
Nagy-Mihály, 1903. január 29. 5. szám.___________________________ _________________________________ _____ VIII évfolyam.

Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

MEG-TELEír I XT ZD LE XT OSVTÖ'ET ö k: ö xr.
SZERKESZTŐSÉG

Hovx * lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő : 

Fö-utoza 220 szám.

ELŐFIZETÉSI DÍJ: h gé.í évre 8 kor, 
fél évre 4 kor negyed évre 2 kor.

Egye*  Hzám ara 20 ül.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Berniemetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetőnek, hirdetési éa nyilttér 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

A régi és uj vármegye
Bontják már az öreg vármegyei szék

hazat, zsindelyes, cserepes födelét Az idő, 
a hosszú századok megviselték a megyei 
nagyhatalomnak méltóságos rezidenciáit, 
a melyekben valamikor a nemzet sorsát 
intézték a pallos jógii nemes urak, a tekin
tetes és vitézié megyei potentátok.

Hová tinit az az idő, a mikor a megyei 
székhazak voltak a nemzeti szellem őrhelyei, 
a nemzeti törekvések istápolói, szószólói? 
Micsoda fénynyel, dicsőséggel teli napok 
szárnyaltak már tova az öreg épületek fölött, 
a melyeket most harangoznak el az enyé
szetnek. Requiescat in pace I

Hiszen valójában nem is öreg megyei 
székházakról beszélek én. Az öreg épületek 
még jó ideig el tengődhetnek anélkül, hogy 
valami csorba esnék rajtuk. Hála Istennek, 
az építőjük elég vastag falakkal látta el 
valamennyit. Még gabona magazint sem 
csinálnak belőlük, holott minden kimustrált, 
öreg épületnek Magyarországon ez a sorsa.

Szó sincs róla, a megyei székház meg
marad megyeházának. Hanem a lelket már 
szépen kivették belőle. Tisztára és végérvé
nyesen kivették.

Az igaz, hogy eddig is jó idő óta csak 
hálni járt belé. Kósza lélek volt már az, 
testetlen árnya a hajdani fénynek, hatalom
nak. Talán sajnálni való sincs sok rajta. 
A tengődő lelket már csak mégis jobb ha

TARCA.
Szerencse.

Karvaly Miklós ur, a fűszeres, mikor a rossz 
h irt megtudta, mint a novellairók mondanák, még
sem misülten roskadt karosszékébe. Csupán a nevét 
nagy mértékben igazoló orra látszott ki belőle, 
meg a két apró szeme, melyek koronként félénken 
pislogtak az asztal túlsó oldalán gubbasztó asszony 
felé. Volt is rá oka, hogy meghúzza magát, amit 
bizonyára a nyájas olvasó is elismer, amint meg
tudja Karvalyék kétségbeesésének az okát.

A Karvaly házaspár éppen öt esztendeje te
lepedett meg a városkában s a modern teknika 
minden vívmányai felhasználásával berendezett 
fiiszeresboltot nyitott. Budapestről szakadtak oda 
ahol Karvaly húsz esztendeig segédeskedett, a 
felesége pedig ugyanannyi ideig varogalta az úri 
dámák szoknyáit, míg annyi pénzt zsugorgattak 
össze, hogy nyugalmas polgáréletet kezdhettek a 
vidéken.

Az üzletben Karvaly szolgált ki, Irma asz 
szuny pedig, mint a háztartás esze a pénztárt 
meg a könyveket vezetne. Am hiába volt az uj 
cég minden igyekezete. Karvaly hasztalan paza
rolta vevőire a legsikerültebb pukk*  (lüket, felesége 
a legkedvesebb mosolyát — az üzlet nem ment. 
A városka közönsége nem tudott megbarátkozni a 
jövevényekkel s még a szomszédok is szívesebben 
mentek a túlsó végén lévő Konkolyhoz, ezukrot, 
kávét, meg narancsot bevásárolni.

így aztán nem csoda, ha Karvaly ék öt esz 
tendei keserves küzdelem után arra a szomorú 
tapasztalatra jutottak, hogy a pénzük fogytán van 

az L r magához szólítja, miért kisértse a jelent 
a múlt emlékivei.

b.s mégis éppen ez az utóbbi dolog az, 
a mi a régi vármegyei hatalom szomorú 
temetési szertartásnál leginkább megihleti a 
szivünket

Oly jól esett visszaemlékezni nem is 
egyszer, hanem mindig és mindig azokra 
az időkre, a mikor még a vármegye szék
hazain át áradt ki az ország szivdobbanása, 
a mikor hamisítatlan keménvnyaku magyar 
élet zaja, kurucos lármája verte fel a megyei 
székhazak méter vastagságit falait. Kivarrott 
cifra menték, kócsagos süvegek, fényes frin
giák tarka vegyülékének káprázatos képe 
rajzik fel emlékezetünkben s e képnek olyan 
hatalmas, erős lármája volt az öreg megyei 
székház.

Mintha újra felvonulnának most előttük 
a megyei világ nagy hatalmai, mintha talán 
tetem nézőbe jönnének, hogy kimeredt 
szemmel, bámulva-bántulják miként hántol
ják el a régi hatalmas vármegyét.

A visszhangos, boltíves ambitusokon, 
sarkantyúk pengenek s erős, kemény léptek 
döngetik a faragott kőkockákat, a melyekbe 
vályút vágott már az idők vihara.

A tarsolyos megyei huszár alig tudja 
kint féken tartani a vicispán ur lovait, a 
melyek talán szintén érzik gazdájuk hatal
mát, mert büszkén, gőgösen szegik fel csil
lagos fejüket.

Ejh, vége, vége! Mese, álomkép már 
ez mind, a régi vármegye dicsősége, fénye

| s az üzlet nem bírja sokáig. Éppen három nappal 
a fönt érintett kétségbeesési jelenet előtt konsta 
tálták ezt a vigasztalan tényt s egyúttal megálla
podtak abban is, hogy minden fölösleges halmon 
túladnak. Ezek közé sorolta Karvaly azt a két 
sorsjegyet is, mely’ már harmadik hónapja hevert 
a pénztár Hókban, inig Irma asszony görcsösen 
ragaszkodott hozzájuk, mintha tőlük várná a mene
külést. Össze is zördültek a dolgon, végre azonban 
mégis a férfi akarata lett az erősebb s igy esett, 
hogy a „két haszontalan papirszelet“ mint Kar 
valy mondta — Martinék urnák, az utazónak, aki 
éppen arra járt némi vesztességgel odaadták.

Ma este hét óra felé pedig Martinék ur, 
akinek megint a városka felé vitt az útja, azzal a 
szörnyű hírre1 lepte meg őket, hogy a sorsjegyeket 
s közölük az egyik, a 16881 számú megütötte a 
százezer forintos főnyereményt.

Ekkor történt, hogy Karvaly ijedtében a 
karosszékbe esett. Kis agya amúgy is lassú műkő 
dését teljesen megbénította a katasztrófa híre s 
már éjfélre járt az idő, mikor kábultságából ma 
gához tért. Lopva pillantott át a feleségéhez.

— M >st már igazán nem marad más hátra, 
nyögte, haljunk meg együtt Irma.

Az asszony dühösen pattant föl.
— Ilyen szamárral? soha! Most már csak 

várd meg,, atnig eldobolják amink megmaradt, 
aztán eredi vissza a „Hét holló*  hoz segédnek. Az 
ilyen mulya nem érdemel jobbat.

