
Nagy-Mlhily, 1903. április 2. ±■4. ezéizxx. VIII, évfolyam.

Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.
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SZERKESZTŐSÉG: 

llov» * lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő ; 

Fö-utoza 220 szám.

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

Egye*  szám ára 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-tér soronkint 40 fii.

KIADOHIVATAL :
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

A nö joga.
A forrongó társadalom problémái kö

zött mind nagyobb jelentőséget vindikál 
magának a nő jogának kérdése s most már 
Magyarországon is ott tartunk, hogy ma
holnap nekünk is kell majd foglalkoznunk 
e kérdéssel az állam és társadalom törvénye 
szempontjából.

Franciaországban, amely mindenben, 
úgy a nők jogának kiterjesztésében is az első 
haladó lépést tette meg, ismét hullámokat 
ver a mozgalom a nők jogának érdekében. 
A gyenge nem politikai jogokat követel, 
szavazni akar a kamara jelöltjeire s helvet 
is akar foglalni benne, hogy közvetlenül 
részt vegyen az ország sorsának intézésében. 
A francia példaadásnak Európában a leghí
vebb követője Magyarország s igy kétség
telen, hogy a párisi mozgalom szele előbb- 
utóbb el fog jutni hozzánk is és sorakozni 
fognak lányaink és menyecskéink, hogy uj 
jogokat vívjanak ki maguknak, melyek ed
dig csak a férfiakat illették meg.

Foglalkozzunk tehát kissé ezzel a fe
lette érdekes problémával, melyről manap
ság már minden intelligens nő tudomással bir.

Látjuk, hogy a politikai jogokon kívül 
minden jognak birtokában van a nő nálunk, 
az elmaradottnak mondott Magyarországon 
is. Néhány év előtt adták ki a ministeri 
rendeletet, amely szerint a nők érettségit 
tehetnek s az egyetemi diplomát is meg
szerezhetik. Nagy örömrivalgással fogadták 
országszerte e kétségtelenül liberális szellem
től áthatott rendeletet, elmúlt néhány esz

TARCA.
Tavaszi korzó.

Megérkezett. Oly szép, oly kedves. Rózsa - 
piros arcát mindenki gyönyörrel nézi, derült sze
méből áradó fénysugarak minden arcra az öröm 
vidámságát hintik. Mint minden gyermek, ő is 
szeszélyes. Ma haragszik, holnap mosolyog, egy
szer nevet, máskor sir. De azért sonkisem harag 
szik rá, hiszen szeszélye is szép.

Igen általános az öröm, hogy végre meg 
született a természet legszebb gyermeke: a tavasz. 
Az idén sokáig kellett reá várakozni. Tél apó, 
deres szakállával nem akart távozni, itt ma*  
radt soká közöttünk mindenki boszuságára, mig 
végre győzött a kikelet s a komor, mormogó vén 
apó elsántikált odújába, hogy helyet adjon utódjának.

Uj élet, uj kedv.
A cigány, ki zeneszóval űzte el sokszor a 

tél unalmát, szögre akasztotta a hegedűjét. Nincs 
a ki hallgassa, nincs a ki táncoljon rá. A keres
kedő is félretette a kirakatából a farsangra emlékez 
tető kelméket s uj ruhába öltöztette a kirakat viasz
bábját ; a báli toilette, mely oly sok hölgy szivé
ben költötte fel az irigység démonát, bevégezte 
szereplését, hogy helyet adjon a tavaszi pipere 
cikkeknek. 

Nézzünk egy vidékit, ki csak néhány hét óta tar 
tózkodik a fővárosban s látni fogjuk, mily gyor
san végzi rut munkáját a fővárosi lég. Az üde pir 
eltűnik az arcáról s helyét az a sárgás f hór szin
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tendő azóta és látjuk az eredményt. Az ered
mény annyi mint semmi. V.,n néhány hölgy 
doktorunk, akinek felette gyarló a prakszisa 
és számos hölgytanárunk, akiket nem közép
iskolákban, hanem leányiskolákban helyez
nek el. Hogy miért? Kérdezzük mega szak
embereket arra nézve, alkalmasak-e diplo
más hölgyeink magasabb iskolákat látogató 
fiatal emberek oktatására ? Mig a leány
iskolák zsúfolva vannak, a gimnáziumok és 
reáliskolákat szerfelett gyéren látogatják a 
kisasszonyok s lehet, egy-két év múlva nem 
is lesz hölgy tanulója a magyar közép
iskolának.

Tehát nagyon tévedtek azok, akik az 
említett rendelettől egy újabb kor pirkadását 
várták. A hölgyek nem mennek tudományos 
pályára s egy megfelelő férjet többre becsül
nek tiz doktori diplománál.

