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Felső -Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

e G- t e l e rr m: i nsr id e: ist o s tét t ö e t ö te ö tst.
kiadóhivatal:ELÖFIZKTÍSI DÍJ : Egész évre 8 kor, 

fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.
Egye* szám ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak viasza.
Barmont«tIon levelek nem fogadtatnak el.

Nyílt-tér aoronkint 40 fii.

Hova aa előtizetéoek, hirdetési és nyilttéi 
díjak küldendők :

Landesmai^KJtőnyvnyoind^i

SZERKESZTŐSÉG
Hova a lap azallaini részét illotő minden 

közlemény intézendő : 
Kossuth Lajos-utcza 34. szám.

Nemzeti Falanx.
A fentebbi cim egy leendő egyesületé. 

Az egyesület célja a nép szellemi és testi 
művelődésének előmozdítása népies, isme
retterjesztő előadások, népies dal, torna és 
céllövő versenyek tartásával, versenydijak
kal és kitüntetésekkel, végül a versenyek 
állandó és intézményszerü megalakítására 
országszerte hordozható játékszín megala
pítása.

így a hevenyészve előadott programot 
első pillanatra úgy látszik : mintha nem volna 
abban semmi jelentősebb cél s mintha va
lami főúri passzióknak furcsa vállalkozását 
nyújtaná az egyesület. Elmondjuk azonban 
apróra a Nemzeti Falanx céiját s mi hisz- 
szük, hogy müveit olvasóinknak az eszme 
tetszeni fog, mert a nép testi és szellemi 
játékát ezen egyesület fogja szolgálni.

Az egyesület kényszerítés nélkül olyan 
publikumot fog vonzani előadásaira, a hol 
szórakoztatásával nagy tömegek verődnek 
össze és amely előadásokon a nemzeti tör
ténet megkapóbb részleteit a nép lelki vi
lágának megfelelően, látványosan mutatnák 
be. A magyar nemzet történetében szinte 
maguktól jelentkeznek a dicső napok. A 
nép mindegyiket ismeri, mindegyike él a 
lelkében, mindegyikhez alkalmaz egy-egy 
szép legendát, magát pedig a törókverő ősö
ket, a labancokat annyiszor megriasztó ku- 
rucokat a történelmi alakok lelki világát, a 
kortörténeti művészi eseményeket, magát a 
kort, mely oly nemzeti hősöket szült, csak 
szórványosan és hibásan ismeri. Akár Szent

Istvánt, az államalkotót, akár IV. Bélát, akár 
Nagy Lajost, Hollós Mátyást, Hunyady Já
nost, Rákóczy Ferenczet, Mária Teréziát tár
juk a nép elé: itt-ott találunk a nép isme
retében is becses adatokat, melyeket az is
kola nyújtott, amit azonban lemosott az élet 
szövevénye, amit lekoptatott az idők percei, 
s ami megmaradt, az nagyon kevés, vagy 
hibás. Pedig a népet a történelem érdekli. 
Óraszámra elbeszél egy-egy aggastyán Kos
suth Lajosról lángoló lelkesedéssel. Mátyás 
királyról valahányszor szó esik, most is le
borulnak igazsága előtt, mert a legenda ter
jedt, nem kopott, sőt a nép-fantázia még 
toldott hozzá, sokszor tévesen, de mindig 
szeretetből, lelkesedésből.

Ki tagadhatná, hogy a történelem lát
ványos bemutatása, mily óriási léptekkel 
mozdítaná elő a nép műveltségét. A látvá
nyos bemutatás, a vetített képeken mozgó 
történelmi ősök megelevenedett arca oda- 
vonzaná az öreget, ifjút, fiút, leányt, ház
ról házra járna a beszéd, terjedne, mint az 
égen felbukkanó csillagok egymásután. Hány 
embert tartanának vissza a korcsmától ilyen 
előadások. Még évek múltán is megeleve
nednék előttük a kép. piá ié: ha a nép nyel
vén, a nép szeretetévcl lesznek azok írva. 
A nép szeretete nagy a történelem iránt, 
egy-egy történelmi ősnek képét berántáz- 
tatja, ott függ Krisztus Lkunkkal egysorban.