Ez elkeseredett kijelentés után pedig egye
dülhagyta kétségbeesésével az urát s aludni ment.

•
Azonban még s< in az történt, amit Irma 

asszony jogos fölháborodásában kívánt Karvalynak. 
A d» rék Martinék ur ugyanis nem csak m kik

Lapunk mai száma 6 oldalra terjed. 

kialudt, elhamvadt régen. Korábban meghalt 
mielőtt eltemették volna s a mostani teme
tés is vollaképen csak uj élet beköltözését 
jelenti.

A sirva visszajáró, sírjából fel-telki ván— 
kozó kosszá, bolyongó lelket szoritották 
csak vissza végérvényesen a fold alá, hogy 
ne járjon többé föl kísérteni.

Most szellőztetik a kisértet után az 
öreg épületeket. A felgyülemlett akta csomók
ról leverik a pókhálót, a kiszáradt öreg 
kalamárisokba uj tintát öntenek s ezzel meg
indul az élet és az uj rend.

Ki tudná megmondani előre, hogy 
milyen lesz ez az uj élet ? Bölcs emberek 
szépnek, üdvösnek és hasznosnak cirkalntaz- 
ták ki s annyi már most is bizonyos, hogy 
józan okosságon építették fel a fundamen
tumát. De hol vagyunk még attól az időtől 
a mikor ez uj nemzeti építmény falainak 
betetőzéséhez érünk el, mikor a i. n- 
csenek még fölemelve, csupán a a. ,rd 
fundamentumot látjuk.

Hanem annyit már most is látunk a 
jövőből, hogy az öreg megyei székházak 
visszhangos folyosóin sohasem fognak többé 
keménynyaku, szittyavérü magyar urak járni, 
hanem ehelyett szalonkabátos tintásuju hiva
talnok sereg fog alázatosan végigsurranni a 
tágas boltivek homályában. Fülük mellé 
dugott kalamussal, kifényesedett kabátujjal 
oldalognak el majd egymás mellett a jám
bor hivatalnoklények s kedély, pátriárchális 
együtt érzés, magyaros méltóság és tekintély

kedveskedett a jó hirrel, hanem azon frissiben el- 
beszél te minden ismerősének aki a városka utcáin 
elébe akadt. Mivelhogy peoig az olyan ember, a 
ki százezer forintot dob ki az ablakon mindig 
érdekes, megesett az a rendktviili dolog, hogy 
Karvalyék boltja másnap már korán reggel meg
tel vevőkkel. Az egész szomszédság megjelent, 
hogy egy font kávé, három narancs, vagy egy kis 
liszt révén közvetlenül a katasztrófa áldozataitól 
hallja a részleteket. Irma asszony mog szívesen 
szolgált velük. Siránkozva mondta el, mennyire 
ragaszkodott a sorsjegyekhez, megálmodta, hogy 
kihúzzák az egyiket, az ura az a szerezrsétlen 
mégis oda adta őket egy vajas kenyérért s most 
koldulni mehetnek.

— Bizony tíz esztendőt vénültem az éjszaka, 
fejezte be a szomorú históriát.

Csakhamar Ilire futott a szerencsétlenségnek 
az egész városban. Az emberek azzal köszöntötték 
egymást.

— Hallotta Karvalyék malőrjét?. .. Szegény 
emberek !

Megsajnálták őket, érdeklődtek is a szeren
csétlenül járt házaspár iránt s most már a város 
távolabbi részeiből jártak hozzájuk az emberek. 
Karvalyék csak azon vették észre magukat, hogy 
állandóan tele van a boltjuk vevővel. Irma asszony 
pedig a háztartás esze, elég hamar átlátta a sze 
rencsétlenség hasznosabb oldalát. Le se vetette 
többé a gyászos arckifejezését s most már magától 
is ráterelődött a nyelve a bajukra s napjában húsz
szor is elmondta:

— Bizony tíz esztendőt vénültem azóta.
A fűszeres bolt ilyenformán lassan inegerő 

södött, virágzott s Irma asszony, a ki esténként 
mikor egyedül maradt már vidámabb arcot is mert 
mutatni, néha mosolyogva mondta az urának: 



ki fognak végképpen látni az öreg falak 
közül.

Dr. Bartus Sándor.

Városunk intelligens közönségének halottja 
van, kidőlt soraink közül Dr. Bartus Sándor, 
fiatal, legszebb éveiben. Bár nem jött váratla
nul a bir, mégis mindnyájunkat megdöbbentett ; 
hóna|>ok óta aggódva láttuk, miként sorvasztja 
a kegyetlen kór az ifjú szervezetet, sejtettük, 
tudtuk, hogv esak egy kedvezőtlen pillanat 
szükséges s utolsót dobban elhunyt barátunk 
szive.

De midőn elterjedt a gyászhir, még sem 
tudtunk hinni. Hát igazán olyan kegyetlen a 
sors, hogy az élet virágjában, huszonhat éves 
korában, a munkakedv teljében ragadja el kö
zülünk azt az embert, aki szorgalmának, mun
kájának gyümölcsét csak most kezdte volna 
élvezni ? '

Hát ez az élet czélja .' Azért kelle küz
deni, tanulni, hogy a halál egyetlen fagyos le- 
helletére sírba szálljon az ember idő előtt ? '

Dr. Bartus Sándor ambiciosus fiatal em
ber volt, amellett pedig szerény, oly annyira, 
hogy mindnyájunk szeretetét kiérdemelte ; ta
nulmányait a legjobb sikerrel végezte és meg
szerezte a jog és államtudományi tudor! fokot.

Irodalommal is foglalkozott, az -Ország- 
Világ<-ban és lapunkban is, melynek több éven 
át volt munkatársa, nem egy sikerült tárcája 
jelent meg.

A fiatal, erős szervezetű férfit mintegy I 
éve egy veszedelmes betegség, tüdővész támadta 
meg s hiába keresett az ellen a délvidéken irt 
hiába való volt szülőinek, testvéreinek gondos 
ápolása, a kérlelhet len sors megkövetelte ál
dozatát.

Most már vége a munkának, a fáradt test 
és megtört lélek pihenőre tért, Dr. Bartus Sán
dor ma reggel kilehelte nemes lelkét.

Pihenj békén szeretett barátunk !
Dr. K. J.

VEGYES HÍREK.
— A J'óaxol gablrői ál Ián bet ölt éne tár 

gvában mint lapunk mull számában is említettük 
már járásunk bizottsági tagjai e hó 23 ára Nagy 
Mihályban értekezletet hívtak egybe. Huszonöt 
bizottsági tag jelent meg az értekezleten, mely a

— Szinte örülök, hogy eladtad azt az átko 
zott sorsjegyet. így is fölér egy kis főnyereménnyel.

Igasa volt Karvalynénak. Az állandó vevő 
közönség megmaradt, noha a város már napirendre 
tért a szerencsétlenség fölött s a derék házaspár 
is elfeledte lassan.

Kgy este vendeg akadt a Karvaly házban. A 
férfi egy távoli rokona kereste tol őket. Utazó 
volt s minthogy több dolga akadt a városban be 
nézett Karvalyékhoz is. a kiket már esztendők óta 
nem látott. Megörültek neki s ott inarasztották. 
Vacsora után elmondták egymásnak ügyes bajos 
dolgaikat s a rokon egyebek közt azt is mondta, 
hogy néhány hónap előtt milyen közel volt a 
szerencséhez.

— Hogy hogy ? Kérdezték Karvalyék érdek 
lödve.

