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Felső -Zemplén
TABSADALMI HETILAP.

X2 3S7 OStTTŐKTÖKÖ 3ST.
SZERKESZTŐSÉG:

Hova a lap szellemi részét illető min«Un 
közlemény intézencő : 

Koasuth Lajos-utcza 34. izam.

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

Kéziratok nem adatnak viasza. 
Beínentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter aoronkint 40 fii.Egye*  szám ára 20 fii.

A gyanú öl.
Az ember életét megnehezíti a gond, 

a kenyérszerzés nagy harcza. Az emberek 
csupa panaszkodással vannak tele és nem 
ok nélkül. Érezzük, hogy a kenyérszerzés 
egyre nehezedő gonddal jár. Ha még csak 
arról volna szó, hogy talpon kell lennünk 
reggeltöl-estig, ez még hagyján volna, mert 
tudjuk, hogy fáradságunk jutalma a jól meg
érdemelt bér, vagy fizetés.

De a kenyérszerzés nagy gondjában 
egyre nagyobb és nagyobb arányokban va
lami mesterséges pusztító szú pusztít : a 
gyanúsítás. Hány tisztességes egyén becsü
letes munkáján rágódik sok ember, mert a 
másik az enyémet irigyli, mert neki is munka, 
kereset kellene, még akkor is, mikor én is 
csak abból élek és ha onnan kimarnak, nem 
tudok egy újabb jogforrást a keresethez.

A gyanúsítás lappangva jár, mint a tol
vaj, szint nem vall, csak titokban nyilatko
zik, de gondja van rá, hogy a rossz hir 
mentól nagyobb társaságban terjedjen el. 
Sok tisztviselőt keserítettek már meg az ilyen 
gyanúsításokkal, soknak kellemetlenkedtek 
már a fegyelmi vizsgálattal. Akinek elég ereje 
volt hozzá, kivárta a herce-hurca végét. Ha 
azonban a statisztika arról is számot adna, 
hogy hány ember halt meg ártatlanul a vád 
alatt, bizony szörnyűséges summát látnánk. 
Az ember munkaköre, a megélhetés ezernyi 
gondja amúgy is iszonyúan elfoglalják az 
embert, évről-évre növekedik az idegenek 
száma. Ha most már még azzal is megke
serítik az ember életét, hogy a gyalázkodó 
pletykával sietnek bosszúságára a társadalmi 
egyéneknek, nem csoda, ha ilyenkor családi

TARCZA. 
Retten.

Édesem! Jer. üljünk le egymás mellé és 
beszélgessünk. Oly ritkán van erre alkalmunk 
úgyis. Nézz a szemeimbe drágám, amig beszé
lek s ha néha fájni fog az, amit mondok, a te
kintetemből reád sugárzó szerétéiben találj bal
zsamot a fájdalomra.

Szeretjük egymást. Te azt hiszed, hogy job
ban szeretsz engem, mint én téged; én az el
lenkezőjét hiszem. Ez az a versengés, a mely 
bizonyos Ádám úrtól és Éva asszonytól kezdve 
mindannyiunkkal közös. De hidd el, én szép
séges asszonyom, az én szerelmem nagyobb a 
tiednél. Az öntudatlan szerelem — mondják — 
úgy fakad, mint a rózsa sugaras hajnalon. A 
derengő sugár csókolja fel szirmait, anélkül, 
hogy a gyönge rózsa álmodott volna erről az 
éj folyamán. Este még burkába zárkózott bimbó 
és reggel már fölségcs illatban úszik, kitárva 
pompás szirmait

Nem igy fakadt az én szerelmem. Éjszaka 
volt, nem sugaras hajnal; a hitetlenségnek, a 
vigasztalanságnak éjszakája... Kiégett szívvel, 
szárazon égő szemmel bámultam a világba. — 
Utáltam mindenkit és megláttalak tégedet. 

elégületlenségről hallanak az emberek pa
naszkodásokat. A gyanúsít;.sokért igaz, hogy 
számolni kell a büntető bíróság előtt. Ámde 
a lappal járó gyanúsító gondoskodik arról, 
hogy meg ne lássa senki sem benne az ér
telmi szerzőt, ő csak ugv adja tovább a 
pletykát, hogy ő is úgy hallotta, de nem 
hiszi, hogy ugv van. A második szintén ugv 
adja be a mérget és mire az utca végére 
ér, a rágalmazó elveszett a veszekedők előtt, 
ő pedig kétes örömében ott úszkál a vesze
kedők kozott, maga is szidja, aki ilyeneket 
kifundál. S nehogy azt higyjük, hogy a rá
galmazó a hivatalok ajtaja előtt megáll. Ki
nyitja ez a családok szentélyeit is, mert előtte 
semmi sem szent, ő rombol és pusziit min
denütt, ahol lehet. Az asszonyi tisztességen 
ejtett folt pedig oly súlyos, hogy bocsánat
kérő emberek ki nem mossák a közvéle
ményből, a gyanú mindig megmarad.

Ez a beteges áramlat egyre nagyobb 
esélyekkel lép fel és szinte határállomáshoz 
ért már, amit észre kell venni mindenkinek. 
Mi a sajtó munkásai, a közügyek fontos tár
gyainak megírására kínálkozó témák felszínre 
jutásakor sem térhetünk ki a jelenlegi cikk 
témájától és szinte páiancsoióiag szoiii a 
kötelesség, hogy a gyanúsításokról is cikket 
Írjunk, ajánljuk az orvos-szert, mely e csú
nya társadalmi betegséget organikusan gyö
keresen meggyógyítsa.

