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Farsangi prédikáczió.
A vidámságok és mulatságok heteiben 

ne essék zokon, ha a jókedvű tömegek 
zsibongásába belevegyül a józanság és 
meggondolás hangja. Szükség van erre 
minden alkalomból, melyet az ember élete 
nyújt, különösen mostanában, amikor na
gyon is ráillik a mi úri társadalmunkra a 
mondás, hogy »fenn az ernyő, nincsen kasa.

Szomorú látvány, nézni a hivatalnok 
családapát, mint zsugorgat, topreng, hogy 
a bálozáshoz szükséges pénzt összeteremtse. 
Mert hova lenne a család tekintélye, reno
méja, ha a feleség meg az egy-két-három 
leány legalább három farsangi mulatságon 
nem venne részt. Az természetes, hogy 
minden mulatsághoz más báli toilett kell, 
mert mit szólnának az irigy ismerősök, ha 
egymásután két mulatságon ugyanabban az 
öltözékben látnák a hölgyeket.

Van egy másik, egy praktikusabb érv 
is a farsangi bálozás mellett. A bálterem, 
mint mondják, a modern leányvásár, itt 
ismerkedhetnek meg a fiatalok s a házasu
landó férfiú szive a sima parketten a cigány 
muzsikája mellett mámorosodik meg. Ez 
olyan érv, amely előtt meg kell hajolni a 
családapának, akinek természetesen egyik 
leghőbb vágya, hogy eladó leányain minél 
hamarább és minél előnyösebben esetleg 
csekélyebb vagy semmi hozománnyal túl 
adjon.

Pedig ez hamis érvelés.
Nem a csillogó bálterem, nem a cigány

muzsika hangja, a pezsgő s a táncztól ki-

T ARCZ A. 
A trikó.

Pokoli történet.
— A „Falaő-Zsmplén**  eredeti tárcája. —

őfelsége Lucifer udvaroncai körében szőr 
nyen unalmasnak találta az alvilágot.

— Nincs bennetek egy csipetnyi szellem 
egy szemernyi jó kedv! — mondogatta, — az 
ember halálra unja itt magát!

S a nagy ördögök megszeppenve a felséges 
úr összezsugoritott szemöldei láttára, házi tanácsot 
ültek, hogy miképpen segítsenek a bajon.

— En azt hiszem — szólt egy nem rég 
leköltözött vékony dongáju grófocska, legjobb volna 
valami Orfeum félét összetákolni a felség inulat- 
latására. Tapasztalatból tudom, ez a legjobb or 
vosság mindennemű búbánat, gond és unalom 
ellenében.

— Persze a trikó ! — meghiszem azt ! lel
kesedett egy kopasz hajdani nagybirtokos, akinek 
az eszme végtelenül tetszett: igyekezett is kézzel 
lábbal az indítvány nagyszerűségéről társait meg 
győzni.

Nagy kapacitálás kellett hozzá, hogy a hatá
rozati javaslat elfogadtassák, annál is inkább, mi 
vei a tanácsbeliek legnagyobb része földi életében 
nem ismerte az Orfeumot s igy mint minden uj 

1 pirult üde arcok segítik elő a házasságot. 
I A nőt, akit élete párjául választ a férfi, 

csendes otthonában kell megismernie és 
tanulmányoznia s aki nem Műbele Balázs 
módjára követi el életének legelhatározóbb 
lépését, az igy cselekszik. A komoly férfi 
nem is azért megy bálba, hogy ott keres
sen feleséget. A röpke hirtelen ében jött 
ismeretség, melyet aztán mihamar házasság 
követ, nem biztos bázisa a boldog családi 
életnek. Lehetséges, sőt gyakran meg is 
történik, hogy beüt az ilyen hirtelenében 
létre jött házasság, de ez lutri s komoly 
emberek ilyen nagy dolgot nem oldanak 
meg a vakmerő koczkázat alapján. A leg
több válópörnek csupa futólagos ismeretség, 
vagy közvetítés alapján létre jött házasság 
az előzménye.

Sajnálatos, hogy a bálokat a házasság 
reménye és nem a mulatság szempontjából 
fogják fel általánosságban. Ez aztán ala
posan rontja is a báli hangulatot is s ma 
már hire-hamva sincsen a régi páratlan 
kedélyességü farsangi mulatságoknak, a 
melyekről aztán hónapokig beszéltek. Nem 
a kedélyesség s a jól mulatás itt a fő, ha
nem az önző érdek, és az ui ruhák be
mutatása, fitoktatása. Minél előkelőbb a bál, 
annál sivárabb és unalmasabb.