— Képzeljétek csak, valaki két sorsjegyet 
kínált megvételre. Epén húzás előtt való nap volt, 
többet is kerestem az uap a rendesnél, hát meg 
vettem okét.

— Nos ?
— Nos, hát egy ostoba számon múlt, hogy 

meg nem ütöttem a főnyereményt.
Karvalyék izgatottan figyelték, a rokon pedig 

folytatta.
— Az egyik sorsjegy száma 16881 volt, 

a főnyereményt pedig a 16882 ütötte meg.
Karvaly izgatottan kiáltotta :
— De hisz akkor ....
A felesége azonban észevétienül bár. de elég 

erőteljesen oldalba lökte, ugv hogy ijedten i 'liall 
gatott. Éjjel pedig, mikor egyedül maradtak, mér 
gesen szolt rá.

— Te mulya, ki ne kukkantsd valahogy, 
mert akkor azután csakugyan koldulni mehetünk.

Halász Zsigmond. 

városháza tanácstermében lett megtartva, elnökké 
Dudics János rákóci esperes plébánost, jegyzővé 
Dr. Atillái József ügwéd lett megválasztva. Du 
dics János elnök ismertetvén az egybehívott érte 
kéziét célját, felhívj i a jelenlevőket miszerint a 
tárgyhoz szóljanak h< /*.  mire Dr. Kállai József 
felállott és azt indítványozta, miszerint az esetre 
lia /•’»/.'"''ry Tamás járásunk köztiszteletben meg 
őszült foszolgabirája tényleg állásáról lemondani 
szándékozik, úgy ha-" *n  a járás oda miszerint öl 
ezen szándékáról elterítsék, mindnyájan úgymond : 
tiszteljük, szeretjük. csüljiik öt s óhajunk az. 
maradjon tovább is > <rás közigazgatásának élen. 
Az értek' /Jeten jelen volt főszolgabíró erre nyom 
bán kijelent' tte. miszerint tavaszszal ugyan n-m 
hagyja ott állását, d. -zkor szándéka lemondását 
beadni, illetve nyug<iijaz tatását kérni, ismertette 
az okokat is. melyek ot arra indítják. Az értekez 
let sajnálattal vette tudomásul a főszolgabíró kije 
leütéseit s egyesek Tv körülmények között azt 
indítványozták. miszerint tekintettel arra, hogy az 
ál ásra már most is korteskodnak, lépjen a járás 
is actióba. / ’tbur Bertalan indítványára azonban 
az értekezlet még korainak találta azt, hogy moz 
galom indittassék ezzel tartozunk a főszolgabíró 
személyének, annál is inkább mert az állás amúgy 
is csak a d« ceinberi közgyűlésen lesz betöltve, 
ha Fűzesséry 'Tamás tényleg befogja addig lomon 
dósát adni. Abban azonban megállapodott az értő 
kéziét, hogy csak oly pályázót fog támogatni, ki 
a tót nyelvet teljesen bírja.

A kereskedelmi Ifjak bálja mely 
f. hó 24 én a Csillag szállóban tartatott meg, 
úgy erkölcsi mint anyagi tekintetben minden 
várakozáson felül sikerült. A szerény igényit 
rendezőség egy egyszerű farsangi táncmulatság 
révén akart a szegénv iskolásgyermekek felruhá 
zására némi összeget összekaparj tani, s iine vég
eredményben a legsikerültebb bálok egyike zajlott 
le evvel az elmúlt szombat éjjel. — Ennek támo
gatásában városunk legintelligensebb elemeihez 
főleg Homonna derék polgárai csatlakoztak, a kik 
eme mulatság fényének emeléséhez hozzá járultak. 
A zenét a helybeli zenekarral egyetemben az 
ungvári cs. és kir. 66. gy. e. zenekara szolgáltatta 
s a jótékonycélu tombola befejeztével a késő reg 
geli órákig táradat latiul szolgáltatta lelkes fiatal
ságunknak a tánchoz szükségelt zenét. — z\z elért 
erkölcsi siker nymbusát az anyagi eredmény sem 
csökkentette, mert 25 szegény iskolásgyermek 
részére szereztetett be meleg téli ruha. A 760 
K. 14 f. bevételnek 738 K. 16 f. áll szemben, a 
felülfizelések pedig 198 K. 82 fillért tesznek.

— Országon vásár. E hó 26 és 27 én 
megtartott országos vásárunk igen gyenge volt, 
közönséget alig lehetett látni, úgy Jiogy egy kö
zönséges heti vásár sokkal nagyobb tzokotl lenni. 
Az állatvásáron szintén nem volt forgalom.

— Karnevál estély. Február 7 en a nagy
mihályi iparos ifjúság az alakítandó „Ifjúsági 
önképző Kör" javár-i a „Csillag szállódban estélyi 
rendez, melyen a kassai 34. gyalogezred zene
kara fog közreműködni. A rendezőség már meg 
alakult és mindent megtesz a bál sikere érdekében 
s mint hírlik, ezen estély a legsikerültebbek közé 
fog tartozni. Az ifjúság a következő meghívót 
bocsájtotta ki, mit azzal közlünk, hogy ha valaki 
tévedésből olyant n. m kapott, de arra igényt tart 
szíveskedjék a rendezőséghez fordulni. Meghívó. 
A nagymihályi iparos ifjúság 1903. február hó 
7 én az alakítandó Ifjúsági Ön képző Kör“ alapja 
javára Nagy Mihálvliau a Csillag szálló összes ter
meiben a kassai cs és kir. 34. gyalogezred zene 
karának közreműködésével sétahangverseny nyel 
egybekötött karnevál estélyt rendez. Beléptidij : 
személyjegy 2 korona, családjegy 4 korona. Kez
dete 8 órakor. Fel ül fizetéseket köszönettel fogadunk 
és liirlapilag nyugtázunk.

I gyancsak !• l»ruár hó 7 én tartja meg az 
ipartestület is a Barnái szállóban ez idei bálját. 
— Különös dolognak tartjuk, hogy egy napon 
tartatik meg az iparos ifjak és iparteslület bálja.

• I Kazincy kör <• hó 24 én tartott házi 
estely.- vz úttal is f.-nyesen sikerült. A közönség 
szép szórakozást talált az élvezetes műsorban.

I ina r< szavalta el „Az ur itélu melodrámát, 
t*«wo  I- <*r«*ncnr  zongora és bischtr Géza barmo- 
nitim kiserelv mellett. /*s<  yo/ Zoltán „Oh azok a 
nők" cimü monologot a tőle már megszokott ele

venséggel adta elő s előadásának hatása alatt min 
denkinek kijutott a tapsból. Fitchtr Géza hegedű 
játéka gyönyörűen illeszkedett be a programúiba. 
Még farkas Andor olvasta tel szép elbeszélését. 
(inadig Lipót pedig egy monológgal „Házassági 
ajánlat*  zárta be a műsort.

— Gyám jelentén. Bartus Boldizsár és 
neje szül. Kravzell Klotild mint szülök, Bartus 
Gyula, Bartus Malvin férj. Kravzell KAIinánnné. 
Bartus Irén férj. Dr. Kíiry Albertné, Bartus Gi 
zella férj. Stinner Iinréné és Bartus Elza mint 
testvérek, úgy a saját, valamint a kiterjedt rokon 
ság nevében legmélyebb fajdalommal tudatják, 
hogy Kartus Sándor jog és államtudományi doctor 
folyó hó 29 én reggel 9 órakor, reményteljes éle
tének 26 ik évében, hosszas és súlyos szenvedés 
után elhunyt. A kedves halott hült teteme folyó 
hó 31 én délután 3 órakor fog a szülői háztól a 
helybeli köztemetőbe — ág. ev. szertartás sze 
rint ör.ik nyugalomra tétetni. Kelt Nagy Mihály 
1903. január 29. A családnak sok szép reménye 
és boldogsága száll vele sírba .' Áldott legyen szó 
morii emléke .'