Alakuljon társadalmi liga, mely azt a 
célt tűzze ki maga mellé, hogy az embe
rek tisztességét védje. A gyalázkodó plety
kátokkal éreztessük a nemtörődömséget, ke
ményebb esetben szakítsuk meg vele a tár
sadalmi érintkezést is.

Nem szerettelek, szivemen nem csapott át 
egyetlen vérhullám sem hevesebben, a mikor 
megláttalak. De nem utáltalak, mint a többieket. 
S ez elég volt. Láttam a hibáidat és láttam az 
erényeidet. Női hibák és női erények voltak. 
Oh, nagyon sok volt a hibád, édesem. S vélet- 
lenség, vagy a végzet csodás akarata, de úgy 
volt, hogy mikor megpillantottalak, nagy ka
tasztrófa előtt állottál. Ez izgatott. S foglalkozni 
akartam veled. Megakartalak menteni magad
nak és — magamnak. Mert mondom, nem utál
talak és szeretni akartalak. Megmentelek a ka
tasztrófától, gondoltam, megnemesitem hibái
dat, formálok belőled olyan nőt, akit szeretni 
lehet. Újjá akartalak teremteni. Nem olyanná, 
amilyenné a természet nevelt, hanem amilyen
nek én képzeltem az igazi nőt.

Én megalkottalak.
Végezetül pedig úgy jártam, mint az a 

szobrász, ki a hideg kőből vésőjével isteni re
meket alkotott s aztán szerelmes lett saját mü
vébe. — Szerelmes lettem beléd. De hiszen én 
akartam igy. S ezért öntudatos az én szerelmem.

— De most hadd beszélgessünk, drágám. 
Hajtsd édes fejedet a váltamra, nézz a sze
membe és hallgass rám.

Az a szív, amelyet beleheltem az én al
kotásomba, a régi-e? A hibák olyan nemcsck-e 

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.

Amig csak panaszkodunk és nem ja
vítunk az állapotokon, addig a baj nem szű
nik meg magától. Ez egy olyan fekély, mely 
egvre mélyebb és mélyebb sebeket rág a 
társadalmi élet testén. Ha azonban az em
berek összefognak és az emberek tisztessé
gének megóvását mindenki komolyan fogja 
•el, lehetetlen, hogy ebben a kérdésben is 
ne javulnának az állapotok, amit már a köz
vélemény oly hosszú idők óta oly várva-vár 
és szivében-lelkében annyi vágyódással óhajt.

Borongó farsang.
A mi idei farsangunk nem olyan vidám, 

mint az eddigiek voltak. Mélységes fájdalom 
tartja fogva a hazafiai sziveket s feltámad
nak az ötvenes évek szilaj borongásai, ag
gódunk, busulunk, mi lesz ezzel a sokat há
nyatott ezeresztendős hazával.

Most igazán sirva vigad a magyar. Any- 
nyira vagyunk már a közszellem átalakulá
sában, hogy nincs egyetlenegy alkalom sem, 
melyen ki ne törne a hazafiul keserűség a 
telkekből és talán sohse énekelték annyiszor 
a Hymnust és a Kossuth nótát, mint most.

Hát csak nótázzunk, búsuljunk. Egye
bet ez idő szerint úgy sem tehetünk. Ott al
szik ugyan még mindig a szivek fenekén a 
remény, hogy az egész nemzeti életünkre 
ólomsulylyal nehezedő válság mégis csak vé
get fog érni, de ez a remény csak alszik, 
ellenijén annál éberebb, hangosabb a bánat 
szava, amely kikiált minden hazafi leikéből.

Sirva vigadunk ezen az idei farsangon. 
Sirva vigadunk, mert aggódunk édes hazánk 
sorsa felett. Sötét felhők boronganak a ma
gyar horizonton s nem tudjuk, nem csap-e 
le belőlük a sújtó villámok árja? Adja Is
ten, hogy meleg napja a békének, széjjelilzze 
a sötét felhők táborát.

s a lélek, melynek fehér szárnyakat adtam, nem 
szedelt-e föl még szennyet az ut porából'?

Nem, nem hiszem ezt. A te lelked fehér 
s tiszta s a szárnyai nem söprik a földi szenv- 
uyet. De te nő vagy, édesem. S bárha olyauná 
teremtettelek, amilyen csak az igazi nő esz
ménye lehet, féltelek. Nő vagy és gyönge. Az 
erőt, mely csak a férfi lélek sajátja, nem tud
tam belehelni telkedbe. S ha elerőtlenednék 
egyszer lelked hótiszta, vakitó szárnya ? Ne reb
benjen meg tekinteted, édesem. Ne reszkessen 
meg lelked borzadozva e föltevéstől. — Te nő 
vagy és a természet gyöngének teremtett. És 
én nem tudtam diadalmaskodni a természeten, 
nem tudtam erőt lehelni beléd. Hát ez meg az 
én gyöngeségem.