Az egyesület azonban nemcsak törté
neti, hanem irodalom-történeti dolgokat is 
előadna. A népet Petőfi élete. Arany János 
szelíd lelke, Vörösmarthy mély hazaszere
tete, Csokonai zamatos, polgárias felfogása

stb. érdekelni fogja nagyon. Szinte látjuk az 
alföldi magyart, midőn kigyul az arca a ku
ruc kor költészetén, szinte hallani véljük a 
dunántúli nép szive dobbanását, mikor Kis
faludy Sándor és Szigligeti Ede dolgait ol
vassák, szinte a beszédét halljuk a székely
nek, mikor a székely románcok és balladák 
gyöngysorait pattogtatja a fölolvasó. Az Írók 
arcképe, annak a kornak emberei, kik az 
ősökkel éltek, ha majd fölvonulnak a nép 
előtt, a nép látni, érdekelni fog; tanul er
kölcsöt, megismeri a kor ruházatát, Ízlését, 
erényét, szokását. Mindez mily mélyen fog 
belénvomulni a népéletbe : ez maga nagyobb 
kulturforrás, mint a könyv, amely még min
dig nem találta meg útját a nép szivéhez. 
Az egyesület geographiai ismereteket, hazánk 
festői tájait is bemutatja a népnek. Szinte be
szél ez a sor. Nem is szükség azt bőveb
ben kifejteni, mit jelent ez * programm, mit 
jelent akkor, ha az egyesület érteni fog a 
kivitel módjához ?

Pedig érteni fog. Bognár Mátyás dr. az 
egyesület tervezője, az egyesületet úgy ter
vezi, hogy időnkint más s más vidéken tart 
előadásokat, nagyarányú, hordozható, erős 
vászonszint építtetnek, mely 4 —>000 nézőt 
befogadhat. Az egyesület rendezni fog né
pies tornászó, futó, magyar jellegű labdázó, 
dárdavető, lovas-bajvívó, esetleg céllövő ver
senyeket, melyet dijakkal és kitüntetésekkel 
fog előmozdítani. Emellett lesznek dalárda 
és zenekari versenyek, hangversenyek, me
gint csak dijakkal és kitüntetésekkel.

így tervezi ezt az egyesület. Most per
sze elég rossz idők járnak és az országgyü-

T A R C Z A.
N IN O N.

Úgy sírom bele a nagy éjszakába, 
Te vagy a lelkem tüudérfényes álma,
Hogy te vagy a vágyam, hitem, reményem, 
Az egész világom vagy te énuékem !

És leborulok — imádkozni érted, 
Hogy a jó Isten százszor áldjon téged, 
Minden utaidon virág fakadjon, 
Minden boldogság csak néked ragyogjon.

És majdan, fény és pompa közepette, 
Egy bohó rajongó jut-e eszedbe ?
Gondolsz e rá a könnyelmű legényre. 
Ki az életet is álomnak vélte.

Hiába, érzem, a vég már közeleg, 
S én bátian várom a nagy jolenetet,
Még egyszer rád tekintek a lehunyom szemem : 
Hogy igy az örök álom — boldog legyen.

Szerellek, mint virág a napsugárt, 
Mint sápadt hold a bűvös éjszakát,
Mint madár a bájos kikeletet, 
Szeretlek úgy, mint sohasem szerettek.

Álmaimban, ébren, téged csodállak, 
Csókolgatom orcád, csodaszép bajnd,
Rólad szól a dal, lerólad a nóta, 
Rabod vagyok hosszú, rég idők óta,

-------- Fényért.

A cilinder kalandjai.
A kávéházban az átöltöző művészetről beszél

gettek. Nem arról, amit Eregoliék művelnek ru
góra járó színpadi kosztüiueikkel és a kulisszák 
segítségével.

Ez hitvány kóklerség.
A kávéházi Fregolikról folyt a beszéd. A ki

váló gentlemanekről, akik rövidujju, kesbedt gum 
miköpenyegben térnek be a kávéházba és farkas
prémes bőrbekecsben, vagy rókamállal bélelt vá
rosi bundában tűnnek el azután.

— Ezek a büntető törvénykönyv Blondinjai, 
mondotta a társaság egyik tagja. A kötél, a me
lyen olyan szemfényvesztő ügyességgel szaladgál
nak, a kávéházak és a lopott kabátok elhelyezé
sére oly alkalmas zálogházak közt van kifeszitve. 
S ha félrelépnek . . .