\Arnotfalry Tivadar^ Egy derék tiszt 
viselője vármegyénknek, a f. év elején nyugalomba 
vonult vármegyei főpénztárunk Arnútfalvy Tivadar 
e hó 23 án önkezével vetett végett életének. A 
hir fűti’ fűzként terjedt el a vármegyében s min
denütt megdöbbenést keltett. Arnóttalvynak igen 
sok tisztelője, barátja és jóakarója volt. Mindnyájan 
szerették őt. becsületes tisztviselőin k ismerték, a 
kiről feltételezni sem lehet, hogy a kezelésért- bízott 
pénzhez nyúlt : annál nagyobb kérdés merült tehát 
fel, mi indíthatta a külsőleg olyan hatalmas, erős 
férfiút az öngyilkosságra. A \ ármegyei pénztár 
átadásánál nehézségek merültek ugyan fel, a fő 
könyvek adatai nem egyeztek a tényleges állapottal, 
de mi meg vagyunk róla győződve, hogy csak 
számítási hibák azok, a melyek Arnótfalvy híva 
taloskodásának megelőző időből származnak és 
bizonyosra vesszük, hogy a megejtendő vizsgálat 
teljesen rehabilitálni fogja a halottat. — Temetése 
vasárnap d. u. 4 órakor ment végbe, melyen a 
város intelligens közönsége teljes számban meg
jelent. A vármegye tisztikara l)ókus Gyula alispán 
nal az élén ott volt, s ott láttuk Molnár István 
nv. főispánt és Matolai Etele ny. alispánt is.

Vásári baleset. A f. hó 26-án meg 
tartott országos vásáron súlyos baleset érte Jung 
Fiilöp kézsmárki illetőségű, 42 éves házalót. Ep 
a Tomko féle korcsma előtt ballagott az Ungvár- 
felé vivő országúton nagy batyuval a hátán, mi
dőn szemközt vele egy eddig ismeretlen falusi le
gény a vásártérről sebesen vágtatva jött lóháton 
a városba. Jung nehéz terhével már nem tudott 
idejében kitérni a vadul rohanó paripának s ez 
meg össze vissza taposta, hogy csakhamar eszmé
letlen állapotban, súlyos sebektől borítva feküdt a 
földön A szegény embernek, kinek 8 kis éhező 
gyermeke van otthon, sérülései oly súlyosak, hogy 
hosszabb ideig tartó ápolásra van szüksége.

Eljegyzés. Sxöllöti Sándor helybeli 
gyógyszerész e hó 25 én Budapesten eljegyezte 
Pollacsek Margit kisasszonyt.

— 4 Zemplénedrmegyei jegyzők egy
lete legközelebb Dókat Gyula elnöklete alatt, a 
magánmunkálatokra vonatkozó díjszabás végleges 
megállapítása tárgyában, S.-a.-Ujhelyben rendkívüli 
közgyűlést tart. Ezen közgzülésben történt meg
állapodások, a legközelebbi törvényhatósági köz 
gyűlésen fognak rendszeresen tárgyaltatni.

— A ^Tokaji VJság11 megszűnt. A 
Tokajban megjelenő „Tokaji Újság*  arról értesíti 
olvasóközönségét, hogy a közönség lanyha pártolása 
és részvétlensége miatt megszűnik.

Vármegyénk vagyona. Z. mplénvár 
megye a vármegyei pénztáraknak állami kezelésbe 
való átadását január 2 án kezdte meg és 20 án 
fejeztébe. A vármegyei házi pénztár készpénzben, 
kötvényekben, értékpapírokban és betétkönvvek■ 
ben 1.440.6 < 3 korona 46 fillér. A gyám pénztár 
készpénzben és egyébb értékekben 2,138.128 kor. 
9 fillér.

Az államvasutak bevétele. A M. A. 
V nak az elmúlt 1902. évben 201,135.029 korona 
volt a bevétele. Ebből a tekintélyes összegből a 
személy forgalomra esik 50,437.690 korona, az 
áru forgalomra pedig 150.697.3,39 korona. Az 



1901. évben összes bevétel volt 148,185.324 ko 
róna. E szerint a magyar államvasutak az 1902. 
évben 4,434..>22 koronával többet vettek be, mint 
az 1901. évben. Vájjon a fölemelt személydij 
szabás mennyivel fogja emelni az államvasutak 
jövedelmét *?

— Helyreigazítás. Lapunk múlt számú 
bán „Eltávozott tanítónő*  cim alatt hoztuk, hogy 
Szentmihályi Anna sztropkói tanítónő állását eddig 
ismeretlen okból elhagyta, és ellene e miatt fe 
gyelmi vizsgálatot indítottak. Újabb, levelezőnktől 
és magától az eltávozott tanítónőtől is vett értesi 
tés nyomán igazítjuk helyre előbbi közleményün
ket. Szentmihályi Anna sztropkói tanítónő állását 
felettes hatósága tudta és engedélyével hagyta el 
betegsége miatt, mivel orvos Sztropkón nem lévén, 
ott magát nem gyógykezelhette; így tehát nem 
igaz a fegyelmivizsgálatról szóló hir sem. Különben, 
amint egészsége helyreáll, állomását ismét el fogja 
foglalni.

— A Pesti Napló. Magyarország legrégibb 
napilapja, mely ötvennegyedik évfolyamába lépett. 
A régi hagyomnyailioz hiveán pártoktól függetlenül, 
mást, mint az ország érdekét nem ismerve, küzd 
a magyar alkotmány sértetlenségéért a nemzeti 
jogok kivívásáért, az ország érdekéinek istápolásá 
ért. Bátor szókimondása a napi politikában és 
közéletünk minden terén, társadalmi, irodalmi, mii 
veszeti és közgazdasági kérdésekben a hazafias és 
müveit magyar közönség kedvelijévé tették az új
ságot. Munkatársai a legkiválóbb publicisták és Írók, 
kiknek komoly, magvas és gazdag munkája mellé 
pompásan illeszkedik a vidám és hamar ország 
szerte népszerűvé vált Tarka Krónika. A lap irá 
nyán és tartalmán kívül barátaivá tette olvasóit 
azokkal az irodalmi és müvéseti jelentőségű disz 
müvekkel, amelyeket hat éven át, évről évre elő 
fizetőinek karácsonyi ajándékul adott: Madách 
„Ember tragédiája*,  „Arany balladái*  Zichy Mi 
hály rajzaival, „Bánk bán Album*,  „Hirnfy-Album*  
s, a „ Költők Albuma" után az idén országos fel
tűnést keltett „Zichy Mihály-Albumáéval A lap 
előfizetési ára egész évre 28 kor., félévre 14 kor., 
negyedévre 7 kor. Aki most legalább egv félévre 
előfizet s magát kötelezi, hogy egy további féléven 
át előfizető marad, inig a készlet tart megkapja a 
Zichy Albumot. Az előfizetések a lap kiadóhivala 
lába, Budapest, VI., Andrássv ut 27. szám, kül
dendők.

