísérsz . . . Tudod, min 
deoféle megrendeléseket kell tennem az eskü 
vömre. . . .

— Na, a ki ilyen lépés elölt áll, attól nem 
szabad megtagadni semmit.

— Akárcsak úgy, mint attól, a ki a siralom
házban ül ? . . . Jól van, csak jöjj !

Útközben az én barátom kiöntötte előttem 
a szivét.

— El sem képzeled, hogy miféle ajándéko
kat kaptam az esküvőmre. . . .

— De elképzelem. . . .
— Kérlek, kérlek, azon az egy szép és ízlé

ses ajándékon kívül, a mivel te leptél meg. . . .
— Kérlek, kérlek. . . .
— Igaz, a mi igaz . . . Kaptam egy ürü-

czoinbot, egy tuczat teáskanalat, persze nem való
dit és egy kihúzhat ) asztalt, a melynek értéke 
nagyon kétséges.

— Ez igazán nem sok, jegyzem meg.
— Nemcsak, hogy kevés, de kompromittálva 

vagyok orvosi minőségemben. . . . Hiszen tudod, 
hogy az ostoba örült szokás szerint ki kell állítani 
a nászajándékokat. . . . Mit mondanának hozzá, ha 
én orvos létemre csak ezeket mutatnám be ven 
dégeimnek ? < >da van az orvosi renomém. . . 
Érted ?

— Tökéletesen.
— Szerencsére Paris nem marad annyira 

New York mögött, hogy ne lehessen minden bajon 
segiteni. . . .

A kocsi megállolt a Szentháromságtemplom 
közelében egy háromemeletes ház előtt és a lift 
hamarosan felröpitett a harmadik emeletre. Inas 
nyitotta fel az ajtót és bevezetett minket a lakásba. 
Több szobából állott a lakás és mindegyikében 
tömérdek dísztárgy állott.

Csakhamar megértettem látogatásunk czélját.
Apró, vézna emberke lépett be. Felénk fór 

ditotta bagolyszerü csupasz arczát és még mielőtt 
az orvos megszólalhatott volna, igy szólt:

— Jó, jó. nászajándékokért jönnek...........
Nemde ?

— Igen, de . . .

— Kérem, csak ’essék válogatni. . . . Hiszen 
ismerik az én czégem utólérhetetlenül előnyös fel
tételeit.

— Nem éppen . . .
— Kevésbé terjedelmes dolgok, csecsebecsék, 

napjáért egy frankot fizetnek. . . . Nagyobb arányú 
dolgok három frankba kerülnek napjáért ...Szál
lítást önköltségen számítok. . . .

Ugyancsak elbámullam. A barátom azonban 
nem sokat teketóriázott, hanem hozzá látott a vá
logatáshoz. Választott egy kandalló garnitúrát XV. 
Lajos korabeli kivitelben, választott egy tuczat 
nagy tokot ezüstnemüekkel, néhány csinos asztal
kát, egy gyönyörű kronométert, a mely nélkül a 
gyűjtemény igazán hiányos lett volna, egy hatal
mas csillárt, egy egészen felszerelt mütöszekrényt, 
a mely bizonyára felkelti a kollegák féltékenységét 
és még egyéb szép holmit válogatott össze.

A bagoly ember néhányszor megsiRiogatta a 
maga kopasz fejét, külön tétette a kiválasztott 
kincseket, gyorsan kiszámította az illetéket és el
mondta, hogy 265 frank jár neki. Barátom épen 
fizetni akart, mikor az emberke figyelmeztette, hogy 
a névjegyekért is jár valami, amelyek az ajándékok 
mellett fognak feküdni. Közönséges polgári név 
harmincz czentimébe kerül, nemesi, vagy arisz
tokrata czimmel együtt tiz centime-mal többet 
számit.

FERENGZ JÓZSEF KESERŰ VÍZ

keresztül. Ezt bátran mondhatjuk a bécsi 
félhivatalos lapok jelentései nyomán.

A vámtarifa dolgában Ausztria mind
végig azokra a dolgokra törekedett, amelyek 
érvényesülhetnek a kereskedelmi szerző
désekben. Az agrár vámokat felemelték, 
rnig az iparvámok felemelését csak részben 
tudták elérni.

