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Boldog uj évet.
Elbúcsúztunk az ó-evtől és ime eyv uj 

évnek napja ragyog fölöttünk. Első szavunk, 
első fohászkodásunk az ég felé száll az uj 
év hajnalán, hogy Istentől áldást, szerencsét 
kérjünk az uj esztendőre.

1 elbuzdult hittel, reménynyel esedezünk, 
hogy a kegyelmek Istene adja szent áldását 
a hazára s abban edes mindnyájunkra, hogy 
áldja meg a magyar nemzetet, hogy történeti 
hivatásával vezetve az erkölcsi és nemzeti 
tökeletesedés utján, vedje meg ellenségeitől, 
szentelje meg reménykedéseit, tegye fogana
tossá- munkálkodását.

Az uj-év — a nagy Sphinx! — Azaz, 
hogy uj-év voltaképen nincs is. Hiszen nem 
az idő megy, csak mi megyünk, haladunk 
a vég felé. Egy nagy fali átia! Olyan minőt 
a vonaton utazva tapasztal az ember, — a 
vonat, melyen ül mozdulatlan, s mégis úgy 
látszik, mintha menne, ha mellette egy má 
sik vonat surran el. Ilisz az embert minden 
csalja, még a saját szava és épp érzéke is.

llj év napján a múltak emlékei ölel
keznek a jövő reménységeivel. A nem
zeti nagy munka löiyik tovább, erői merítve; 
tanulságot vonva a múltból, biztató remény
nyel, hogy a közeledő tavasz, a nemzeti 
aspirálókat, reménykedéseket is virágra fa
kasztja. Az évnek fordulóján ezért vesz erőt 
a lelkekben az emlékezés, s ezért köszöntjük 
bizalommal az uj év hajnalát. „Küzdve-küzdj 
ember! és bízvabízzál", mint a költő mondja.

TARCZA.
Az év panorámája.

Ennek az esztendőnek a krónikása is elég 
feljegyezni való eseményt talál. A nyugtalan, ide
ges emberiség küzdelmek, diadalmak és vereségek 
között száguldott keresztül az elmúlt háromszáz
hatvanöt napon is és nem jutott közelebb a czól 
hoz : az általános boldoguláshoz. Sőt inkább mész 
szebb esett a czéltól. Mióta áll az emberiség, évez 
redek óta azt hirdetik királyok és bölcsek, hogy 
nagygyá és dicsővé kell lennie a nemzeteknek és 
boldogokká az egyeseknek. S az élet ugyancsak 
évezredek óta rácáfol a királyokra és bölcsekre, 
csak sárgolyó marad a föld, melyen szennyes ára 
dások öntik el a jót, a nemeset, a tisztát, melyen 
keresztre feszitettik az igazság, melyen győz az 
erőszak és a gőg, melyen uralkodik a mammon 
és a melyen mégis olyan szép és kívánatos az élet, 
hogy nem szeretünk meghalni. O keserű emberek, 
akik hol okosan, hol ostobán, de egészségesen, az 
élet gyönyörűségeinek élvezése közepette hirdeti
tek a világ s az emberiség romlottságát, az élet 
hiábavalóságát, menjetek el a kórházba, a hol a 
betegek és nyomorultak imádják az életet ! . . .

Mert az élet mégis a legkívánatosabb min
denek felett.

Az újságíró szempontjából az év legkiemel
kedőbb eseménye a belgrádi király gyilkosság. 
Sándor, az ifjú és felette romlott idegzetű, a sze
retkezésben oly exotikus fiatal király nejévé tette 
a nőt, aki művésznője volt a szerelem teknikájá 
nak. A frigy nemcsak politikai józanság és társa
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Általában véve egyike a legérdekesebb 
ünnepeknek az uj év elsőnapja; majdnem 
olyan jelentőségteljes, mint a karácsony. 
Igaz, hogy a hit, remény és szeretet jegyé
ben is születik. Amaz, a vallás révén hatja 
meg az embert, - ez pedig az élet reális 
prózájához vezeti. Önkénytelenül visszapillant 
a lefolyt ev eseményeire, átgondolja vagyoni 
helyzetét, tervekről elmélkedik a jövőre, s 
valami ujhodás, javulás utáni vágy lepi meg. 
Annyi tény és igaz, hogy az uj évet igyek
szik mindenki jól kezdeni.

Emberi szokás a nagyon jó szokás, 
de sőt szép és keresztényi kötelességünk
ből folyó, hogy egymásnak az uj év kez
detén jót kivánunk. Vajha az uj esztendő 
csakugyan jóval kösz, ntene be. Elmúlna 
rólunk a megpróbáltatások súlyos köde és 
kisütve reánk a megelégedés, jólét és az 
isteni irgalmasság jóltevő, boldogító napja. 
Mert nehéz az idők járása hazánk felett; 
nehéz próba előtt áll hazánk és nemzetünk. 
Es fájdalom e chaoszból a remény is csak 
csllggeteg szárnyakkal integet felénk. Foszlik 
Magyarország ékes kertje, lassan-lassan si
lány kopá.aággá! Nemzetünk ezrei, — nem! 
immár milliói, keresik boldogulást egy 
más idegen földön. Nem mint hódítók, hon
foglalók, karddal, kelevész és büszke parancs
szóval készülnek uj hazát szerezni, miként 
valaha Árpád hadverő népe. Oh nem ! 
Egyenkint menekülnek, csillagnak futva, 
éhesen, koldusán, — Mintha Batu kán tatár
csordái űznék őket el és pusztulás jelöli

dalmi felfogás ellen való volt, de erkölcstelen is. 
Rettenetesen kellett küzködniök érte. Neró, Cali
gula s a többi kéjencz tiránusok is rabszolgák s a 
kenyérért és cirkuszi játékokért üvöltő polgárság 
közepette lábbal tiporhatták az ember örök tenné 
szelének törvényeit, de a fejedelem, aki manapság 
cselekszik ilyet, a szocializmus és anarkizmus ko 
rában, az elvész. Szerbia már napirendre tért a 
rémes k’’rálygyilkosság fölött és el van hagyatva 
a két sir egymás mellett, melyben Draga és Sán 
dór alusszák örök álmukat. Véres trónon, bizony 
tálán trónon ül Péter király, a merész és bátor, 
semmitől vissza nem rettenő Karagyorgyevicsek 
utóda.

