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Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

1ÍEOTELEN OStTTÖBTÖKÖ ZtT.
S Z ERKE8ZTO8ÉG:

Ilon m lap Nzellatni rén/.ét illető minden 
közlemény intézendő ■

Fö-utoza 220 sz&m.

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

Egve.» -zam ara 2'» fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetien levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

KIADÓHIVATAL.
Hova az. előfizetések, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők 
Landeeman B könyvnyomdája.

Az iparos baja.
Százszor és ezerszer tárgyalják az ipar 

és iparos bajait, ipartörvény revízióval, szö
vetkezetekkel, baleset-biztosítással, meg más 
csudakenőcscsel akarnak az ipar bajain segí
teni, és e mellett senki sem gondol arra, 
hogy nálunk az iparnak és iparosnak ön
tudatlanul és tudva mindenki ellensége. 
Kezdve a mindenható államon le az utolsó 
dijnokig, az aristokratától le egész a kubi
kosig !

Az állam monopolizál, versenyt csinál 
a magániparnak és pedig oly kiterjedt mér
tékben, hogy a szakmabeli magánipart 
agyonnyomással fenyegeti; az állam nem 
elégszik meg azzal, hogy a saját szükségletét 
fedezze, hogy magát, mint óriási fogyasztó 
a magánipartól függetlenítse, de ezt a ha
táskört túllépi és gyárt péld. cséplőgépeket, 
locomobilokat, mezőgazdasági gépeket, vállal 
vashidakat és szerkezeteket és a magán gép
gyártásnak leghatalmasabb verseny-társa. A 
nyomda-ipart nagyrészt kivette a magán
vállalkozás kezéből és az összes állami és 
más egyéb nyomtatványokat az állami és 
fegyencz nyomdákban készülnek. A fegvenc- 
ipar által pedig a kisipar, főleg a czipész- 
ipar helyzete sulyosbitatik.

Ha az állam valamely szükségletét a 
magánipar utján kívánja fedezni, akkor ár
lejtést ir ki és hogy az árlejtések milyen 
»fényes« kereseti alkalmak, azt mindenki 
tudja. A vállalkozó iparos, a »szerencsés«, 
aki a munkát megkapta, ha előbb nem, de 
mire leszámol rájön, hogy az állam vagy 
a munkaadó igen jó üzletet csinált, ameny-

T A R C A.
Vastagh János uram kalandja.

Vastagh János uramnak igen kényelmes lakása 
van. Udvara minden oldalról körűi van kerítve s 
a lakóház végében, jól eldugva a kiváncsi szemek 
elöl, állanak a négy és ketlábu háziállatok lakásai. 
.1 jegyzőm1, hanem a jegyző is szívesen el-ellátogat 
ide s neki köszönhető az az ujjitás, mely szerint 
a tyúkok ajtaján a levegő folytonos frissen tartása 
végett egy négyszögletű nyilast vágatott.

Ennek következtében e vagy má9 okok miatt 
csakugyan nagyon diszlettek a jegyzöné tyúkjai. 
A mikor másnál még hire se volt a tojásnak, akkor 
nála már kosárszámra volt az istenáldás; a mikor 
másoknál a csirkék még alig tollasodtak. akkor 
Vastagh uram asztalán már meg megjelent a szemet 
gyönyörködtető és inycsiklandoztató rántott csirke.

Egyszer azonban rohamos visszaesés mutat 
kozott a „ty ukászat*  terén. A tojások száma fogyni 
kezdett, a midőn a gondos háziasszony puhatolózott 
a baj oka után, rémülten vette észre, hogy a tyuk 
állomány is megapadt.

„Te János, — szólt be férjéhez — szörnyű 
veszenelem és romlás fenyeget bennünket.“

„Mi az édesem ?“
.Tyúkjaink ezt a vészkiáltást hallatják : 

FERENCZ JÓZSEF KESERŰVIZ

nyiben szép, jó munkát kapott és ha volt 
a vállalkozónak — a saját zsebéből még 
szépen ráfizetett!

A kereseti alkalmak hiánya, a rósz 
gazdasági viszonyok tulon-tul megpuhitották 
már az iparosokat, kik nagyrészt önérzetü
ket vesztve, szárnyszegetten állnak műhelyük 
és üzletük romjai felett.

Mindenki menekülni akar innen s mint 
a patkányok a sülyedó hajót, ugv hagyják 
el e szép hazát, e honnak drága gyermekei I

Az iparosság, mely valamikor gerince 
volt a magyar polgárságnak, sorvad, pusz
tul és elenyész I

Am sokat lehetne még menteni, ha az 
iparos önérzetét fel tudnók ébreszteni, oda 
kiáltván neki: becsüld meg magad, de fő
leg becsüld meg a munkádat! Ne dobd 
oda ingven verejtékes munkád eredményét 
senkinek I

Minden megrendelő, minden vevő, arra 
törekszik, hogy minél olcsóbban jusson a 
kívánt tárgyakhoz, de te rajtad áll te iparos, 
hogy életérdekeidet minden megrendelővel 
szemben a legerélyesebben megvédj ! Gon
dolj nehéz munkádra; gondolj családodra 
és munkásaidra és ne túrd, hogy a neked 
munkádért járó kenyérből, jogtalanul bárki 
letörjön egy darabkát is

Hogy ingyen kívánnak ma minden 
ipari munkát, hogy nincs az ipari munká
nak értéke és becse, annak legnagyobb 
részt az iparos maga az oka, aki meg
hunyászkodva tűr el minden jogtalan nyo
mást a megrendelő részéről. Mert nincs 
meg az iparosban a szükséges energia, hogy