— Egy harmadik házba pottyannak bele, a 
toloncházba. — Ezt egy javíthatatlan hazárd szó
játékos mondotta, akii a társaság közös erővel le
hurrogott. A téma azonban nem került se a napi
rendről. A társaságnak minden tagja tudott egy 
egy érdekes esetei és az esetek ilyenkor kitörnek 
és eget kérnek. Sorra kerüli az elzűllölt kamarás 
históriája, aki egy gabonaűgynök bekecsét akarta 
ekmelni és az elfogott milliomos esete, aki téve
désből egy alauyi költő paletójába burkolódzott, a 
miért elcsípték és végül a krakéleré, a ki pofon 
ütötte a lopott kabát gazdáját, a mikor az észre 
merte venni a csenést és másnap lelőtte párbajban. 
Végűi a csöndesen üldögélő bohózaliróra kerüli a

sor, aki lassan, élvezettel szíva cigarettáját, fogott 
hozzá történetéhez :

— A legsajátságosabb kávéházi tolvajhistória 
az én öreg barátommal esett meg. akit a halálos 
közömbössége révén Stoa Móricnak neveztünk el. 
Az öreg bohém a mérsékelt égöv legviharvertebb 
cilinderének volt a tulajdonosa. Nincs az a zöld 
alanyi költöjelölt, aki bolyhosabb üstöket lengessen 
a kávéházi vicinális olympusokon, mint aminö bor
zas a jó öreg Stoa mester cilindere volt. Szeles 
áprilisi délutánok nyomai voltak ebbe a rozoga 
fejfedőbe belevésve és esős uapokon formálisan be 
ázott öreg barátunk feje.

S hasztalan biztattuk, hogy vegyen uj kala
pot, amikor kékbabos zsebkendőjével törülgette tar 
kójáig csúszott homlokáról az esőlevet.

Ilyenkor az ő olympusi nyugalmával felelte :
— Miért vegyek ? A kalap amúgy is csak 

előítélet. Nem vagyok én heraldikai madár. Amig 
egy fejem van, mit csináljak egy másodikkal ?

Szóval az évek évek után viharzottak el az 
öreg cilinder fölött és mi még akkor sem tudtuk 
megnyerni előítéletünknek Stoa mestert, amikor az 
agg cilinder karimája féloldalt elvált, kürtőjétől és 
mint egy felárbocra eresztett borzas dicskör lebe*  
gett a teje körül.

— Rozálka (ez a Rozálka gazdasszonya volt) 
majd felvarrja jó házi fonállal.

S Rozálka fel is varrta.
A durván öltött varrás fogainak fehérségét jó 

alizurin tintával kendőzte el Stoa mester, aminek 
m< glett az az üdvös hatása, hogy amikor egy esős

. | r « takarít meg mindenki, aki öltönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál Nagymihályon készítteti.
1 íj Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben.
* l»VI Vxl Legújabb divatu szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Lapunk mai száma 4 oldalra teljed.



lés nem igen foglalkozhat a financiális kér
désekkel. Az nem baj, ha egyelőre a terv 
csak terv marad, a baj csak az volna, ha 
végkép kialudna. Mi e tervet nagyjelentő
ségűnek tartjuk, méltó arra, hogy minde
nütt érdeklődést keltsen. x.

A vármegyei tisztikar lemondása.
JárAaunk tisztviselői is lemondtak.

A tisztikar ünneplése.
Zemplén vármegye százas bizottsága e hó 

2 án gyűlést tartott, melynek tárgyát a vármegye 
további ellenállásának szervezése képezte. Az ér
tekezleten majdnem az összes tagok jelen voltak, 
s megjelent a vármegye tisztikara is.

Beható tanácskozás után abban történi meg
állapodás, hogy a községi és körjegyzőket s a se 
géd, kezelő és szolgaszemélyzetet s általában a ki
nevezem közegeket — a közigazgatási gyakorno
kok kivételével — feloldották a kormánynyal és 
közegeivel való hivatalos érintkezés tilalma alól. 
Kimondották azonban, hogy a kit közülök nem fo 
gadna el a kormány, annak a fizetését a százas 
bizottság tovább is kiadja.

Az ellenállási küzdelemben eszerint csupán 
a vármegye választott tisztikara és a közigazgatási 
gyakornokok vesznek részt, kiknek fizetését a szá
zas bizottság biztosította.

Eme határozatok meghozatala után Dókul 
Gyula alispán bejelentette, hogy a megye egész 
tisztikara elhatározta és beadja lemondását, mit a 
bizottság óriási lelkesedéssel és hálás elismeréssel 
vett tudomásul.