A mi hazánknak egy egész esztendőn ke
resztül húzódó históriai eseménye volt és van még 
most is. A parlamenti obstrukcióról van szó, mely 
állandó izgatottságban tartotta és tartja Magyaror
szág népét. A lelkes vidék a nyáron száz és száz 
küldöttséggel tüntetett a haza igaz jogai mellett s 
ez lángra gyújtotta a dunaparti harinincz milliós, 
hideg márvány palotában a hon szerelem pislogó 
parázsát. Odafent a kedélyes császárvárosban meg 
szűnt a kedélyesség. Megijedtek a sógorok és ke 
serves jajveszékelésben törtek ki az erejének tu 
datára ébredő magyarság kívánságai fölött. Bár 
csak szóban és írásban, a sajtóban és a két pár 
lementben. de lelujult az évszázados nagy harcz, 
Mohács után ki tudja már hányadszor. A harcz 
szünöben van már, s bár két magyar kormányt 
emésztett fel, úgy látszik, mégis a mi sikerünkkel 
végződik. A bölcsesség sugallja, hogy elégedjünk 
meg egyelöro az eddig elért sikerekkel, mert akár 
milyen szép bizonyságát ad‘a is a magyar nép 
erejének és szívósságának ebben a küzdelemben, 
súlyosan érezzük már is annak gazdasági hátrá

egykori édenünket, otthonunkat. Az ősök 
drága vezére által megszentelt földön, a mely 
apáik maradványait rejtve őrzi nincs többé 
maradásuk. — Itthon pedig ádáz testvér
harc, visszavonás üti fel makacs fejét, meg
mérgezve a népnek lelkét, megrontva jövő
jét, — egész életreményét.

Pedig ha valamikor, úgy most, nagy 
feladatok előtt áll a nemzet. A honmentő, 
nemzetet boldogító alkotásoknak egész sora 
várja életrehivását, életbe léptetését. A ma
gyar államiságnak kiépítése a gazdasági a 
katonai és a belső reformok terén, immár a 
közeli jövőnek munkakörébe tartozik. Lassan 
bár, de végre megérlelődött a helyes, a tör
ténelemnek, a közjognak, nemzeti kivánal
maknak és hivatásunknak megfelelőleg a 
tudat, hogy a teljes magyar államisághoz 
megkívánt intézményeket megalkossuk, a 
meglevőknél pedig a nemzeti jelleget biz
tosítsuk.

Es a népek jobbra vágyó lelke epedve 
szomj ti hozza a társadalmi megváltást, a jobb 
jövő, a nemzeti dicsőség felé, melylyel nem
zetét megörökíteni igyekszik, a halhatatlan
ságban. Mi is tartaná fenn a nemzeteket, ha 
nem a vágyakozás a halhatatlanságra? Ezen 
meggyőződés adja a nemzeteknek a szárnya
kat, hogy fölemelkedjék azon magasság felé, 
a honnét fakad a nemzeti lélek belső ereje, 
mely munkál, küzd, a jövőt biztosítani igyek
szik a reményben, hogy boldoggá teszi a 
hazát s abban a saját ivadékait.

Vegyünk tehát búcsút az ó-évtől. Bo-

nyait. A nemzeteknek manapság a közgazdasági 
kérdések helyes megoldása képezi a főfeladatát s 
n közgazdaság terén nálunk még annyi a tenni 
való, hogy kár minden elmulasztott napért.

Lehot, más véleményen vannak a pontatlan 
adófizetők, akik az ex lexben vígan éltek a tör 
vényadta joggal, hogy nem fizettek adót Nekik 
nem tart sokáig az obstrukezió, ha még egy esz 
tendeig tartana is, valamint a legényeknek sem, 
akiket már két esztendő óta nem tapogatott az 
ezrodorvos ur. Most vége lesz e szép időknek, adót 
kell megint fizetni, a végrehajtóknak rettenetes sok 
dolguk lesz és be kell majd rukkolni, nem is 
október elsején, hanem egy két nappal a sorozás 
után. A szegény öreg bakák, akiket október óta 
visszatartottak, ők emlegetik meg legjobban ezt az 
izgalmas politikai küzdelmet.

Szorosan összefügg a nemzeti küzdelemmel 
a munkás kérdés, mely mind nagyobb arányokat 
ölt Magyarországon. A szocziál izmus nagy hala 
dást tesz, a város és falu, ahova egyszer egy ági 
tátor beteszi a lábát, meg van hódítva az alsóbb 
rétegeivel az uj eszmének, a mely a vörösek sze 
rint meg fogja váltani a világot. A városokban 
különösen Budapesten s az ipari mnnkások között 
a nemzetközi szocziáldemokraczia hódit, mig az 
alföldön s a Magyarországgal határos erdélyi vár 
megyékben az oláhok között az újjászervezett 
szocziáldemokrata párt terjed. A két árnyalat kö
zött az a külömbség, hogy az ujjászervezettek nem 
tüntetnek a nemzetköziséggel, sőt elösmerik a ma
gyar haza fogalmát s programmjuk csaknem ki 
zárólag a foldniivos nép helyzetének javítását ezé 
lozza. A másik, a budapesti párt, nemzetközi párt 
mereven ragaszkodik Marx elméletéhez, mely szóba
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csáMuk át azt, minden bújával-bajával az 
emlékek birodalmába. Eseményeit hadd őriz
zék meg az annalesek, tanulságait pedig 
őrizzük meg mi magunk. A világ rendje ez, 
hogy az idők forgásában eltűnjenek az évek 
az esztendők és hogy uj napnak ragyogása 
váltja fel az alkonyától, az éjszakát.