.Pusztulunk, s mint oldott kéve széthull nemzetünk ! 
Bizony, szólt ismét a szót megnyomva, midőn 
férje az idézetnél kelletlenül rázta a fejét, bizony 
pusztulnak a tyúkjaink s nem tudom hová lesznek. 
Egy hét óta mindig krvesebb a tojás. Eleinte fel 
sem tűnt, később azonban gondolkodóvá tett s 
figyelni kezdtem. S azt vettem észre, hogy a tyu 
kok közül egyszer ez. másszor amaz tűnik el. 
Hiányzik már három bóbitás, hat sarkantyus és 
két nagytarélyu tyúkom, két kendermagos és öt 
búbos jércém. Tegnapról mára eltűnt az a szép 
fehérnyaku kappanoin is."

.Terringettét, ez bizony elég nagy baj. De 
hát miért nem szóltál előbb!?"

.Hiszen akartam én szólni, de a napokban 
mindig roszkedvű voltál s féltem, hogy nem szí
vesen veszed, ha zavarlak. Hiszen azóta a nadrág 
história óta folytonosan izgatott és igazságtalan is 
vagy !•

.Ugyan hagyd el azt az átkozott nadrág
históriát .' nem elég, hogy a világ előtt pellengére 
állítottak miatta, hanem még te*  is folyton keseri 
ted vele az életemet."

.Bocsáss meg édes férjem, szólt az asszony 
mentegetőzve, nem akartalak én bántani. De ne 
vesztegessük a szót, hanem gondoljunk hogyan 
segíthetnénk a bajon.

„Jer hát, vegyünk fel a helyszíni szemlét". 

életfeltételeit biztosítsa, hogy létérdekeit 
mindenkivel szemben megvédje I Közte és 
a megrendelő közt már bizonyos harczczá 
vált az alku és ennek csak úgy lehetne ele
jét venni, ha az iparos szabott ára mellett 
határozottan megáll és inkább nem vállal 
munkát, semhogy munkáját dijazatlanul és 
sokszor még hosszú hitelre is a megrende
lőnek adja. 11a kevés a munka az nem oly 
nagy baj még, mintha azt a keveset is ha
szon nélkül és hitelbe készíti.

Mert igen végzetes eszköz ám, a túl
ságos hitelezéssel, nagyobb vevőkör bizto
sítására törekedni! Egy kolozsvári czipész 
egyszer egy ipari korifeusnak arról panasz
kodott, hogy neki 36000 frtnyi követelése 
van a »Kundschaft«-jainál és ha ennek egy 
részét is betudná hajtani, úgy meglenne 
elégedve I

Hát jó iparosaim, azt mondom én, 
hogy aki nem fizet az nem »Kundschaft« ! 
Soh’se féljen az iparos a munkadij.it kérni 
és követelni, mert az a »Kundschaft« a ki 
fizetni nem akar az csak maradjon el; az 
olyan úgy sem segít rajta és legalább a 
további veszteségektől megkímélheti magát 
az iparos.

A mai iparostól sokkal többet kíván 
nemcsak az állam, a társadalom, de maga 
a szakma is, mint azelőtt I Legyen az ipa
ros intelligens, tanult, jó szakember, vegye 
ki a részét a társadalmi életből folyó kö
telezettségekből !

Igen ám, de miként legyen mindez 
lehetséges, ha azok a társadalmi osztályok, 
amelyek az iparosságot foglalkoztatják, az 
ipari munkát meg nem becsülik és illendően

szólt a jegyző hivatalos komolysággal, s a házas 
pár megindult a tvukok felé.

Vastagh uram megtett mindent, hogy a se
tét bűnnek nyomára jöhessen. Megvizsgálta az ól 
falait, padlását, ajtaját s meggyőződött, hogy ott 
ember .se ki, se be". A padlóban azonban néhány 
gyanús vércsep volt látható.

„Megvan, szólt Vastagh uram diadalmasan, 
a tyúkok erőszakos halállal múlnak ki. Keressük 
ovább a bűnjeleket. A falak, a tetőzet, és az ajtó 
érletlenek, hol jöhetett be hát a gyilkos ? — Be 
van e az ajtó éjjelenként zárva? fordul a vizs 
gálóbiró arccal a feleségéhez.

.Minden este magam záróin be" felel a 
jegyzöné.

.Úgy hát kutassunk tovább
S megmozdít a tyúkól körül minden szalma 

szálat, és nem sokára kétségbe vonhatatlanul sike
rült megállapítani, hogy a gyilkos az óltól néhány 
lépésnyire megpihent, s a falon keresztül távozott 
az udvarról.

„D hál ki a gyilkos? kiált fel Vastagh 
uram pathetikus hangon.

„Talán ..."
.Nem szeretem a találgatásokat — szakítja 

félbe a feleségét", én bizonyosságot akarok. A 
gyilkos éjjel dolgozik s én az éjjel meglesem. S 
jaj annak, aki bátorságot vesz magának az én

az egyedül elismert kelle
mes izii természetes 

" ~ hashajtószer. =

munkadij.it


fizetni nem akarják. Mert ez nálunk kész 
betegség! Még gavallér úriemberek is, akik
nek semmi sem drága, ha reprezentációról, 
pezsgőről vagy lovakról van szó, egyszerre 
a legzsugoribb számítók lesznek, ha az ipari 
munkát veszik igénybe !