Már most gondoljuk meg, hogy szol
gálatot teszünk-e a teljes egyenjogositással 
a gyöngébb nemen ? Bizonyára nem. Ellen
ben feldúlnánk a férfiak életét is. Mert a nő 
természetes hivatása az anyaság, mely őt a 
munkában s a világ előtt való szereplésében 
megakadályozza. De akadályozza ebben az 
anyai kötelesség és az otthon is. A gyer
mekek nevelése és a háztartás rendben tar
tása igénybe veszi az asszony minden idejét, 
mikor fungáljon, mikor szerepeljen tehát. 
Ott, ahol az asszony fungál és szerepel, 
rendszerint boldogtalan a házas élét s a 
családi otthonban nincsen semmi a rendjén. 
Még a gyermekek is elromlanák ott, ahol 
nem állanak állandóan a hűséges anj’ai szem 
éber őrizete alatt.

A tavaszi napsugár bekandiká’ a téli mulató
helyekbe, tánctermekbe, kávéházakba s csábitólag 
hívja az embereket a szabadba, kik persze nem 
tudnak e csábnak ellentállni.

„Ki a szabadba, 
Nézni a tavaszt.-

De az a baj, hogy a fővárosban nem valami 
sok látható a tavaszból. Lombos fasorok, virágos
kertek itt az ábrándok világához tartoznak. Van
nak úgy n kertek, meg fasorok is (ha ugyan en
nek lehet nevezni az apró fácskákat); de ezek 
mind csak olyan „nesze semmi, fogd meg jól" 
félék. Mi az Erzsébet sétány, városliget, múzeumi 
park s a többi apró kertecske a bécsi Práterhez, 
Augartenhez, Stadt parkhoz képest ? Pedig hogy 
eped a fővárosi polgárság egy kis „zöld" után * 
Mily sokért nem adná, ha nyárban, midőn le
nyugszik a nap s izzó súg. rai helyett a hold tekint 
szelíden a hüs szellő után vágyakozóra: balzsamos 
üde levegői szívhatna tüdejébe! De hiábavaló a 
vágy.’ Tiszta jó levegőt csak kis mértékben élvez
hetni Budapesten. A természetet még nem tudtuk 
eléggé behóditani a házsorok közé

A fővárosi levegő pusztítja az arc rózsáit.

Aki pedig ezen érvek ellen azt hozza 
fel, hogy nem muszáj férjhez menni a nő
nek s nem muszáj anyává lennie, az vét a 
természet törvényei ellen és a legnagyobb 
erkölcstelenséget hirdeti. Franciaország bizo
nyára nem panaszkodnék annyira a francia 
anyák terméketlensége miatt,ha nem oktroyalt 
volna a nőkre »jogokat«.

Itt nálunk különösen a fővárosban a 
nők valósággal elárasztják a kishivatalnoki 
pályát. Nincs üzleti iroda, ahol kisasszonykák 
ne lennének alkalmazva s a hivatalokban is 
Yost Micik kopognak az írógépen. S mi en
nek a következménye ? Az, hogy százával 
járnak az aszfaltos utcákon az intelligens 
proletárok, akiket a 15—30 forintos fizetés
sel dotált leányok kifosztják a kenyerükből. 
Ezek a leányok ha otthon ülnének, vagy 
varrnának is megélnének, még jobban mint 
az irodai másolás után, de mert 100 
és 200 percenttel olcsóbb áron dolgoz
nak, őket alkalmazzák az irodákban a férfiak 
helyett. Ez a fő oka annak, hogy az intel
ligens proletáriátus nyomora sokkal nagyobb, 
mint a munkás proletáriátusé.

Hát ez az áldásos hatása a nőemanci
pációnak. a nők munkakörének és jogainak 
kiterjesztésének.

Mindenütt ahol a nő a férfi jogait és 
kötelességet gyakorolják, félszeg, helytelen 
állapotokat találunk s ha ehhez még a poli
tikai jogokat is megadnák a nőknek, egészen 
felfordulna a világ.

A nő teste gyengébb, agya könnyebb 
mint a férfié. Van néhány csillogó kivétel, 
vannak és voltak lángelméjü asszonyok, de

foglalja el, melyet „úri szin"-nek szoktak nevezni.
De hiábavaló a sopánkodás. A fővárosi pol

gár örül most a tavasznak, annak az enyhe leve
gőnek, mely beárasztja az utcákat. Tele van sétálók
kal az Andrássy ut, meg a Váci-utca is.

A Váci-utca.' Ki ne hallott volna már a Váci
utcáról ? Jó magam, mikor még amolyan ábrándozó 
diák voltam, roppant érdeklődéssel olvastam azokat 
a beszélyeket, melyekben a váci-utcai regényes 
történet van leírva s nem is tekintettem jóra való 
regény hősnek azt, ki nem szerepelt a Váci utcán. 
De nemcsak az ábrándos diák, hanem a legtöbb 
vidéki, ki inég nem járt Budapesten, roppant re
gényes helynek képzeli a főváros leghíresebb utcá
ját. Titokteljes légyottokat, érdekes kalandokat fűz
nek nevéhez. Aztán minő fényesnek hiszik. Olyan 
tiszta ott a legkisebb kő is mint az arany. Hát 
még az öt emeletes paloták 1 Amolyan kis tündér
országnak vélik.