De hallgass meg. Mikor megláttalak, sö
tét, kietlen éjszaka volt, nem sugaras hajnal ; 
a hitetlenségnek, a vigasztalanságnak éjszakája. 
Most pedig fényt árasztó, virágot bontó hajnal 
dereng körülöttem. Te általad vau ez igy.

Jól figyelj hát most. Olvadjon lelked a 
telkembe és ugv hallgass reám. Figyelj . .. Mi
koron érzed majdan, hogy lelked hótiszta, fe
hér szárnyai erőtlenül törnek meg, mert gyön
gék arra, hogy tovább szárnyaljanak abban az 
eszményi, aetheri világban, ahova az én aka-



De nemcsak a hazafiul bánat hat nyo- 
maaxtólag ax idei farsangi hangulatra. A ke
reskedelem és ipar teréu még alig észlelt 
pangás van az idén és nemcsak kedvünk 
nincs a mutatásra. de pénzünk sincsen.

Annál rosszabb, hogy sokan nem szá
molva gazdasági helyzetükkel, mindennek 
dacára testestől-lelkestöl odadobják magukat 
a farsangi hangulatnak s mulatnak, vigad
nak, mignem az éjjelezéstol bágyadtan ros- 
kadnak össze és teljesen kimerült a hitelük.

Igaz, hogy úgyis nyújt elég nyomorú
ságot az élet, hát vigadjuk ki magunkat leg
alább farsangkor. így érvelnek a könnyel
műek. De arra nem gondolnak, egy vidá
man eltöltött farsang nem ér fel az utána 
következő hónapokig tartó nélkülözéssel. — 
Nincs az a kitűnő mulatság amely megérné 
azt a rosszat, amit a nyomorúság, a nincsen 
hoz. — Spekulálnak ilyenkor a lányos ma
mák is, S erre viszik a bálokra leányaikat, 
hátha akad valamelyik francia négyes alatt 
egy olyan táncos, aki nemcsak táncol és ud
varol, hanem meg is nősül. Persze minden 
mulatságon más és más öltözékben jelennek 
meg a hölgyek s ezek után nem csodálható, 
hogy a bálozó polgári család néhány száz 
koronát dob ki a farsang előtt. Pedig hát 
micsoda tévesztett spekuláció manapság bálba 
vinni a leányt azért, hogy ott keressenek 
vőlegényt a számára! A mai fiatalság már 
reális nevelésben részesült, ha már nagy ne
hezen el is szánja magát a nősülésre, nem 
a táncterembe megy asszonyt keresni, hanem 
megy — a telekkönyvbe vagy a konyhába, 
hogy megtudja micsoda gazdasszony lesz a 
leányból. Száz és száz mód van arra, hogy 
a fiatal emberek megismerkedjenek azzal a 
leánynyal, aki érdekli őket, — minek akkor 
az a nagy kiadás a bálokra?

De még bagyján lenne, ha nem dúlna 
olyan nagy mértékben az urhatnámság kö
zöttünk. Csinos báli ruhát olcsón is lehet ké
szíteni, de olcsó báli ruhában járni — nem 
sikk! Selyem, bársony, párisi, bécsi, vagy 
legalább is budapesti szabónak kell elkészí
teni négyszeres és hatszoros áron a báli ru
hákat, amelynek okvetlenül szebbnek s drá
gábbnak kell lenniük, mint a sógornéé, vagy 
a füszeresnéé. Két kézzel dobáljuk a pénzt 
a farsang alatt és a rövid hopp után követ
kezik a hosszú kopp.

Áll még javában a farsang széles Ma- ! 
gvarorazágon. Fényesen kivilágított táncter
mekben, cigányzene, pezsgő mellett busulunk 
a hazáért, — mintha valóban semmi egyéb 
dolga nem lenne már a magyarnak, mint 
sírva vigadni. — Pedig nem sírva vigadásra. 
hanem cselekedetre van ez az ezeresztendős 
nép teremtve. Alkotnunk, dolgoznunk, küz- 
deníink kell, hogy megmaradhassunk mi és 
megmaradhasson a hazánk. X.

ratom vezette: az én éjszakámra gondolj ak
kor. Emlékezz, a kietlen sivár éjszakára, mely
ben bolyongtam, mielőtt szeretni akartalak volna 
és megalkottalak. S ha nem vagy Szalome le
ánya, ha van benned kegyelet és hála alkotód 
iránt, ki jóvá, nemessé tett, nem taszítasz visz- 
sza hajdani éjszakámba. Lelked szárnya akkor 
újból fölrebben, s én meg vagyok mentve — a 
sugaras hajnalnak.

Előtted utáltam a világot, benned újra 
megszerettem; utánad, oh ne akard hát, hogy 
újra utáljam! Nézz a szemembe, én szépséges 
szerelmem! Mit olvasol ki belőle? Szerelmet! 
Cdvöt! De ha egyszer eljő az idő, amikor utá
lat és kárhozat lobog e szemben, oh, én nem 
foglak agyonzuzni, mint a szobrász üti szét ka
lapácsával alkotását, ha nem sikerül, hanem 
magamra irányítom a halálos csapást.

Mert miért akartam még hinni ? Miért ke
restem tiszta világot a szennyes éjszakában ?

De hajtsd édes fejedet a szivem fölé, sze
relmem, nézz a szemembe újra és újra, és ha 
fájt néha, amit beszéltem, a tekintetemből rád 
sugárzó szeretetben tán megtalálod a balzsamot.