Már pedig magából a »munkábóla nem 
lehet megélni; annak száz példáját sorol
hatnám fel, hogy iparosok, akik akár több 
segéddel is dolgoztak, számítás nélkül, de 
nagy részvénytársaságok is, melyek óriási 
tőkékkel dolgoztak, mást mint veszteségeket 
produkálni nem tudtak 1

Keresni kell a munka mellett 1 Jövedel
mezővé kell tenni a munkát minden áron 1 
Ha ezt az iparos nem tudja elérni, akkor 
inkább ne dolgozzék s ne vállalja el azt a 
munkát, amiről már eleve tudja, hogy nem 
lesz mellette keresete 1

Tanuljon számolni az iparos, s ne csak 
azt nézze, hogy mibe kerül az anyag, de 
vegve figyelembe, hogy a munkadijakon 
kívül, még házbér, adó, fűtés, világítás és a 
mühelyberendezés kamatai, a munkaeszkö
zök, gépek kopása és< pusztulása, beteg- 
segélvzó, biztosítás stb is számításba veen
dők ; azután még élnie is kell a munkájából, 
családot kell fenntartania, gyermekeit ne
veltetnie kell ; de öreg napjaira is kell gon
dolnia, mert neki nem jár ki a penzió 1

Ha azután megállapította azt a száza
lékkulcsot a mely mellett munkáját, polgári 
haszonnal a megrendelőnek rendelkezésére 
bocsáthatja, akkor álljon is meg a szabott 
ár mellett oly szilárdan, hogy a megren
delő belássa, hogy itt »kitartott« árról nincs 
szó és ha kell, mondjon inkább le a mun
káról, semhogy szabott árától eltérjen.

Ez az egyedüli eszköz, amelylyel az 
iparos a maga alatt sülyedő alapot meg
szilárdíthatja és megélhetését biztosíthatja.

Ha ezt nem teszi, úgy százszor revizinál- 
hatják az ipartörvényt, tehetnek erre vagy 
arra a sebére flastromot, de a kóros szerve
zet azért mégis belepusztul a nagy beteg
ségbe 1

Ifjúsági egyesület városunkban.
Hég hiányzó és minden ízében hazafias 

kulturmissiót teljesíteni hivatott egyesület ala
kult a napokban az áll. iskola tanítótestülete 
lelkes vezetője kezdeményezésével azon célból, 

udvaromra betolakodni s tyúkjaimat pusztítani
S úgy tett a mint mondta. Hogy meg ne 

hűljön, az udvarra néző szoba ablakában helyez 
kedett el, jókora husángot szorongatva a markában.

Szép, holdvilágos < sto volt. Vastagh ut am 
sokáig hiába várt. Már alig birt az álom ellen 
védekezni, midőn éjfél tájban zörejt hallott az ala 
csony kerítés felől. Oda tekintett s ime egy jókora 
rókát látott egyenesen a tyúkól felé tartani, s az 
ajtó nyílásán át eltűnni.

. Anyjok. megvan a gyilkos — kiált Vastagh 
s lelkendezve szalad ki a szobából. Mire azonban 
a pitvarba ér, már végzett a gyilkos és vígan siet 
prédájával a kerítés felé.

Na megállj te cudar ; várj csak alávaló gyil
kos, majd megkeserülöd te ezt Elevenen nyúzlak 
meg s gyönyörködöm kínjaidban !*

E hatalmas hadüzenettel könnyített Vastagh 
uram a lelkén s másnap egyre főzte a terveket, 
hogyan foghatná meg a rókát. S ki is sütötte, 
hogy agyon lövi, kegyetlenül agyon lövi.

Kölcsön kérte a szomszéd mordáját s meg 
töltötte sréttel és vastörmelékkel, hogy annál ha- 
lálthozóbb legyen. 8 hogy az esetleg csak meg 
sebbzvtt vad el ne menekülhessen, elkérte a ha- 
stonbérlö vizsláját s igy felkészülve meghúzódott 
a folyosó egyik oszlopa mellett. Tiirelm-sen várt, 
noha tudja, hogy a mulatság tisztességes náthával 
végződik majd ránézve. 

hogy az ifjúság hazafias érzületét, vallás-erköl
csi életét ápolja, a közhasznú ismereteket ter
jessze s illem és tisztesség tudásra szoktasson 
s hogy felolvasások, előadások s nemesen szó
rakoztató mulatságok és ifjúsági énekkar szer
vezése s főleg a folt Ionos egymással való érint
kezés által tömörülésre serkentse városunk 
ifjúságát.

Az egyesület címe: »Nagymihályi Ifjúsági 
Egyesület*.

Az alakulás eszméjét — a nagyméltóságu 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úrnak 
21.250 1902. sz. alatt kelt rendeleté szerint — 
ugyan meg a mull v október havában vetette 
fel lAi/Aöó- József igazgató, mikor is az ifjúság 
egy-némelyikével k -zölte is ebbeli törekvését. 
Ami akkor elmaradt, most valóvá vált.

F. hó 22-én d u. tartotta meg az ifjúsági 
egyesület alakuló k /gyűlését, melyen a tanító
testületen kívül — elnkön derék igazgatójukkal 

megjelentek az ifjak is elég szép számmal, 
mi által bebizonyították már itt a kezdet-kez
detén is azt, hogy a magasztos célt megértve, 
akarnak vállvetve munkálkodni az egyesület 
felvirágoztatása körül. Addig is azonban inig 
az alakulás eredményét olvasnék, lássuk az 
egyesület rövid szervezését.