Táncolni sem úgy táncolnak mint 
azelőtt. Az utánozhatatlan magyar táncokat 
s kedves keringőt kiszorítja helyéből az 
orfeumok táncosnőitől elsajátított lábemelés 
és ugrándozás. Az éitelmetlen és szemér
metlen kékvóktól le az ostoba pás de 
catreig a legfurfangosabb táncokat lejtik,

dolog elé aggodalmas bizonytalansággal nézett : 
hátha a felséges úrnak nem fog tetszeni ?

— Bízzátok rám az egész ügyet, — hetven 
kedett a vékony dongáju grófocska, — majd ren
dezek én olyan estéket, hogy a menyország is 
megirigyelheti tőlünk !

— Lesz trikó ! bajahuj ! — örvendezett a 
kopasz fejű hajdani nagybirtokos s örömében hol 
egyik, hol másik öreg kollégájának veregette a há
tát, akik elámulva kérdezték, hogy hát mit fog 
itt csinálni az a trikó, hogy a kolléga úr már 
előre úgy hajahujázik tőle ?

— Majd megtudjátok, felelte hamiskás mo- 
solylyal a kopasz hajdani földbirtokos, — kibúj
tok a bőrötökből valamennyien ti is, miként kibúj 
tani egykor én I

A vén ördögök összenéztek, hátha nem jól 
cselekedtek? de nem tudván a jövendőt előre, 
várakozó álláspontra helyezkedtek.

A vékony dongáju grófocska másnap hozzá 
látott az Orfeum s zervezéséhez. A személyzet 
csakhamar összeverődött csak egyedül a príma 
donna hiányzott belőle. Óriási plakátokat ragasz 
toltak ki az egész alvilágban, hogy

Őfelsége szolgálatára
Primadonna kerestetik f

Jelentkezett is énekesnő, de mert az igaz 
gatóság sem arcra, sem termetre nézve nem talált 
közöltük alkalmas egyént e nagy hivatás betölté

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

melyek nem gyönyörűségei a szépben gyö
nyörködő szemnek, de esetleg fokozott 
mértékben kielégítik az érzékiséget. Ha igv 
megy tovább is a báltermekben az orfeumi 
táncok kultiválása, nemsokára hastáncot 
fognak lejteni a szitytvák hazájában a far
sangi mulatságokon.

Önzés, unalom, érzékiesség és kívánság 
jellemzi a divatos mulatságokat, nem csoda, 
ha a komolyabb gondolkozásu fiatal em
berek nem szeretnek bálba járni, s aki 
családapa csak teheti, családját a farsangi 
báloktól elvonja is inkább a szükkörü házi 
mulatságokat kultiválja, amelyek vidámabbak, 
egyszerűbbek és sokkal olcsóbbak.

A külföld legműveltebb államában a 
farsang megtartotta a maga kedélyes pat
riarkális jellegét. Német és Angolországban, 
melyek kultúra dolgában jóval előbbre 
vannak mint mi híréből sem ismerik a vi
déken ami sivár, üres báli mulatságainkat, 
hanem mulatnak úgy, ahogy az öregektől 
tanulták. A jó kedv és kedvesség dolgában 
jobb is az öregekkel tartani, mert ők ezt 
jobban értették mint mi.

Ne essék zokon ez a böjti prédikáció 
a farsangban. Az igazság, amit mi itt el
mondhatunk. Ha elmúlik a farsang, amely
nek folyamán nem a jó kedvnek, hanem 
az önzésnek, hiúságnak és pénzpocsékolás- 
nak áldoztunk, íztelen hangulatból, szerte
foszlott ábrándokból, kialudt álmokból tá
madt hamuval hamvazunk.

sére s mórt utalással kimustrált voltukra, egyik 
ajánlatát sem fogadhatta el, az uj intézményt 
eleve a inegbukás környékezte.

A vékony dongáju grófocska azonban sür
gős audienciára jelentkezett az udvarnál s egy napi 
szabadságért könyörögött.

— Nem egyedül térek vissza, — rnondá tel
jes önbizalommal a felséges úrnak, — hozok ma 
gaminal valakit, aki Felséged unalmát örökre 
elüti !

A hathatós indokolás Lucifert nagyon meg
hatotta. Fejével kegyesen biccentve intett, hogy 
mehet!

Kicsipte hát magát a vékony dongáju s hó 
ditó erejének tudatával szállott a földre, hogy 
meglátogassa az isteni dívát, kire nem rég va 
gyonának utolsó maradványát is elpazarolta s ki 
miatt kénytelen volt magát főbe lőve, az alvilágba 
menekülni hitelezői elől.

— Eljöttem, — rnondá, hogy megkérdezzem : 
szeret e még?

— Hát maga nem halt meg? — csodálkozott 
a primadonna, — hiszen azt hallottam, hogy agyon
lőtte magát.'