S milyen a váci utca a valóságban? Igazolja o 
azt a hirt, mely felőle el vau terjedve ? A fővárosi 
tudja, hogy igen is, nem is. Az utca érdekes, de 
csak a közönséges az (ízlelek kirakata teszik azzá. 
Mi tűrés, tagadás, de ha a kereskedő világ eliteje 
nem a váci utcában ütött volna tanyát, a „fő-utcau 
soha sem vált volna híressé. Hiszen girbe-görbeség, 
piciség, ódonság jellegzi. De a közönség igy tavasz- 
sz il mégis oda tódul megtenni vasárnapi déHsétá- 

az egyedül elismert kelle
mes izü természetes 
----- : hashaj tószer. ----  



hogy kivételek voltak, ez azt bizonyítja, 
hogy az asszonynak az Isten megteremtette 
a maga kicsiny, meleg világát — de a nagy 
világ az ő küzdelmeivel és munkájával nem 
neki való.

Ne harcoljunk tehát a nők jogaiért. 
Egészen elég nekik annyi jog, mint amennyi 
van. Több jog csak ártana nekik, s ugyan
úgy ártana az erősebb nemnek.

Lanton.

— Városi közgyűlés. A f. évi rendes 
tavaszi közgyűlést március hó 26 án tartotta meg 
képviselőtestületünk. Szladek József községi bíró a 
közgyűlést d. u. 3 órakor megnyitván, első sorban 
az 1902. évi községi zárszámadást tárgyalták. A 
községi elöljáróságnak e tárgyban tett előterjesz
tése után a képviselő testület az egész terjedelmé
ben ismertetett s kimerítő felvilágosítással kisért 
zárszámadást 46627 kor. 17 fii), bevétellel s 43638 
kor. 49 fillér kiadással elfogadta s ennek folytán 
úgy az utalványozást eszközlő községi elöljáróság 
nak, mint a pénztárnoknak a felmentvényt meg
adta. — Az 1903. évre átvitt pénztári maradvány 
2988 kor. 68 fillért tett ki. — Ezután a vallás és 
közoktatásügyi ministeriumnak a létesítendő gaz
dasági ismétlő iskola szervezésére vonatkozó leiratát 
tárgyalták. Kimondotta a képviselő testület, hogy 
a gazdasági ismétlő iskolának önerejéből való fenn
tartására nem vállalkozhatik, már csak azért sem, 
mert erre anyagilag teljesen képtelen. A község 
már amúgy is erejét messze meghaladólag áldoz 
a tanügyre és igy ezeu újabb jelentékeny áldoza 
tót tőle megkívánni nem is lehet. De tekintettel 
arra, miszerint a közoktatásügyi kormány által 
eddig fentartott gazdasági ismétlő iskola már is 
szép eredményt ért el, feikéretni rendeltetett a 
magas ministerium, hogy ezen iskolát — a község 
megterheltetése nélkül — továbbra is tartsa fenn. 
Az 1903/904. évi óvó- és tanköteles gyermekek 
összeírásával a helybeli állami tanítótestület hét 
tagja bízatott meg s működésűkért járandó dijjaik 
kiutalványozására a községi elöljáróság felbatal- 
niaztatott. Következő tárgy a hetivásárok helypéuz- 
szedési díjjegyzékének bemutatása volt. A képvi
selő testület a bemutatott díjjegyzéket változtatás 
nélkül fogadta el. Ezután az alsó utcai baloldali 
háztulajdonosok kérelme folytán elhatároztatott, 
miszerint az Alsó-utca baloldalán a gör. kath. lel 
készlaktól a Kudra György féle házig 2 méter 
széles gyalogjárót létesítenek. A 350 folyó öl hosszú 
járda építési költsége 1440 koronábau lett előirá
nyozva, mely összegből az érdekelt háztulajdono
sokra 570 kor., a község terhére pedig 870 kor. 
esik. Majd a községi elöljáróságnak az 1903. évi 
községi közmunka mikénti ledolgozására vonatkozó 
előterjesztés került tárgyalás alá s elhatároztatott, 
miszerint az 1903. évben a községi közmunka */ 16 

ját, s a kép akkor igazán szép, meglepő. A szokás 
hatalma nagy.

Szép a váci utcai déli korzó, de mégis meg 
kell hajolnia az Andrásy-ut délutáni korzója előtt. 
Ott uralkodik az igazi fővárosi élet, ott látni csak 
minő szép — a tavasz.

wTessék ibolyát venni !“ — hangzik, a mint 
befordulok a sarkon — s egy kis leány kínálja 
megvételre a kezében levő virágot. Ha azt hiszi 
valaki, hogy az ibolyaárus egyike talán ama 
lényeknek, kiknek nevéhez annyi regényes törté 
net fűződik, nagyon téved. A pesti ibolyás leányok 
nem tarthatnak igényt a regényhősnői névre. Nem 
pedig azért, inért azt a szép, illatos virágbokrétát 
rendesen hat nyolc éves gyermekek, vagy pedig 
se nem szép, se nem fiatal, hanem amolyan elhi 
zott, tenyeres talpas teremtések, na meg sovány 
de még minő sovány) asszonyok is árusítják. Én 

legalább még nem láttam a fővárosban olyan ibolya 
árus leányt, a ki szép is. fiatal is, kedves is, szó
val igazi .ibolyás leány*  lett volna. Mintának 
egyiket sem kérik föl a képírók.

