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Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

E G-TEL E XT XX I XT E E XT O S XT T Ö E T Ö EZ Ö XT.
szerkesztőség:

Hova * 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.

Egyes szám irx 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
B. rinentetleu levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 111.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttőr 

díjak küldendők
Ltndeimin B. könyvnyomdája.

Pökhendiség.
Társadalmi életünket egészen elözön- 

lették olyan alakok, a kik jobb ügyhöz való 
buzgósággal, hivatásszerűen űzik a krá- 
kélerkedést. Ez ellen az állovagiasság ellen 
újból meg újból fel kell emelnünk szavun
kat, s tömörülnünk kell azok zászlaja alá, 
a kik e társadalmi kinövésnek véget akar
nak vetni.

Erélyesen kell föllépnünk. Hisz az em
ber egészen véletlenül, gyanútlanul kerül
het a krákélerek hálójába s nagy sora van 
még annak, a mig a társadalom szine-java 
a párbajellenes mozgalom köré csoporto
sulni fog.

Az összes lapokat bejárta az a hir, hogy 
egy pökhendi állovagot hogyan büntetett 
meg érdemszerinti megvetéssel egy korrekt 
gentleman. De ha meggondoljuk, hogy 
hányán vannak még, kik hasonlóan okvet- 
lenkednek minden alkalommal és alkalom 
nélkül is, akkor nem szabad megfeledkez
nünk azokról az eszközökről sem, melyek
kel hatásosan és sikeresen védekezhetünk a 
hencegőkkel szemben. Mert nem minden 
esetben járhatunk el úgy, mint Rohonczy 
Gida járt el és messze még az az idő : a 
mikor magunkat a párbajozás kötelességé
től teljesen függetleníthetjük. Azért szüksé
ges gondoskodni, hogy előforduló esetekben, 
amikor a sértés nagysága még mostanában 
elkerülhetetlenné teszi a párbajt, ne álljunk 
aggódva a krákélereskedő, fegyverrel jól 
bánni tudó ellenfél kardja vagy pisztolya elé.

T A R C Z A.
Kegyetlen boszu.

Ma pompás jó kedvben fogyasztotta el a 
vén Marchand a reggelijét, mert megnyerte a 
pőrét s ez kétszeres öröm volt neki. Elsőbben, 
mert megnyerte, s aztán, mert ez nagyon nagy
csapás volt a szomszédnak, aki elvesztette.

A két szomszéd, mind a kettő agglegény 
és nyugalomba vonult kereskedő volt, nagy
idéig a legnagyobb egyetértésben élt egymás
sal. Hónapokon keresztül beszéltek egymásnak 
mindenféle históriákat a szakraájokból. Az 
egyik kalapos volt, a másik szatócs és felváltva 
csudálták egymás apró szédelgéseit, miköben 
ittak a kereskedői bizalomra és éltették a 
francia kereskedelmet. De mert már nem volt 
kit megcsalniok, lassankint a honvágy kapta 
meg őket, vágytak a boltjukra. Teljes tétlen
ségükben sokszor nagyon szomorú órákat töl
töttek igy kettesben. És l.onvois, a kalapos 
már-már annyira volt, hogy megbetegedjék 
unalmában, amikor kezdetöket vették köztök 
az apró súrlódások, amelyek felrázták őket 
lethargiájokból. Egyszer egyről, máskor másról 
volt szó s hála a tétlenségöknek s annak, hogy 
nem volt egyébb gondjok, a helyzet nemso
kára annyira rosszabodott, hogy a bíróság elé 
vitték panaszukat. Meg volt a per s a szatócs 
nyerte meg. 

FERENCZ JÓZSEF KESERÜVIZ

Nem hiábavaló, sőt egyenesen hasznos 
tehát a mostani viszonyok közt ily irány
ban is védekezni a krákélerek szemérmetlen 
tolakodása ellen. Érdekes itt megemlíteni, 
hogy egyik napilapunk elsőrendű vivómes- 
tere erre vonatkozó nézeteit közölte. A 
vivómesterek elmondják véleményüket a 
párbajellenes mozgalmakról, a páros viadal 
mániájáról. Számos évi tapasztalásukból le
szűrt sok értékes és becses anyaggal szol
gálnak a párbajügyet illetőleg. Annak tulaj
donítják csaknem valamennyien a nálunk 
gyakori és a legtöbb esetben értelmetlen 
párbajozást, hogy férfiaink idegenkednek a 
sportoktól általában, kivált ennek legfigye- 
lemre méltóbb fajától, a vívástól, mely edzi 
a testet, növeli az akaraterőt, szilárdítja a 
jellemet és a beteges lelket éppé fejleszti. 
Nem azért kell karddal, vitörrel bánni tudni, 
hogy alkalmilag embertársainkat talán min
den komolyabb ok nélkül összevagdalni, 
megszurkálni álljon módunkban, a mi a józan 
társadalom előtt nem emeli az illetőt be
láthatatlan magasságba, nem övezi körül 
homlokát glóriával, nem halmozza el a 
magasztalások özönével. — legfeljebb egye
sek előtt tűnik fel tettök virtusnak, hőstett
nek és csak egyesek tekintik lovagoknak, 
héroszoknak. A vivási kedv fokozatos ter
jedésével észrevehetőig megcsappan az ál
datlan párbajmánia. 11a a legszélesebb réte
gekben gyakorolni fogják a sportok e leg
nemesebb fajtáját, akkor olyan férfitársada
lom fog kialakulni, mely komolyan, férfi