Pák ott József.

— Nagymihályi küldöttség báró Fejér- 
várynál. Lapunk t. olvasói bizonyára értesültek 
már arról, hogy városunkból valami „küldöttség 
féle járt az ügyvezető kormányelnökaél, a miről 
a fővárosi lapok is hirt adtak, közölvén félhivata 
!oa könyomatos nyomán, hogy Fejérváry báró f. 
hó 12 én hétfőn a többek között egy .felömagyar 
országi .küldöttség**-et  is fogadott. Ez a „küldött 
ségu tehát nem más, mint a nagymihályi, a mely 
ben egy pár feltűnni vágyó ember vett részt — 
sajnos — városunkból. Hangsúlyozzuk hogy nsaj 
nos44 mert ezek az urak semmiképen sincsenek 
hivatva Nagymihály város nevében, még kevésbé 
a több mint 3000 választól számláló nagymihályi 
választókerület nevében „deputáciosdil" játszani, 
mivel erre senkitől megbízatást nem kaptak s ha 
a nagymihályi választókerület, avagy Nagymihály 
városa szükségét látná egy ilyenfajta küldöttség 
menesztésnek, bizonyára találna hivatottabbakat 
arra, hogy óhajának a miniszterelnök „magas**  
színe előtt kifejezést adjanak. Így tehát az érdem 
télén „küldöttség*  csupán a fugadatlan prókátor 
szerepét játszta. A küldöttség — hir szerint — 
arra kérte a miniszterelnököt, hogy minden áron, 
ha törik, szakad, de csináljon rendet a magát 
„koalíció*  nak nevező bandával, mert — úgymond 
szónokuk — ha még sokáig tart ez a mostani adót 
nem fizető állapot, a tönkremenetel elé néznek. 
Mi azt hisszük, hogy a „r< ndcsinálás**  alatt lég 
inkább „uj választás* 4 elrendelését értették ezek a 
jó urak, mert a mint mi ismerjük ezt a mélyen 
nem tisztelt „társaság* 4 ot leginkább erre vágyód
nának, a mi pedig tekintve a múlt évi választás 
nagy „forgalmát*  nem is olyan rósz kívánság. 
Talán annak is tulajdoniiható báró Fejérvárynak 
legutóbb Bécsbe való utazása, a hol a királyt igye 
kezelt rávenni a képviselőház feloszlatására. A 
„küldöttség*  névsorát nem tartjuk érdemesnek kö
zölni, csupán még arra terjeszkedünk ki. hogy a 
„küldöttség*  tagjait egy évekkel ezelőtt városunk 
bán létezett s itt jobb napokat látott Leuchtman 
Vilmos nevű most budapesti ügynök toborozta 
össze, a ki a „küldöttség*  tagjainak fejenként 40 
koronát bocsátott reudelkezésre „útiköltség*  címén 
s f. hó 11 én vasárnap az esti 6 órai vonatra fel- 
pakkoltatta őket s meg sem állt velők a budavári 
miniszterelnöki palotáig. — A fogadtatás után a 
táborszernagy a „küldöttség*  tagjaival „cerclét*  
tartott s a „küldöttség*  minden egyos tagjához volt 
egy-egy szívélyes szava, igy a többek között 
megszólitással tüntette ki llaupt II. kiildöttségi 
tagot, a kinél a részlet-üzlet mibenlétéről tudako
zódott. Kip,

VEGYES HÍREK.
— Városi közgyűlés. Nagymihály város kép

viselő testületé február hó 14-én délután 4 órakor 
rendkívüli közgyűlést tartott, mely alkalommal a 
városi épületek villamos világítással való ellátásé 
hoz szükségelt berendezési költségekre 1000 korona 
szavaztatott meg. Ez összeg erejéig a pótadó emelve 
lesz és az öszes adónemek részére 2 százalékot 
fog kitenni. — Gróf Sztáray Sándor kérvénye 
folytán egy keskenyvágányu mezei vasút építésére 
a nevezettnek az engodély megadatott. — Részünk 
röl helytelelentjük, hogy a vasút a Jókai és Su 
lyovszky utcákon át fog menni. Ez utczák keske
nyek és ekép nemcsak hogy a kocsiforgalom lesz 
zavarva, de szerencsétlenségek is történhetnek. 
Mi nem hisszük, hogy e mezei vasút tényleg ki 
fog építtetni, mert oly nagy annak az építési költ 
sége, hogy az uradalom az egész tervet el fogja 
ejteni.