— Az tény !
— Ne mondja!
— Most szabadságot kaptam a pokolból s 

magáért jöttem!
— Értem ?.’



VEGYES HÍREK.
— Megyei bitotttági tag válaaxtáa. 

Baján Imre elköltiiiéio folytin megflreaedetl me 
gyei biiotuági tagiig 1904. évi januuár hó 2í>. 
napján a kiizaéghiza tanácstermében tartandó vá
lasztás utjin fog betöltetni, miről a szavazati jog- 
g»l bírók azzal értesít telnek, hogy a szavazatok a 
mondott napon délelőtt 9 órától délután 4 óráig 
fognak a kiküldött bizottság által elfogadtatni.

— Szabadságolás, A belügyi miniszter 
Dr. Fertncy Elek cs. és kir. kamarás, anyakönyvi 
felügyelőnek hat heti szabadságidőt engedélyezett, 
mely február hó 2*9  én jár le.

— Véglegesítés. Gr. Hadik Béla főispán, 
Dr. Marton .Sándor Szinnára beosztott közig, gya 
kornokot jelen állásában véglegesítette.

— A közigazgatási bizottság február 
hó 8 án d. e. 10 órakor a vármegyeháza ülés 
termében fogja legközelebbi gyűlését megtartani.

— Az izraelita nőegylet táncestéiye 
e hó 16 án tartatott meg a Barnai szálló termei
ben, melyek es alkalomra csinosan voltak díszítve. 
Szép és válogatott közönség gyűlt egybe, mely 
a késő éjjeli órákig a legjobb hangulatban töltötte 
lz időt, melyet a szünóra alatt a tombolajáték 
még fokozott. Az estélynek ez idén is megvolt úgy 
az anyagi mint erkölcsi sikere s mint a kimu
tatott nyilvános számadásból kitűnik, 46'.*  korona 
tiszta jövedelem volt. A siker érdekében külö
nösen a buzgó elnöknő Dr. Glück Sainuné úrnő, 
és Schrribrr Jónásné úrnő, az egylet pénztárnoka 
működött. — A tombolajegyek elárusitását Mos 
kovict Mórné és Hindiéi- Miksáné úrnők, úgyszin
tén Kiéin Rózsika, Lieblich Rezsin és Josefovics 
Róza kisasszonyok voltak szivesek elvállalni, a 
kiknek a nőegylet elnöksége ezúton mond köszö 
netet.

— Eljegyzés. Lampel Nándor a várán női 
takarékpénztár főkönyvelője jegyet váltott Balogh 
Arankával, Balogh Mór, az ungvári mümalom r. t. 
főkönyvelőjének leányával.

— 17/ vasút kiépítése van tervbe véve és 
pedig Nagy Berezna állomásától, Ublya, Sztakesin 
és Szinna irányában Homonnáig és onnan a Tőke 
Terebes Varannó h. é. vasút Varannó állomásáig.

— A függetlenségi kör hangversenye 
iránt úgy a városban, mint a vidéken nagy az 
érdeklődés. El is fogytak már a jobb helyek, sőt 
amint értesülünk a Csillag szálló terme kicsinynek 
fog bizonyulni a hangversenyre.

— Telefon összeköttetés, A kereske
delemügyi miniszter elhatározta, miszerint Abauj 
és Zemplén vármegyék területét az országos tele
fon hálózatba beveszi és még a folyó évben léte
síti az összeköttetést. Említettük annak idején, 
hogy városunkban is lesz telefonállomás s hogy

— Igen ! Nos jön velem ?
— A pokolba ? — megbolondult ön kedves 

néhai barátom ?
— Azt hiszem igen, mert olyan vállalatba 

fogtam, aminek aligha lesz sikere — szólt a vé
kony dongáju grófocska monokliját felcsapva s a 
kis primadonna mellé bizalomteljes suttogásra. kö 
zeledve — mondja, meghódította e már az egész 
várost ?

— A markomban van !
— Helyi s— Most azonban legyen olyan 

kegyes, eressze ki a markából a várost és mar 
kolja fel vele a poklot!

— Nem kell nekem! — csapjon belé a 
menykő ! — kacagott az isteni díva.

— Na persze, értem I Oda lenn a világ te
remtése óta élt valamennyi Don Jouant kellene 
meghódítania, azonban a kópék e seregét képtelen 
volna lábai elé fektetni. Ezt mindjárt sejtettem 
s azért nem bíztam vállalkozásom sikerében.

— Azt mondja, hogy én nem volnék ké 
pes............... ? ?