Azalatt, mig Marchand a kezét dörzsölte 
jókedvében s még a cseléddel is tréfált, ez 
nekibátorodva, hogy ilyen jókedvű a gazdája, 
szólt:

— Látta már az ur'■
- Mit ?
— A kertben egy ember lóg az akasztófán. 
Marchand nem ijedt meg, mert látta, mint 

fojtja el a leány a nevetést; de bement a 
szobájába, amely a kertre nyílt és kinézett az 
ablakon. Valóban a szomszéd kertjében s nem 
az övében, akasztófa állott és ezen az akasztó
fán egy ember lógott. De ami csodálkozásba 
ejtette, aztán még dühössé tette, az a tény
volt, hogy az akasztófán lógó embernek a ka
lapja, a nadrágja, ruhája szakasztott olyan 
mint az övé. Szén' igaz volt, hogy ez nem 
lehetett pusztán véletlen. Ez l.onvois szom
szédnak valami rossz tréfája. A fickó felakasz
totta a szatócsot in elTigie.

II.
Az akasztófa olv magas volt, hogy min

denki láthatta. Látták az utcáról, a rétről, 
minden szomszéd házból. Tévedésről szó sem 
lehetett, az az alak Marchand volt; mindenki 
megismerte az első pillanatra.

Marchand panaszra ment a rendőrséghez. 
Ez azt felelte, hogy az ilyesmi nem tartozik 
rá, az a bíróságnak a dolga, oda menjen hát 
a panaszával. Marchand perelt s a biróság 

hez illően fog gondolkodni, tetterős, akarat
szilárd, acélizmu, erős idegü és jellemű lesz, 
s akkor nem igen akadnak majd egyes ripők, 
pökhendi fráterek, a kik bízván kardforga
tási képességökben, belekötnek boldogba, 
boldogtalanba. Nem merészelnek majd kész
akarva tyúkszemekre taposni, mert az illető 
épp úgy (vagy még jobban) kezelheti az 
acélpengét és a pöfeszkedő, fenhéjázó fickót 
megtanítja emberségre.

Az olcsó babérokra, párbajra vezető 
kalandokra éhező, üres szivü és fejű krá
kélerek tudatában vannak a mostani körül
ményeink között, hogy a nyárspolgári vi
lágban vagy alig-alig tudják kezelni a kar
dot, avagy csak annyit sajátitottak el néme
lyek, hogy egy-egy »vágás«-t ösmernek. 
Ezek közül keresik ki tehát az áldozatot, 
bízván az illető önérzetében ; az ügy ren
desen párbajjal nyer befejezést és azért az 
ilyen gentleman már előre gondoskodik 
segédekről, nyújtván ellenfelének a névje
gyét, melynek hátsó lapjára már ott dísze
legnek a segédek nevei.

Ha hathatósan akarnak a párbajmániá
val szemben eljárni, neveljük magunkat igaz 
férfiakká, szabad időnket — saját testünk 
lelkünk és szellemünk érdekében is — ví
vásra, kardforgatásra fordítsuk, hogy egyes 
naplopó, léha svihákokat megtáncoltathassunk 
s ha ez néhányszor sikerülni fog, ki fog halni 
a krákélerek iskolája és a haszontalan vere
kedők egymásután le fognak kerülni a 

' porondról.

végzett. Semmi törvényellenes dolgot nem lát
ták abban, ha valakinek bábukat tetszik fel
akasztani a kertjében. I.ouvois különben is ál
lította, hogy az csak madárijesztőnek szolgál. 
Marchand elvesztette a pőrét és perköltséget 
kellett űzetnie. Az akasztott ember pedig ott 
maradt ahol volt.

Marchand egyik utczára nyíló szobájába 
rendezkedett be. De nem bírta el a lármát s 
különben is szerette a kilátást a kertre. Visz- 
szament hát a régi szobájába s ott volt előtte 
a gyűlölt látvány. Amikor megjött a tél, meg
mentednek képzelte magát. Bullát változtatott. 
De az akasztott emberen már másnap szép uj 
télikabát s kockás nadrág volt, mely szakasz
tott mása volt az övének

Most aztán megkezdődöt kettőjük közt az 
élet-halálharc. Marchand uj ruhát vett, ügy
lett az akasztott ember is. Marchand gyana
kodott, hogy tán a cselédje árulja el, elbocsáj- 
totta hát. Gyanúsította a szabóját s szabót cse
rélt. Hiába. Az ellensége, mintha csak valamely 
ellenőrizhetetlen és mindenható titkos rendőr
ség által értesülne, nap-nap mellett csak azon 
igyekezett, hogy bábuja mindenben hasonlítsa 
a szatócsra.