— Közgyűlés. A nagymihályi Kereskedelmi 
és Hitelbank Részvénytársaság f. hó 11 én délelőtt 
tartotta igazgatósági elnökének Dr. B’idder Márk 
elnöklete alatt XII ik évi rendes közgyűlését. A 
közgyűlésen 18 részvényes jelent meg 512 rész 
vény képviseletében. A vezérigazgató által felölve 
sóit évi jelentés kiemeli, hogy az intézetnek a 
kedvezőtlen politikai viszonyok dacára is fokozott 
tevékenység által sikerült minden ágazatban na 
gyobb forgalmat és az előző évinél 7000 koroná
val nagyobb eredményt elérni. A közgyűlés a je 
leütést egyhangúlag tudomásul vette, a felment
vényt megadta és az elért üzleti eredmény filosz 
tárára vonatkozólag az igazgatóság indítványára 
kimondta, hogy a tiszta nyereségből 30.400 koro

nát a tartalékalapra fordit, miáltal ez 200.000 ko
ronára emelkedik, osztalékot pedig részvényenkint 
20 koronában állapította meg. — A közgyűlés 
ezek után áttért az igazgatóság inditványára az 
alaptőke felemelésére vonatkozólag. Méltatta azt, 
hogy az évről évre fokozódó forgalom és föképen 
a nagymérvű parcellázások az intézet saját alap- 
jainak gyarapítását kivánatossá teszik, egyhangú- 
lag elhatározta, hogy az alaptőkét 500 darab 200 
korona névértékű részvény kibocsátása által 300.000 
koronára emeli. Az uj részvények kibocsátási ár
folyama 405 koronában állapíttatott meg, az igy 
befolyó 207.500 koronából 100.000 korona az alap
tőkére, 100 000 korona a tartalékalapra, 2500 ko 
róna podig az árfolyam különbözeti tartalékalapra 
fog fordittatni. Ezen művelet keresztülvitele után, 
melynek sikere már előre is biztosítva van, az in
tézet saját alapjai kövelkezöképon alakulnak : Alap 
töke 300.000, tartalékalap 300.000, árfolyam kü
lönbözeti alap 2500 korona, összesen 602500 ko 
róna. A közgyűlés továbbá a szükségessé vált alap
szabály módosításokat megszavazta és iniulán az 
igazgatóságnak, felügyelő bizottságnak és tisztikar 
nak, különösen pedig a vezérigazgatónak eredmé
nyes működésűkért köszönetét és bizalmat szava 
zott, a közgyűlés az elnök éltetésével véget ért.

— Újítás a postahivatalnál. Nagymihály 
nagyközség elöljárósága, összes hivatalai, iparvál 
lalatai, testületéi és számottevő kereskedői kérvéuvt 
nyújtottak be a posta- és távirda-igazgatósághoz, 
hogy a távirdaszolgálat esti 9 óráig moghosszab 
bittassék és hogy az 1604. és 1601. számú vona 
tok postakocsikkal láttassanak el. Reméljük, hogy 
ezen uj rendszer már legközelebb lép életbe s vá
rosunk levelezése úgy Budapesttel és Kassával, 
mint pedig Galíciával 1 nappal hamarább kap ősz- 
szeköttetóst.

— Felolvasás. Az ifjúsági egyesületben a 
múlt vasárnapon tartott felolvasás reményen felül 
sikerűit. A terem zsúfolásig megtelt a tanulni vá 
gyó hallgatósággal, amely feszült figyelemmel és 
élvezettel hallgatta végig Oppitz Sándor urnák a 
levegőről szóló fizikai kísérletektől támogatott ta 
nulságos előadását. Legközelebbi vasárnapon a le
vegő súlyáról s ezen tulajdonságnak a gyakorlati 
életben való érvényesüléséről lesz előadás.

— A hontonnai dalegylet folyó hó 24 én a 
„Stefánia*  szálló nagytermében saját alaptőkéjének 
gyarapítására hangverseny nyel egybekötött tánc 
mulatságot rendez.

— Uj pénzintézet Homonnán. Mint érte
sülünk, Homonnán mozgalom indult inog egy uj 
pénzintézet létesítése iránt. Miután a hiteligénye 
két az ottani intézetek nem elégíthetik ki, az uj 
bank mielőbb megalakul.

— Üveggyár. A varanuói járásban Mogyo 
róskán egy üveggyár létesül, mely ez év folyamán 
fogja működését megkezdeni. Az uj vállalat az 
egész felsővidéken nagy hiányt fog pótolni s fen 
állása biztosítva van.

— Báró Fejérváry nemesi oklevele meg
került. Említettük, miszerint az elmúlt hóban Bá- 
tióczou Fejérváry Kálmáuné lakásában betörtek és 
többiek között a család ősi nemesi oklevelét is 
elvitték. Ma arról értesülünk, hogy a csondörség 
a tetteseket Makula József és Makula András mor
vái lakosok személyében letartóztatta. Báró Fejér 
váry nemesi oklevele tehát megkerült.

— Hirdetmény. Az 1906—1908 évekre ki 
vetett italmérésí illetékek ellen beadott fellebbe
zések tárgyalása az italmérési illeléz felszólamlási 
bizottság által Nagymihály község italmérőire és 
italárus itóira folyó évi február hó 26 ik napján 
reggel 9 órakor lesz a kir. pónzügyigazgatóság 
hivatalos helyiségében Saujhelyben megtartva, mely 
tárgyaláson az érdekelt felek megjelenhetnek.

— Felülflzetés. Az ipartestületi bálra utó
lagosan lelülfizettek : Dr. Kállai József 5 koronát, 
Botit Mór, Rosenwassrr Mór 2—2 koronát, mely
ért az ipartestület ezúton mond hálás köszönetét.

— Esküvő. Ifj. /tnczinszky Lajos nagymihá 
Ivi kereskedő e hó 18-án esküszik örök hűséget 
Kátpdr Gizella kisasszonynak Barancsott.