HERCZIK BÉLA, borbély es fodrász 
üzletet újonnan rendezte be. Az üzlet meg
felel minden követelménynek és hygieniai 
szempontból a fővárosi fodrász üzletek 
mintájára lett berendezve.

Nyilt levél a Sanitas szerkesztőjétől.
J. Carmen, tanártól.

Fórt Wayne, Ind. Amerika, 1 —6—903. 
Tek. Szerkesztő ur!

Ha felebarát jainak jóléte szivén fekszik, 
akkor ezen soraimat becses lapjaiban ki fogja 
tenni. Szeretném ha minden szónak a mit leírok, 
bűvös ereje lenne, hogy elhatolhasson a világ min
den józan gondolkozó férfi s asszonyának léikéig 
s beszélne azon boldogság, megelégedés s jó egész 
bégről, a mely’ a minek, csak tudnunk kell bizo
nyos módokat, melyek alkalmazása által célunkat 
elérhetjük. Ezen soraimmal, azokhoz akarok szólni, 
a kiket a betegség a nyomorúság a kétségbeesés 
sötét vermébe ejtett. A betegség szegény nyomo
rult áldozatai annyira megcsalattak, raboltattak, 
az ölő lőréket gyártó szélhámos farkas bőrbe bujt 
bárányok, az úgynevezett specialisták által, hogy 
a szegény beteg orvosának többé nem hisz, s ha 
jól meggondoljuk a dolgot nem is lehet azon cso
dálkozni, mivel állapota napról napra rosszabb, 
pénze fogy, s a kétségbeesés erős karmai sírba 
döntik. 20 évi tapasztalatom e téren arra kény
szerit. hogy ezen a bajon segítsek, mert köteles 
ségem, s ezt azzal akarom elérni, hogy egy lapot 
adtam ki a mely több nyelven jelenik meg s a 
melynek magyar fordítását van szerencsém önnek 
küldeni. Ha a fordítás rósz, a hiba nem az enyém, 
hanem a fordítóé. Iskoláim bevégzése után mint 
.nnyi sok más, fiatalkori bűnöm alatt teljesen 
tönkre lettem téve. Az orvos utazni hagyott, s én 
utaztam húsz évig. Ez alatt keresztül mentem 
minden iskola kurzusain, s arra a meggyőződésre 
jöttem, hogy’ egy sem ér egy batkát sem, mert az 
úgynevezett tudomány rajtam nem segített. Kezd
tem a természetet tanulmányozni, s ma birtokában 
vagyok egy módnak a mely által minden beteg
ség gyógyítható. Ezt a módot akarom most mind
azokkal tudatni, a kik fiatalkori bűnök által tel
jesen elveszítették erejüket, a kik nagyobb nemi 
bajok állal tehető nek, s ez a mód embert csinál 
belőlük, a mint az velem történt, még pedig min 
den gyógyszer nélkül, minden orvos nélkül, min

den gond nélkül. Sanitás lapomat nem azért kül 
döm önnek, hogy arra fizessenek elő az ön tisz
telt olvasói. Nekem semmi pénzt ne küldjenek, 
nem akarom senki pénzét. En csak azt akarom 
levelemmel elérni, hogy mindazok, a kik valaha 
némi bajokban szenvedtek, vagy szenvednek Írja
nak nekem, s én megírom azonnal hogyan gyógyul
om én meg. Nem kívánok egy centet sem. Azért 
ha t. olvasói azt tudni óhajtják, mellékeljenek 
egy 25 filléres bélyeget válaszra, s én azonnal 
Írok. Itt azonban meg kell jegyeznem, hogy csakis 
1 érmenles leveleket fogadhatok el, mivel a portó 
itten duplán történik. S azért kérem mindazokat 
a kik tanaimról tudni kivánnnak, hogy 25 filléres 
bélyeget ragasszanak level >kre, s 25 fiilléres bélye
get küldjenek válaszul. Kérem szíveskedjék nekem 
becses lapját küldeni, s én előfizetője leszek, ha 
megtudom mi az ára.

Azon reményben, hogy kérésemnek helyt 
ad. maradok alázatos szolgája,

box 229 Fórt Wayne, Ind. Amerika.
»/. Kar mén, tanár,

IRODALOM..
* Voltaire. Az anekdotizáló irodalmi hagyo

mány ezerszer elmésen elmesélte Voltaire és Nagy 
Eridrik összebarátkozását és összeharagudását. 
A barátságból az lett, hogy Nagy Eridrik meg
hívta Voltairet Sanzonéiba. a hol vele nézette át 
verseit, mert a nagy királyonként közi, génységet 
vállalt a gyönge verseink szerény táborában. Ezt 
a tisztséget Voltaire úgy nevezte „a király szeny 
nvesét mosom" Az összeharagudásnak pedig az 
volt az oka, hogy Voltiare, a ki előtt a király 
csak verselő volt, úgy nyilatkozott a királyról, 
mint a verselő érdemelte. Macaulay Nagy Erid 
rikröl irt gyönyörű essayében hosszasan elmondja 
Nagy Eridrik és Voltaire barátságának történetét. 
Pedig Eridrik több volt egy rósz verselónél. Mint 
Michelet szépen mondja, ő valósította meg a század 
nagy elvét, a cselekvést. Első sorban a német 
nemzetnek volt hőse a müveit középosztály benne 
látta előliarcosát és mint Goethe mondja, nem 
annyira porosz, mint inkább Eridrikpárti volt. 
Nagy érzéke volt a nyilvánosság iránt és ennek 
köszönhető, hogy nemcsak uralkodói működése, 
foglalkoztatta a világot, hanem magánélete is köz 
szájon forgott. Mindent tudtak felőle és mindent 
egyformán nagynak és egyetlennek találtak. Erről 
a csodálatos emberről, koráról, udvaráról életéről 
szól a Nagy Képes Világtörténet legutóbb megjelent 
174. füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője dr. 
Marcalii Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a V111. 
kötet Írója is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet 
ára díszes félbőrkötésben 16 korona ; Füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvény társaság Budapest, Vili, 
üllői ut 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján, havi részletfizetésre is.

A nagymihályi kereskedő ifjak által f. évi január 
hó 24 én megtartott táncestély alkalmával

felöl fizettek:
W’einberger Zsigmond 32 K. 32 f., Grünwald Manó 
Sztára) 10 K. Strömpl Gábor, Dr. Spiegel Ödön, 