Haj, azok nem olyan maflák ám, mint én 
voltam egykoron ! — sóhajtott mélabusan a vékony 
dongáju direktor jelölt, aztán hirtelen eszmétől 
megragadva kérdé felderülni készülő arccal :

— Ki most a legújabb csillag? A príma 
donna ajkába harapott

— No hát azért is lemegyek : megmutatom, 

helyi telefonunk is lesz, továbbá, hogy az összes 
országos telefonállomásokkal összeköttetést kapunk. 
Egy látszik, hogy a szép terv mihamarább meg 
valósul, a mennyiben a posta igazgatóság már 
gyűjti a telefon előfizetőket s biztosra vesszük, 
hogy a megkívánt minimális 25 előfizető jelent 
kezűi fog.

— Kaszinói közgyűlés A nagymihályi 
Kaszinó egyesület január hó 17 én d. u. 5 órakor 
tartotta meg évi rendes közgyűlését. Miután a 
tisztikar mandátuma lejárt a közgyűlés megejtette 
a választásokat és közfelkiáltással elnökké Gróf 
Sztáray Sándort, alelnökké Polányi Gézát, igaz
gató és pénztárossá FrŐhlich Gyulát, jegyzővé 
Dr. Eperjessy Lajost, könyvtárnokká Rontzinzzky 
Gézát választattak ineg. A közgyűlés ezután a 
szokásos jelentéseket tárgyalta és megállapította 
az ez évi költségvetést. Frőhlich Gyulának pedig 
buzgó és fáradhatatlan működéséért jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott.

— Esküvő, Lándai József lapunk művese- 
tője f. évi január hó 31-én esküszik örök hűséget 
Schachter Hermina kisasszonynak Ung váron.

— Köszönet nyilvánítás. Alulírott köz
ségi biró úgy a saját, mint a segélyezettek nevé
ben köszönetét nyilvánítja a nagymihályi izraelita 
nöegylet igen tisztelt elnökségének azon 50 azaz 
ötven korona adományért, melyet a nagymihályi 
szegények felsegélyezésérc hozzám átküldeni ke
gyes volt Nagymihály, 1904. évi január hó 20 án. 

Szladek József, közs. biró.
— Farsangi mulatság Homonnán. 

A homonnai jótékony nőegylet saját alaptőkéjének 
gyarapítására Homonnáin 1904. január hó 30-án 
a .Stefánia- szálloda nagytermében tombolával 
egybekötött álarcos jelmezestélyt rendoz.

— A Kazincy kör január hó 30 án házi 
estélyt tart a vármegyeház nagytermében. Kovács 
Dezső a földrajzi társaság alelnöke folovasást tart 
.Dalmáciának Magyarországhoz va’ó viszonyáról-. 
Stépán Aladár cimbalom játéka lesz az est egyik 
élvezetes programul pontja.

— Eltűnt gyermek, Porubszki Auguszt 
krakkaui nagykereskedő, ez utón kéri fel a t. 
közönséget, hogy még a múlt évi junius havában 
Gálszécsről eltűnt 15 éves fiának Porubzzki Fe
rencnek tartózkodási helyéről őt értesíteni szíves
kedjék. A ki az eltűnt fiút megtalálja 200 ko 
róna jutalomban részesül és megtérítve kapja 
összes kiadásait.

— A nagymihályi átall, ipartestület 
1904. február hó 14 én a Barnai szálló termeiben 
az ipartestületi diszzászló költségeinek fedezésére 
zártkörű tánczestély rendez. Beléptidij: Személy- 
jegy 2 korona, családjegy 4 korona. Előfizetések 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak*  
Kozdete 8 órakor. Bejárat a kaszinó kis kertjén át.

hogy egy hét múlva a pokol minden néhai Don 
Jouanja úgy táncol, ahogy én fütyülök !

Másnap, a szabadság lejártával a vékony 
dongáju grófocska jelenté () felségének, hogy 
megérkezett !

Az első előadás előtt izgatott sürgés forgás 
közben a kopasztejü hajdani nagybirtokos aggo
dalmas arccal fordult büszkén rendezkedő barát 
jához :

— Te, hoztatok magatokkal trikót?
— Egész raktárt ! — hangzott a válasz, mely 

feletti örömében szinte balettet lejtett a kopasz.
Az előadás megkezdődött. A primadonna lég 

szellősebb operetlkosztümében pördült a színpad 
közepére s belekezdett menten a .Gólya kupié “ba. 
ö felsége Lucifer tágranyitott szemekkel bámult 
az uj látványosságon, nem különben a vén ördö
gök egész serege a háta mögötti sorokban. Az 
első versszak alatt csak néztek a másodiknál már 
hallottak, no de a harmadiknál meg már láttak is. 
Csakhamar az egész pokol fészkelődni kezdett, 
még jobban akart látni mindenki s elemét, hogy 
valami túlságosan meg ne erőltesse senki, az egész 
nézőtér pár perc múlva már a színpadon tolongott 
a primadonna körül, bárha ez ellen a vékony 
dongáju grófocska a legerélyesobben tiltakozott.