Tagjai háromfélék u. m.: alapitó-, rendes
és pártoló tagok. Alapitó tag az, ki egyszers- 
mindenkorra 20 koronát befizet; rendes tag 
minden magyar honos, tisztességes, Írni és 
olvasni tudó ifjú, kik tagsági dijat nem fizetnek; 
s pártoló tagok végül azok, kik évi 2 korona 
tagsági díjnak 3 éven át való fizetésére magu
kat kötelezik. Az egyesület összejöveteleit min
den vasár- és ünnepnap d. u. 2 órától s pén
teken 8 órától tartja az áll. iskola uj épülete 
egyik termében, ide nem számítva azonban a 
kedd és szombaton este 8 órától tartani szo
kott énekkari órákat. Az egyesület ügyeit az 
egyleti atyákkal egyetemben a tagok közül 
választott tisztviselők és választmány intézi. 
Az atyák száma f>, tisztviselőké 7, választmányi 
tagoké 7. Az egyesület tulajdonképeni vezetője 
az áll. iskolai igazgató. Az egyleti atyák csak 
az alapitó és pártoló tagok sorából választhatók. 
Az összejöveteleket, a választmányt és a köz
gyűlést az igazgató hívja össze. Az egylet ki
adásait az alapitó, tagsági dijak kamatai és a 
pártoló tagok tagsági dijai, valamint az egye
sület rendkívüli jövedelmei képezik.

Ez a szerezet kibővítve az egyesület alap
szabályait foglalja magában, mi az alakuló 
gyűlésen felolvastatott, megmagyaráztatott és 
megértve egyhangúlag fogadtatott el.

Következett ezután a gyűlés tárgysoroza
tában az egyleti (atyák választása. Ilyenekül 
egyhangúlag Pólányi Géza, Füzesséry Tamás, 
Fuchs Ignác dr., Buzay Gusztáv, Rontsinszky 
Ágoston és Malatinszky urak választattak meg,

Végre éjfél tájban megjelent a róka. Óva-
tosan közeledett a kerítés felöl s az udvar köze
pén megállt és sz iinatolt. .Itt a kedvező perez*
gondolta a inintaj- •gyző s a következő perezben
irtóztató dörrenés v rte fel a jegvzőnét édes áltná-
ból. Jerikó falai bi zonyosan összeomlottak volna a
nagy durranásra. - a róka azonban eszeveszetten
futott a kerítés fel. a vizsla meg utána.

Vastagh urai: szivet elöntötte a keserűség.
Hát még ez a terv se sikerüljön? Hát az a go
nősz, az a tolvaj. agy il kos kifogjon az ő minta
eszén? Nem. és • • rszer nem 1 Hiszen a másik
cső is megvan tol o I Rajta tehát, most vagy
soha 1 S a második ővés is eldördült, én — a róka
eltűnt a kerítés n •gött. a vizsla pedig vérében
fetrengve terült el az udaron.

A vér láttára fhüit a miníajegyző tüzes vére
s felejtett tyúkot, í kát és bosszuállást. < hlaszaladt
a nyöszörgő vizslái z. mosogatni kezdte a sebeit, 
de hiába volt minden gond, minden ápolás, az 
okos állat szeme int gtört, szívverése elállt. A bérlő, 
kit \ aM.igh nyomban értesített a szerencsétlenség
ró . ügyeik iséggel és ostobasággal vádolta a minta 
jegyzőt, s nem győzte eleget mondani :

• Ez volt a legjobb vadászkutyám soha se 
volt ennél több vadászkutyája s a szamarak ett 1 
is megfősz’inak

A mintajegyző kénytelen, kellelleu eltűrte a 
legkevésbé sem hizt lgö címet, azt vélve, hogy igy

miről jegyzőkönyvi kivonattal tudósitandók s 
felkérendők, hogy azt elfogadni szíveskedjenek.

Majd az egyesület tisztikarát választották 
meg Mégpedig elnök : Tocskó Gyula, alelnök : 
Fáber Ferenci, jegyző: Bellák Gusztáv, pénz
táros: Mulia János, könyvtáros: Hlavács Gusz
táv, gazda; Kákos György, segédgazda : Grieger 
József.

Az ifjúsági egyesület válaszsmánvát a meg
jelentek közül 7 tag beválasztásával tették tel
jessé. Választmányi tagok lettek : Szlavatinszkv 
Antal, ('.lilék Izidor, Schwartz Henrik, l'edor- 
csák János, Miskánics József, Steinhardt Ignác 
és Kirnág János.

Az nj könyvtáros teendői bevezetésére
I.ászló  E. Flóris tanítót kérték fel. Az egyesü
let énekvezére pedig Istáin Sándor lett.

Az igv 32 taggal megalakult ifjúsági egye
sület érdekében az áll. iskola tanitó-testülete 
az egyesület tagjaival egyetemben azon bizal
mas kérelemmel járul városunk minden szép, 
nemes és jó iránt lelkesedni tudó nagyérdemű 
közönségéhez, hogy az egyesület működése iránti 
rokonszenves érdeklődés mellett ajándékozza 
meg jóindulatával azon fiatal egyesületet, mely 
kis magból remél terebélyes fává fejlődhetni.

—r.

VEGYES HÍREK
— Áthelyezések. A kassai kir. Ítélőtábla 

elnöke Lavotha Ödön nagvmihályi kir. járásbiró- 
sági joggyakornokot az eperjesi kir. törvényszék 
hoz, Dr. Pólányi Géza kassai kir. járásbirósági 
joggyakornokot pedig a s. a. újhelyi kir törvény
székhez helyezte át.