Marchand képtelen alakú kalapokat kez
dett hordani, a császárság idejéből való nad
rágot, kék kabátot a melynek szabását utánoz
hatatlannak tartotta. Londonból, Amerikából 
hozatott ruhát, l’gy öltözködött, mint egy kínai

az egyedül elismert kelle
mes izü természetes 

hashajtószer. =



Humbug és idegenforgalom.
Évek óta törekszik a magyar társada

lom elitje arra, hogy az idegenek figyelmét 
Magyarország felé terelje. Minden követ meg- 
mozdit, minden eszközt felhasznál, hogy e 
nemes s országunk jövőjét közelről érdeklő 
ügyet előbbre mozditsa, s megteremtse Ma
gyarország részére azt az idegen forgalmat, 
mely az ipar és kereskedelem pangását egy 
csapással, örök időkre megszüntetné. Az or
szág és a főváros vállvetve, ezreket áldoz e 
cél megvalósitására. s tízezreket fizet külföldi 
hírlapoknak, hogy ez eszmét propagálják.

Mert példákkal bebizonyított tény az. 
hogy a mely országnak nincs idegen for
galma, a mely ország tisztáira saját közön
ségére van utalva terményeinek elhasználá
sánál, az az ország idő előtt felemészti erőit 
s előbb-utóbb a hanyatlás biztos örvényében 
találja gyászos végét.

Jogos tehát az az erőlködés, melyet 
társadalmunk minden rétege kifejt, hogy 
magunkhoz csábítsuk a kiváncsi idegent s 
természeti szépségünkkel elbájolva rászoktas
suk, hogy ezentúl Magyarországot trequen- 
tálja más kevésbbé érdekes országoknál.

Féltékenyen kell tehát őrködnünk arra, 
hogy a külföld minő vélemény nyel távozik 
egy-egy nagyobbszabásu kiállításunkról vagy 
ünnepélyünkről. Nem szabad egy idegennek 
sem a csalódás érzetével átlépni hazánk 
határát, még kevésbbé, hogy megcsalatottnak 
tudja magát várakozásaiban.

íme élénk példa az idegen forgalom 
emelésére a közelmúltban, a fővárosban le
zajlott „Duna ünnepély* 1. Mint nyüzsgő .han
gyaboly gomolvgott az idegenek tömege 
Budapesten s nem tudott eléggé betelni a 
látnivalókkal, mit a főváros természeti szép
ségekben nyújt.

Am amit a Duna ünnepély rendezősége 
nyújtott, az már nem elégíthette ki finomult 
igényeit.

A nagy garral hirdetett ünnepély sze
gényes kivilágításra s még unalmasabb tűzi 
játékra siilvedt, melyeket méreg drága he
lyeken nézhetett végig a felültetett közönség.

'Fermészetes, hogy az ily elbánás nem 
mozdíthatja előre jövendő vállalkozás inkát, 
legyen bármily reális alapú egy következő 
látványosság hazánkban, a külföld hitelt adni 
nem fog, mert azzal rutul visszaéltek, bizal
mát kihasználták.

Nekünk magyaroknak kétszeresen kell 
jóhiriinkért remegni, mert még mindig nincs 
valódi képzete a külföldi előtt a magyar 
kultúra haladásának, ott még mindig a 100 
év előtti Magyarország, az ő vadregényes 
betyárvilágával ismeretes.

Ha az első benyomás, mit a modern 

nemes vörös spanyol köpönyeget csináltatott. 
Hiába ! bármit tett is, egy napon az akasztott 
ember csak olyan ruhában jelent meg, könyör
telen hasonlatossággal, amely végre is meg
őrjíthette az embert.

Ez a játék valósággal kimerítette a Mar- 
cliaml vagyonát. De most már az egész város 
érdeklődött a viszály iránt és a szatócs nem 
akart engedni. Amikor eljött a nyár, Marchand 
a szokáshoz híven, ingujjban járt a szobájá
ban. Az akasztott ember utánozta. Dühében 
aztán mezítelenre vetkőzött. Ennyit már az 
akasztott ember nem tett meg, de Marchan- 
dot közszemérem elleni vétségért jelentékeny 
pénzbüntetésre Ítélték. Kétségbeesésében lesbe 
állott, várva az órát, amelyben az akasztott 
ember átöltözik s kész volt arra, hogy I.envoist 
megfenyegeti a revolverével.

De I.envoisnak volt annyi esze, hogy ne 
mutassa magát. Kieszelt valami gépezetet, 
amelynek segítségével az akasztottál be tudta 
huzni a szobájába és itt nyugodtan átöltöztet
hette, hogy aztán egy kereken járó zsinór se
gélyével visszaállítsa a régi helyére. Dühében 
Marchand rálőtt a bábura. Ez sértetlen maradt, 
de Marchand ellen vizsgálatot indítottak gyil
kossági kisérlet címén. Három havi börtönt 

Magyarország magáról nyújt, a becsapással 
egyenértékű, ugv csak nagyon sovány ki
látásaink lehetnek egy valódi idegenforgalom 
megteremthetésére.