No de hova kalandozom?! Ide azzal a bök 
rátával s kezdjük meg a sétánkat. Oly enyhe meló 
get áraszt a nap, oly szép a sétáló közönség !

Mosolygó arcok láthatok a nyitva levő üzletek 
ajtóiban. A vendéglősök, cukrászok készítik már a 
nyári sátrakat. Jut mindenüvé közönség. 

részben a vasút felé vezető járda kavicsolására, 
5 lt részben az Alsó utcában létesítendő gyalogjárda 
kiépítésére, részben pedig a Laboré parti mun
kálatokra fordítandó. A közmunka feletti felügye
lettel továbbra is Szladek József községi bíró biza 
tott meg. Még több jelentékenyebb ügy nyert ezután 
elintézést. Ezek között kiemeljük, hogy a város az 
önkéntes tűzoltó egyletnek havi 100-100 koronás 
részletekben évi 1200 koronát bocsájtott rendel
kezésére.

Előfizetési fellii^-ás.
Április hó Í vel uj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük márc. hó végével lejár, hogy az elő
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren 
det tartk. unhass

A „Felső-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.

— Áthelyezés, A homonnai kir. járásbíró
ságnál üresedésben lévő egyik albirói állás Adam- 
kovics Győző kir. albiró áthelyezésével lett betöltve.

— Anyakönyvvezetői kinevezés, A bel 
ügyi minister Reuter Rezső körjegyzőt a sztropkói 
anyakönyvi kerület anyakönyvvezetőjévé nevezte ki.

— 17 téglagyár. Sztdray Sándor gróf a 
vasul mentén körkemencére berendezett nagyobb 
szabású téglagyárat állít fel. A munkálatok folya
matban vannak és ma holnap a gyár meg is kezdi 
működését.

— A tökekamatadó kimutatások e hó 
4 töl a városházán közszemlére vannak kitéve. Fel
hívjuk az érdekelteket, miszerint saját érdekükben 
tekintsék meg a kimutatásokat és 8 nap alatt észre
vételeiket tegyék meg. A legtöbb esetben régen 
kifizetett tőkék után van a közönség adóval meg 
terhelve és ha ez ellen felszólamlás nem történik 
a kincstár az adót be is hajtja.

— A varannói segédlelkészi állást a 
kassai egyházmegye püspöke Kubik József fel
szentelt lelkészszel töltötte be, ki immár székhelyére 
érkezett.

— A nagy mihályi kórházban a beteg 
létszám március havában a következő volt: maradt 
79, felvétetett 107 s igy 186 beteg részesült ápo
lásban. Ezek közül elbocsáttatott 106, méghalt 2, 
visszamaradt 78. Az összes ápolási nap az elmúlt 
hónapban 2595 volt.

— Időjárás, A márciusi szép napokat 
hideg, borongás és szeles idő váltotta fel. Eső is 
esett a mire különben szükség volt. A hűvös idő
járás a megindult vegetációt feltartóztatta.

Ismerősökkel találkozom. Mosolyogva viszo 
nozza köszönésemet egy fiatal asszony, ki boldo 
gan halad férje oldalán, előttük pedig egy piros
pozsgás arcú menyecske, karján a pici gyermek 
kel. A kis fővárosi polgár először gyönyörködik a 
tavaszi napsugárban s a mama gyakran szólítja 
magához a dadát, hogy tudomást szerezzen a picike 
jó voltáról, öröméről. Persze az ö szivét nem fási 
tóttá még meg a fővárosi divat, ő nem tartozik 
azon anyák közzé, kik gyermekeiket a cselédre 
bízva, egy nap egyszer kétszer látják.

Gúnyos mosolyával néz a fiatal asszonyra egy 
mellette elhaladó modern „nagysága*.  Suhog rajta 
a selyem, csillog az ékszer ; fénylik rajta minden, 
de a szive, oh az fénytelen, sötét. Ajkbigyesztve 
szól valamit társnőjéhez; bizonyára megbotránko 
zásának ad kifejezést a fiatal mama viseleté fölött. 
De hát hogy is lehet az utcán igy azzal a gyerek 
kel foglalkozni. Ez már igazán nevetséges!

Általános érdeklődés keletkezik. Legújabb 
divat szerint öltözött, csinos, fiatal emberre irányul 
a közfigyelem. Élénken társalogva, cigarettejéből 
bodor füstöt eregetve sétál elegáns külsejű társával, 
csöppet sem törődik az alkalr Iga bámészkodók
kal. kik suttogva mutatnak rá. Külőnsen az érdek
lődés nagyon t. rmészetes. Egy leány, ki évek óta 
férfias ruhába jár, férfiak között él, mulat, lovagol, 
vív, szerelmes verseket (még pedig sikerűiteket)

— A málezai fürdőiben javában folynak 
a tatarozási munkálatok. Ezen kies és egyedüli 
kiránduló hely az alsó vidéknek valóban megér 
demli, hogy a közönség azt látogassa. A f. évben 
is minden második vasárnap zeno fogja a közön 
séget szórakoztatni és miután jó konyháról gondos 
kodva van üres óráinkat a legkellemesebben tölt
hetjük ott el. A fürdő ünnepélyes megnyitása május 
hó első napjaiban lesz.