Glück Mór. Dr. Kállai József, Dr. Widder Márk, 
Mandel Zsigmond Kis-Ráska) 5—5 K., N. N., 
Müller Ignátz, Spiegel Samu 4—4 K., Löfib-r 
Miklós, Landesman Vilmos, Dr. Kellner Mihály, 
Lax Dárius, Brünn Mór, Tomkó György, Müller 
Mór. Klain Sándor 3—3 K.. llandler Miksa, Engel 
Ármin, Schőnwirth Sándor, Lefkovits Albert, Bruck 
Sándor, Brügler Simon, W’eiszberger Samu, Lan 
desman Simon, Ereund Lipót, Eriedmau Mihály. 
Franki Ede (Becs . Berkovits Bernát (Homonna), 
Rosenberg Ignácz, Goldstein Adolf, Goldstein Jakab, 
Eriedman Vilmos, Petrovics József, Szenes Lipót, 
Schönbaum Samu. Kállai Márton (Márk), Pólik 
Sándor (Homonna), Mudrai Andor (Homonna , Dr. 
Glück Samu, Deutsch Gyula Debreczen) Schvarcz 
Miksa Eekésháza , Richtzeit W’illiain. Mathiasz 
József, Berger Ernő (Pazdics . Deutsch Lipót Kassa) 
2—2 K , Garfunkel Dávid, Brügler Ármin, Kellner 
Izidor (Vásárhely , Miskovits Béla. Szeghi Zoltán, 
Davidovits Pál, Éried Lajos (Őrmező), Pollák 
Henrik, Lándai József, Liehlnian Henrik, Engel 
Sámuel, Widder Andor, Schreiber Jónás, Grosz 
Ignácné úrnő, Rósenwasser Mór, W einberger Her- 
manné, Herczik Béla, Frimtner György, Grünfeld 
testvérek. Eeldman I)., Gr'instein Salamon, Brüg
ler Lajos, Moskovits Samu, Rósenberg Manó, Éried 
mán Vilmos, Brügler Samuné úrnő, Lefkovits 
Mátyás (Málcza), Lefkovits Elek Málcza 1—1 K., 
Grünwald Zoltán 50 fillért, a mely összegekért 
ezúton fejezzük ki nyilvános közsönetünket.

Kötelességünk e helyütt Lándai József úrnak, 
a táncz tapintatos rendezőjének ezúttal is feláldo
zásszámba menő tevékenységéért köszönetünket 
kifejezni, mint aki a mulatság erkölcsi sikerének 
egyik hghathatósabb előmozditója volt

Nagy Mihály, 1903. január 28.
Jl rendezőség.

Fülelőn szerkesztő : Dr. Kállai József.
Főmankatárs Dr. Kellner Mihály.
Kiadóhivatali mii vezető : Lándai József.

Polgártársak!
Veszélyben a haza !
Az átkos közöny végveszéllyel fenyegeti 

alkotmányos tánezrendünket. Dicső uralkodá
sunk napjai megszámlálvák és mi még semmit 
sem tettönk a felénk izzó lávaként hömpölygő 
veszély elhárítására ; mi még semmit sem tet
tünk az átkos közöny kiirtására ; mi még sem
mit sem tettünk rövid farsangi uralmunk meg
örökítésére ; mi még semmit sem tettünk vi
lágra szóló alkotmányunk megvedd tnezésére ; 
semmit sem tettünk patentirozott találmánya
ink a pofa és jelmez-szabadság ápolására, a 
szabadalmazott mókák és bohóságok felvirágoz
tatására I Höl tehát, tisztelt Polgártársak ! So
rakozzunk, tömörüljünk és szivvel-lélekkel ki
áltsuk Kijen a farsang, éljen a bál ! Éljen a 
pofa és Karnevál ! Dicsőségesen uralkodó Kar
nevál herceg, farsangunk hatalmas fejedelmé
nek hozzánk intézett eme lelkesítő szózatára ; 
főleg azonban, hogy a mi legfőbb óhajunknak 
is olyan hatalmas kifejezést adjunk, hogy a 
Kárpátoktól—Adriáig, a Kaukázustól—Angliáig 
visszhangozzék : elhatároztuk és ezennel ünne
pélyesen köztudomásra hozzuk, hogy ebben az 
egyezkedéses, fizetésemelése*  esztendőben, 1903 
február hó 7-én este X órakor a »CSII.l.Ali«- 
szálló összes helyiségeiben minden párt és elv 
nélküli, de teljes pofa- és jelmezszabadsággal 
biztosított nagy álarezos, jelmezes bohócz-es- 
télyt rendezünk, melyen a figura és móka, a 
jókedv és tréfa minden jó barátja honosítást 
nyerhet csak — 2 koronáért.

Köl tehát tiszteit Világ! Előre m. t. polgár , 
hon-, kor-, baj- és tagtársak! l'öl az arccal le 
az álszenteskedéssel, ki a búval, be a borral, 
félre a kortesnótákkal, ide a banknotákkal és 
kiáltsuk egv szívvel, egv lélekkel: A magyarok 
védszentjére : A kulacsra s pecsenyére, a fokosra 
és lőrére esküszünk! Esküszünk: hogy minden 
áron e kitűnő mulatságon : tarka-barka maszka
bálon ott leszünk I

Nagy-Mihály 1903. január 29.

Az iparos ifjúság.

ÁLARCZOK 
és J U X - tárgyak 

a február 7—iki Karnevál-estélyre 

HANDLERMIKSA 
üzletében kaphatók.

ZAB
termelőtől. inegrételre kerestetik 
Czim: Alső-Bibnyiezei gazdaság, 

posta: Szobráncz.

Egy 8 lóerejü

cséplő garnitúra 
(külföldi gyártmány) Jutányos fel
tételek mellett eladó. — Czim a 

kiadóhivatalban.



Hirdetések.
2936/1902. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírre teszi, hogy Welcskovics Éliás 
és Stépán Gábor végrehajtaténak. Welcskovics H-r 
mán kk. és társai végrehajtást szenvedők elleni 300 
kor. illetve 3**0  kor. tőkekövetelések és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a nagymihályi kir. járás 
bíróság területén lévő a petriki 89. számú tjkvben 
362. hr. ss. a. felvett B. 7—12. sorszámok alatt 
Welcskovics Wolf Éliás, Kézi, kiskorú Szidí, kk. 
Hermán és kk. Dóra társtulajdonosok nevén álló, 
továbbá a petriki 96. sz. tjkvben 70. hr. sz. alatt 
felvett s B. 2—7. sorszámok alatt ugyancsak a 
fent nevezettek nevén álló és a petriki 136. sz. 
tjkvben 213. hr. sz. alatt felvett s B. 1 — 6. sor 
számok alatt ugyancsak fentiek nevén, valamint 
a B. 8. sorsz. alatt Lobó András nevén álló ille 
tőségek felett az 1881. évi LX. l.cz. 156. §a alap 
ján és a 89. sz. tjkvben felvett ingatlanra vonatko 
zólag 28*  korona, a 96. sz. tjkvben felvett ingat 
lanra 984 kor. és a 136. sz. tjkvben felvett ingat
lanra vonatkozólag 384 koronában megállapított 
kikiáltási árban az árverési elrendelte azzal, hogy 
a C. 6. sorsz. alatt özv. Welcskovics Ábrahámnc 
javára bekebelezett özvegyi jog az árverés által 
nem érintetik és hogy a fenneb megjelölt ingat 
lanok az 1903. évi február hó 26-ik nap
jának délelőtti 9 órakor lMrik község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg 
Állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatta 
nők becsárának 10%-át vagyis 28 kor. 80 fii., 98 
kor. 40 fii. és 38 kor. 4<> fiit, készpénzben, vagy az 
1881. LX t.-c. 42 íj ában jelzett árfolyammal számi 
tott és az 1881. évi november 1 én 3333 sz. alatt 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 íjában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX. t. c. 170 § a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszeii elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy 
Mihály bán, 1902. évi deczember hó 12 én.

Garbinaxky, kir. aljbiró.

9. V. sz.
íwí Árverési hirdetmény.

Alulirt birőeáfi végrehajtó az. taxi. évi LX. t.-iz 
*.02. J-M értelmében ezvnuel k /.hírre te»/i. Ii<>£ya nagymihályi 
kir. járáabíróság évi 8p. 1*5  3 asánm végzése k v< t-
keztél»«ii Dr. Euche Ignáez n.-ntihályi lak--.*  ügyvéd által 
képviselt Frtadman Simon javára Dr. Novak J zm-í ellen 
539 kor. 22 ti!, a jár. erejéig l’.»<»2. évi január h-> 2*  án 
foganatosított kielégítési végrehajtó*  utján lefoglalt és 154" 
kor. becaflit következő ingóságok u. ni. lovak tehenek • - 
hornyuk nyilvános árverezőn elaltatnak.