Az állatforgalom tekintetében Magyar
ország megmaradt az ellenőrzési intéz
ménynél. így tehát konstatálhatjuk, hogy e 
két pontnál semmi nyereségről nem beszél
hetünk — a magunk javára.

A tiroli gabonavám nem 1903. végé
vel,. hanem 1906-ban szűnik meg. Az 
osztrák kormány még azt is követelte, hogy 
a pótvám ezentúl se szűnjék meg, mert 
Tirolnak állítólag szüksége van erre s a 
kincstár nem akarja fedezni a pótvám el
vesztése következtében mutatkozó hiányokat.

Az osztrákok követelése volt a bizo
mányi raktárak megadóztatása. A budapesti 
adófelügyelőség ugyanis r'eglxzdeue az 
osztrák bizományi raktárak megadóztatását, 
ami nem csekély eredménynyel járt. A 
kiegyezés ez uj pontja tehát felelet a buda
pesti adófelügyelőség erélyes eljárására.

A készfizetések fölvételét egvelóre ja
nuárra halasztották el. Azután újból meg
indulnak a tárgyalások a kiegyezés e pontja 
tárgyában.

Ezek után mérlegelhetjük a kiegyezés 
minket érdeklő értékét. Ausztria öröme,

Lapank mai száma 4 oldalra terjed. 

melylyel a kiegyezést fogadta biztosan nem 
fog a mi örömünkkel találkozni.

Az osztrák kormány — a bécsi fél
hivatalosok jelentései szerint — érvényesít
hette erejét és ez elég arra, hogy bennünk 
az elkedvtelenités érzetét keltse. Maga az 
a tudat, hogy Ausztria ipara tovább is 
dominálhat a jelenlegi vámtarifa mellett, 
nem engedi, hogy valami túlzott remé
nyekkel nézhessünk a miniszterelnök kép
viselőházi jelentései elé és megerősíti ben
nünk azt a hitet, hogy Magyarország min
dig csak tervez, de tervei mindaddig füstbe 
fognak menni, rnig Ausztria hivatva van 
azokat »elbirálni«.

Mert Ausztria nem elégszik meg azzal, 
hogy iparunkat — még kifejlődése előtt — 
elfojtotta, hanem mezőgazdaságunk ellen is 
tör és azt hathatósabban tudja benyügözni, 
mint mi megakadályozni az osztrák ipar
inváziót.

A vámközösség tehát megint fennáll, 
mi meg sikerre való kiáltás nélkül álmodoz
hatunk tovább kedvenc eszménkről : az 
önálló vámterületről. Pedig agyonnvaggatott 
iparunk és kerekedelmünk epedve várják a 
főiszabadulás pillanatát és lélegzetünket 
visszafojtva lessük nagy türelemmel az al
kalmat, hogy az ország, a haza természetes 
fejlődése elől ledöntessenek mindamaz aka
dályok, melyek, minden látszat szerint, kő- 
szritekként állják útját.

Ha már hosszabb időre ismét le kell 
mondanunk az önálló vámterület reményé



ről, hisszük és elvárjuk, hogy kevés vártatví 
minden szükséges tudnivalóról teljes és 
burkolatlan bizonyosságot fogunk kapni es 
e bizonyosság alapján lehetséges lesz sokat 
zaklatott nemzetgazdaságunkat szélesebb, 
kevésbé korlátolt mederbe terelhetni, hogv 
végre ismét aggodalom nélkül foghassunk a 
nagy munkához : hazánk felvirágoztatásához.

Az izr. nöegylet estélye.
Megszoktuk már, hogy az izr. nöegylet bálja 

nálunk a farsang estélyeinek legsikerültebbjei közé 
tartozik. A folyó hó 5-én megtartott estélyről szin
tén csak a legszebben nyilatkozhatunk, úgy er 
kölcsi mint anyagi sikerrel járt s igen szépszámú 
és intelligens közönség gyűlt azon egybe. A sűrűn 
egymás mellé állított széksorok az utolsó helyig 
meglellek, mindenki feszült figyelemmel hallgatta 
végig a programmot, a Nagy Mihálvon először 
napvilágot látott „Eleven Újság* 4 ot. A színpad ha
sábokra volt osztva s ugv festett mint egy róva 
tokra osztott lappéldány, mindegyik hasábban a 
rovat személyesitője jelent m- g s onnét adta elő 
szerepét.

liartus Elza urhölgy az előfizetési felhívást 
harsonával a kezében igen sikerültén adta elő, oly 
szeretetreinéltósággal kínálta az „Eleven Újság"-ot. 
hogy a közönség többszörös kihívással és zajos 
tapsviharral honorálta alkotásait. Utána l'sepy Zol
tán ur adta elő a humoros .vezércikk" et a tőle 
már megszokott elevenséggel és határozottsággal ; 
szereplése lelkes elismerést keltett.