— Közgyűlés. A nagvmihályi takarékpénz 
tár ipar és kereskedelmi bank f. évi közgyűlését 
az intézet tanácstermében f. évi március hó 4 én 
d. e. 10 órakor tartja meg.

— A nagymihályi kereskedelmi és 
hitelbank igazgatósága e hó 9 én töltötte be a 
Weinbfrger Sámuel elhalálozásával megüresedett 
igazgatósági elnöki tisztséget. Az igazgatóság az 
eddigi alelnököt Dr. Widder Márkot választotta 
meg elnökévé, alelnökké pedig Weinbtrger Arthur 
földbirtokost.

Segédjegyzó választás. A Reutter 
Rezső távozásával megüresedett segédjegyzői állást, 
melyre a főszolgabíró a pályázatot már kihirdette, 
a város képviselőtestülete március hó 11-én tartandó 
ülésében fogja betölteni.

— Utolsó farsang. Bár a tél folyamán 
ez évben épeuséggel nem voltunk bálok és mulat
ságok híján, az utolsó farsangot is megtartottuk. 
Mint rendesen ez idén is húshagyó kedden este 
a kaszinó tagjai szép számban gyűltek össze a 
Barnai szállóban, a hol vígan mulatozva búcsúztak 
el Karúéval hercegtől.

megmenekül a komolyabb következményektől. D® 
nagyon csalódott. Az árendás 100 forintot kért a 
vizsláért s Vastagh uram mii tehetett egyebet, 
mint hogy a hallatlan összegről kötelezvényt adjon : 
ebben a szerencsétlen róka kutyaügyben csak nem 
akart — ó, a miníajegyző — járásbíróság elé 
kerülni.

Hogy azonbaii a gonosz róka több kárt ne 
tehessen, becsinálta a tyúkól ajtajának a nyílását. 
S hogy a róka meg nem kapott bundájáért, s a 
100 írtért némileg kárpótolva legyen, a vadász 
kutya bundájából ágyelözöt csináltatott. Olt lát
hatja mindenki Vastagh ur ágya előtt. 8 ha valaki 
kérdi, miként jöttek Vastaghék arra, a gondolatra, 
hogy e célra kutyabundát használjanak. Vastagh 
ur vérben forgó szemmel tekint a kérdezőre, de 
ha a kérdés mögött nem talál rejtett gúnyt, vagy 
célzást, feleségére tekint, a ki ezután igy válaszol : 

.Ezelőtt hat évvel tolvajok akartak betörni 
az irodába, de Leó ébersége következtében ku
darcot vallottak. Az egyik gazt inber azután bosszú
ságában leütötte a h". állatot. S mivel a Leó, igen 
kedves kutyánk volt, mi emlékül ezt az ágyelözöt 
csináltattuk a bundájából. Szegény Leó !“

S a szegény Leó hallgatt s nem szól erről a 
rokavsdászalról vagy mint a környékbeliek 
mondják — minta vadászatról, mely neki az éle
tébe került.

Köri.



A nagymihályl önsegélyzőegyesít- J 
let e ho 22 én tartotta meg V. évi rendes köz 
gyűlését a városháza tanácstermében, a tagok élénk 
részvétéi*  mellett. Dr. Gliick Samu intéző igazgató 
a közgyűlést megnyitván, fölolvastatta az egyesit 
let 1902. évi zárszámadásait. Eok szerint az 
egyesület tagjainak száma 1902 ben 117 el emel 
kedett, úgy. hogy most egy egy heti befizetés 
majdnem 1100 koronát tesz ki. Az egyesület 
váltótárcája 42 683 K. 32 f.. kötvény kölcsön álló 
inánya pedig 13.283 koronával emelkedett. Az 
üzletrész befizetések összege 41807 koronával 
emelkedett s az egyesület saját tőkéje ez idő sze 
rint jóval meghaladja már a 170,000 koronát. A 
közgyűlés ezután B.irnai Andor indítványára kö
szönetét szavazott az intézet vezetőségének és tiszti 
karának az elért szép eredményért.

Még a f. év végén feloszló I. évtársulat fel- 
számoló bizottságát választották meg ^Barnai Andor. 
Friedman Mihály és Müller Ignác) s ezután elnök 
a közgyűlést több tárgy hiányában bezárta.

E helyütt közöljük, miszerint az I. évt. tagok 
üzletrészenkint 2 kor. 16 fillér, a 11. évt. tagok 1 
kor. 68 fillér, a 111. évt. tagok 1 kor. 20 fillér, a 
IV. évt. tagok 72 fillér, az V. évt. tagok pedig 24 
fillért kapnak osztalékul az 1902. évi üzletévre.

— A nagymihályi közkórház betegei
nek létszáma 1903. január 1 én 81 volt, január 
hó folyamán felvétetett 76, ápoltatott tehát össze 
sen 157 beteg 2435 ápolási nappal. Elbocsájtatott 
január havában 79, meghalt 6 s igy február 1 én 
a létszám 72 volt s igy 9 el kevesebb mint a 
mull év végén.

— Kilépő képviselőtestületi tagok. 
Nagy Mihály város képviselőtestületének választolt 
tagjai közül a folyó évben mandátumuk lejárta 
folytán kilépnek: Barnái Andor, Bartus Boldizsár, 
Brügler Benjámin, Buzay Gusztáv, Frőhlich Gyula, 
Görgey Géza, Palicska János, Rontsinszky Ágoston, 
Szirmay József, Tirpák János, Vaszily János és 
Dr. Widder Márk. A kilépők helyébe, valamint 
Dr. Kerekes Pál, Nagy’ György, kik városunkból 
elköltöztek, úgyszintén Bujdos István és Bérezik 
József elhaltak helyébe uj képviselőtestületi tagok 
lesznek választva.