Humbug, reklám igenis szükséges nagy
tömegek, főleg idegen maszsziik összetobor- 
zására. de ha már össze toboroztuk őket, 
akkor nyújtsunk is nekik kiadásaikkal arány
ban álló élvezetet.

Hiszen oly könnyű hazánk fővárosában 
kielégíteni az idegen igényeit. Maga a ter
mészet oly szépségekkel ruházta fel, hogy 
már a maga egyszerűségében is elbájolja 
vendégeit.

De természetesen nem szabad egyes 
magánérdekeket előtérbe helyezni s némely 
részvénytársaság nagyobb osztalékáért az 
idegenek jó véleményét s egész idegen for
galmi törekvéseinket feláldozni.

A sajtó egyöntetű Ítéletéből az illetékes 
körök megérthették, hogy nagyot hibáztak 
az ország' érdeke ellen, midőn az ellenőrzés 
jogának gyakorlását elmulasztották s igye
kezni fognak tőlük telhetőleg a csorbát 
egy következő ünnepély rendezésekor ki
köszörülni.

Az idegenforgalom megteremtésében rej
lik jövendő boldogulásunk nyitja és nem 
szabad semmi áldozattól sem visszariadnunk, 
hogy a célt mielőbb elérjük.

VEGYES HÍREK.
— A képvisel őt est illet megválasztása. 

Nagymilláiy város közönsége e hó 16 án válasz 
tóttá meg képviselő testületét. A közgyűlésen bü 
zesséry Tamás főszolgabíró elnökölt, Frőhlich Gyula 
és Karc.zub Pál szerepeltek bizalmi férfiakként. 
Hatvannyolczan adták be szavazatlapjaikat és ezek 
összeszámlálása után az elnöklő főszolgabíró dél 
után 5 órakor hirdette ki az eredményt, a mely' 
szerint választott képviselő testületi tagok lettek : 
Barnai Andor, Barim Boldizsár, Brügler Benjá 
min, Buzay Gusztáv, Frőhlich Gyula, Dr. Fuchs 
Ignácz, Görgey Géza.- Dr. Kállai József, Kar ez uh 
Pál. KolozsvAry Ödön, Palicska János, Miskovics 
Béla. Dr. Pogány G. rő, Rontsinszky Ágoston, Va 
sily János, Dr. \Vidd< r Márk. Machnyik Andor, 
Egreczky Mihály. Butkószki János, Dobozy Lajos, 
Malatinszki László. — Póttagok : Koznia András, 
Rosenberg Ignácz.

A bíróság köréből. Az igazságügyi 
miniszter Poddnyi Pál nagymihályi kir. járásbiró 
sági írnokot nyugdíjba helyezte.

A kassai kir. Ítélő tábla elnöke Aufő Sándor 
végzett joghallgatót a nagymihályi kir. járásbíró
sághoz joggyakornokká nevezte ki.

— Eljegyzés. Widder Andor nagymihályi 
terménykereskedő e hó 17 én eljegyezte Kafféman 
Mariska kisasszonyt Márkon.

kapott csak, mert a magas törvényszék is 
mulatott az eseten.

III.
A pillanattól kezdve Marchand boszor- . 

kánysággal gyanúsította a szomszédját és bús- j 
komorrá lett. Akárhol volt is és ha le is hunyta 
a szemét, az akasztott embert mindig maga 
előtt látta. Éjjel ott himbálózott az ágya fölött 
s felijesztette a szatócsot az álmából. Napköz
ben mindegyre csak arról akart meggyőződni, 
ott van-e még és ha már egyszer meglátta, 
akármit tett is, a szeme csak oda tapadt a 
gyűlölt látványra.

A kalapos lassankint tökéletesbbitette a 
hasonlatosságot, az akasztófán lógó bábunak 
mozgatható tagjai voltak, amelyekkel borzal
masan furcsa mozdulatokat tett, ha a szél meg
himbálta.

Marchand, szinte eszméletlenül órákat töl
tött azzal, hogy nézze mélabus hasonmását az 
akasztófán. Es mennél alaktalanabb lett a kép 
merev és fáradt két szeme előtt, annál tisztáb
ban vésődött az a leikébe. Az az ember már 
nem az akasztófán lógott, hanem az ő agyában. 
Már nem is volt báb, hanem valóságos, húsból 
és vérből való ember, egy igazán akasztott 
ember. Annyira volt, hogy már megtapogatta

— Gyermek színi előadás. A nagy
mihályi All. elemi iskola tanító testületé f. 1903. 
évi május hó 24 én a Barnai szálló nagytermében, 
a szegény gyermekek felruházása és saját wSegély 
egyesület" ének gyarapítására gyermek színi elő
adást rendez. Színre kerül : I. Egérczinczogás. 
Gyermektréfa 1 felvonásban. Irta : Kozma Andor. 
Rendező: Bolváry Ilona. — II. Karének. Vezeti 
Klain Sándor tanító. — III. Magyar Sok). Táncol 
jók: Frőhlich Margitka és Hoszpodár Ilonka. — 
IV. A haza. Színmű 1 felvonásban. Irta : Barta 
Irén. Rendező : Bolváry Ilona. — Helyárak: Az 
• Iső 5 sorban és oldalszékek 1 kor. 60 fii!., a többi 
sorban 1 kor. 20 fillér. — Jegyok előjegyezbetők 
Landesman B. könyvkereskedésében. Kezdete pont 
bán 8 órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtat 
nak és hirlapilag nj ugtáztatuak. — Egy szín lap 
ára a pénztárnál 20 fillér.