— A dynamit áldozata, A Sztdray 
Sándor gróf tulajdonát képező hradeki kőbányában 
e hó 26-án végzetes szerencsétlenség történt. A 
bányában dolgozó olaszok közül Bernatto Giuseppe 
ép egy nagyobb kőszikla felrobbanásával foglalko 
zott s e közben oly” közel ment a sziklához, hogy 
a felrobbant lőpor testét teljesen szétroncsolta. Még 
élve szállították be a közkórházba, a hol két órai 
kínlódás után meghalt. Temetése bajtársainak rész
vétele mellett ment végbe. Megható jelenet volt 
midőn az olasz munkások honi szokás szerint nagy 
égő gyertyákkal kisérték elhu nyt barátjukat utolsó 
útjára. Bernatto Giuseppe udinei illetőségű volt, a 
hol özvegyet és öt apró gyermeket hagyott.

— Ügyvéd Sztropkón, Dr. Elsner Simon 
budapesti ügyvéd irodáját Sztropkóra helyezte át. 
Az egész vidék egy hő óhaja teljesült ezzel és a 
szegény jogkereső közönség nem lesz ezentúl kény
szerítve ügyes bajos dolgaiban messze vidékre 
ügyvédhez zarándokolni.

— Eljegyzés. Friedmann Jakab pazdicsi 
lakos m. hó 27-én eljegyezte Ilerskovics Róza kis
asszonyt Nagy-Mihályon.

— Állategészségügy. A földmi velésiigyi 
értesítő szerint az állategészségügy vidékünkön nem 
a legkedvezőbb. Ugyanis a juhhimlő Dubrókán 9 
udvarban van elterjedve; a rühkór Gerendán, 
Göröginyén, Kohanóczon, Abarán, Doregnyőn és 
Vásárhelyen ; a sertésvész pedig Gálszécsen, Ho- 
momián, Gatályban, Krivostyánban, Nátaíalván, 
Szálúkon és Sámogyon dühöng. A hatóságok a leg- 
éberebb intézkedéseket tették meg a ragály terje
désének megakadályozása iránt.

— A szárny égi híd, melyet a február 
havi viz elhordott, immár ma holnap készen lesz 
és a közlekedés számára átadva. Ideje is már, 
hogy ezen az alsó járásunkat és az újhelyi vidé
ket összekötő hid a közforgalom részére átadassák.

— Szabadalmazott olcsó kút járás. 
Mát a József szabadalmazott kútfúró, ki jelenleg Mái 
czán tartózkodik olcsó és teljesen megfelelő kutakat 
fúr mindenféle talajban. Kezeskedik elegendő viz- 
bőségért és egy 8 méteres kutat egy n^ alatt 
képes elkészíteni. Mata Józsefnek lapunkban közzé 
tett hirdetésére felhívjuk a közönség figyelmét.

— Falkus község a katonai javasla- 
tokellen, Falkus község képviselőtestülete kérvény
nyel fordul az országgyűléshez, a katonai javaslatok 
visszavonása iránt. A kérvényt az újhelyi függet 

ir leány társaihoz, szóval egy úri leány, ki minden 
kép férfi akar lenni, mindig pikáns alak. Mi készti 
e különös, szokatlan viseletre ? Titok, melynek ho
mályát eddig nem sikerült eloszlatni. A sétáló kö
zönség körében felmerül a kérdés: „Volt-e sze
relmes ?“

Oh, a kis Ámor pajkos és hallgatag!
Főúri fogatok robogása vonja magára a figyel

met. Tova rohannak az elegáns hintók, bennük a 
főváros ismertebb alakjaival. Közbe közbe egy 
idegen társaság, külföldiek tarka öltözékben. Hogy 
többi között a művészvilág sem hiányzik, gondol
ható. A ki mindenütt ott van, a hol feltűnni lehet, 
az nem hiányzik az Andrássy-utról sem. Célját 
eléri, mert ismeri a hatás titkát.

Érdekes ez az Andrássy-ut, az ő sétáló, kriti
záló, bámészkodó közönségével. Egy mozgó pano
ráma, mely szemet, lelket egyaránt foglalkoztat. 
Az igaz, hogy nem mutat be mindent hűen. A 
tetszetős külső, a fény és pompa sokat eltitkol, 
eltakar. Ki tudja, mit árulnának el a fényes tavaszi 
toilettek, ha beszélni tudnának! Ki tudja, mennyi 
gondnak és bánatnak, mily sok könynek takarója 
az Andrássy-ut fénye, pompája ! De ne kutassuk 
most ezt. Tavasz van, ragyogó, mosolygó, vidám 
tavasz, mely örömet varázsol az arcra, reményt a 
szívbe. Örüljünk a természettel, higyjűk, hogy 
meghozza mindnyájunk számára az örömök virágát. 



lenségi körhöz küldte be a község, melyet Kossuth 
Ferencz fog a többi zempléni kérvényekkel együtt 
a Ház elé terjeszteni.