— Csaló kéregetök Egy idő óla a kére 
getők száma városunkban igen gyakran keresik 
sik fel különösen az intelligens osztályt és hivat
koznak jó hangzású nevekre, mint a kik figyel
mébe ajánlják a közönségnek az illetőket. Fel
mutatva a gyűjtőivel is, a melyet önmaguk töl
tenek ki és egyes adakozók részéről bevezetéskép 
jelentékeny adományokat tüntetnek fel, hogy ezál
tal tévútra vezessék a jóhiszemű közönséget és 
nagyobb adakozásra bírják. A csalás ezen módja 
mm újkeletű már, mégis óva intjük ezen szédel
gőktől városunk lakóit és tanácsoljuk, miszerint 
ily esetben tartóztassák le az illetőket. A könyö
rületes.ég örve alatt csak nem fogunk eltűrni ily 
gálád visszaéléseket.

— Vármegyei közgyűlés. A törvény- 
hatósági bizottságnak február 23-án megtartott köz
gyűlése szokatlan népes volt. A vármegye szomorú 
sensátiója vonzotta a bizottsági tagokat. Dókutf Gyula 
alispán a legkisebb részletekre kilvrjcsztőleg adott 
fi lvilágositásl a gyámpénztári sikkasztás eddigi 
vizsgálatáról és jelentette, miszerint saját hatás 
körében a pénztár kezelésével és ellenőrzésével 
megbízott tisztviselők ellen a fegyelmi vizsgálatot 
tirendelte, a mely foganatban van.

Az árvaszéki ülnöki állásra ifj. liajunz József, 
a j« gyzői állásra Dr. Stentgy'fryyi Zoltán, az újhelyi 
usolgabirói állásra gr I Hof i Viktor lett meg 
választva.

— A sorozás elhalasztása. A m. kir. 
honvédelmi miniszter 4345. számú rendeletével az
1903. évi fősorozást további intézkedésig elhalasz
totta és megtartását a folyó évi április 1 tol május 
hó 31 óig kilátásba helyezte. A miniszteri rendelet 
Z- inplénvármegye alispánjához tegnapelőtt érke
zett le.

— Adófizetés iránti megíntés. Az adó 
hivatal felszólítja mindazon adózókat, kik folyó 
évi I. évnegyedi adójukat, haddij , útadó és ipar
kamarai illetéket, szőlődézsma vakságukat slbbi, 
melyek 1903. február hó 15 én befizetendők h itek 
volna, most már nyolc nap alatt, járulékaikkal 
együtt, különbem végrehajtás terhe mellett tízes 
sók be.

-- -4 M Alexa és vidéki hit el szövetke
zet f. évi február hó 22 én tartotta meg évi ren
des közgyűlését. Az igazgatóság és felügyelő 
bizottság jelentésének tudomásul vétele után a 

f*  lm« nlvénv megadatott és az igazgatóságnak mű
ködéséért a közgyűlés köszönetét mondott. A hitel 
szövetkezet áldásosán működ k, nagyban növeli 
a takarékossági hajlamot és tagjainak hiteligényeit 
úgyszólván teljesen kielégíti.

— PAlyAzat. A nagymihályi általános ipar 
testületnél egy 400 korona évi jav dalmazással 
járó titkári állás üresedésben van. A pályázatok 
az ipartestület elnökségéhez március hó 1 ig adan
dók be.

— A mexólaborezi takarékpénztár f. 
hó 1 én megnyílt. Az aránylag rövid idő alatt is 
igen nagy és kedvező forgalomnak örvend. A fej 
lődő viszonyokból Ítélve, a takarékpénztárnak ör
vendetes jövőt lehet jósolni.

— Iskolalátogatás. A mull napokban 
lltregzzátzy tanfelügyelő a Varaiméi vidéki iskolá
kat látogatta sorra és Szedltszke, Krucsó, Koma 
léc és Aranyos Patakon tárgyalt állami iskolák 
szervezése tárgyában. E helyeken iskola nincs s a 
kivándorlás főfészkében valóban elkelne egy-egy 
jó áll. iskolai úgy nemzeti, mint kulturális szem 
pontból.

Anyakönyvi kinevezés. A belügyi 
minister Gyarmathy Sándor segéd jegyzőt az alsó 
hrabóczi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető 
helyettessé nevezte ki.

Kel ség segély. A király Gregorovits 
Mihály nyug, izbugva rád vány i és Gönlér György 
izbugya-hosszumezői néptanítóknak 30—30 korona 
segélyt adományozott.

Nagy-M ihály virilisei. A város leg
több adófizető tagjai közül az 1886 XXII. t. ez. 
alapján a képviselőtestületbe kisorsoltak névjegy
zéke: Gróf Sztáray Sándor 10300 K. 02 fillér 
adó után, Sulyovszky István 1409 K 08 fill. (ügy
védi oklevél) Czibur Bertalan i’54 K 02 fill. 
(gyógyszerészi oklevél Strömpl Gábor 784 K 62 
fill. Tolvaj’ Imre 730 K 22 fill. gyógyszerészi 
oklevél) Müller Bvrnát és Fiai 728 kor 92 fillér, 
Oppitz Sándor 677 K 24 fill. (lelkészi oklevél) 
W idder Lázár cég 602 K 17 fill. Lipinszky Manó 
593 K 86 fill. Bucsinszky Lajos 569 K 36 fill. 
Horváth Sándor 498 K 79 fill. Baján Imre 493 K 
10 fill. gazdasági oklevél Stark Hermán 486 K 
38 fill. Kiéin Lipót 479 K 12 fill. Landesman 
Vilmos 475 K 77 fill. Polányi Géza 438 K 60 fill. 
(ügyvédi oklevél), Spiegel Bernát 418 K 67 fill. 
özvegy Richtzeit Zsiginondné 401 K 64 fill. Löff- 
k r Noa 390 K 60 fill. Dr. Glück Samu 386 K 
60 fill. (orvosi oklevél) W’einberger Arthur (Va 
rannó Csemernye 380 K 62 fill. Stadler Mihály 
360 K 02 fill. (gazdasági oklevél).