A Laborczba ugrott, Fritdman Farkas 
sámogyi lakos e hó 18-án N.-Mihályban a Laborczba 
ugrott, ahonnan azonban idejekorán kifogták. Mi
után a szerencsétlen emberen az elmebetegség je 
fenségei mutatkoznak, a szolgabirói hivatal elme 
gyógyintézetbe leendő elhelyezését rendelte el.

— Tanító gyillés. A tanító köri gyűlés 
május hó 14 én lett Nátafalván megtartva. Mathiász 
József a kör elnöke hazafias beszédben üdvözölvén 
a megjelenteket, megnyitotta az ülést, a melynek 
iolyamán Puha Demeter a házigazda szóbeli tani 
tása után Beregszászy István kir. tanfelügyelő lel
kes szavak kíséretében kiosztatta a magyar nyelv 
tanítása körül érdemeket szerzett tanítóknak a 
ministerium által adományozott jutalmat. Andrejkó 
Pál gálszécsi állami, Spenik Sándor petróczi köz
ségi, Gajdos Miklós tavarnai állami tanító 100— 100 
korona jutalmat kaptak, Fiala János kelesei tanító 
pedig egy darab 20 koronás aranyat. Majd felol
vasták a pénztári jelentést, a melyet a közgyűlés 
tudomásul volt. Ezután Zapotoczky Péter nátatalvai 
körjegyző emelt szót és a nátafalvai körjegyzőség 
részéről a ,Tanítók árvaházau javára megszavazott 
250 koronás adományról szóló okiratot olvasta fel, 
melyet a kör tagjai szűnni nem akaró éljenzéssel 
köszönték meg. Felolvasások következtek, végül a 
jövő gyűlés helyéül Tavarnát állapították meg. — 
Gyűlés után bankett, majd tánc volt.

Érettségi miniszteri biztos. A vallás 
és közoktatásügyi miniszter Dr. Zom Vilmos kassai 
jogakadémiai ny. r. tanárt a homonnai felsőkeres 
kedelmi iskolára nézve az érettségi vizsgálatok 
vezetésével miniszteri biztos minőségben megbízta.

— Bíró választások. Hegyi, Nagy Ráska 
és Málcza községekben az elmúlt héten biró vá 
lasztás volt és mind a bárom helyen uj birákat vá 
lasztottak. Hegyiben egy szótöbbséggel lett meg
választva Kanócz János, kinek megválasztása ellen 
azonban fellebbezéssel élnek, amennyiben az uj 
bírónak semmi vagyona nincsen és hitestársaival 
rokonságban van, ily körülmények között pedig a 
község vagyonának kezelése reá nem bizható. — 
Nagy-Ráskán Budai János a volt biró nem akarta

önmagát, él e még és nem halt-e meg már 
régen, hacsak nem őrült.

Ez a rögeszme hefészkelte magát az agyába, 
l’gv érezte magát, mint egy akasztott ember, 
aki leesett az akasztófáról; mint egy kísértet, 
mely elfelejtett a kakasszóval visszamenni a 
sírjába és most elfeledetten itt kell bolyongania. 
A hasomása ott állt előtte, állandó szemrehá
nyásként, soha nem pihenő figyelmeztetésül. 
Az akasztott ember hívta, csalogatta. Mindig 
valami szörnyűségre kellett gondolnia, amely
nek alá kell vetnie magát, a melytől nem sza
badulhat, amelyet nem halaszthat tovább. Vá
gyott az akasztófára, mint ahogy a lélek vágyik 
a sírjába

Es igy esett meg, hogy egy nap a Mar
chand kertjében is látlak akasztófát, szemben 
a másikkal. A már szunnyadó érdeklődés újra 
éledt. Másnap reggel összesereglettek az embe
rek, hogy most majd Lonvoist látják in cíTigie 
felakasztva. De az uj akasztott ember csak 
olyan volt mint a régi és szakasztott olyan 
ruha volt rajta.

Csak amikor közelebb jöttek, látták, hogy 
ez már csakugyan akasztott ember. Marchand 
felakasztotta magát éppen szemben a hason
másával. Jean lieíbrach. 



tovább tisztét viselni és helyébe Tárná. P. Andrást 
választották meg. — Málczán Jacckii György lett 
megválasztva, a ki a község legértelmesebb gazda 
ombere.

— «7uíaZorn. A vallás és közokt. m. kir. 
miniszter Andrejkovics Pál gálszécsi áll. isk. igaz 
gátét az ifjúsági egyesület szervezése körit' kifej 
tett buzgó tevékenységéért 100 korona jutalomban 
részesítette.