Itt áll tehát előttünk az uj-év elzárt 
kapuja. Megjelenik előtte legelőször is a kí
váncsiság és keres rajta egy nyílást vagy 
repedést, hátha el lehetne valamit lesnie a 
jövő titkaiból. A kíváncsiságot sarkon köve
tik zarándok életünk ősrégi társai: a remény, 
a félelem, a gond. Nem is csoda! a jövendő 
bizonytalanságaiban hánykodó emberi kedély, 
nyugtalanul fürkészi a jövőt. De mig a 
könnyelmű csak a szerencse árnyékán kap
kod, a hitetlen a vak véletlenre számit; 
addig a jő, a nemes, a hivő, a munkás az 
Isten irgalmát, jóságát keresi, kitartó mun
kásság által a jövőben.

A küzdelem, a munka pedig köteles
sége az emberiségnek.

Hálát adva a Gondviselésnek az elmúlt 
esztendőben vett jókért, a terhek elviselésére 
adott lelki erőért, a szivünkbe oltott hitért, 
reménységért, bocsájtjuk sírjába az ó-eszten
dőt és bizalommal köszöntjük az uj-évet, 
forrón esdekelve az „idők Urá“-tól, hazánk
nak virulását, nemzetünknek boldogságát, 
népünknek békét, kitartást a jövőben !

Boldog uj évet! Demeter Ján0,

Vasúti állomást Málczának.
A Bánócz—Slürtei h. é. vasút ügyében már 

a múltkor említettük, hogy a vállalat létérdeke 
megkívánja, miszerint a pályavonal Málczát érintse 
és e községben állomás legyen. Erre vonatkozólag 
lapunk egyik barátjától, ki a helyi viszonyokkal 
teljesen ismerős, az alábbi sorokat kaptuk : 

Tisztelt Szerkesztő ur !
Örömmel olvastam b. lapjában, hogy a nagy 

mihályiaknak is az az óhajuk, miszerint a bánóéi 
és szórtéi vasúti állomásokat összekötő h é. vasút 
Málcza irányában építtessék. Engedje meg tehát, 
hogy ez óhaj jogosságát és fontosságát b. lapjban 
néhány érvvel én is kimutassam.

sem áll a polgári társadalommal, a burzsoákkal. 
Hasonló két aránylat van a német szocziálisták 
között, a kiknek 83 képviselője ül ben a birodalmi 
gyűlésben. Az egyik a régiek, a Marxisták árnya 
lata, az intransingensek, s Kebel az ő vezérük, a 
másik az assimilálódóké, akik szívesen paroláznak 
a polgári társadalommal, még az uj hadihajókat 
is megszavazzák, ha jó munkás törvényeket kap 
nak értük ; ezeknek Bernstein a vezérük. Amik 
odakünn Bebelék. azok nálunk a nemzetköziek, s 
az ujjászervezettek a Bernsteinék. De mindkét párt 
egybehangzóan követeli az általános titkos választói 
jogot, a melynek elérésére egy hatalmas lépés 
történt most, midőn az illetékes magyar intéző kö
rök kötelezték magukat a parlamenti béke fejében 
h választói jog kiterjesztésére. Ha az megtörténik, 
akkor néhány szocziáiista képviselő okvetlenül be 
fog jutni a képviselőházba, a mivel nagyon meg
változik majd a mi törvényhozásunk képe.

Öregszik a mi jó királyunk. Túllépte hetven- 
kettedik életévét s bár még jó erőben, szellemi 
erejének teljes épségében van, aggódva gondolunk 
arra, mi lesz, ha ö már nem lesz. Isten óvja a 
mi hazánkat és a királyi házat!

A magyar fővárosnak szeptomber havában 
egy rettenetes eseménye volt: a Párisi Nagy Áru 
ház égése. Aki nem látta ezt a négyemeletes Ián 
goló poklot, a szédületes magasságú lángtengerböl 
érett gyümölcsként potyogó félmeztelen nőket — 
az nem tud fogalmat alkotni magának erről a 
minden képzeletet fölülmúló irtóztató katasztrófáról. 
Százezernyi tömeg nézte végig ezt a hihetetlenül 
borzalmas katasztrófát, százezer embert fog el a 
borzongás, ha arra az eseményre visszagondol. Ne 
lásson olyat az ember soha életében, az ilyen lát 
vány felér egy szerencsétlenséggel. Szerettük volna, 
ha a Párisi Nagy Áruház égését végignézték volna 
az összes polgármester és rendőrkapitány urak, 
hogy lássák micsoda következményei lehetnek a 
hanyagságnak és mulasztásnak.

A botrányokért és pikantériákért lelkesülök- 
nek is volt most mulatni valójuk ebben az esz 
tendőben. A szász trónörökösné egy gyermekkel

Málcza és a körletébe tartozó 9 zemplénme 
gyei község, továbbá a közeli Óarany, Imreg és 
Szüruyeg községek mind a málczai vasúti állomást 
vennék igénybe, mert közelebb esnének ehhez, 
mint Velejtéhez vagy Uporhoz és mert Málcza irá
nyában a közlekedés is könnyebb, az utak járha
tóbbak. E községek, melyeknek többnyire nagy 
kiterjedésű határuk van és jobbára népesek is, a 
vasúti vállalatnak sokkal több hasznot biztosíthat 
nak, mint Butka vidéke. Maga Málcza évenként 
több száz kocsit venne igénybe a nyers termények 
elszállítására és az ipari és kereskedelmi czikkek 
és egyébb áruk behozatalára. Elénk e vidéken az 
állatforgalom is. Több nagyobb uradalom, sajtgyár, 
gőzmalom és egyéb vállalat is van.

A terepviszonyok is a mellett szólnak, hogy 
a vasút Málcza, Hegyi és Deregnyö községek 
irányában létesittessék. Bánócz és Málcza között 
a terep szabályosan s arányosan emelkedett, mér
sékelten dombos és azért az egész terület árvíz 
mentes; Málcza és Hegyi között is védve lenne 
az úttest, mert e vidéket sem szokta a viz elön
teni. Hegyi és Deregnyö között pedig csak kisebb 
és ezért aránylag csekély költséggel építhető töl
tésre van szükség. E terület sincs annyira kitéve 
a vizár rombolásnak, mint pld. Butka határa, mely 
kisebb esőzések után is viz alá kerül. A vasúti 
pályatest építése és ienntartás.l tehát kevesebbe 
kerülne, ha nem Butkának, de Málczának határán 
menne keresztül.