Lucifer ő felsége belátván a helyzet szörnyű 
komoly voltál, menten elhatározta, hogy véget vet 
c szörnyű gabalyódáinak s kézen fogván a meg

— Kereskedelmi bál. Február hó 6-án 
a Barnai szálló termeiben az ungvári cs. és kir. 
66. gyalogezred zenekara közreműködésével meg 
tartaudó Kereskedelmi Bál tiszta jövedelme a 
kereskedelmi alkalmazottak Esti Tanfolyama czél 
jaira fog fordittatni. — A Bál iránt széles körök 
ben igen nagy az érdeklődés, melyre a gondosan 
összeválogatott rendező bizottság méltán igényt is 
tarthat.

— Műkedvelői előadás Varannón, 
A varannói önképző és önsegélyző egylet január 
hó 24 én a „Magyar Koronau szálloda nagyter
mében jótékonycélti színi előadást rendez, mely 
alkalommal szilire fog korülni Csepregi Ferenci 
eredeti népszínműve a „Sárga Csikó*.  Előadás 
után táncmulatság lesz.

— Közgyűlés. A nagymihályi kereskedelmi 
és hitelbank részvénytársaság f. é. február hó 7-én 
d. e. 10 órakor fogja saját helyiségében évi ren 
des közgyűlését megtartani.

— A Zemplénmegyei korcsmárosok 
küldöttsége tisztelgett a belügyi miniszternél, 
kérvén őt a vármegye azon határozatának meg- 
semmisítésére, a mely szerint vasár- és ünnepna
pokon az italmérés tilos lenno. A miniszter mint 
a fővárosi lapokban olvastuk tényleg, azon indo 
kolással semmisítette meg a hozott szabályrende 
letet, mert a vármegye egy, az országos törvé
nyeknek fentartott ügyet saját hatáskörében dön
tött el.

— Uj fodrász üzlet. Markovics Géza bor
bély és fodrász újonnan berendezett üzletét a Kos 
súth Lajos utcai Rontsinszky féle házban e hó 20- 
án nyitotta meg.

— UJ marharakodó állomás. A gál 
szécsi és varannói állomásokon a in. kir. állam 
vasutak igazgatósága marharakodó helyet enge
délyezett és ennélfogva a nevezőit állomásokról 
február hó 1 tői kezdve a szállítások megkezd 
hetük.

— A farsangi idény alkalmával jelmez, 
menyasszonyi és bárminő felvételeket kitűnő si 
kerrel eszközöl Igndczy Géza fényképész Nagymi
hály Kossuth Lajos utca 22. szám. — Meleg szoba 
átöltözéshez rendelkezésére áll a n. é. közönségnek.

— Báltermek díszítését elvállal, úgyszin
tén menyasszonyi csokrot és minden nap friss vi
rágokat szállít Lederer Albert mükertész Nagymi
hály, Fürdő utca.

— A legmagasztosabb vívmányok 
egyike, az egészség és jólétre nézve, bizonyára 
a maláta kávé, amint az a Kathreincr féle előállí
tási módban úgyszólván az egész világot, főképen 
minden családi asztalt meghódított. Mert családi 
kávénak a babkávé keveréke Kathreiner-féle 
Kneipp-inaláta kávéval oly összehasonlithatlan elő
nyöket nyújt jóiz tekintetében, egészség és taka
rékosság szempontjából, hogy azt egyetlen egy gon- 

rohant primadonnát, saját lakásába vitte, hogy 
minden esetleges bajtól megoltalmazza.

A tömeg azonban a palota körül csoporté 
sulva csakhamar hangosan kezdte követelni a 
primadonna kibocsáttatását, élén a kopaszfejü haj
dani nagybirtokossal.

<) felsége pedig a hallatlan vakmerőségen 
teljes mértékben felháborodva, Belzebub főudvar 
mesternek sürgős parancsot adott, hogy a kinn lá
zongó tömeget kivétel nélkül egy havi hidegvíz 
kúrában részesítse, a vékony dongáju grófocskát 
pedig maga elé rendelte.

Az újdonsült direktor örömmel gondolt a 
nagy kitüntetésre, melyben hatalmas ura és királya 
bizonyára részesíteni fogja őt, érdemei elismerése 
képen.

Mosolygó arccal halgatta Lucifer dicsérő sza
vait, melyi k végén az állott, hogy — kinevezem 
Ont az uj udvari orfeum főigazgatójává, valóságos 
belső titkos tanácsosommá és dij mentesen adomá
nyozom Önnek a .Kárhozat rend- nagykeresztjét.