— Kösxönet és elismerés, A vallás- és 
közoktatásügyi minister úr 89104/902. sz. alatt 
kelt leiratával, Nagy-Mihály község értelmiségének 
az általa tett 1000 koronás Sulyovszky István féle 
alapítványáért köszönetét és elismerését nyilvánította.

— A földmivelésdgyl m. kir, minis
ter Kazy József ministeri biztos előterjesztésére 
a mesterséges takarmánytermelés meghonosítása 
s megkedveltetése végett Homonna Olyka, Sztropkó- 
Olyka, Orosz-Krajnya, Or.-Poruba, Zavada, RepejŐ. 
Primócz, Pritulyán és Varehócz községek kisgazdái 
részére összesen 13 métermázsa lóheremagot enge 
délyezett a beszerzési ár és szállítási költségek 
30%-ának elengedésével számított kedvezményes 
áron és f. év november 1 éig terjedő visszafizetési 
kötelezettséggel.

— Figyelmeztetés. Tapasztalat szerint a 
közönségnek, valamint az állami és helyhatósági 
hivataloknak az a gyakorlata, hogy a levelek és 
más postai küldemények címzésénél a rendeltetési 
hely nevét az n, on, en, ön raggal látják el, 
számos zavart idéz elő. így a Púra, Vaja, Röd, 
Bát, Topolya, Hornya stb. köszég nevek ragozása 
folytán a Túrán, Vaján, Ködön, Bálon, Topolyán, 
Hornyán stb. alakok keletkeznek, melyek ez alak
jukban egy egy más község nevének felelnek meg. 
— A potai szolgálat biztossága és pontossága érdé 
kében, de egyszersmind a helynevek rendezésének 
és a végleg megállapított helynevek általános el
terjedésének érdekében is kívánatos, hogy a postai 
küldemények címzésénél a helynevek fölösleges 
és gyakran zavart okozó ragozása lehetőleg mel 
löztessék. — Felkérem ennélfogva a közönséget, 
hogy a postai küldemények címzésénél a rendel
tetési hely nevét jövőben ragozás mellőzésével 
mindenkor pusztán eredeti hivatalos alakjában 
vezesse a címlapra. — Kassa, 1903. március 22.

Bent Róbert, kir. tanácsos, pt. igazgató.

— A helyesírás ax iskolákban Wlania 
Gyula dr., vallás- és közoktatásügyi minister véget 
vetendő annak a sok ingadozásnak, mely a helyes
írásnál az iskolákban tapasztalható volt, Simonyi 
Zsigmond egyetemi tanárral uj helyesírási szabály
zatot készíttetett, melyet az orsz. közoktatási tanács 
tárgyalása után, febr. 25-iki rendeletével adott ki. 
Az uj szabályzat az akadémiai szabályzat alapján 
készült ugyan, do attól több pontban eltér. így pl. 
ezt igen helyesen c vei Írja (mint mi is), pl. cica, 
cukor, tárca, az a ki, a mi t úgy egybe, mint kíi 
lön is lehet Írni, a kétjegyű mássalhangzóknál csak 
az első kettözödik pl. vessző, ősszel, vesszük, s az 
idegen szavakat magyarosan kell Írni, pl. gimnázium.

— Mindenki tudja, hogy a Mauthner 
féle impregnált takarmányrépamag a legnagyobb 
termést adja, hogy konyhakerti magvaiból a lég 
jobb főzelék és zöldség terem és hogy virágmag- 
vaiból fakad a legszebb virág. Szóval a Mauthner- 
féle magvak a legjobbak, készletei a legnagyobbak 
és árai igen olcsók.

— Vörösmarty-Album, Kultnrmissziót 
teljesít a „Pesti Napló*  mikor minden esztendőben, 
díszes, ingyenes ajándékokban közelebb hozza, a 
nagy közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi 
és művészi alkotásokat és azzal, hogy megösmer- 
teti, egyúttal meg is szeretteti a művészetet. Ev 
év után gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka 
diszmüvekkel lepi meg karácsonyra olvasóit a 
„Pesti Napló*,  ez a szó legnemesebb értelmében 
független, szabadelvű és szókimondó lap és most 
Vörösmartynak, a Szózat és a Vén cigány őserejü 
költőjének életrajzával egyben legkiválóbb alkotá 
sait (Szózat, Szép Ilonka, Csongor és Tünde és 
számos mást) foglalja díszes albumba és adja kara 
csonyra ajándékul. A Vörösmarty Album a Zichy 
Mihály Album alakjában és nagyságában készül és 
e tartalmas diszkönyvet 20 nagy több színben 
nyomott mümclléklet, továbbá 40—50 szövegkép 
fogja díszíteni. E gyönyörű könyvet karácsonyi 
alándékul megkapja a nPesti Napló*  minden állandó 
előfizetője és díjtalanul megkapja mindama uj elő
fizetője, aki egész éven át fél- vagy negyedévekint 
vagy havonkint, de megszakítás nélkül fizet elő a 
„Pesti Napló*  ra.

IRODALOM.