Málcza vidéke, ha itt vasúti állomás nem 
lesz, továbbra is az állam /asutak Bánócz állotná 
sának körletében maradna s így az uj vasút e fon 
tos és nagy területtől elesnék. Butka és Deregnyö
— az uj vonal két esetleges legközelebbi állomása
— ugyanis a rossz utak miatt terhes szekerekkel 
sokkal kevésbé hozzáférhetőek, mint Bánócz. Már 
pedig a vasút jövedelmét első sorban a fehéráru 
forgalom biztosítja. A személy forgalomból ered 
hető bevételre építeni vajmi keveset lehet.

Igen fontos körülmény ez ügyben végül az 
is, hogy a málczai vasúti állomásnál érdekeltek a 
vasútépítés czéljára nagyobb összeget biztosítani 
késsek. Az érdekeltség e tekintetben mar is a 
cselekvés terére lépett és valószínű, hogy eltekintve 
a nagyobb uradalmaktól 80—90.000 korona e célra 
összehozható lesz. A nagyobb uradalmak s külö
nösen a 2 grófi gazdaság is bizonyára tekintélyes 
számú részvényt jegyeznének, ha viszonzásul a 
málczai állomást megkapnák.

Számos érvet sorolhatnék még fel annak iga
zolására. hogy a tervezett vasút nemzetgazdasági 
szerepének sokkal inkább felelne meg, forgalma és 
bevétele jóval nagyobb, fejlődése és felvirágozása 
sokkal biztosabb lenne*  ha Málcza állomást kapna. 
De a fentebb kifejtetteket magukban is elegendő
nek tartom arra, hogy bárkit is meggyőzzenek 
álláspontom helyességéről.

Maradiam t. Szerkesztő urnák igaz híve : 
Málezán, 1903. decz. hó 30 án

Botos Samu,
gyógyszerész.

a szive alatt megszökött az urától, a trónjától egy 
nyelvmesterével, aki bizony nem volt méltó erre 
a nagy szerelemre. Érdekes, hogy újabban dühöng 
a botrányos szerelem a legmagasabb körökben, 
nyelvmestereket, kocsisokat és inasokat szeretnek 
a herczegnők . . . Akkor még jobb Ízlése volt 
Cbimay herczegnőnek, aki egy czigánypriinással 
szegte meg hitvesi hűségét.

Odakünn a nagyviságban nevezetesobb ese
mény kevés történt. Társadalmi és osztályharcz 
minden müveit országban fokozott mértékben folyik 
s hogy ezek a harezok hogyan fognak kialakulni, 
azt emberi elme előre nem sejtheti. Erőteljesen 
nyúl e harezokba az egyház, mely a poziczióját s 
a vagyonát félti s evégből mindenütt a világon 
mozgositja avatott harezosit, a jezsuitákat. Rossz 
világ jár a jezsuitákra Erancziaországban, de szi
ves vendég szeretette! fogadják egyebütt a kiűzőt- 
teket, igy Magyarországon is.

Súlyos veszteség értő az egyházat Leó pápa 
halálával, aki egyike volt a legjobb és legneme
sebb embereknek. Utóda, X ik Pius azonban, mél
tónak mutatkozik Krisztus helytartójának székébe. 
Örvendetes dolog, hogy az uj pápa szabad gon- 
dolkozásu ember, aki az egyház hivatását nem az 
anyagi és politikai érvényesülésében látja, hanem 
a papi hivatás teljesítésében. Az uj pápától várjuk 
az egyház által indított vagy az ellene folyó har
ezok megszüntetését.

A tudomány terén nevezetes esemény alig 
történt, Két nagy probléma izgatja most a tudós 
világot : az egyik a kormánvozlíafó léghajó, a má
sik a tüdővész gyógyítása. Mindkét téren számos 
kísérlet, próbálkozás történt, nem egyszer azt hit
tük már, hogy meg van ! — de mindannyiszor 
csalódtunk. Nem tudunk még repülni és nem tu 
dunk még szert a halál legerősebb segítsége, a 
tüdővész ellen.

Pedig akik ezeket a problémákat meg fog
ják oldani, azok nagyobb szolgálatot tesznek az 
emberiségnek, mint a Caesarok, Napóleonok, mint 
a legnagyobb erők és művészek.

Előfizetési. fellxi-vá,s.
Január hő 1-vel uj előfizetés nyílik lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük deczember hő végével lejárt, 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 tarthassunk.

A „Felső-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
UJ esztendő!

Eljött ismét, beköszöntött az uj esztendő 
hajnala, mely után sóvár vágyak sóhajtoztak a 
társadalom minden rétegéből. Mint a nem szí
vesen látott vendég távozását, oly vágyva te
kintettünk mindnyájan az ó-esztendő elmúlá
sára. S mint a kincset hozó jövevény látoga
tására, oly epedve lestük az uj esztendő eljö
vetelét.

Vájjon jobb lesz a tavalyinál? Vájjon 
megkímél attól a sok bútól, bajtól, gondtól, 
melylyel az elmúlt esztendő meglátogatott ?

Sok megpróbáltatáson ment keresztül 
hazánk az elmúlt esztendőben. Gazdaságilag, 
politikailag minden erejére minden energiá
jára szüksége volt, hogy a megpróbáltatásokkal 
sikerrel mogküzdhessen.

Temérdek áldozatába került, s fog még 
kerülni az elmúlt esztendő nem egy hiába való 
meddő és hiú kísérlete, melylyel csupán a nem
zeti erő vesztett tartalmában s hitelünk rom
lott meg alapjában.

De itt az ujesztendő! Mellében rejti még 
a jövőt. De a mi még csak embrióban van az 
a jobb jövő reményével kecsegtet.