De vékony dongái majd összeroppantak ijed
tében, amikor a felséges ur hozzátette, hogy :

— Ezután pedig mindennap egy napi sza 
badságra fog menni! . . .

E. Hencz Lajos.

Ü



doa háziasszonynak sem szabad figyelmen kívül 
hagynia, az a finom babkávé zamat, melyet a 
Kathreiner féle Kneipp maláta kávé egy 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 koverés nélkül is iható, kiválóan 
Ízlik, mint vérképző és táperős ital asszonyok és 
gyermekek részére orvosilag ajánltatik. Már első 
megjelenéskor a Kathreiner féle Kneipp maláta kávé, 
„a jövő kávéja” jeloztotett. 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 keriiltes- 
aék minden utánzat és ne vásároltassák soha az, 
s mit nyitva mérlegelnek.

— Báli tájékoztató.
Január hó 23-án: A függetlenségi kör fel-' 

olvasással egybekötött táncestélye a .Csillag" szálló 
összes termeiben.

Január hó 30-án: Az ifjúsági egyesület színi 
előadással egybekötött tánevigalma a Barnai szál 
lódéban.

Február hó 1 én : A .Vörös kereszt egylet" 
táneestélye a Barnai szálló termeiben.

Február hó 6-án: A nagymihályi kereskedők 
bálja, az ungvári cs. és kir. 66. gyalogezred zene
karának közreműködésével a Barnai szálló összes 
termeiben.

íebruár hó 14 én: A nagymihályi általános 
ipartestület táncmulatsága a Barnai szállóban.

* Olvasóinkhoz. Tisztelettel felkérjük la 
púnk mindazon olvasóit, kik még az előfizetést 
meg nem újították, avagy hátralékaikat ki nem 
egyenlítették, hogy úgy az előfizetés megújítását 
mint a hátralékos előfizetést kiegyenlíteni szíves
kedjenek. A „Felső-Zemplén*  kiadóhivatala.

IRODALOM.
— Anglia szellemi élete Shakspere és Bacon 

korát kivéve, talán sohasem állott olyan magasan, 
mint a múlt század harmincas és negyvenes évei
ben. A nagy Írók Angliát ismét arra a polezra 
emelték, a hol Erzsébet alatt állott. Politikusai 
voltak Wellington, Peel, Pitt, Russel, (Janning, 
Disraeli. irói Macaulay, Waller Scott, Byron, 
Tackerey, Dickens.

Walter Scott regényei a történti romanti 
kának, az elmúlt korok megjelenítésének tettek 
nagy szolgálatot : Byron komor múzsája pedig 
egyéni fényben ragyog a klasszikusok és roman
tikusok iskoláinak közepette Buhver kivált az 
előkelő osztályoknak, Tackerey a gazdag és mii 
veit polgári osztálynak, Dickens a szegény nép 
nek erkölcsét rajzolja.

Ezek az Írók hatalmas tehetségükkel és ere
detiségükkel, mely egészen a nemzeti gondolko
zásban és érzésben gyökerezett, ismét felemelték 
az angol irodalmai azon tespedt állapotából, melybe 
a XVIII. században a francia szellem utánozása 
által jutott.

Angolország szellemi életéről szói a Nagy Ké
pes Viágtörténet most megjelent 204 ik füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a 
kötet írója is. Egy-egy gazdagon illusztrált kötet 
ára díszes félbőrkötésben 16 korona; füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiádóknál (Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvény társaság Budapest, VIII. 
Űllöiut 18. szám) s minden hazai könyvkereske
dés utján, havi részletfizetésre is.

Nyilvános számadás 
a nagymihályi izr. jótékony nőügyiét által f. évi 
jauár hó 16 án rendezett tombolával egybekötött 

tánczestélyéről.
Bevétel .... 794 K.
Kiadás

Tiszta jövedelem 469 K.
Felüljizettek : Weinberger Sándor 16 K. — 

Dr. Chudovszky Móricz 10 korona. — Dr. Glück 
Samu 7 K. — Dr. Kállai József, Spiegel Samu. 
Dr. Fucha Ignácz, Szőllösi Sándor 6—6 K. — 
Polányi Géza, Dr. Eperjeay Lajos, Schreiber Je
nát 5—5 K. — Machnyik Andor, Landcsman \ il- 

moa, Lax Dárius, Tolvay Imre, Dr. Widder Márk 
4—4 K. — Pollacsek Nándor, Fejér Elemér, Dr. 
Dick Sándor. Löffier Miksa, Wéhli István 3-3 
K. — Miskovics Béla, Dick Sámuel. Dr. Kellner 
Mihály, Szoták István, Brüglor Miksa. Schvarcz 
Sándor. Landesman Simon, Isépy Zoltán, Berger 
Ernő, Friedman Mihály, Slrötnpl Gábor, Leucht- 
mau Lajos 2—2 K. — Lászlófi László, Vokán 
Ervin, Lefkovics Albert. N. N., Lieblich Marcus, 
Fein Lipót, Friedman Vilmos, Berkovics Márkus 
1—1 K.