Majd Holló Andor és Richtzeit Vilmos urak 
jöttek sorra, amaz táviratot olvasott fel, a m- lye- 
ket partnere nyomban és ötletesen agyonczáfolt. 
Előadásuk általános tetszést aratott.

Widder Erzsiké urhölgy a „dal" t személye 
sitette és technikai készségével, valamint előadása , 
nak rendkívüli finomságával imponált a közönség 
nek.

Polányi Terka és Dr. Polányi Géza ur sze
mélyesítették a ,tárczát" és igen szépen adtak elő 
egy ötletes novellát dialógban. Polányi Terka k. a. 
oly ügyesen mozgott a színpadon, oly V rmészete- 
sen játszotta el szerepét, hogy játékának a lógna 
gyobb elismeréssel adózhatunk és e tekintetben 
partnere egészen méltó volt hozzá.

A tanügyi rovatban Ttépy Sarolta és Pogány 
Aurora urhölgvek szerepeltek. Mindkettőnek játéka 
tetszéssel találkozott.

Az előadás fénypontja volt l’tépy Zoltánné 
úrasszony .sportja," a ki valóságos mestere alko
tásainak. A hallgatóság gyönyörrel élvezte szerep 
lését és neki jutott ki a legtöbb taps.

A hírek személyesitöi: Aonfru fortéi Jolán 
k. a. Gliick Margitka és Gliick Erzsiké voltak, 
mindannyian kitűntek. Még I'tépy Gizella és Po

Megkérdezték az én véleményemet és azt 
tanácsoltam, hogy a névjegyek felerészben legye 
nek polgáriak, felerészben pedig arisztokratiak. 
Indítványomat egyhangúlag elfogadták, barátom 
megadta a kellő utasításokat, fizetett, aztán tovább 
indultunk.

— Még nem vagyunk túl mindenen, szólt 
az orvos.

— Még mi baj van ?
— Nem szabad megfeledkeznem a lakomáról, 

a melyet jövendő apósom ad.
Éppen meg akartam kérdezni, hogy azzal mi 

baja van barátomnak, a mikor a kocsi a Rue 
Galande egy piszkos háza előtt állott meg. Ronda 
egy ház. Régen le kellett volna rombolni...........
Liftről persze szó sem lehetett. Gyalog kellett fel
másznunk. még pedig öt emeletet. A mikor fel
értünk, ugv szuszogtunk, mint a fókák, úgy, hogy 
csöngetnünk sem kellett és az ajtó magától fel 
nyílt. Szelíd tekintetű aggastyán fogadott minket. 
Nem lépt*  meg a látogatásunk, a melynek ezé!ja 
val mindjárt tisztában volt. Be s*  m várta, hogy 
kipihenjük magunkat, hanem mindjárt megkezdte 
a inon dókáját:

— A Erancziaországból es a nemzetközi 
postaszerződés országaiból jövő sürgönyöket a ren 
des tarifa szerint számítjuk. Magamnak a fárad 
Ságomért táviratként egy egy frankot számitok . .. 

gány Aurora urhölgvek is szolgáltak napi ujdon 
sággal s utóbbi oly ügyesen recitált, hogy épen 
•.éggel n m csalódtunk benne, midőn egy alka
lommal azt állítottuk. I gy tőle még sok szépet 
reméltünk.

Az urak közül /*  /’.’/ Zoltán, Lavofha Od«»n, 
Leuchánan Lajos ••.•» Ric^tzeit \ ilmos, helyi híreik 
ke! nagy derültséget keltettek.

Dr. Kflln r Mibá ur a .nyilttér" előadója 
volt, hangu!atte!jes« n j* • mezte rovatát s fi Pépte- 
vel imponált.

Holló Andor ur s eropo volt a leghálásabb ; 
nyomban megkritizálta az .Eleven újság44 munka 
társait s kritikája szellemes ötleteivel nem kevésbbé 
aratott elismerést.