Egy jobb jövő! Minő szépen hangzik. A 
magyar nemzet ismét erős, hatalmas lesz. A 
hármas bérc és négy folyó hona ismét tejjel, 
mézzel folyó kanaán lesz. Európa élés kam
rája mint régen az elmúlt, ködös homályban 
vesző régi szép időkben. Három tenger csap
kodó hulláma mossa majd szép hazánk part
jait, idegen népek hódoló adója tölti meg or
szágunk kincstárait. S a magyar zengzetes 
szava túl harsogja a népek zűrös hangját. Nem
zeti hadsereg, a nép nyelvén szóló komandó, 
piros, fehér, zöld lobogókkal népesíti be tere
inket s a Rákóczi induló hangjainál vonulnak 
fel a hármas szinü zsinoros, dolmányos hadfiak. 
Magyar felhívás a kaszárnyákon. Magyar nevek 
a bolt címereken. Budán állandóan, mindég a 
magyar király, magyar udvaroncoktól körül véve.

Minden magyar! Magyar szó az ajkon, 
magyar érzés a szivekben ....

Meg állj I Hová ragad nemzeti hévtől el
kábult fantáziám ! Lehet egy esztendő alatt e 
fantazmagóriát valóvá változtatni?!

Lehet.
A magyar nemzetben élő energia szívós 

kitartás, mely elbirta a tatár járás szörnyű 
borzalmait, kiheverte a mohácsi vész s az utána 
következő másfélszázados török uralom rom
boló hatását, a mely az 1848-ki nemzeti ka
tasztrófából uj életre virult, az a magyar nem
zet nagyra hivatott s ön erejéből kivívhat, el
érhet mindent, a mi hazafiságával nemzeti 
érzületével összefügg.

Ám kitartás együttműködés s a visszavo
nás teljes mellőzése szükséges, hogy folytonos 
munka s küzdelem megteremje áldásos küzdel
meit. Ha ezek a faktorok hiányzanak, nemzeti 
fejlődésünk ismét évszázadok stagnatiójára van 
kárhoztatva s fajunk teremtő képessége a 
meddőség szomorú és kietlen sivatagába szám
űzve.

Küzdj, és bízva bizzál, óh magyar nem
zetem s akkor az uj esztendő titokzatos méhe 
a jövő boldogságát rejti számodra. Ne mondj 
le arról, mit becsületérzésed a tiédnek, jogos
nak tud s akkor a népek tengerében nem 
fogsz elsülyedni soha, hanem mint a szikla
zátony ellentállsz a támadó hullámtarajoknak 
s bárminő erővel zúduljanak is azok reád, szí
vós cllentállásoddal megtöröd azokat.



Boldog újévet kívánunk la
punk t. olvasóinak és munka
társainak.

- Sylvsszter estély A nagymihályi 
Kaszinó egyesület által tegnap rendezett Szylveszter 
estély fényesen sikerült. A Barnai szálló termeiben 
közvacsora volt, a melyen a vidékről is számosán 
vettek részt. Vacsora után táncz kezdődött, mely 
a hajnali órákig tartott; a megjelentek a legderül- 
tebb hangulatban töltötték az időt s a jókedv tető
pontjára lépett, midőn az uj év első perczét üdvö
zölve, egymásnak boldog újévet kívántak. A tánc- 
estélyen résztvettek : Asszonyok: özv. Stépán Gá- 
borné, özv. Nemthy Ödönné, Fiizesséry Tamásné, 
Polányi Gézáné, Dr. Pogáuy Gerőnó, Wiczmándy 
Ödönné, Marossy Buttler grófné, Fröhlich Gyuláné, 
Dr. Eperjessy Lajosné, Isépy Zoltánná, Szöllősi 
Sándorné, Tolvay Imréné, Garbinszky Sándorné, 
Karczub Pálné, Fuchs Ignátzné, Widder Béláné és 
Machnik Andorné. — Leányok: Stépán Ida, Stépán 
Róza, Dercsényi Tekla, Nemthy Annuska, Nemthy 
Mariska, Pogány Aurora, Polányi Etyke és Tériké, 
Wiczmándy Marianna, Báró Luzsénszky Böske, 
Fröhlich Cory, Bakajsza Gizi, Stadler Margit, 
Karczub Anna és Amália.

— Iléizjegy kibocsátás. A nagymihályi 
önsegélyző egyesület, mint szövetkezet legutóbbi 
rendkívüli közgyűlésén az intézet alapszabályain 
tett módosításokat, az illetékes felügyelő hatóság 
jóváhagyván, legközelebb kibocsátják az uj rész
jegyeket. Eddig már mintegy 1600 részjegyet je 
gyeztek és igy az egyesület tőkéje jelentékeny 
mérvben fog gyarapodni.

— Az izraelita nöegylet bálja január 
hó 9 éré volt kitűzve ; a rendezőség azonban a bál 
megtartását január hó 16-ára halasztotta, a miről 
a t. közöuséget az egylet elnöksége ez utón i s 
értesíti.

— Városi fogyasztási kezelés. A bor- 
és husfogyasztási adók holnaptól kezdve már a várost 
illetik meg. Kezelésükkel, illetve beszedésükkel 
He.cz József bízatott meg, ki régebben már hosz 
szabb ideig volt fogyasztási adóbérlő és igy e té
ren szakember.

— Csomag szállítási vállalat Nagy- 
mihályon, Gleich Mihály helybeli szállító cég 
a magyar kiviteli és csomagszállitási részvény tár
saság szállítási osztályához kérvényt nyújtott be, 
hogy a társaság csomagszállitási üzletét Nagymihály 
város területére terjessze ki és bízza meg őt itteni 
képviseletével. Miután városunk kereskedelmi for
galma a társaság üzleti szabályzata szerint meg 
kívánt minimális mértékeknél jóval nagyobb, 
valószínű, hogy a kérelmet teljesítik is. Ezzel ke
reskedőinknek régi óhaja teljesül, az olcsó és kó 
nyelmés csomagszállitás ugyanis kiváló érdekük.