Jegyeiket megváltottak : Weinberger Sátnuelné 
(Pazdics), Stark Hermán, Barnai Andor, Horváth 
Sándor, Mundl Lipót (Ráska) 10—10 K. — Spie
gel Bernét, Grosz Ignácz, 6—6 K. — Kontratovics 
Elek, Müller B. és Fiai, Latzko és Popper(Bpest) 
Dr. Brilgler Bertalan, Landau Mór 5—5 K. — 
Brünn Mór, Gerich Gyula (Butka), Glück Mór, 
Szenes Lipót, Mathiász József, Ehrenberg II. (Gr- 
mező, Ehrenberg Izsák (Ketnecse), Roth Mór (N.- 
Csebb), Holló Andor 4—4 K. — Lipinszki Manó, 
Lefkovics Kálmán (Butka), Guttman Manó iHo 
monna) 3—3 K. — Lándai József, Földműn Dá
vid, Handler Miksa. Berger Lipót, Moskovics Ar- 
tliur (l’azdics), Durcbschlag Béni, Goldfinger Si
mon, Brünn Lipótné, Engel Jónás, Herskovics Jó
nás (Gálszécs), Kiéin Gyula, Kiéin Ignácz, Halász 
Pál, Fucha Lázár, Goldstein Jakab 2—2 K. — 
Brügler Benjámiu 1 K. — Schreiber Jónásáé úrnő 
ozenkivül 56 koronát gyűjtött össze.

Fogadják a t. adakozók és az estélyen reszt
vettek ezúton is az elnökség hálás köszönetét.

Felelő, szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Főmunkatárs: Dr. Kellner Mihály. 
Kiadóhivatali művezető : Lándai József.

Hirdetések.
60/1. 904.

Árlejtési hirdetmény.
Berettő község két tanteremmel és egy ta

nítói lakással s melléképületekkel ellátott elemi 
népiskola építését határozta el.

Felhivatnak tehát az építési vállalkozók, hogy 
1904. évi február hó 9 ig a terv, költségvetés és 
az építési költség 5% ának megfelelő bánatpénzzel 
ellátott ajánlataikat a bánóczi körjegyzőnél nyúj
tsák be.

Az árlejtés 1904. évi február hó 10 én <1. e. 
9 órakor Berettő község birájának házánál tarta- 
tik meg.

Az épület tervrajza a bánóczi körjegyzőnél 
megtekinthető.

Berettőn, 1904. január 15.
Slöljáróság.

2949/1903. tk. sz.

Árverési hirdelményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Babincsák Jánosné 
szül. Paulik Anna végrt hajtaténak Paulik János 
végrehajtást szenvedett elleni 412 korona tőke
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
saujhelyi kir törvényszék, a nagymihályi kir. 
járásbíróság területén lévő a Szálúk községben 
fekvő a szalóki 67 ik számú tjkvben A I. 1—17. 
s. sz. a 98. 171. 246. 315. 322. 444. 462. 563. 
626. 643. 702. 813. 870. 953. 1076. 1086. 920. 
hr. szám alatt felvett és B. P.sorsz. a.alt Pau’ik

A Franck Henrik Fiai féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a 
mezőgazdaságnak egy uj ágát : a

czikória (katáng gyökér - cichorium inthybus) termesztését 
ajánlja kísérleti mívelésre. A nyers anyag 1904. évben métermázsánként 
3 K 50 fnyi árban 3°/, stílylevonással vétetik át Kassára a gyárudvarba 
szállítva és azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán, 1901. január 15-én.

János kinek neje Pálinszky Anna névén álló bel 
és külingatlanokra az árverést 1.554 korona ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fenuebb megjelölt ingatlan 1904. évi január 
hó 28-ik napjának délelőtti 9 órájakor 
Szalók község bírája házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10%-át vagyis 154 korona 44 
fillért készpénzben, vagy az 1881. LX t. c. 42. 
§ ában jelzett árfolyammal számitott és az 1881. 
évi november hó 1 én 3333. sz. alatt kelt ig. min. 
rendelet 8.§ ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. c. 170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszeü 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbiróság mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihályban, 1903. évi november hó 12 án.

Garbinizky, kir. aljbiró.