Ezen névjegyzék a törvény értelmében mai 
napon 5 napi közszemlére lett ’.itéve és a netáni 
észrevételek a városházán megteendők.

— a4 fizetésrendezésról szóló törvény 
javaslatot a pénzügy miniszter f. hó 14 én nyuj 
totla be az országgyűlésnek. A javaslat szerint a 
tisztviselők helyzete tetemeseu javulni fog. Az 
állami tisztviselők legkisebb fizetése 14<>0 korona 
lesz. Az állami tanítói személyzet tagjai, bár 
állami tiszív iselok, de fizetési osztályba nem tar 
tozuak, hanem kilenc csoportba vannak beosztva. 
Az elemi iskolai tanítók 5 évig mint segédtanítók 
1000 korona évi fizetést kapnak s csak az 5 évi 
szolgálat után neveztetnek ki rendi, tanítókul 
14(Kj korona Hűtéssel, mely 5 évenkint 1<K.> koro
nával 30 évi szolgálat után 2000 koronáig emel 
kedhetik. A kisdedóvónok alapfizetése 900 korona 
5 évenkint ÍOO koronával 30 év alatt 1500 koro 
náig emelkedik. A polgáriiskola rendes tanítók 
alapfizetésé 2<MM• korona, mely’ 25 szolgálati év 
után 4400 koronáig emelkedik. A tanítóképzőin 
tézeli, a gymnasiumi, felsőbb leányiskolái rendes 
tanár alapfizetése 2600 korona, mely 5 szolgálati 
év után 3200, 10 év után 38(X) korona. 15 év 
után 4400, 20 év után 5000 és 26 év után 5600 
koronáig növekedik. Az indokolásban kijelenti a 
kormány, hogy az államra a ervezett illetmény 
szabályozás folytán háruló nagy megtcrheltetést 
tovább fokozhatónak nem tartja és következéskép 
a javaslat pénzügyi ken tén túl terjeszkedő min
den további törekvést olyannak tekint, a melyhez 
nem csatlakozhatik és a melynek érvényesüléséért 

a felelőséget cl nem vállalja. Kiemeli még azt is, 
hogy az állami elemi iskolai tanítóknak a mai 
jellegű iskoláknál eltöltött szolgálataik méltányosan 
beszámíttatnak.

— Mindenki tudja, hogy a Mautáiwr-féle 
impregnált takarmányrépamag a legnagyobb ter
mést adja, hogy konyhakerti magvaiból a legjobb 
főzelék és zöldség terem és hogy virágmagvaiból 
fakad a legszebb virág. — Szóval a Mauthner- 
féle magvak a legjobbak, készletei a legnagyobbak 
és árai igen olcsók.

— Szerkesztő változás. A kassai „Felső- 
magyarország*  szerkesztője, dr. llohtnautr Ignácz 
régi jeles ujságiré) lett. Elődje, ifj. Madarázz János 
Kassán uj politikai napilapot szándékszik alapítani.

— A jó kávé! Melyik háziasszonynak nem 
képezi büszkeségét, ha jó kávét találhat asztalára ? 
Sajnos, gyakran a legjobb kávéfaj kétes értékű 
pótkávéval elroutatik. a miért azután a kávéfajt 
okozzák. A Kathreiner féle Kneipp maláta kávé 
mint legkiválóbb izű és egyúttal olcsó pótkávé a 
babkávéhoz, nemkülömben ennek helyébe mint 
legjobb pótlék ajánlható. A Kathreiner-féle külön
leges eljárás utján a babkávé kedvelt zamatát 
nyeri, miáltal a kávéitalt enyhébbé és kelleme
sebbé teszi, és az egészségre nézve előnyössé válik. 
Aki tehát a Kathreiner előnyeit magának biztosí
tani óhajtja, ügyeljen saját érdekében a bevásár 
lásnál az eredeti csomagokra, a melyek a ,Kath
reiner*  nevét és a .Kneip páter*  védjegyet viselik. 
Azt, a melyet nyitva mérlegelve és hamisan mint 
Kneipp kávét árusítanak, rendszerint nem más mint 
közönségesen pörkölt árpa vagy rossz maláta, de 
sohasem Kathreiner.

— A Pesti Napló. Magyarország legrégibb 
napilapja, mely ötvennegyedik évfolyamába lépett. 
A régi nagyomnyaihoz 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 
közeli tünk minden terén, társadalmi, irodalmi, mü 
veszeti és közgazdasági kérdésekben a hazafias és 
művelt magyar közönség kedveltjévé 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, évröl-évre elő
fizetőinek karácsonyi ajándékul adott: Madách 
.Ember tragédiája-, .Arany balladái*  Zichy’ Mi 
hály rajzaival, _Bánk bán Album-, „Himfy-Album*  
s a nKöltők 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 egy félévre 
előfizet s magát kötelezi, hogy egy további féléven 
át előfizető marad, mig a készlet tart megkapja a 
Zichy Albumot. Az előfizetések a lap kiadóhivata
lába, Budapest, VI., Andrássy ut 27. szám kül
dendők

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

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József.
Főmunkatárs : Dr. Kellner Mihály. 