— Elitéit betörő, Sztaniszlaus János galí
ciai származású munkást, kit e hó elején Landesman 
Vilmos helybeli liszt nagykereskedő irodai helyi
ségében betöréses lopáson éjjel tetten értek, a 
s. a. újhelyi kir. törvényszék e hó 28 án megtartott 
főtárgyaláson az enyhítő körülmények figyelembo 
vételével 8 havi fogházra ítélte, melybe a vizsgá 
lati fogság is beszámittatik.

— A függetlenségi kör bálja. Mint ér
tesülünk a nagymihályi függetlenségi kör január 
hó végo felé a „Csillag- szálló termeiben táncestélyt 
rendez, a melyet felolvasás fog megelőzni.

— Tűz, A laboré volyai gőzmalom e hó 28 án 
éjjel leégett, porrá égett az egész épület é9 több 
mellékkelyiség is. A malomra január hó 4 éré 
különben bírói árverés volt kitűzve, most azonban 
csupán az üres belhely lesz eladva.

— Váltóhamisítás, A helybeli és több 
vidéki pénzintézet kárára Popik András, Benyók 
András és Iloma Pál laborc-volyai lakosok nevére 
több kisebb, nagyobb összegről szóló hamis váltó 
számitoltatott le. Midőn az érdekeltek a hamisítás
ról tudomást szerezlek, ismeretlen tettes ellen a 
büntető feljelentést megtelték s a s.-a. újhelyi kir. 
törvényszék a vizsgálat teljesítésévc»l a nagymihályi 
kir. járásbíróságot bízta meg. ügy értesülünk, hogy 
a tetles személye immár ismereretessé is lett.

— Gyilkosság Porubkán, Oláh László, 
Oláh György és Moga Péler szatmármegyei oláh 
teknő készítők együtt dolgoztak a porubkai erdő 
ben. Oláh György a múlt héten összoszóllalkozott 

László rokonával és a civódók mély haraggal vál 
lak el. Oláh László bosszút esküdött és Moga Péter 
társával szövetkezve múlt ho 26 án lesből meg
támadták Oláh Györgyöt és dorongokkal agyon 
ütötték. A gyilkosokat, kik állítólag Nagymihályba 
menekültek, a csendőrség erélyesen nyomozza.

— Vj szövetkezet, Málczán uj fogyasztási 
hitelszövetkezet nyílt meg, a melyet Málcza és a 
szomszédos községek lakosai létesítettek. A szövet 
kezeinek szép jövőre van kilátása, ha rendes ke
zelés lesz behozva és kellő ellenőrzés. Tapasztaltuk, 
hogy az abarai és deregnyöi szövetkezeteknél is 
az volt a hiba, hogy a kezelés és ellenőrzéssel 
senki sem törődött.

— Esküvő. Müller Adolf helybeli sörgyá
ros f. hó 5-én esküszik örök hűséget Scheices Ida 
kisasszonynak Becsben.

— Letartóztatott gyújtogató. Világ köz 
ségben pár héttel ezelőtt tűz támadt és nagy pusz 
titást vitt véghez. A nyomozás alatt egy ottani 
parasztember ellen irányult a gyanú s ennek alap
ján a csendörség letartóztatta s bekísérte a homon- 
nai kir. járásbíróság börtönébe.

— Időjárás, Egy hét óta állandó a hideg, 
a Laborcz teljesen befagyott és a sport kedvelők 
vígan korcsolyáznak. Ez idén van kilátás, hogy a 
korcsolyázók ki fogják jó ideig venni részüket a 
sportból.

— All kell a magyarnak ? Parlamenti 
körökben nehány nap óta közbeszéd tárgyát képezi 
egy esemény, mely az obstrukció utolsó napjaiban 
a Kaszinban ment végbe, de nyilvánosságra csak 
most került. Egy este a nagy társalgóban a Kaszi
nó politikusai igen számosán verődtek össze, s a 
helyzetről beszélgettek. A hangulat meglehetősen 
izgatott volt, néha súlyos kijelentések is hallatszot 
tak, kemény kritikai szavak. Egy főrendiházi tag 
egyszerre a következőket mondta: „Ha az obstru 
álók legalább olyan célokért küzdenének, a me
lyekre első sorban van szüksége a nemzetnek. “ 
„Kiváficsi vagyok, felelt erre gyorsan az obstruk
ció egyik védelmezője, hogy mit tartasz kegyel
mes uram olyannak, amire első sorban van szük
sége a magyarnak? „ „Az köztudomású !“ felelt 
a kegyelmes ur. „Fogadjunk száz üveg pezsgőbe, 
hogy ha négyszemközt megkérdezzük azt a har
mincnégy urat akik itt vannak, nem lesz három, 
aki erre a kérdésre egyformán felel.- A fogadást 
megkötötték, a szolgák papirszeleteket hoztak és 
azt a broncurnát, amelyet még a Széchenyi István 
kora óta használnak választási célokra s a titkos 
szavazás megindult. A kérdés az volt: Mi kell 
legelső sorban a magyarnak ? — erre kellett fe
lelni. Az urak gyorsan leszavaztak, s aztán nagy 
érdeklődés közt bontották fel a szavazó lapokat. 
Általános meglepetésre a fogadást a kegyelmes ur 
nyerte meg Kilenc lapon ilyen válaszok voltak : 
„A magyarnak Szabadság kell, semmi egyéb.“ 
„Függetlenségre van leginkább szükségünk- ,Ne 
feledkezünk meg a Testvériségről. „Nagyobb mű
veltséget kérünk.u „Több pénzt.u „Ónálló vámot.“ 
„Szorosabb összetartást !*  Huszonhárom szavazó
lapra azonban mintha csak összebeszéltek volna a 
szavazók, ezt írtak : „Mi kell a magyarnak ? Hát 
Egyetértés/“ A kaszinónak egyik képviselő tagja 
erre igy szólt: Egészen természetes, hogy majd 
nem mindnyájan erre a gondolatra jutottunk. Az 
oka ennek az, hogy egyetlen lap sem nyújtja a 
hazai közéletnek olyan hű képét, mint az Egyet
értés. Előfizetések Budapest, Vármegye utca 11 sz. 
alá beküldendők.