SZÖLÖLUGAST
ültessünk minden ház mellé és 

kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalma*,  

(bár mind kúszó természetű) mert nagyobbrésze ha 
megnő is, termést nőm hoz, ezért sokan nőm értek el 
eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajokat ül
tettek, azok bőven ellátják házukat az egész szőlő- 
érés idején a legkitűnőbb muskatály és más édes 
szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nin
csen oly ház. melynek fala mellett a legcsekélyebb 
gondozással fölnevelhető nem volna, azonkívül más 
épületeknek, kerteknek; kerítéseknek stb. a legremo- 
kebb dísze, anélkül, hogy legkevesebb helyet is 
elfoglalna az egyébbre használható részekből. Ez 
a legháládatosabb gyümölcs, mert minden évben 
terem.

A fajok ismertetésére vonatkozó, színes tény- 
nyomatu katalógus bárkinek ingyen^ és bérmentve 
küldetiz meg, aki címét egy levelezőlapon tudatja.

Czlm
Érmelléki első szölöoltványtelep NagyKágya,

u. p. Székelyhid.

feldarabolt tűzifa
ioo kilogrammonként 1 kor. 50 fillér. 

Egy fél öl hasábfa házhoz szállítva 11 kor.

ROSENWASSER és BREUER
Nagy-Mihály, Kossuth Lajos utca 4-1. sz.

Zeneestély.
Miklós Jancsi újonnan szervezett 16 

tagból álló zenekara pénteken f. hó 22-én 
zeneestélyt tart a Barnai szállóban.

FRANK HENRIK FIAI.



Mi

Kérjen mindenki

saját énlekében

Valódi Kathreiner-féle
Kneipp-maláta kávét

csak oly csomagokban, a melyek a 
Kneipp páter védjegyet és a Kath
reiner nevet viselik, és kerülje gondo
san a silány utánzatok elfogadását.

 —
04.11 c

Ugyanott kapható Singer, Hove, Henger, W. W. és balkaru varrógépek, 
kedvező havi részletfizetésre. Varrógép alkatrészek u. m. hajócskák, rúgok, 
srófok, gumikarika, valamint savmentes varrógépolaj készletben tartatnak.

Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.

Spire“ varrógépek.

Varrógép vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságát te- 
----- kin!síik első sorban. =
A „A'p</,í'“-féle varrógépek úgy minőség, mint 
ár tekintetében is az első helyett foglalják el; 
azokért minden tekintetben .5 évi teljes

----- jótállást vállalok. —
SPIBE*  varrógép a divatos mü- 
— hímzésre is hazsnálható.

Raktárak :
S.-A.-Ujhehj, Ungvár, Homonna,

NAGY-MIHALY, Kossuth Lajos-utoza
(Slrömpl szálló mellett.)

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

egészsége, magának beszerezni a legújabban javí 
főtt cs. és kir. szabadalmazott ain*  rikai 
rendszerű Gummiservkötöt beszerezni. A gumin i 
•érvkötő Pollítzer találmánya s a leghíresebb orvosi 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. Mert 
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.

Sérvkötő n j , egyoldalú 7-től io
(ll dl t kétoldalú io és 16

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

POLLÍTZER MÓR és FIA 
caán*.  és kir. aaab. kütsserészek.

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

Goldstein Adolf
épület- és diszmű-bádogos

lámpa, üveg és porczellán kereskedése
NAGY-M1HÁLYON.

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 zománezozett edényekben, 

úgyszintén teljes konyhafelszerelésekben.

EDELSTEIN HENRIK
Finom-posztó és gyapju-áru raktár

«- rérfi.-rixlxa Icész-itő 
NAGY-MIHÁLY., Kossuth Lajos-utca

Bor eladás.
Saját termésű boraimat következő áron adom:

kr.

Nagy választék a legújabb divatu valódi angol

gyapjúszövetekben

n 
n

Asztali bor ... ... __ literenként — 35
Rácz ürmös __ ______ ____ n — 50
Csemege ó bor _  __ __ „ — 80
Muskotály ______ ____ ____ 2 írt —
Asszú tokaji üvegben_ ____ ____ __ 1 n —
5 puttonyos asszú (betegeknek alkalmas) __ 2 n — n

BÉLA

íférfi-öltömjök mérték szerint 
német, francia és angol divat után 

legcsinc sa/bt an

és legjutányosabb árban 
ff*  részletfizetésre is "W# 

készíttetnek.

WIDDER
Nagy-Mlhály, Sulyovszky-féle ház.

tt Megrendelések a legrövidebb idő 
alatt eszközöltetnek.

A n. é. közönség pártfogását kéri 
tisztelettel

Edelstein Henrik.

-Szarvas-*

a legjobb, legkiadó-

Schicht-szappan
V E D JtE G Y E K :

vagy ..Kulcs-

- r' sabb és azért a
• legolcsóbb szappan

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a >SCHICHT« névvel és fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

hiyolii. L*ude«mao  B. kuayvnyomdijábui.