Végül Szállón Sándor ur „szerkesztői üzen
tei" következő k, a melyek helyi érdekükek lévén, 
általános derültséget okoztak.

Előadás után tánc/ következett. Az élért sik» r 
és eredmény a rendezős-g és Dr. Gliick Samum*  
urhölgvnek köszönhető.

Tisztelettel felkérjük azokat a t 
előfizetőinket. a kik mé(j hát
ralékban vannak és a kiknek 
előfizetése lejár. ho(JU azokat 
mielőbb mettajitani. illetve a 
h á t ral é k o k a t ki efjyen / iten i 
szireskeájenek, nehoyy a lap 
szétk öl (lésében fennakadás
áll jon be.

.4 kiadóit iratai.

VEGYES HÍREK.

— Kinevezés, Gróf Hadik Béla vármegyénk 
főispánja Gortvay Aladár szolgabirót tb. főszolga 
bíróvá nevezte ki.

Jaazer Kálmán királyhv’meci kir. járásbiró 
sági joggyakornokot az igazságügyi miniszter a 
s. a.-újhelyi kir. törvényszékhez aljegyzővé ne
vezte ki.

Meghívó. A nagymihályi Kaszinó egylet 
f. évi január hó 11-én d. u. 5 órakor rendes évi 
közgyűlését tartja, melyre a kaszinói tagokat ez
úton is meghívja. Nagy Mihály 1903. január hó 
6 án. Az elnökség. A közgyűlés tárgyai: 1. Igazgató 
jelentése. 2. Az 1902. évi számadások megvizsgá
lása. 3. Az 1903. évi költségvetés megállapítása. 
4. Jegyző választása. 5. Könyvtáros jelentése. 
6. Esetleges indítványok.

A Kazincy kör legközelebbi estélyét 
január hó 11 én e>te 8 órakor tartja meg S. A.-

Ez nem sok, úgy • . Tessék m-ggondolni: Tizenöt 
centimé portó, hogy rtesitsem és harmincz centimé 
a fáradságáért. . . .

— Kit'?
— Hát a levelezőmet, a ki aztán a táviratot 

feladja ... A mi a tengerentúli országokat illeti .. .
Cozet félbeszakította:
— Azokról lemondok.
— Pedig igen hatásos lenne . . .
— De az esküvőm már a jövő héten lesz . .. 

Nem érnénk rá . . .
Megegyeztek abban, hogy negyven távirat 

• rk' /z k Eranczin -zúg, Svájcz, Belgium és Hol
landia legnagyobb városaiból. Azt mindannyian 
beláttuk, hogy a iranczia orosz barátság idején 
Oroszországból is *.  vétlenül kell érkeznie legalább 
egy táviratnak. Az ilyen nagyon emeli az ember 
renoméját.

Meg kell vaii inőm, hogy barátom óvatossága 
dicsér*  tcs volt, mert nagy volt az érdeklődök száma, 
a kik a nász napján egybegyűltek az ajándékok 
megszemlélésér*  Mindenki megegyezett abban, 
hogy az orvos az ő nagy tehetségével és szere- 
tetreméltóságával rászolgált a sok szép ajándékra. 
\ életlenül az egyik névj*  gy egy jelenlevő úri 
einbei nevét tüntette fel és az illet**  ur a legna
gyobb hidegvérrel fogadta el a gratulácziókat. a 
melyekkel jóizléseért és bőkezűségéért elhalmozták. 

Ujhelvben a melyen ezúttal nem tagok is részt 
vehetnek. Az estélyt tánc fogja követni.

— Birőválasztás Homonnán. A ho 
monnai főbírói állás a in. évi decemb- r ho 30-án 
h it b»*töltv.  . A választás nagy érdeklődés niellett 
folyt le és a két jel-dt közül Katzcr Ferenc nagy
többséggel lett Homonna város bírójává meg
választva.

A nagymihályi kórházban az elmúlt 
évben 715 beteg részesült ápolásban és az ápolási 
napok száma 16356 ra rúgott. A f. évben a bete
gek száma emelkedni fog, a mennyiben azok be 
fogadására az uj építkezés folytán több hely áll 
rendelkezésre.