— A Icgmagasztosabb vívmányok 
egyike, az egészség és jólétre nézve, bizonyára 
a maláta kávé, amint az a Kathreiner féle előállí
tási módban úgyszólván az egész világot, főképen 
minden családi asztalt meghódított. Mert családi 
kávénak a babkávé keveréke Kathreiner-féle 
Kneipp maláta kávéval oly összehasonlithatlan elő
nyöket nyújt jóiz tekintetében, egészség és taka
rékosság szempontjából, hogy azt egyetlen egy gór. 
dós háziasszonynak sem szabad figyelmen kívül 
hagynia, az a finom babkávé zamat, melyet a 
Kathreiner féle Kneipp maláta kávé ogy különleges 
gyártási módszer utján bir, növeli mint pótkávé 
a babkávé kedvelt izét, a mit semmiféle más pótló
szerrel elérni nem lehet. Másrészt ezen tulajdon
sága folytán a Kathreiner féle Kneipp maláta kávé 
babkávéval való keverés nélkül is iható, kiválóan 
ízlik, mint vérképző és táperős ital asszonyok és 
gyermekek részére orvosilag ajánltatik. Már első 
megjelenéskora Kathreiner féle Kneipp maláta kávé, 
„a jövő kávéja- jeleztetett. Ez a merész kijelentés 
ma már részben teljesült is, és az eddigi tapasz 
tálatok szerint mindinkább teljesedésbe megy. Fon
tos azonban, hogy mindég csak valódi Kathreiner 
maláta kávét használjunk, miért is szükséges, hogy 
a bevásárlásnál mindég a . Kathreiner- nevet hang
súlyozzuk és csakis az eredeti csomagokat Kneipp 
páter védjegygyei fogadjuk el. Gondosan keríthes
sék minden utánzat és ne vásároltassák soha az, 
a mit nyitva mérlegelnek.

— Negyedszázados napilap. A Pesti 
Hírlap 1903 december havában érte meg alapítása 
25 ik évfordulóját. Ez idő alatt sok lapot látott 
születni és meghalni, míg ő maga diadalmasan 
haladt előre, a törhetetlen és megalkuvást nem 
ösmerő szabadelvüség, demokratikus világnézet és 
független meggyőződés zászlajával. így lett Magyar - 
országnak manapság kétségbevonhatlanul legelter
jedtebb lapjává. Ezt a nagy sikert főleg az magya
rázza meg, hogy a Pesti Hírlap minden párttól 
független, s mint ilyen szókimondó, bátor ellen 
őre kormánynak, pártoknak, hatáságaknak politi
kai és társadalmi körökben. Tartalma leggazdagabb. 
Naponkint 32—40 oldal terjedelemben jelenik meg, 
tehát jóformán kétszer annyit ad olvasóinak, mint 
a többi napilap. S ez a tartalom válogatottan vál
tozatos, elsőrendű politikai és szépirodalmi Írók 
tollából. Minden előfizető díjtalanul és bérmentve 
kapja meg a Pesti Hírlap nagy képes naptárát, 
melynek az az előnye minden más ajándék könyv 
felett, hogy egész éven át hasznát lehet venni. 
Szóval nem hiába a legkedveltebb, mert igazán a 
legtökéletesebben szerkesztett lap ma a Pesti 
Hírlap s az ára mégis csak 7 korona negyedévre, 
2 kor. 40 fillér egy hóra. Kiadóhivatal: Budapest, 
V., Váci-körút 78. szám.

Felelőn szerkesztő ; Dr. Kállai József. 
Főmunkatárs: Dr. Kellner Mihály. 
Kiadóhivatali művezető: Lándai JÓZMÍ.

Nyilvános nyugtázás
a nagymihályi állami iskola és kisdedóvódai sze

gény tanulók felruházására adott összegekről:
„Sulyovszky István alapítvány*  kamata 181 

K. — Gróf Sztáray Sándor és neje 140 K. — 
.Nagymihályi állami tanítók segély egyesülete*  
100 K.— Nagymihály város 30 K. — Nagymihályi 
takarékpénztár 20 K. — Czibur Bertalan, Dr. 
Eperjesy Lajos és Polányi Géza 10—10 K. — 
Nagymihályi kor. és hitelbank 6 K. — Nagymi
hályi önsegélyző ogyesület 5 K. — Barnai Andor, 
Dr. C'hudovszky Mór, Dr. Fuchs Ignácz, Dr. Gittek 
Samu, Grosz Ignácz, Horváth Sándor, Oppitz 
Sándor, Spiegel Samu 4—4 K. — Miskovics Béla 
3 K. — Engel Adolf, Friedman Mihály, Friedman 
Simon, Fröhlich Gyula, Glück Mór, Görgey Géza, 
Dr. Kállai József, Landau Lázár. Landesman 
Vilmos, Löffier Noa, N, N., N. N., Rozenborg 
Ignácz, Stark Mór, Schreiber Mór, Strömpl Gábor, 
Szöllössy Sándor, Tolvay Imre és Widder Andor 
2—2 K. — Borkovics A. Lipót, Bruck Sándor, 
Briigler Lajos, Brügler Samu, Engel Ármin, Gold- 
finger Simon, Gottlíeb Mór, Grünfeld, Hiindler 
Miksa, Kleinhündler Lipót, Liehtman Hermán, 
Machnyik Andor, Mastsenyik Ede és Weinberger 
Zsigmond 1 — 1 K. — Goldfinger, Rozenvasser Mór 
60—66 fillér. — Friedman Márk, Griinstein Sala
mon, Gutman Márk, Kiéin Hermán, Kiéin Ignácz, 
Rozenbluin A. Weinberger Henrik 50—50 fillér. — 
Blei Ignácz, Eichenbaum Mór, Heller Éliás, Gar 
fűnkéi Dávid, Grünfeld Aladár, Herczik Béla, 
Hering Áron, Kösztenbaum Mór, Kiéin Zarocli, 
Lipinszky Manó, Moskovits Lipót, Moskovits Mór, 
N. N.. N. N., Weinberger Hermán 40—40 fillér. 
— Goldstein Jakab, Goldfinger Henrik, Hónig 
Antónia, Moskovits Juda, N. N. és Rozenbluin 
Samu 30—30 fillér. — Goldsmiedt .Salamon, N. N., 
Neuman Dávid és Spira 20—20 fillér.