A magyar társadalmat mindig a nehéz idők 
szokták öszetömöriteni. Ha máskor ezerfelé van 
is szétforgácsolva, mikor szükség van a nemzeti 
védekezésre lehullanak a válaszfalak a pártok és 
felekezetek közt és siet minden hazafias lélek a 
nemzeti ügy védelmére. Most is az anyagi pusz 
tulás és nemzeti jogaink ellen intézett kíméletlen 
támadások tömörítik össze a nemzet sorait. Egy 
érzés hatja át ma már újra a magyar társadalmat. 
Az a tudat, hogy a tespedésnek, közönynek véget 
kell vetni, hogvv védekeznük kell és minden alkot
mányos eszközt meg kell ragadnunk arra a célra, 
hogy’ a nemzeti pusztulásból kiszabaduljunk. Az 
egész országra kiható ezen nagy nemzeti harcban 
a sajtóorgánumok közt ma az első zászlóvivő a 
„Magyarország*.  Ez az újság ébreszti és rázza fel 
napról napra közönyéből a nemzetet és munkája 
nak hatása már is meglátszik : reménység, öntudat 
száll a lelkűkbe és az a bizalom, hogy egy 19 
milliónyi nemzet igazságos ügyének elvégre győzni 
kell.’ De szükséges, hogy’ a magyar társadalom tö 
mörüljön a nagy cél körül, hogy alulról is kifejez 
ziik együtt érzéseinket és csatlakozásainkat a moz 
galomhoz. Szükséges, hógy támogassuk azt a haza 
fias nagy akciót, a melyet a „Magyarország*  vezet, 
a nemzet jogaiért folytatott ezen országos küzde
lemben. A „Magyarország*  élén Holló Lajos, or 
szággyülési képviselő, mint főszerkesztő áll; kívüle 
Bartha Miklós, az ország első publicistája, mint 
főmunkatárs, Lovász Márton országgyűlési képvi
selő mint felelős szerkesztő, Lázár Pál, műegye
temi tanár, mint közgazdasági szerkesztő állanak a 
lap élén és melletük a kiváló és illusztris munka 
társaknak egész sora munkálkodik napról napra 
azon, hogy a „Magyarország*  ne csak politikailag, 
hanem más téren is megnyerje és kiérdemelje a 
magyar társadalom támogatását. Most a negyedév 
küszöbén különösen felhívjuk olvasóink figyelmét 
a magyar hírlapirodalom ezen nagy és előkelő 
orgánumára, amelynek előfizetési ára : negyedévre 
7 korona, egy hóra 2 kor. 40 fillér. Az előfizetések 
utalványnyal csak erre a címre küldendők : „Ma 
gyarország“ politikai napilap Budapest. Más cím
zés fölösleges.

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

Kiadóhivatali mii vezető : Landai József.

Szabadalmazott

olcsó kútfúrás.
A legrövidebb idő alatt készítek olcsón kutakat. 
10 méter mélységűt 50 cm. bőség mellett mé
terenként 2 koronáért. — 10 métertől 15-ig 
3 korona; 15 métertől 20-ig l korona; 20 mé
tertől 25-ig 5 korona. — Ha a talaj köves vagy 
kavicsos, kettős árak. — Szükséges 1 napszámos 
és 2 embernek az ellátásáról gondoskodni. Egy 

nap alatt egy 8 méter mélységű kát kész.
Bővebb értesítés

MATA JÓZSEF 
szabad, kútfúrónál idő szerint JYCálczán, 
április 15-től Eger-Baktán (Hevesmegye).

SSl Menetrend.
Éri’énues 1902. október 1-től.)

Indul Nagy-Mihályból: Érkezik Nagy-Mihályba :
Budapest felé Budapest felöl

Heggel . . . . 5 óra 35 perc. Délelőtt . 9 óra 17 perc.
Délután . . 1 óra 41 perc. Délután . 3 óra 28 perc.
Este . . 6 óra 01 perc. Este . 10 óra 12 perc.

Kassa felé Kassa felöl
Heggel . . . 5 óra 35 perc. Délelőtt . 9 óra 17 perc.
Este . . . 6 óra 01 perc. Délután . 3 óra 28 perc.

Meső-Laborcs felé Este . . . 10 óra 12 perc.

Délelőtt . 9 óra 23 perc. Meló-Laboréi felől

Délután . 3 óra 33 perc. Heggel . . 5 óra 32 perc.
Este . 10 óra 12 perc. Délután . . . 1 óra 36 perc.

Délután . . . 5 óra 51 perc.
Jegyzet. A reggel (Budapest felé) 5 óra 35 perckor és délután 1 óra 41 perc-

kor induló vonatok S.-A.-Ujhelyen a g y o r s vonathoz csatlakoznak.

STEINDLER ETELKA
divatárusnö Jtagg-JYtihálgon.

A mélyen tisztelt hölgyközönségnek szives 
tudomására hozom, hogy raktáramat

" legújabb divata

női- és gyermekkalapok-
kai dúsan felszereltem s e téren elért tapasz
talataim következtében a legkényesebb Ízlés
nek is képes vagyok megfelelni.