— Uj postahivatal. A kereskedelemügyi mi
niszter Remete községben posta és távirda hivatalt 
létesített. Az uj postahivatal működése március hó 
1 én veszi kezdetéi.
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— Irodalmi kör Ungváron. Ungváron ne 
hány lelkes irodalmi barát mozgalmat indított, hogy 
más váiosok példájára ott is irodalmi kör létesül
jön. Az előmunkálatokkal egy bizottság foglalko
zik s ha a jelek nem csalnak, a kör március 1 én 
megalakul.

— Egy Installáció epilógusa, az ungvári 
dalárda legutóbbi választmányi üléséu Jiigtr Bér 
tálán tagját, mivel az ellene felhozott azon vádak 
kai szemben, hogy a fÖispáni installáción — ha 
meg nem akadályozzák benne — megjelent volna, 
eddig nem igazolta magát, sőt egyenes felhívásra 
nem is nyilatkozott, tagjai sorából egyhangúlag ki
zárta.

— Orvosok a népiskolákban. Dr. Lukáes 
György vallás és közokt. miniszter tervbe vette, 
hogy egyelőre a nagyobb népességű állami elemi 
iskolákban iskolaorvosokat alkalmaz. 11a a terv 
megvalósul, bizonyára Nagymihály is kap ilyen 
iskolaorvost.

— Nemes íűztelepek. Oly községeknek, a 
hol kosár!üz telepítésre alkalmas területek vannak 
és azokat nemes fűzzel akarják telepíteni, minden 
egyes hold telepítéséhez llX) korona telepítési költ 
béget és ingyeu füzdugványokat engedélyez a föld 
müvelésügyi minisztérium. A kérvények eziránt a 
gazdasági egyesületekhez nyújtandók be.

— A hadkötelesek nősülése. A múlt évi 
ujoncozás elmaradása folytán az állítási kötelezett 
ségüknek eleget nem tett, de a III ik korosztály 
bői 1905. december 31-én kilépett hadkötelesek 
kivételes nősülési engedély nélkül nősülhetnek. A 
tényleges szolgálatban álló póttartalékosok azonban 
csakis a katonai hatóságok engedélyével köthetnek 
házasságot.

— Elitéit közvetítő. A sátoraljaújhelyi rend 
őrkapitányság Onuska János nagymihályi lakost 
engedély nélkül való kivándorlás közvetítése miatt 
300 kor. pénzbüntetésre és 15 napi elzárásra ítélte.

— Uj színi kerület. A szál már—eperjesi 
színi kerület felbomlott. Az újonnan alakult színi 
kerületbe Eperjes, Beregszász, Munkács. Sátoralja
újhely és Ungvár fog tartozni. Jó lenne mozgal
mat indítani, hogy Nagymihály is kapcsoltassák e 
kerülethez.

— Az egészség előmozdítása. a Kalhrei 
ner-félo Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag (kofein) tartalmánál fogva, hátrányo
san hat a szív működésére, mely súlyos követ
kezményekkel járhat. A Kathreiner-féle Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóltevö 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ér
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind
azok, akik a Kathreiner féle Kneipp maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mel
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s ren
dezett háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiány vznának. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner féle Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pör 
költ terméket, s nézzünk különösen arra, hogy a 
„Kathreiner*  névvel ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

— Modern hirdetési iroda. Úgy a bel 
földön, mint a külföldön előnyösen ismerik az „Ál
talános Tudósító*  hirdetési osztályát (tulajdonos: 
Leopold Gyula szerkesztő). A legnagyobb hirdető 
cégek e megbízható iroda utján eszközük összes 
reklámjaikat, inért kiváló szakértelemmel, odaadó 
lelkiismeretességgel és felülmúlhatatlan pontosság 
gal teljesíti az összes megbízásokat. — Leopold 
Gyula szorgalma, leleményessége és agilitása meg 
termette a gyümölcsét, amennyiben hirdető irodája 
ma a legnagyobb Budapesten, söl mint értesülünk, 
most ismét tetemesen megnagyobbította vállalatát 
és az Erzsébet-körút 41. szám alá helyezte.

IRODALOM.
— igazi független ujnág, mint a közel 

múlt napok eseményei is igazolták, a Pesti Hírlap. 
A szocialisták terrorizmusa, a sajtószabadság ellen 
intézett támadása sem felemlítette meg, amint nem 
ijedt meg soha semmi hatalomtól, hanem hirdette 
és hirdeti a meggyőződése szerint való igazságot, 
küzdött és küzd folyton a szabad vélemény nyil
vánításáért. Liberális és demokratikus elveket val

lott immár 27 éven át, liberális és demokratikus 
irányban iog haladni ezentúl is, az elvek diadaláig. 
S ebben bizonyára támogatja a nagy magyar ol 
vasóközötuiég, melynek igy a. szive szerint tud be 
szélni. Magyarország legkedveltebb és legelterjed 
tebb lapja azzal hálálja meg a nagy pártolást, hogy 
ugyanazon árért sokkal nagyobb lapot ad. több 
olvasni valót nyújt, mint más újságok és minden 
előfizető díjtalanul kap egy díszes kiállítású nagy 
képes naptárt. Ez a naptár az 1906. évre már 
megjelent és minden újonnan belépő előfizető is 
megkapja, ha negyedévre egyszerre küldi be a 7 ' 
korona előfizetést. Van a Pesti Hírlapnak divat 
lap melléklete is, melyet feláron rendelhetle k inrg i 
a lap előfizetői. Ez a Divat balon. A Pesti Hírlap I 
a kiadóhivatalnál (Budapest, Váci körút 78.) meg 
rendelhető egy hóra 2 K 40 f. és negyedévre 7 
korona előfizetési áron, mely legcélszerűbben posta 
utalványon beküldhető A Pesti Hírlap és Divat 
Sálon együtt (a Pesti Hírlap nagy képes niiptárá 
val) negyedévre 9 korona. Jó lélekkel ajánlhatjuk 
t. olvasóközönségünk figyelmébe.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedeseben.