Összesen 612 K. 50 fillér, azaz hatszáztizen 
két korona 50 fillér; mely összegből eddig 85 
tanuló ruhaneművel, részint lábbelivel lett ellátva.

A fennebb kiirt jószívű adakozóknak újból 
is hálás köszönetét mond :

az állami iskolai gondnokság 
és tanítótestület.

Igen tisztelt vendégeimnek, jóbarátaim
nak és jóakaróimnak, ez utón kivánok 

boldog újévet.
BARNAI ANDOR.

feldarabolt tűzifa
ioo kilogrammonként 1 kor. 50 fillér. 

Egy fél öl hasábfa házhoz szállítva 11 kor.
ROSENWASSER és BREUER

Nagy-Mihály, Kossuth Lajos utca 44. sz.

Tisztelt vendégeimnek, barátaimnak és 
jóakaróimnak

boldog újévet
kívánok. Weinberger 'Mgmond,



3098/1903. tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. jái Ubiróság mint tlkvi 
hatóiig közbirrú teszi, hogy Alsó Babincsák .János 
kis ráskai lakos végnhaj tatónak ismeretlen helyen 
tartózkodó líj. Moszkály István végrehajtást azvii 
vodett elleni 500 korona tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a saújhelyi kir tör- 
vényszék, a nagymihályi kir. járásbíróság terülő 
tén lévő a Kis Ráska községben fekvő a kis ráskai 
14 ik számú tjkvben A. 1. 72, 135, 179, 218, 239, 
290, 313, 338, 370, 419, 583. 611, 664, 706, 74". 
hr. szám alatt felvett és B. 16. 18. és 19. sorsz 
alatt ifj. Moszkály János vegreh. szenvedő nevén 
álló külingatlanra az árverés 1 782 korona ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan 1904. évi február 
hó 15-ik napjának délelőtti 9 órájakor 
Kis-Ráska község bírája házánál megtartandó nyíl 
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is el fog adatni.

árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsáráuak 10% át vagyis 78 korona 20 
fillért készpénzben, vagy az 1881. LX t. c. 42. 
§ ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november bó 1 én 3333. sz. alatt kell ig. min. 
rendelet 8.§ ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
L e. 170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróság 
nál előleged elhelyezéséről kiállított szabálvszeü 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihályban, 1903. évi november hó 28 án.

Garbiuazky, kir. aljbiró.

,.Spire'‘ varrógépek.

Varrógép vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságát te- 
----- kintsiik első sorban. =
A „.Spt/’í’“-íéle varrógépek úgy minőség, mint 
ar tekintetében is az első helyett foglalják el; 
azokért minden tekintetben 5 évi teljes

- jótállást vállalok. ==
A „SPIRE*  varrógép a divatos mü- 

hímzésre is hazsnálható. —1
Raktárak :

S.-A.-Ujhelg, Ungvár, Honionna,
NAGY-MIHÁLY, Kossuth Lajoj-utoza 

(Strömpl szálló mellett.)
Ugyanott kapható Singer, Hove, Henger, \\. \V. és balkaru varrógépek, 

kedvező havi részletfizetésve. Varrógép alkatrészek u. m. hajócskák, rúgok, 
srófok, gumikarika, valamint savmentes varrógépolaj készletben tartatnak.

Javitások olcsón és pontosan eszközöltetnek.

Fontos sérvben szenvedőknek!
Ne mulassza el senki, kinek kedves élete s 

egészsége, magának beszerezni a legújabban javi 
tott cs. és kir. szabadalmazott a ni*  rikai 
rendszerű Gummiservkötót beszerezni. A guintni 
sérvkötő Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvosi 
szaktekintélyek a legjobbnak ismerte tett el. M*-rt  
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható « a 
sérvet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást.

egyoldalú 7-től 10 
kétoldalú 10 és 16 írt

Rendelésnél kérjük megadni a lest körmén*  
tét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal. vagy mind 
két oldalon van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás inellett pontosan eszközöl :

POLLITZER MÓR és FIA
csánz. és kir. szab, kötxzerészek.

BUDAPEST, V., Deák Ferencz-utcza 10.
Alapittatott 1854-ben.

Goldstein Adolf
épület- és diszmű-bádngos

lámpa, üveg és porczellán kereskedése 
NAGY-MIHÁLYON.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 

asztali- és függő-lámpákban, 
kávé-, likőr-, sör- és evő készletekben, 

alpacca- és nikkel-áruk, majolika fali díszekben, 

barna kőedény és zomanezozott edényekben.
úgyszintén teljes konyhafelszerelésekben.

EDELSTEIN HENRIK
Finom-posztó és gyapju-áru raktár 

Férfi-ruha készítő rxr-dtaeljr •*  
NAGY-MIHÁLY . Kossuth Lajos-utca

---- ------ _ — __ __________ ____ __

Nagy választék a legújabb divatu valódi angol

gyapjúszövetekben
JFérfi-öltömjök mérték szerint

német, francia és angol divat után
legcsinosabban

és legjutányosabb árban 
részletfizetésre is ' 

készíttetnek.

Megrendelések a legrövidebb 
alatt eszközöltetnek.

A n. é. közönség pártfogását kéri 
tisztelettel

Edelstein Henrik.«

Saját termésű boraimat következő áron adom :
Asztali bor ... — __literenként
Rácz ürmös ______ ____
Csemege ó bor
Muskotály ______ ___  _
Asszu tokaji üvegben _
5 puttonyos asszú betegeknek alkalmas;

WIDDER
Nagy-Mihály, Sulyovszky-féle ház.
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Schicht-szappan !
VÉDJEGYEK: 1

vagy

I 
I 
u

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

..Kulcs-

B"

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogv minden darab 
szappan a .SCHICHT. névvel és fenti védjegyek évikével 

legyen ellátva.

i'iyuin. Laodesmaa B. kouyvuyomdáiibau.