— Értesítés A „Magyar nyelvet és nép 
nevelést Zemplénmegyébeu terjesztő egyesület“ 
elhatározta, hogy öt 100—1(K) koronás jutalom 
dijat és a nemzeti kaszinó alapítványának 1902—3. 
évi kamatait oly tanítóknak fogja jutalomképen 
kiadni, akik ifjúsági egyesületekkel kapcsolatosan 
népkönyvtárakat szerveztek. Az illetékes (zemplén- 
megyei) tanítók felhivatnak, hogy ezen jutalmak 
elnyeréséért okmányokkal igazolt kérvényeiket 
1903. év szeptember l éig az egyesület első al- 
elnökéhez adják be. Sátoraljaújhely, 1903. április 
hó 30-án. Fejes István, első alelnök, Szalay Béla,
h. titkár.

— Amerikában elpusztult földiek. Az 
Észak amerikai Braddok városában Carnegie Edgár 
amerikai milliomos acélgyárában f. é. március ha 
vában nagy szerencsétlenség történt, egy olvasztó 
keinencze szétrobbant és sok embert sebeaitett 
meg halálosan, többen pedig meg is haltak. Vár 
megyénkből Kunda Mihály falkusi, Kmetz János 
toronyai illetőségű és egy (ismeretlen zempléni 
illetőségű Mikasirovics lelték halálukat a szeren 
esetlenség alkalmával.

— A málczal fürdő' ünnepélyes megnyi 
tása e hó 17-én ment végbe. Szép számú intelligens 
közönség gyűlt össze, a mely Miklóst Jancsi zenéje 
mellett kellemesen töltötte az időt. Este gyönyörű 
kivilágítás volt görögtűz fény nyel, a melyet Stépán 
Aladár sikerrel rendezett, a sok szép lampion, 
zászlók igen érdekes látványt nyújtottak. A tánc 
9 órakor kezdődött, a mely kivilágos kivirradtig 
tartott ; a négyest 40 pár táncolta. — A fürdőben 
minden második vasárnap zene lesz a nyár folyamán.

— Áldozócsütörtök. Ma van egyik ma 
gaszlos szép ünnepe az összes keresztény világnak. 
A Megváltó mennybemenetelének emléke gyönyö
rűen egészíti ki a vallás tanításainak a megvál 
tásra vonatkozó részletet, melyet pár nap múlva 
a bekövetkező pünkösd ünnepén a Szentlélek ki
töltetésének emlékünnepe fejez be. A tavasz áldó 
melege, a május sugárzó fenyözi»ne még kelletne- 
sebbé varázsolja a szivek és lelkek ünnepét ál 
dozó csütörtök napján.

— Gyufamérgezés. Abarán e hó 13 án 
Czugeber József uradalmi gazda udvarában az összes 
marha elhullott. Miután azokon a mérgezés tünetei 
mutatkoztak, többet felbontottak és konstatálva lett, 
hogy az elhullás oka gyufamérgezés volt. Kutatás 
után Czugeber sertésólja előtt meg is találták a 
mérget, burgonya, korpa és liszt keverék között 
nagyobb mennyiségű gyufamérget. A gyanú a 
községbeli cigányokra irányul, kik nem jó szem 
mel nézték, hogy Czugeber szép sertéstű nem akar 
nak elhullani, nekiek szánták tehát a mérget.

— Pályázat A nyugdíjazás folytán a nagy
mihályi kir. járbsbiróságnál megüresedett irnoki 
állásra pályázat van hirdetve. A kérvények 4 hót 
alatt a s. a. újhelyi kir. törvényszék elnökéhez 
nyújtandók be.

— Hazai fürdőink legszebbike. a pá 
ratlan hatású kén és sósforrásu Herkules 
fürdő, e hó 15 én ünnepélyesen megnyitotta 
kapuit a szenvedő közönségnek. Azon közismereti! 
árkedvezmények mellett, a mely szerint hazánk 
művelt középosztályáhaz, julius 5 tői augusztus 
26-áig kivéve, a szobalörzsárak és fürdöárak után 
; 0 százalék engedmény nyujtatik. A buzgó és 
hazafias igazgatóság, a külföldi nagy fürdők min 
tája szerint, előnyös és kényelmes penzió-rendszert 
is vezetett be a mely a fentemlitvtt föidenyen 
kívül bármikor igénybe vehető és a melynek ára 
egy teljes hónapra 240 korona személyenként. 
Ezen összegért kényelmes lakás nyujtatik, villa 
nyos villágitás és szolgálattal, teljes ellátás ven 
déglőik bármelyikében, étlap szerint (reggeli, ebéd, 
vacsora) naponta egy az orvos által elrendelt 
gyógyfürdő, ugyancsak ez összegben foglaltatik 
az orvosi dij, a gyógy és zeneilleték is. — Nem 
dicsérhető eléggé a fürdőigazgatóság ezen úttörő 

újítása és most már bátran hisszük, hogy a ma 
gyarság méltányolni fogja e hazai fürdő törekvő 
sét és minél nagyobb számmal felkeresi a párat 
lan hatású és vidékü gyógyfürdőt.