Kiadó hivatali művezető Landai Joseef.

Minden ember
ismeri értékét egy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nelkülözhetetlen tárgynak, mint egv finom párisi 
női brosche Sirnili briliánsokkal, 1 pár fülbevaló 
Simi i briliánsé kai, 1 garnitúra kézelő- és ing
gomb doubl-aranyból és pátens zárral, pompás 
gyűrű imitált ékkővel, finom nyakkendő tű, finom 
zsebkés különfó pengékkel, pompás négyrétű 
zsebtentatartó, toalett tükör etuiban, 3 finom zseb 
kendő, szép szivMrszipka bmustyán szipókával, 20 
hasznos Íróeszköz és még 350 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbot az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közvetlen 
1 frt 90 krajcár utánvéte llel az első beszerzési 
forrásból: R. Kiéin Krakkau. Nem tetszés esetében 
a pénz visszaadatik. A rendelőnek pontos címe 
kéretik.

Egy 8 ló erejű

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

kiadóhivatalban.



MAKAHUSZ FELIXNÉ
az ungvári m. kir. BAbaképző lntéz.« tl»en 

kitűnő sikerrel végzett
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A t. építkező közönségnek, valamint a 
t. építész urak szives figyelmébe ajánljuk 
kiválóan jó minőségű

FEDORCSfíK JÁNOS
úri- és női czipész Nagy-Mihály, Béres-utcza.

Tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, miszerint helyben Béres-utcza 
egy a mai kor igényeinek mindenben megfelelő • Mész
úri és női czipész műhelyt készletünket a legjutányosabb árak mellett.

nyitottam és azon kellemes helyzetben vagyok, hogy’ férfi- és női lábbeliket 
a legizlésesebb és legszolidabb kivitelben készíthetek.

Több évi működésem kazánk nagyobb városaiban szakmámban való tel
jes jártasságot eredményezett számomra s a n. é. közönség támogatása mellett •

Tisztelettel

Schwartz és Számét
•

•

azt a legteljesebb mértékben érvényesíthetem is.
Szives támogatásért esd ^ecLorosák János

úri- és női czipész.

• • • • • • • • •

mész nagykereskedők

Nagy-Mihály, a „CSILLAG ‘ épületében.

1

okleveles szülésznő
lakik :

Nagy-Mihály. Selvem-utcza 42.

Bérbe adó
a Béres-utczában egy bolthelyiség lakás
sal együtt április hó i-töl. — Bővebb 
felvilágosítást ad

KOZMA MIHÁLY, 
háztulajdonos.

SCHICHT-SZAPPAN

„K U L C S“..SZARVAS" vagy

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

léktől teljesen ment.
ír—0

Mindenütt kapható!
.1 bevásárlásnál különösen ii<f tjeljen arra. Iuhjij minden 
darab szappan a „Stíl H'HT" nérrel és a fent lát hat ét 

rédjeyiiek egi/ikérel let/i/en ellátva.

SCHOTTOLA ERNŐ
a gummigyártás meghonosítója

B”2^FEST, -A_3ad.rá.ssj--iá.t 2. szám.

A sz ili .belli tavaszi munkálatoknál legfontosabb két eszköz, 
u. ni. szöllometszö ollók és Ojtökések legmegbízhatóbb be
vásárlási forrása.

Szöllometszö ollók kaphatók egés/ell öntött aczélból jót
állás mellett.

Szolloojtókések legfinomabb solinueni gyár*mánv,  drez
dai modell, jótállással.

..DUPLEX” gutnmi ojtószallag a legmegbízhatóbb kötőszer 
fás és zöldojtáshoz. gyári árban.

Kimerítő képes árjegyzék ingyen és bérmentve küldetik meg.

1 iirdetmény.

Homonnán
Dr. Toronszky Elek házában 

fiókot nyitott a 

Gálszécsi Takarék- és Hitelpénztár.

A kinek kertés/eti munkálatokhoz ügyes 
szakértőre van szüksége, a ki udvarát Ízlése
sén parkiroztatni akarja, forduljon

LEDERER ALBERT
mukt í tészhez Nagy-Mihálvon, Verbócz-utcza 
10. szám A nevezett gyümölcs- és rózsafák 
ültetését is elvállalja, szőnyeg kertészethez ért 
és mindenféle a kertészeti szakba vágó mun
kát elvállal. Kes/it friss virágokból menyasz- 
szonyi csokrokat és ízléses koszorúkat.

Laudvtuuau B, könyvnyomdájában.

Tej eladás.
Negyven darab fajtehéntől nyert tej 

kapható naponként jutányos teltételek mel
lett. — Bővebb felvilágosttás nyerhető a

Komanyai bérgazdaságnál 
l’omanya, u. p. Z.-Butka.

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

Intelligens urak foglalkozásukra való 
tekintet nélkül, minden állással össze
férő mellekjövedelemre 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.
Ak’k erre vállalkozni hajlandók küldjék pon
tos citntnel ellátott ajániataikat. Ini'Ivek rög
tön továbbutalnak Mellekjövedelemjei alatta?. 

..ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ" hirdetési osztályához 
Budapest VII.. Erxaébat-korut 54.