Nagy készletet tartok menyasszonyi koszo
rúk és fátyolokban, úgyszintén kerti kalapokban 
és virágokban.

A n. é. hölgyközönség szives látogatását 
és tömeges rendelését kéri

kiváló tisztelettel
Steindler Etelka

divátárusnő.

Fogászati műterem.
Fogak- és fogsorok készítését stb. 
a legnagyobb pontossággal és lelkiismere
tességgel a legrövidebb idő alatt eszközöl

JELEINEK IGNÁCZ 
budapesti fogász

lakik: Nagy-Mihály, Barr.ai szálló 1. sz. a.
Rendel délelőtt 9 12-ig. délután 2 —7-lg.

JNT*  Már csak 8 napig!

Használt

keré kp árok 
vétetnek és eladatnak HAUPT H. rész

letfizetési üzlete által Nagy-Mihályon.

Minden ember
ismeri értékét egy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nélkülözhetetlen tárgynak, mint egy finom párisi 
női brosche Simili briliánsokkal, 1 pár fülbevaló 
Simi i briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és ing
gomb doubl-aranyból és pátens zárral, pompás 
gyűrű imitált ékkővel, finom nyakkendő fii, finom 
zsebkés különféle pengékkel, pompás négyrétű 
zsebtentatartó, toalett-tükör etuiban, 3 finom zseb 
kendő, szép szivarszipka borostyán szipókával, 20 
hasznos íróeszköz és még 350 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbol az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közvetlen 

1 frt 90 krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból: R. Kiéin Krakkau. Nem tetszés esetében 
a pénz visszaadatik. A rendelőnek pontos cime 
kéretik.



M.

GLÓBUS”99
Élet- és Járadék biztosítási társaság

Alapittatott a Becsi Bankegyesiiiet es a Bajor Jelzálog es 
Pénzváltó Bank áltál.

Befizetett részvénytöke 2.000.000 korona.
Vetérképvisetöség: Budapest, Kerepesi-út 44.

Haláleseti és vegyes biztosítások a legelőnyösebb fel
tételek és olcsó dijak mellett eszközöltetnek.

Uj! Syertnekbiztositás Uj!
orvosi vizsgálat nélkül halálesetre is.

Föügynökség: Haupt H. urnái Nagy Mihályban, 
a hol tisztességes üzletszerzők kedvező feltételek mellett 

felvétetnek, 1 —5

H fl U P T H- *“ésl
NAGY-MIHÁLYON.

Beállít:
csekély heti részletfizetés mellett képeket, tükröket, füg
gönyöket, agygarniturákat. vásznakat, asztalnemüeket 
stb stb. I Jgyancsak ily feltételek mellett 

ruganyos sárgaréz ágybetéteket, 
úgyszintén mindenféle VASBUTOROKAT is.

Minthogy minden tekintetben elsőrendű czégeknél 
fedeztem szükségleteimet, azon reménynek adok kifejezést, 
hogv a n. é. közönségnek a nálam eszközlendő bevásárlásai 
által támogatását és bizalmát ki fogom érdemelni.

Szives pártfogásért esdve, kiváló tisztelettel

HAUPT H.

Szepességi damaszt-áruk nagy választékban. ZZZ3

*l

Árlejtési hirdetmény.
A bánóczi ev. ref. egyház lelkészlaka újon

nan építendő lévén, a költségvetésileg 10128 K 
11 fillér felszámított építési munkálatokra, a 
szükséges anyag beszerzését is ideértve, egye
temlegesen, esetleg külön-külön is kiadva,

f. 1903. évi ápril hó 7-ik napjának 
reggeli 10 órájára azon felhívással tűzetik ki 
versenytárgyalás, hogy résztvevő vállalkozók 
kötelesek a vállalkozási összeg 10"„-át alulírott
nál biztositékképen letenni. A költségvetés és 
feltételek Bánóczon a lclkészi hivatalnál meg
tekinthetők.

A munkálat folyó évi ápril hó 14-én meg
kezdve ez évi október hó 1-ig teljesen befe
jezve általadandó.

Kelt Bánóczon, 1903 márczius 24-én.
Az egyház nevében :

Kolonay Tamás,
gondnok.

Eladó ház.
A Török-utczában levő házam, mely 

három teljes lakásból áll, szabad kézből 
azonnal eladó.

FÜRST JÁNOS, 
háztulajdonos.

Konyhakerti és vetemény- 

MAGVAK 
legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrása : 

Srügler £ajos 
fűszer-, liszt- és csemege-üzlete 

NAGY-M1HÁ1.Y.

Egy 8 lóerejíi

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

kiadóhivatalban.

V É I) J E G Y E K .

„SZARVAS11

Nyom. Laodesmau B. könyvnyomdájában.

vagy

a legjobb, legkiadósabb és
„K U L C S“

■x a loyjuuu. luynidUUodUU co

P azért a legolcsóbb szappan ssshmA
Minden kártékony vegyii-

'•*  -> léktől teljesen ment. -----------------

Mindenütt kapható!
J bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden 
darab szappan a „8CH1CUT‘ névvel és a fent látható 

védjegyek egyikével legyen ellátva. »