— Öngyilkos szolgablró, Horváth István 
s. a. újhelyi központi szolgabíró december hó 31 én 
borházában főbe lőtte magát és szörnyet hal’. Hor
váth a vármegye legképzettebb tisztviselőinek 
egyike volt és a közönség teljes megelégedésével 
működött. Utóbbi időben idegbetegség gyötörte 
s • z érlelte meg benne az öngyilkosság tervét, 
melyet végre is hajtott.

Áradás, A jégzajlás és áradás folytán 
az Ondóvá és Tapoly folyók annyira felduzzadtak, 
hogy a garanyi nagy hid áldozatául esett a hír 
télén megindult jégzajlásnak. Az érdekelt köz
ségek lakosai ugyan minden lehetőt elkövettek 
a hid megmentése érdekében, de minden erőlködés 
hiába való kísérletnek bizonyult, folyó hó 3 án 
a délutáni órákban az áradat az egész hidal el
vitte. A tét- me- kár a felső bodrogi vizszabályozó 
társulatot *-rí. a mely mihamarább helyreállítja a 
hidat.

— Eljegyzés. Révész Emil alsó kubini ál 
lanti felső keresk. iskolai tanár eljegyezte Székely 
Piroska kisasszonyt, a nagymihályi állami iskola 
derék tanítónőjét.

Műkedvelői előadás A varaiméi ipar 
testület január hó utolsó hetében jótékonycélu mű
kedvelői előadást rendez. Színre fog kerülni „Túri 
Borosa44. A próbák már folynak.

Az uj zóna díjszabás. Említettük, 
hogy újév óta az utazás drágább lesz, a mennyiben 
az eddigi 14 vonalszakasz helyett 16 lesz. Ben
nünket Nagy-Mihályiakat is érdekel a dolog, 
ugyanis Budapest tőlünk a 15 zónába esik és a 
jegy ára gyorsvonatnál I. o. 27 kor. II. o. 18 kor. 
Személy vonaloknál I. o. 21 kor. II. o. 14 korona, 
llomonnáról már a 16 vonalszakaszba esik Buda 
pest s a maximális díjszabás fizetendő.

— Gyászhir. bucit*  Vilmos nagy-tárkányi 
birtokos ma reggel hosszas betegség után 72 éves 
korában elhunyt; temetése holnap fog végbe menni. 
Az elhunytban Dr. buch*  Ignác helybeli ügyvéd 
édes atyját gyászolja.

A s.-a,-ujhelyi izr, nöegylet január 
hó 31 én hangversenynyel egybekötött bált rendez. 
A r*  nd- zőség mindent elkövet, hogy a legsike

Még azt is rebesgette, hogy alkalmi vétel volt és 
azért ragadtatta el magát akkora költekezésre. 
Meglehet, hogy végül még szemrehányásokat is 
telt önmagának a tékozlásért.

Lakoma alatt a beérkező sürgönyök nagy 
feltűnést keltettek, Lyonból egy tudós táviratozott 
és megköszönte a doktornak, hogy őt egy gyó
gyíthatatlannak hitt bajából kigyógyitotta. Marseille- 
b*»l  egy hajótulajdonos azt sürgönyözte, hogy áldást 
kíván az uj Pasteurnek, a ki túl fogja szárnyalni 
a világ összes orvosait. Genfből, Búséiból. Rotter 
dambó), Ostendeből érkeztek sürgönyök.

A mikor a csemegére kerüli a sor, még egy 
távirat érkezett. Így hangzott.

Cozet orvos, Páris. Életmentőmnek, a ki en
gem a családom számára megmentett, esküvője 
alkalmából legforróbb üdvözletemet küldöm. Lám 
pokov, császári kamarás.

Ah, milyen tapsorkán tört ki erre .' Mindenki 
odarohant az orvoshoz, hogy kezet szorítson vele. 
( özet sugárzott az örömtől, a menyasszony és 
szülei zokoglak a m-ghatottságtól és büszkeségtől. 
1 több pedig Cozet odasugta nekem:

— Négyszáznegvvenöt frankomba került, — 
d*  majd b*  h**/.»*m  a paczienseken, a miket ennek 
a eselfogásnak fogok köszönni. 



rültebb és legfényesebb báli esték egyike az izr. 
nÖegylM bálja legyen.