Lemondottak a nagymibályi járás tisztviselői 
is. Bajusz Andor főszolgabíró, Fejér Elemér szol 
gabiró és Zombory Géza közigazgatási gyakornok.

Mély megilletődéssel emelünk kalapot a ha 
zafias áldozatkészség eme lélekemelő példái előtt 
Büszkék vagyunk rá, hogy járásunk élén ilyen 
tisztikar áll, — és a hazafias becsület feladatává 
tesszük azt, hogy az alkotmányos élet helyreálltá 
val sem hervadjon el az a hála, melyre a tisztvi 
aelök magatartása a járás közönségét lekötelezi.

Egyébként járásunkban mozgalom indult meg 
arra nézve, hogy a lemondott tisztikart méltó óvá 
cziókban részesítsék. Az erre vonatkozó értekezlet 
holnap délre van összehiva a Casino helyiségébe.

Úgy halljuk, hogy az ünneplésből kiveszik 
részüket a nagyinihályi nők is, a mi bizonyára 
csak emelné az ünnepély fényét és értékét.

Érdemesnek tartjuk feljegyezni, hegy a ké 
szülő ovácziónak első hírére már tiz csendőr ér 
kezelt városunkba. Nem azért iktatjuk ezt ide. 
mintha a kormánynak ez az újabb fellépése alkal 
más volna az ünnepély magasztosságából bármit 

délután bejött a kávéházba, szép fekete patakocs 
kák tarkázták végig az arcát.

Ez a rémes látvány több volt, mint ameny 
nyit baráti szivünk elviselhetett s mikor Stoa ries 
tér beleásta magát a rendes sakkpartijába, ellop 
tűk az öreg kalapot és közadakozásból újai véve, 
odaakasztotluk a kabátja fölé. A régit a tüzilegénvre 
bíztuk, hogy dobja ki a szemetes ládába.

Mikor aztán Stoa mester visszatért a sakk 
háborúból, egy sikerült üdvözlő beszéd keretében 
átadtuk neki a nemzeti ajándékot.

Az öreg kissé kényelmetlenül érezte magát 
a vadonatúj cilinder alatt, de azért tiég kegyesen 
tűrte merényletünket.

Másnap nem láttuk és harmadnap — a régi 
cilinderben állított be újra közénk. Kérdőjelekké 
görbülve meredtünk feléje.

— Csak nem vesztegetted meg a tüzilegényl, 
hogy visszaadja a régit ?

— Hogyisne — felelte sértődötten — egy 
hitvány kalap nem érdemel annyi fáradságot. A 
sors különben is elintézi sui cuuinque.

Nagy faggatás után aztán kiszedtük belőle a 
históriát, amint itt következik :

— Egy hasonszőrű bohempajtása randevút 
adott neki a Triple sec kávéházban, amelynek 
törzsvendégei, inkognitóban pikkolózó hordárok, 
Teleki téri ócskátok és garasos uzsorások. 

is levonni vagy a lelkesedést csökkenteni, csupán 
azért, hogy konstatáljuk, miiyen sok közöttünk 
a . . . ijficli1 . . .

VEGYES HÍREK.
— Tanítói kinevezés, Beduárik Péter oki. 

kántortanitó Postára gk. kántortanitóul kineveztetett.
— Kirendelés. Az igazságügyi ügyvivő 7 te 

fenthaller nagykaposi járás bírósági aljegyzőt a nagy- 
kaposi járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi 
megbízottnak állandó helyetteséül kirendelte.

— Közgyűlés. A nagymibályi Takarékpénz 
tár ipar és kereskedelmi bank március hó 6-án 
lartotta meg évi rendes közgyűlését. Az igazgató 
ság és felügyelő bizottság jelentését a részvénye 
sek tudomásul vették és köszönetét szavaztak a 
vezetőség s tisztviselői karnak buzgó s eredmény 
dús működéséért. A mandátum lejárván, a köz 
gyűlés egyhangúlag választotta meg az igazgató
ság és felügyelő bizottság tagjait. A részvéuyek 
szelvényei az inlézet pénztáránál e hó 13 tói be 
válthatók.

— Államsegély. A közokt. kormány a va 
rannói községi kisdededóvó fenntartási költségeire 
500 korona államsegélyt utalványozott.

— Az építkezés városunkban már kezdetét 
vette. Ez idő szerint az Andrássy Dénes utcában 
épül két ház s ezek alapfalait már emelik is. Lég*  
közelebb Schvarcz Bernát is megkezdi emeletes 
házának építését és Orosz Ignátz a Jókai utcai 
telkén uj házat fog építeni.