Feleiéi nzerkenztő Dr. Kállai József.
Kiadóhivntali miivgzető : Lándat József.

NYILT-TER.
(Ezen rovat alatt költöttekért iihiii villa! felelősséget a szerk.)

□STsrilatlzozat.
A fővárosi és megyei lapok azon hírt köz

ük, hogy éli is részt vettem a kormány-elnök
nél tisztelgett küldöttségben. Kijelentem a leg
határozottabban, hogy ez téves értesülés, vagy 
rosszindulatú ráfogás, mert én a miniszterel
nöknél, vagy a kormány bármely tagjánál nem 
voltam. — Ennyit az igazság érdekében.

Nagymihály, 1906. február 15.

Deák Jenő, fogtechnikus.

Hirdetések.
Eladó cséplőgép.

Egy teljesen jó karban lévő 6 lóerejü 
cséplőgép szabadkézből eladó. Megvétel iránt 
érdeklődők értekezhetnek Kiinger Józsefnél 
Laborczszögön.

Eladó mosóintézet.
A Sulyovszky-utcza 7. szám alatt levő mosó

intézet szabad kézből azonnal eladó.

Eladó ház.
A Kazinczy-utcában egy- 7 lakásból álló 

ház szabadkézből eladó. Cím e lap kiadó
hivatalában.

„Az Első Leánykiházasitási Egylet" 
gyermek- és életbiztosító intézet felsőmagyar
országi vezérképviselősége Nagymihályon és 
vidékén

főügynökséget
óhajt létesíteni, igen előnyös feltételek mel
lett. Ajánlatok a kassai vezérképviselőséghez 
intézendők, hol járatos üzletszerzők fix fize- 
tét mellett felvétetnek.

Kiadó lakás.
Az Andrássy Dénes ideán egy 
3 szobából átló lakás, esetleg üz
lethelyiségnek is kiadó. Bővebbet 
Seszták Antal háztulajdonosnál.

A szab, amerikai ön
működő szerkezettel 

ellátott
• ablakrtdöngök e 
(rolletták) a legjob
bak, legtartósabbak és 
ezáltal a legolcsóbbak 

Ezek valamint más 
szerkezetű redőnyök 
is nálam legjutányo- 
sabban, jótállás mel

let kaphatók. I

Zsinórral ellátott régi redőnyök jutányosán alakíttat 
nak át önműködő szerkezetitekre

Elvállalom továbbá egész épületek üvege
zését, egyszerű, solin, homályos, mintázott, 
színes, reezés és tükör üvegből, úgyszin
tén képkeretek és tükör bevágásokat 

minden lehető minőségben.
Szóbeli vagy Írásbeli meghívásra szí

vesen mintákkal és felvilágosítással szol
gálok.

Midőn még pontos és szolid kiszol
gálásról előre is biztosítom a n. é. kö
zönséget, kérem b. pártfogását es vagyok 

kiváló tisztelettel s—10

GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymihály Kossuth Lajos-utcza 62. szám.

I
I■
I

I

Iszákosság nincs többé !
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pró
bát a Cozaporbol. Kávé, thea, étel vagy szeszes 
italban egyformán adható be az ivó tudta nélkül.

A COZAPOR többet ér, miut 
a világ minden szóbeszéde a tar
tózkodásról, mert csodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
(lesen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta uélkül 
adhatja és az illető mégcsak nem 
is sejti, mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit béki- 
tette ki ismét, sok sok ezer férfit 
a szégyen és becstelenségtől meg 
mentett, kik később józan polgá. 
rok és ügyes üzletemberek lettek

Az intézet, mely a COZAPOR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és 
egy köszönő Írásokkal telt könyvet dij és költség
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhes
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész 
ségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 497. sz.
Vágj*  ki ezen szelvényt 

és kiihlje még hím xz inté
zetnek. (Levelek 26 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
mentesitendők).

COZA I NSTITU,TE
(Dept. 497.)

63, Cbuioery Lnne. 
London, Angiin

Minden kályhában fűtésre nllrnlmn. 
■■ szagtalan solmárl ■■■ 

w kőszén -*■  
100 kilogrammonként 3 koronáért 

házhoz szállítva kapható 
Rosenwasser Mórnál Nagymihályon

Magnumbonum 
és magyar kincs 

kitUnö BURGONYA 
naponként kapható Bartus Boldizsárnál 

Nagymihályon.