Közgyűlés. A nagymihálvi izr. hit 
község kebe.éb‘*n  fenallo bctegsegélyző és gyátno 
litó-egylet folyó 1903. évi január hó 11 én. dél 
után 2 érakor a hitközség tanácstermében rend 
kívüli közgyűlést tart. Tárgysorozat : 1. Elnöki
megnyitó. 2. I j tagok felvétele. 3. Indítványok 
és javaslatok. 4. Elnöki zárszó. Este 7 órakor 
egyleti közvacsora a lloszpodár Mihály alsó utcai 
házában, melyen nem tagok is s ívesen láttatnak.

AL*  állami tanítók fizetését az első 
tervezettől eltérő alapon rendezik. Lesz kétféle 
alapfizetés. Az egyik 1000 koronás, melylyel meg 
kell elégedni minden áll. tanítónak, mig be nem 
tölti 24 ik életévét. A másik 14<n) koronás, melyet 
megkap, mihelyt nagykorúvá lesz. Ehhez jár 
persze még a községek szerint a lakbér. Az elő 
lépés a régebbi tervezet összegeivel történik, de 
nem 4, hanem 5 évenként.

— A varannói Kaszinó egyesület 
december hó 27-én tartotta meg rendes közgyűlését. 
Az előterjesztések és jelentések, valamint a zár
számadások tudomásul vétele után a tisztujitás 
következett. A közgyűlés egyhangúlag a régi 
tisztikart újból választotta meg.

— A llaraszthy jubileum, A homonnai 
járás népszerű főszolgabirájának Haratzthy Miklós
nak huszonöt éves szolgálatának emlékére rende
zendő ünnepély január hó utolsó napjaiban fog 
megtartatni.

Jlymen. Szemért Dezső s.-a. újhelyi kir. 
törvényszéki jegyző jegyet váltott Jenty Margit 
kisasszony nyal. Jeney József sárosvármegyei föld
birtokos leányával.

— .Eskü VŐ. Ktmechey József petriki segéd 
jegyző december hó 28-án esküdött örök hűséget 
lloksay Emánnel parajdi bányatiszt leányának. 
Malvinka kisasszonynak.

Mákony mérgezés. V.-IIosszumezőröl 
értesítik lapunkat, hogy egy ottani napszámos neje 
csecsemő gyermekeinek több Ízben mákonyt adott, 
hogy jobban aludjék. A szernek hatása volt sőt 
Karácsony napján feltűnt az anyának, hogy gyer
meke soká alszik, s midőn a dolog már gyanússá 
volt, költegetni kezdte a kisdedet. Hiába volt azon 
bán minden, a csecsemő meghalt. A hatóság a 
gondatlan anya ellen megindította a nyomozatot. 
Nem ártana, ha a tanítók és lelkészek a mákony
inál való altatás veszélyes következményeire figyel
meztetnék a népet.

A gyalogjárókról. Most, hogy az ol
vadás megindult, helyénvalónak találnék, ha a gya
logjáróról a jég és hó Kikapartatnék. A járás kelés 
gyönyörűséges világításunk mellett különösen éjjel 
több helyen köz veszélyessé vált s több baleset is 
előfordult már s miután ennek mindnyájan vagyunk 
kitéve, kívánatos lesz, ha az elöljáróság sürgős 
intézkedéseket fog tenni a gyalogjárók rendbe 
hozására.

— Halálozás. Ujj István ladmóczi ev. ref. 
lelkész, a zemplénvármegyei ev. ref. lelkészi kar
nak egyik érdemes tagja f. hó 5 én Ladinóczon 
életének 57 ik évében elhunyt.

Kántor kinevezés. Kilb Sándor oki. 
kántor, a munkács egyházmegyei kormány által 
Tőke-Terebesre kántorul neveztetett ki.

— Ingyenes diszmíi ajándék. Aki e 
címet elolvassa akaratlanul is Amerikára, a kép
telenségek hazájára gondol. Pedig ezúttal sokkal 
közelebbről, Budapestről, kél szárnyra e hir. — A 
„Pesti Napló" Magyarországnak e legrégibb pár
toktól és klikkektől teljesen független, szabadelvű 
és szókimondó napilapja lepi meg vele karácsonyra 
olvasóit, ajándék u adván — teljesen ingyen — 
a gyönyörű kötésű, remek illusztrációkkal diszitett 
„Zichy Mihály Album" ot. E valóban értékes és 
nagy irodalmi becsesei biró müvet — melynek az 
nAtheuaumu kiadásában megjelent eredetije 90 
koronába kerül — a Pesti Napló uj kvárt kiadá
sában karácsonyi ajándékul megkapja a Pesti 
Napló minden állandó előfizetője. Es megkapják 
díjtalanul azok az uj előfizetők is. akik egész 
éven át fél, negyedévre vagy havunk int, de meg 
szakítás nélkül fizetnek elő a Pesti Naplóra.