Mely árverésnek a n.-niihályi kir. jl-ir ig r."'J. évi 
V. 22/10 azámu végzése folytan 539 kor. 22 fii. t -k« 
ki vételé*  annak 1901. évi marcziu- hó 29 napi.it I j író 

kamatai ’/»*/«  V*D  ' ' >'i !i_- ..........n 130 kor.
M fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig 
Ah K Ttvélye>en alperes Dr. N vak Jó/m - lakáján • i. '■ 
•'zk’zlé’ére 1903 evl február ho 5-ik napjanak dél
előtti 10 óraja határidőül kitiizetik é.« ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzései hivatnak meg, hogy az éi intett 
ingatagok az |MH1. évi LX. t.-cz. 10". é*  los. §-a értel
mében a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén l»ecsar >n alnl is 
el fognak adatni.

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

Kelt Nagy-Mihályon 1903. évi jan. hó 20-ik napján.

Fellett Jóxnef,
kir. bírósági végrehajtó

8181. sz tkvi. 1902.

Árverési hirdetményi kivonat
A homonnai kir járásbíróság mint tkvi 

halóság közhírré teszi, hogy Kiéin Dávidné szül. 
Hübschmann Báni végrehajtatónak Hübschmann 
Belli végrehajtást szenvedő elleni 50 kor. 99 fii. 
és 175 korona tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében, a s. a. újhelyi kir. törvény 
szék a sztopkói kir. járásbíróság1 területén lévő 
Sztropkó községben fekvő a sztropkói 4**2  számú 
tjkvben A 1 l. sor 2*8.  hrsz. a. llübscliman lláni 
és Betti közös tulajdonául fölvett 148 ös>zeirási 
számú házból és a 422. számú tjkvben fölvett ud 
varral közös udvarból és kertből 267 öl : a 
B 5. és B 7. alatti bejegyzés szerint llübschman 
Betit felerészben illető jutalékra az árverést 921 
koronában ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fentit bb megjelölt ingatlan az 
1903. évi március hó 19 ik napjának 
délelőtt 10 órakor Sztropkó község házánál 
megtartaudó nyilvános árverésen a megái apitott 
kikiáltási árun alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%-át vagyis 93 koronát kész
pénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. § ában j« |- 
zett árfolyammal számított és az 18*1.  évi növöm 
bér hé) 1 én 3333. szám alatt kelt igazságügymi 

ni sztori rendelet 8 ik § ában kijelölt óvadvkképes 
értékpapírban a kiküldött kézéhez letenni, avagy 
az 1*81.  LX t. c. 170. § a értelmében a bánatpénz 
nek a bíróságnál ei> eg» s elhelyezéséről kiállított 
zsabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbiré- mint tlkvi hatóság Ho 
monnán, 1902. évi december 29-én.

/>r. Oláh, kir. albiró.

93 1903. tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A varannói kir. j bíróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré t-.i. hogy Schvarcz Ignáez 
v grehajtatónak Sz.ti I ni Jánosné szül. Scserba Ilona 
végrehajtást szenvedő elleni 9 kor. 60 fillér toké 
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
sátoraljaújhelyi kir. rveuyszék a varannói kir. 
járásbíróság terület- n lévő a T. Jesztreb község 
határában fekvő, a t. jesztrebi 43. sz. tjkvben A 
1. 1 -13. sorsz. alatt foglalt 103. hrsz. 9451,2. 0 
ölet levő Kapusynieze na Kucze szántóból, 15o. 
hisz. 1092 ölet tev- nizsnye porvazki szántóból, 
209. hrsz. 496 Q • -. i tevő loksovka nizsej Lisz 
knveho jarku szánt-i . 23*.  hrsz. 1096 [ ölet 
tevő Zole szántóból. 2.>9 a hrsz. 133;> ölet t v<» 
haniszko Liszok szántóból. 31.>. hrsz. 1902*  .. 
ölet tevő sztredné honé Tomaskovoszt szántóból, 
342. hrsz. 1358 «• el tevő oborve szántóból, 374.
hrsz. 1471 □ ölet tevő Dl u bézsemé ruchata szán 
tóból, 417. hrsz. 650 ölet tev.. I’hrinova Ka 
niencze szántóból, 505. hrsz. 73*  ölel tevő 
Dolinki szántóból és - zen 1 , urb. telekhez tartozó 
közös legelő és erdőből járó 1 , . részből végre
hajtást szenvedett nevén irt részre, nem külön 
ben Szoták Mihály. >zoták János, Sztredni János, 
Petro János és Tirpák András társtulajdonosok 
nevén i t részre az 1881. LX t. ez. 156. £ a 
értelmében 306 kor. kikiálíási árban, továbbá a 
t.-jesztrebi 91. sz. tjkvben A. I. 1. sorsz. alatt 
foglalt, 66. hrsz. térméret nélküli 51. sz. ház és 
udvarból és 01. hrsz. térmérőt nélküli belsőségből 
végrehajtási szenvedett nevén irt 1 , részre és 
Szoták Mihály. János. Sztredni György. Sztredni 
János, Dankovies János és Bornstein Dávid társ 
tulajdonosok nevén irt ( részre az 18-81. évi LX. 
t. ez. 156. íj a értelmében 380 koronában ezennel 
megállapitott ktáltási árban elrendelte é-s hogy a 
ft ntebb megjelölt ingatlanok az 1903. évi már- 
czius hó 13. napján délelőtti 10 órakor 
T t Jesztreb község házánál inagtartartandó nyíl 
vános árverésen a megállapitott kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10 , át. vagyis 30 kor. 60 till. 
és 38 koronát bánatpénzül készpénzben, vagy az 
1881. évi november hó 1 én 3333. sz. a. kelt 
igazságiigyministeri rendelet *.  ij-ábaa kijelölt 
óvadékképes értékpapirbau a kiküldött kezéhez le 
tenni, avagy az 1881. évi LX. t. ez. 170. §a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiál ilott szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbiróság mint tkvi hatóság, Várán 
nőn. 1903. évi január h 11-én.

Kall, kir. jbiró.

Eladó ház.
A Béres-utc.iban léve Rogoszky-féle 

ház 10.000 koron.-ért eladó. Bővebbet 
a ulajdonosnönél.

Rogószky Katalinnál.

Minden ember
ismeri értékét <-gy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nelkülözhetetlen tárgynak, mint - gv tinóm párisi 
nói brosche Simili briliánsukkal, 1 pár fülbevaló 
■Sitnili briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és in; 
gomb doubl-aranyhol es pátens zárral, pompás 
gyűrű imitált ékkövei, tinóm nyakkendő tű. tinóm 
z.M-bkés különféle pengékkel, pompás négyrétű 
zsebtentatartó, toalett tükör etuiban, .1 finom zseb 
kendő, szép szivurszipka borostyán szipokával. 20 
hasznos íróeszköz és még ö.'iO drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbot az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közvetlen 
1 írt IH) krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból R. Kiéin Krakkau. Nem tetszés esetében 
a pénz visszaadunk. A rendelőnek pontos címe 
kéretik.