— A Gotterhalte. A király mint érte
sülünk — rendeletet adott ki az összes katonai 
hatóságoknak, a melyben kimondja, hogy a jövő
ben minden olyan ünnepélyeken, a melyeken a 
polgárság is részt vesz, és a melyen a (Jotterhallét 
játszani kell, közvetlenül a Gotterhalte után a ma 
gyár himnuszt is kell játszani. Az illető rendolelet 
hivatalosan a legközelebbi napokban adják ki.

— A zsidók kegyúri jogai. Egy patro- 
nátusi ügyből kifolyólag, a melyet a kalocsai érsek 
körlevelében olvastunk, érdekes döntést hozott 
Wlassics minister. Vita tárgyát képezte eddig 
ugyanis az, hogy inásvallásunak, mint róm. katho 
likusok, gyakorolhatnak kegyúri jogokat, vagy pl. 
egy város közgyűlése, a melynek tagjai nem mind 
katholikusok, hanem protestánsok és zsidók egy
aránt? A ministerm k a döntése kimondja, hogy 
a kegyúri jog, ha az birtokkal van összekötve, 
elidegenítés esetén átmegy az uj tulajdonosra. 
Ha tehát egy zsidó vallásu ember vásárol meg egy 
ilyen birtokot, akkor ő is gyakorolhat kegyúri 
jogokat, de nem személyesen, hanoin kathoiikus 
megbízott által. A kegyúri jognak megfelelő kötő 
lezettséget természetesen ő is viselni tartozik.

— klórig gázát szükséges! Nagy rabé 
csült háziasszonyaink saját érdekében ismételten 
figyelmeztetnek, hogy a kedvelt és egy évtizednél 
már tovább mindenütt kitűnőnek bizonyult Kath 
reiner-féle Kneipp maláta kávé csak a zárt eredeti 
csomagokban Kneipp páter védjegygyei valódi. 
Csak a Kathreinor-féle Kneipp maláta kávé bírja 
a babkávé izét és zamatját, a miért is mint pótlék 
a kávéitalhoz azt finomabbá, enyhébbé és az íny
nek kellemesebbé teszi. Babkávé hozzáadás nélkül 
is a Kathreiner féle Kneipp-inaláta kávé kiválóan 
jóízű és egyedüli megfelelő pótlás annak helyébe. 
Ellenben, a mit nyitva mérlegelve árusítanak, 
mindég csak egyszerűen pörkölt árpa vagy maláta, 
de soha sem „Kathreiner".

— A cselédkönyvek. A csdédkönyvokot 
és munkakönyveket sokszor visszatartják azok a 
gazdák, akiknek valami konfliktusuk van az el- 
bocsájtott cseléddel. A szegény emberek igy aztán 
nem tudnak beszegődni sehova. Az alkalmazottak 
ilyen megkárosítása semmiféle esetben nincs meg
engedve, mert a belügyminister 67480/V. C. 1902. 

Rendkívül kedvező atkalom

kínálkozik mindenkinek, ki legjobb 
varrógépet legjutányosabb árban 
venni szándékszik. ■—

Van szerencsém a nagyérdemű vevőközönség tudomására hozni, hogy uj 
gépüzletembe történt átköltözködés folytán több száz darab általánosan ismert

legjobb minőségű varrógépet
kell rövid idő alatt eladnom, minek következtében tőlem addig, mig tulhalmozott
raktáram tartani fog, saját beszerzési áron a legkitűnőbb szerkezetű varró
gépek vásárolhatók, s a nálam élvezendő potom árak daczára, minden egyes varró
gép után 5 éri teljes jótállást vállalok.

Jelenlegi fióküzletem Nagymihályon 
a Strömpl szálló szomszédságában levő 
Brünn-féle házban van berendezve.

A nagyérdemű közönség tömeges rendelését 
és pártfogását kérve, maradtam 

kiváló tisztelettel 
sfiee ig-zst^uOiz;.

számú körrendeleté alapján a szolgálatot, vagy a 
munkát kereső egyének személyi okmányainak, 
cseléd és munkakönyveinek jogellenes visszatartása 
az 1879 ik évi 40. törvény czikk 1. §-ába ütköző 
kihágást képez és elkövetői 200 koronáig ter
jedhető pénzbüntetéssel, ismétlődés esetén azon 
felül még 15 napig terjedhető elzárással büntet 
hető. Az érdekeltek tehát saját érdekükben ne 
tartsák vissza az említett okmányokat.

— Jó tanács. Mindazoknak, kik pázsitot 
akarnak létesíteni, ajánljuk hogy szerezzék bo 
Mauthner Ödön csász. és kir. udvari inagkereske 
déséből Budapesten a „Sétatéri" vagy a „Margit 
szigeti- fümagkeveréket. — Ezeket már 29 éve 
szállítja Mauthner Budapest és a Margitsziget oly 
bámulatra méltó és gyönyörű sétaterei részére.