Nyilvános számadás
a nagymihályi izr. jótékony nőegylet által 1903. 

január h<’ 5 én rendezett táneostélyéről.
Bevétel belépti dijakból. 420 K — f
Felültizetésekböl .... 270 K — f 

összesen 690 — K f
Kiadás.........................  . 34a K 32 f

Tiszta jövedelem 341 K 68 f
Felülfizettek : Czibur Bertalan. Polányi Géza 

11—11 K.
l)r. Cliudovszky Mór, l.iivenson Ármin Sztára.) 

-Maiidéi Lipót Nagy RAskal, özv. Weinberger Sá- 
niuelné (Pazdics), Weinberger Sándor i Pazdics) 
Goldsteiu és Hisz 10—10 K.

Barnái Andor, Briinn Mór 8—8 K.
Dr. Kállai József 7 K.
Spiegel Samu 6 K.
Dr. Brügler Bertalan (Budapest), Dr. Gittek 

Samu, Dr. Eperjesy Lajos. Lax DArius, LöfHer 
Miklós, Strömpl Gábor, Dr. Widder Márk 5—5 K.

b üzesséry Gyula (Mocsári, özv. Füzessérv 
Boldizsárné, Grosz Ignáez, Dr. Grtinwald Ignáez 
(Homonna , Horváth Sándor. !{■ iebard Mór (S. A. 
I jhely', 1‘ollaesek Ferencz (Oatály), Reichard La
jos (S.-A.-Ujhely), Rónai Sándor (N. Csebb) Lef- 
kovics Kálmán Butka), Schvarez Miksa (Fekés 
háza), Schreiber Jakab (Töke-Terebes) 4—4 K.

Diek Sámuel, özv. Briinn Lipótnc, Brügler 
Lajos, Dr. Spiegel Ödön, Szőllösi Sándor. Tolvay 
Imre, Rosenberg Ignáez, Kronovics Miksa 3—3 K.

Markovics Gyula (Lasztomér/, Erdei Mór 
(Homonna, Lipinszki Manó, Friedman Mihály, 
Mittelinan Dávid (Homonna), Kontratovics Elek, 
Schreiber Jónás, Szoták István (Butka , Szenes 
Lipót, Kiéin Béni (Berettö), Gittek Mór, Landes- 
mán Vilmos. Landesman Simon, Andreánszky N , 
Dr. Kiéin Zsigmond (Mező Laborcz , Leuchtman 
Lajos, P.app István, Mattyasovszky Mór, Dr. Diek 
Sándor (Homonna), Müller Mór, Szeghy Zoltán 
2—2 K.

Briinn Vilmos 'Homonna), Baán János, Lövy 
Mór, Buzay Gusztáv, Lándai József, Wehli István, 
Reutter Rezső, Petrovics József, Lieblich Márkus, 
Brügler Benjámin, Kunfalvy Jenő, Dr. Pogány 
Gerő, Malalinszky László 1 — 1 K.

I'ogadiák a nemeslelkü adakozók a nőegvlet 
hálás köszönetét.

Kedves kötelességet teljesítünk továbbá, mi
dőn mindazoknak, kik szives közreműködésükkel 
az est úgy erkölcsi mint anyagi sikerét biztosi 
tották és a közönséget előadásaikkal oly ritka 

I

élvezetben részesítették, egyletünk nevében forró 
és hálás köszönetünket nyilvánítjuk.

Nagy Mihály 190.3. január S.
ÍDr. S'ück Samuné,

elnök.
Spiegel Samuné, ÍBrünn JKórné,

alelnök pénztárnok.

Felelőn nzerkesztő Dr. Hallal József, 
l-'őmunkatári' Dr Kellner Mihály. 
Kiadóhivatali művezető Laudai József.

Értesítés.
Nagy-Mihályon január hó elején megnyi

tandó m. miniszt. által engedélyezett ideiglenes

szabászati 
és varróiskolámra 

bátor vagyok a n. é. hölgyek figyelmét felhívni, 
szabad legyen egyben kijelentenem, hogy több 
elismerő okmánynyal is rendelkezem, melyek 
a tanítás biztos sikeréért szavatolnak.