Tej eladás.
Negyven darab fajtehéntöl nyert tej 

kapható naponként jutányos feltételek mel
lett. — Bővebb felvilágosítás nyerhető a

Komanyai bérgazdasAgnál
Komanya, u. p. Z.-Butka.

Iroda gyakornoknak
ajánlkozik jó kézirásu magyar és német 
levelezésben jártas fiatal ember, Szives meg
keresések e lap kiadóhivatalához intézendók.

A kinek kertészeti munkálatokhoz ügyes 
szakértőre van szüksége, a ki udvarát Ízlése
sen paikiroztatni akarja, forduljon

LEDERER ALBERT
nnikertészhez Nagy-Mihályon, Vcrbócz-utcza 
10. szám A nevezett gyümölcs- és rózsafák 
ültetését is elvállalja, szőnyeg kertészethez ért 
és mindenféle a kertészeti szakba vágó mun
kát elvállal. Készít friss virágokból menyasz- 
szonvi csokrokat és ízléses koszorúkat.

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 jegvzőirnokok, nő
tisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gya
kornokok. Előfizetési ára negyedévre 4 korona. 
Mutatványszámokat 30 fillér beküldése ellené
ben küld a kiadóhivatal Budapest, Rökk Sziláid 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóéri 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt 
térben pedig minden szóéit ti fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.

napi.it


Gazdák, földbirtokosok, háztulajdonosok és iparvállalatok figyelmébe.

KLAR ANDOR £s NEUMANN JENŐ
törvényszékileg bejegyzett

szesznagykereskedés, kereskedelmi és bankügynökségi iroda Sátoralja-Ujhely 
Kazinczy-utcza (Polgári bank épület.)

z A m. kir. államvasutak gépgyárának kerületi kizárólagos képviselősége. —•=

kori

an szerencsénk Zemplén. Ung és Beregmegye közönségét értesíteni, hogy Sátoraljaújhelyben 

kereskedelmi és bankúgytiökségi irodánkat 
megnyitottuk.

Alant soroljuk fel képviseleteinket, melyeket hazánk legelőkelőbb czégeitől úgy csoportosítottuk, hogy hozzánk 
bizalommal forduló feleinknek egész évi áruszükségletét a legkedvezőbb feltételek mellett fedezhetjük.

A főváros pénzintézeteivel es bankházaival állandó s egyenes összeköttetést tartunk fenn.
Földhitel és jelzálogkölcsönöket gyorsan és a legkedvezőbb módozatokkal eszközlünk ki.
Rövid lejáratú (3—6 havi) kölcsönöket jó hitelű egyének és czégek részére fővárosi bankházainknál a viszonyokhoz 

mért olcsó kamatláb mellett szerzünk meg.
Közvetítünk visszleszamitolási hitelt vidéki pénzintézetek és hitelszövetkezetek részére.
Vásárolunk és eladunk értékpapírokat es sorsjegyeket. Azokra kölcsönöket és előlegeket szerezünk.
A bank és tőzsde üzlet minden ágazatában megszerezzük a ezélhoz vezető összeköttetést és megadjuk a minden

viszonyoknak megfelelő felvilágosításokat.

Ajánljuk:

a m. kir. államvasutak gépgyárának összes gyártmányait
Lokomobilokat, gözcseplő készleteket, gőzkukoricza morzsolókat, lóhere fejtöket, repczecséplő és szalmafütő készülé
keket, arató gépeket, valamint a gazdaságban szükséges összes kisebb fajta gépeket, mint : Bzecskavágó, 
konkolyozó, rosta, répavágó, daráló stb.

Kiinger Henrik első magyar jutta, vitorla vászon, ponyva és zsákáru gyárának összes gyártmányait 
a legkedvezőbb feltételek mellett közvetítjük. Gyors szállítás és pontos kiszolgálásról kezeskedünk.

Beuml és fia szalona, zsír és magnagykereskedésebol legjutányosabban látjuk el feleinket a legjobb minő
ségű szalonnával, zsírral és magvakkal.

A Salgótarjáni és Kazinczy Kőszénbánya, hazánk eme elismert legjobb minőségű kőszeneit árusítjuk 
és biztosíthatjuk a t. közönséget, hogy az általunk közvetített reudelmények a legjobban és legpontosabban 
lesznek elintézve.

Első Magyar Olajipar R. T., növényi és ásványolajai, nevezetesen a legjobb orosz gép és henger
olajok eladásával összeköttetésbe hozzuk feleinket azon beszerzési forrásokkal, honnan szükségletüket legjobban és 
legolcsóbban szerezheti be.

Árjegyzékkel és a legkimeritőbb felvilágosításokkal kívántra ingyen és bérmentve szolgálunk.
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A cs. és kir. szab, kölcsönös

tűzkár biztosító társaság
osztrák magyaJ monarchia legrégibb és egyik legnagyobb intézete.

A dijak SO'A-át takarítja meg ki ott biztosit.

Kerületi föügynökség:

Kiár Andor és Neuman Jenő Sátoraljaújhely.

Borterm
elők szám

ára legújabb rendeterü borsajtók, szölőzuzó gépek es perm
etező fec»r.éndök.



A nagymihályi iparos ifjúság 1903. február 7-én 
______________  fix alakítandó „Ifjuxáf/i <hiképxii-alapja jurára ----------------------- 

\i\^\-W\\\í\\\\vá\\. a »Gsillag« szálló összes termeiben

a kassai cs. és kir. 34. qy. ezred zenekarának közreműködésével
sétahangverseny nemzetközi vilagposta, confetti és szerpentin dobálással egybekötött

NAGY KARNEVÁL ESTÉLYTf A

rendez, melyre a I. közönségei ezúton is tisztelettel meghívja
zz z

Beléptid-ij : Szeznélyjeg-y 2 Izorcr^a. : Családjegry -i korona.

FeliÜfizetéseket köszönettel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk.

..............................   KEZDETE ESTE 8 ÖRAKOR. -----------------------

A kik tévedésitől meghívót nem kaptak s arra igényt tartanak, szíveskedjenek ebbeli szándékukat e lap kiadóhivatalának bejelenteni.

..SZARVAS"

SCHICHT-SZAPPAN

Roth és Berger
tűzifa-kereskedőknél 
NAGY-MIHÁUY.

Vasut-utcza.

nagyban és kicsinyben, 
úgyszintén felvágva házhoz 

szállítva beszerezhető

vagy
a legjobb, legkiadósabb és 
azért a legolcsóbb szappan 
Minden kártékony vegyü- 

léktöl teljesen ment.

Mindenütt kapható!
.1 beráxá rláxnál killönöxen ilyyeljen arra. hmm minden 
darab xxappan a „SCIIlt'HT" nérrel éx a fent látható 

rédjt f.itiel, etmikérel légijén ellátru.

Goldstein Adolf 
épület- és diszmil-bádogos 

lámpa, üveg és porczellán kereskedcse 
NAGY-MIHALYON.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemb 

asztali- és függő-lámpákban, 
kave-. likőr. sör és evö-készletekb< n 

alpacca- és nikkel-áruk, majolika Lili díszekben 
barna köedeny és zomanczozott edényekben, 

úgyszintén teljes konyhafelszerelesekben.

Tűzifa megrendeléseket 
kérjük BREUER MÓR úr

hoz intézni..

Hirdetmény.

Homonnán
Dr. Toronszky Elek házában 

fiókot nyitott a
I Gálszécsi Takarék-és Hitelpénztár.

Myoui. Laudt.inau B. kóuy vuyomdAjáb.u.