IRODALOM..
A franczia forradalom felvilágosodott tanait 

először az aristokratia karolta fel. A sors kedveli 
az ilyon ellentéteket és az eszmékért, melyeket a 
sansculotteok vittek diadalra, először a szalonok 
finom urai és csipkés dámái lelkesüllek. A Wal 
polc párisi levele t kell olvasni, vagy Taine finom 
leírását, hogy egészen élvezze az ember azt a finom 
illatot, melyet az olyan hölgyek, mint Choiseul 
hercegné, vagy Madame l)u Deffund szinte kile
heltek. Az élet szinte ünneppé váll, nem hiány
zott az ihlet sem és bárminő kötelező volt a ga 
lantéria, a beszélgetés nem tért ki a tudomány és 
a humanitás problémai elől sem és a nők egész 
hiúságukat abba helyezték, hogy ott is tündököl 
jenek. E szalonokban érintkezett az előkelő világ 
nemcsak az Írókkal, hanem a gazdag polgári kö 
rökkel is, melyek életmódja már ekkor egészen 
hasonlóvá vált az aristokratiáéhoz.

Erről a korról szól igen érdekesen a Nagy 
Képes Világtörténet most megjelent 183. füzete. 
A 12 kötetes nagy munka szerkesztője Marczali 
Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a kötet Írója 
is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet ára díszes 
félbörkütésben lő korona; füzetenként is kapható 
CM) fillérjével. M*'gjelen  minden héten agy fűét. 
Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi 
Intézet Részvénytársaság Budapest, Vili., Üllői
ül 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés utján, 
havi részletfizetésre is.

feláll’* KzerkeRstő: Dr. Kállai József.

| Egy jó házból való keresztény fiú |

tanulóul felvétetik
Herczik Béla borbély és fodrász üzle

tében Nagymihályon.



kr.

KEIL-LAKK
(Glasur) 

legkitűnőbb mázoló-szer 
1 nagy palack ára 1 írt 35

Viasz-kenöcs
legjobb legegyKxerübb beeresatő szer

kemény padló számára. 1 kőcsed ára 6<» kr.

puha padló számára.
— 1 kis palack ára 68 kr.

Arany-fénymáz 
képkeretek stb. bcaranyozására.

1 kis palack ára 20 kr.

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

festésére, 1 doboz ára 45 kr.
6—6 Mindenkor kaphatók :

G L Ü C K MÓR cégnél NAGY-MIHÁLY.

Goldstein Jakab
szobafestő és mázoló

NAGY-MIHÁLY, (Fő-utcza, Spiegel-féle ház).

i ..  Elfogad_______ .
I templom-, szoba- és czimfestést, 

ajtó éa ablakmázoláit.
) ~ .. . ~ valamint .............. .. . "7 .... _
' -*•  aranyozást és fényezést

I ízléses, gyors kivitelben a legolcsóbb áron. - .......••••••••••••••••••••••••«
Egy 4 és 6 számú kevésbbé hasz

nált és teljesen Jókarban lévő 
MBMB „Hoffer“-féle 

cséplő garnitúra 
kedvező feltételek mellett eladó.

Bővebb felvilágosítással szolgál 
WIDDER HERMÁN BUDAPEST 

V. Sséchényi-utcza 12.

Hoschander Hermán
gőzerőre berendezett mechanikai műhely

Jíagg-JYtihálg, föutcza, Rosenwasser-féle házban
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, miszerint Nagy-Mihálvban
—......... gőzerőre berendezett =^=z

mechanicai műhelyt 
nyitottam. — Miihelyemben mindenféle vegyi, 
érez- és rézöntő, vas- és aczél-esztergályozó 
munkát eszközlök ; készítek különféle vas, acél, 
érez és rézcsavarokat. — Előállítok különféle 
felszerelési ezikkeket gőzkazánok, cséplőgépek, 
szeszfőzdék, malmok, sörgyárak, petroleumfino- 
mitók, gözfürészek stb. részére.— Készítek szi
vattyúkat és mindenféle csapokat bármily célra 
és nagyságban, továbbá egyenes és görbe ten
gelyeket cséplőgépekhez stb. Gőz, viz és lég- 
ventilatorokat stb. stb.

B. pártfogásért esdve, vagyok tisztelettel
Hoschander Jterman.

Eladó bor.
lő hordó saját termésű finom vinnai 
Kriszt-féle bor jutányosán eladó HALAPI 

GYÖRGYNÉL Vinna-Banka

Ára csomagonként 50 fillér.

München

takarékosság és joizre valóüdvözölhető, egészség,
tekintetből a Kathreiner-féle kneipn-maláta kávét használja.

Tiszteletteljes kérelem : A bevásárlásnál ne kérjen egyszerűen maláta

Minden háziasszony

kávét*,  hanem mindég határozottan —■ Kathreiner-féle — Kneipp-maláta
kávét, s azt csakis az itt ábrázolt eredeti csomagokban fogadja el 1

egesz szemeVban.

10 koronát takarít meg mindenki!
Nyom. Laudvamaa B. könyvnyomdájában.