Szabadkézi rajzaim mérték szerinti 
beosztása oly könnyű, hogy bárki is rövid idő 
alatt megtanulhatja, ép ezért a fősnlyt az ép 
oly könnyű varrásmód elsajátítására fektetem. 
A tanidő alatt tanítványaim kizárólag saját 
részükre dolgoznak s bármely divatlap szerint 
3 4 ruhát is elkészíthetnek.

Tanításom kiterjed még : gyermekruhák, 
gallérköpeny, valamint a blúz szabás és var
rásra is.

Jelentkezni lehet e lap kiadóhivatalában.
Tisztelettel

Özv. JCubiczkg Jíárolgné 
oki. szabásznő.

Ispán kerestetik
Ügyes, szorgalmas, józan gazdász nagyobb 
gazdaságban fölvétetik. — Tudakozódni e 

lap kiadóhivatalában.



Minden háziasszony 
üdvözölhető, aki az egészség, takarékosság is jóizre való 
tekintetből a Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávét használja. 

Tiszteletteljes kérelem: A bevásárlásnál ne kérjen egyszerűen -maláta 
k ,.. t • Lenem mindég határozottan — Katin-... er-féle — hnetpp ntalata
hevét s azt csakis az itt ábrázolt eredeti csomagokban lugadja el I

Egy nagyobb lakás
CZe GTc

az Alsó-utcában a Sznistsák-féle házban 
anuár i-től kiadó, esetleg ugyanezen ház 

szabad kézből 

eladó.
Bővebb felvilágosítás nyerhető Sznislsák 

Nándor szolgabirótól Ungvárt.

Intelligens urak foglalkozásukra való 
tekintet nélkül, minden állással össze
térő mellekjövedelemre '.ehetnek 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
tot címmel ellátott ajánlataikat, melyek reg- 
t -n t'-v.ibbiitau;aK Mellékjövedelem i< l a itt az 

„ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ" hirdetési osztályához 
Budapest VII. Erzaebet-korut 54.

Ara csomagol

eirie/-

Erdész
38 éves nős, a ki Eulenburgban (Morva
ország) végezte az erdészeti akadémiát és 
kitűnő bizonyítványokkal rendelkezik, mint 

főerdész, vad ász-vezető állást keres.
Ajánlatok »El*dész«  jelige alatt e lap 

kiadóhivatalához küldendők.

München.

Hirdetmény.

Homonnán
Dr. Toronszky Elek házában 

fiókot nyitott a 
Gálszécsi Takarék- és Hitelpénztár.

i Tűzifa
I

j nagyban és kicsinyben,
5 úgyszintén felvágva házhoz.
| szállítva beszerezhető

; Roth es Berger
í tüzifa-kereskedoknél

NRGY-JVIIHÁL1Y.

A Vasut-utcza.

t Tűzifa megrendeléseket
kérjük BREUER Mi )R ur- 

j( hoz intézni.. r s vonalhoz csatlakoznak.

Heggel . . . . 5 óra 35 perc.
Délután . . 1 óra 11 perc.
Este . . . 6 óra 01 perc.

R»iN<n felé
Heggel . . 5 óra 35 perc.
Este . . . 6 óra 01 perc.

Mtzű-l.tibori'Z felé
Délelőtt . 9 óra 23 perc.
Délután . 3 óra 33 perc.
Este . . 10 óra 12 perc.

Jegyzet. A reggel (Budapest felé)
kor induló vonalok S.-A -1 helyett a g y

I 
I 
I 
l
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
,í
I
I
I 
I
I 
I
I

Indul Nagy-Mihályból : 
linón pest felé

Menetrend.
19'>2. október 1-tól.)

Érkezik Nagy-Mihályba

Budapest felöl
nélelőtt .9 óra 17 perc.
Délután .3 óra 28 perc.
Este .10 óra 12 perc.

A assa felöl
Délelőtt 
Délután

9 óra
3 óra

17 perc.
28 perc.

Este . 10 óra 12 perc.
•Ve.-Ö- Laboréi felöl

Heggel 5 óra 32 perc.
Délután 1 óra 30 perc.
Délután 5 óra 51 perc
óra 35 perckor és délután 1 óra 11 perc-

Nyom. Latok.mau B. könyvnyomdájában.