* Házi kenyér sütöde NAGYMIHÁLY0N! *
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* Van szerencsém a jó kenyeret kedvelő és fogyasztó
0 t. közönség tudomására adni, miszerint Nagytniliálybun, a

Kossuth Lajos-utcza 12. szám alatt 30 év óta fennálló
fa sütödémetM a hírneves 9 é m e s -féle P'
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«M berendezve megnagyobbítottam, hol is
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Szives pártogást kér mély tisztelettel Os

sm*
M Liiehtman J4®prnan h*

*
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M Nagymihály.. Kossuth Lajos-utcza 12. szám. I

* Naponta többször frissen sült kenyér !

VovÁrCTn" Minden darab szappan a Schichl névvel,
VüZülOAU. t;9 ment káros alkatrészektől. ==

Schicht-szappan!
(Szarvas vagy kulcsszappan) 

a legjobb és haszná
latban a legolcsóbb, 
minden ruhanemű és 
mosási módszer részére

25.000 koronát tizet Schicht György cég
Aussigban, a ki bebizonyítja, hogy szappana 
a rSchicht“ névvel káros keveréket tartalmaz.

*444 •• •
a •

Mimlenneiutl *

NYOMTATVÁNYOK.
u. m. községi-, ügy-

védi-. köz-és körjegy-

1 zöi hivatalos, továbbá •

takarékpénztári és

egyéb intézeteknél

szükségelt nyomtatva-

• nyok. báli- és laka- _

■ dal mi meghívók. láb- •

lázatok, gyászlapok.

névjegyek, egyházi-,

iskolai- és uradalmi

• nyomtatványok, fal- •

ragaszok stb. stb. a

legrövidebb idő alatt

pontosan készíttetnek.

s ' •
! »5* --------------------- ••••

KÖNYV- «> PAPIRKERESKEbÉSE

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos u. 34.
WláátMWWWi.HátHWmáWétW

A nagyérdemű közönség szives figyel
mébe ajánlom már 22 év óta fennálló, 
két gyorssajtóval, 10 segédgéppel és a leg
modernebb belükkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

Fősulvt fektetem arra, hogy a nálam 
megrendelt nyomtatvány, legyen az bár a 
legegyszerűbb czélra szolgáló is, tiszta, 
hibátlan, tetszetős és pontos kiállításban 
kerüljön ki a sajtó alól.

Közvetlen összeköttetéseim a legna
gyobb papírgyárakkal lehetővé teszik, hogy 
nyomtatványaimhoz a legjobb minőségű 
papirost adjak s azokat a legjutánvosab- 
ban számítsak.

Kérem a n. é. közönséget, hogy nagy
becsű bizalmukkal és rendeléseikkel vál
lalatomat, úgy mint eddig, ezután is, meg
tisztelni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel
Landcsman li.

LANDESMAN B
EICHENBAUM LIPOT

BTTTOie-AETrílAZA.
NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utca 36. (Saját ház )

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel 
értesíteni, hogy üzletemet a Csop-féle házból a Kossuth Lajos- 
utcán újonnan épült saját házamba helyeztem át.

Bútorokat vásárolni szándékozó n. é. közönséget 
szerencsém tisztelettel meghívni

BUTORRAK TÁRAIM

van

szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú 
barokk, ó-német, secessiós és egyéb másnemű stilszerü bú
torok a legkényesebb Ízlésnek is teljesen megfelelöleg csinos 
és izlésleljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók.

Baktáraimban csakis jó és szolid minőségű és bárminő 
kívánalomnak megfelelő izlésleljes áruk vannak, miért is ké
rem a n. é. közönség bizalmát és szives támogatását.

Bor eladás.
Van szerencsém a n. é. közönség szives 

tudomására hozni, hogy az idei szüreten na
gyobb mennyiségű borokat vettem és azon kel
lemes helyzetben vagyok, boraimat a következő 
legolcsóbb árban adni :
Beregszásai 1905. évi literje házhoz

> 1901 .
> 1904. • » uradalmi

Sóstói. Kövidinka, Risling, Mustos fehér,
Burgundi Schiller, Kadarka literje 40
Sóstói Karbenet » 50
Magyaljai 1901. évi » 50, 60 és 80
Beregszászi uagyban hordókban 22
Sóslói > » 26
Nagy raktárt tartok régi hegyaljai, szamorodni 
ás gyógyborokban, likőr, rum, szilvóriuiu kü
lönlegességekben stb.

A n. é. közönség b. pártfogását kérve, 
kiváló tisztelettel

Mór

I

ÍButor renoválások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

DZSUFFA FEROTCZ
úri és női czipész Nagymihály, Kazinezy-utea 12. sz. I
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44
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Tisztelettel van szerencsém Nagymihály és vidéke nagyérdemű közön
ségét értesíteni, hogy Nagymihálvon, Kazinczv-utca 12. szám alatt a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő
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kr. 
kr. 
kr. I és női lábbeliket a
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úri és női czipész műhelyt 
nyitottam es azon kell mes helyzetben vagyok, hogy férfi- 
legizlésesebb és legszolidabb kivitelben készíthetek.’

Három évig az ungvári cs. és kir. 66. gy. ezrednél mint egyenruházati tiszti
czipész működtem, úgyszintén több évi működésem hazánk nagyobb városaiban 
szakmámban való teljes jártasságot eredményezett számomra s a n. é. közönség 
támogatása mellett azt a legteljesebb mértékben érvényesíthetem is.

Szives támogatásért esd

dzsvffa. feeencz
czipész.S—fi

Nyom. Landesmaa B. könyvayomdájábaa
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