— A római katholikus templomban folyó 
évi március 18 ára, 25 éré és április hó 1 éré eső 
vasárnapokon délután 4 és fél órakor tartandó 
magyar prédikációkra a l. közönséget meghívja a 
rk. plébános. A prédikációk tárgya: a „Miatyánk.*

Esküvő. Balázs Lajos helybeli kereskedő 
f. évi márczius hó 13-án esküszik örök hűséget 
Schönbrunn Etelka kisasszonynak Topolyánban.

— MárCZltlS 15. A szabadság hajnal hasadá
sát, március Idusát városunk közönsége ez évben 
a szokottnál nagyobb ünnepélyességgel fogja ün 
nepelni. Az ifjúsági egyesület, miként lapunk más 
helyén olvashatni, gazdag műsorral hazafias ünne
pélyt rendez. Este a Casino egyesület a Barnai 
szálloda nagytermében közvacsorát rendez, amelyre 
vendégeket is szívesen Iái.

— Csomagszállító vállalat, az itteni Qleich 
Mihály és Fia szállító cég a Hirsch-féle csomag 
szállítási vállalattal szerződési viszonyba lépett és 
már e hó végén a nagymihályba érkező postacso
magok a nevezett szállító cég által csekély kézbe
sítési dij vllenéb- n a vonat beérkezése után nyom
ban a ciinzettoknrk lesznek kézbesítve. Ezen újí
tás felette üdvös és a csohiagforgaloin lebonyolítá
sát könnyebbé teszi.

Uj cilinderében, mint egy nafta király jelent 
meg a kis kávéházban és mikor egy óra múlva tá 
vozni akart, nem találta meg többé Quencer dia 
Jalát. A kávés bizonyos gyakorla’ot árulva el az 
étfajta ügyekben, jóindulattal tanácsolta :

— Tessék megvárni tisztelt ur, mig minden 
vendég elmegy s akkor biztosan marad vissza egy 
kalap a tisztelt űré helyett.

És Stoa mester várt . . . Meguzsonnázott és 
várt . . . Este három tojást evett és várt ... Éj 
félkor theázott és várt . . . Hajnali négy órakor ki 
bicéit és várt.

Végre öt órakor reggel megjelent a takariló 
asszony, aki lelocsolta a kártyaszoba vendégeinek 
a lábát és seperni kezdett. Kiseperte a kártyáso
kat és Stoa mester egyedül maradi. Nagy hajszát 
kezdett a hátramaradt kalap után és a kályha mö
gött a szenesládában rá is akadt egyre. S ez a ka 
lap az ö régi cilindere volt, amely egy bonyodal 
inas circulus viciozust futva le a tüzilegénynél, a 
szí metes ládában a Tripple Sec törzsvendégeinél 
és a sz« ntartóban stációt tartva visszakerüli hozzá.

Megdöbbenve ha Igattuk az agg cilinder odi- 
»zvaját és szinte kővé dermedtünk, amikor kalap 
jainkra tévedi a tekintetünk. — A rémes törté
nettől a máskor oly sima frizuráju cilindereinknek 
a haja égn« k meredt.

Palásthy Marcell.

— Március 15-iki ünnepély. A nagymihályi 
ifjúsági egyesület, mint már eddig is, úgy ez év 
ben is ünnepéllyel óhajtja megülni emlékét azon 
dicső napnak, mely édes magyar hazánk történe
tében párját ritkító a maga uemében. Az ünnepély 
f. évi március 15 én délután 5 órakor, az állami 
kisdedóvoda nagytermében lartatik meg az alábbi 
tartalmas műsorral: 1. „Hymnvs*  Erkel Ferenci
től ; énekli az egyesületi énekkar. 2. Elnöki meg- 
nyitó. Tartja: Fet térik István egyl. elnök. 3. „1848*  
Petőfi Sándortól; szavalja: Dzsuppa Ferenci egyl. 
alelnök. 4 „Nemzeti dal*  Petőfi Sándortól; szavalja 
Hirkó Mihály. 5. „Nemzeti dal*  Irsa Bélától; énekli 
az ifj. egyesületi énekkar. 6. Emlékbeszéd. Tartja : 
Róth Sándor. 7. „Márczius 15.*  Inczédy Lászlótól; 
szavalja : Onuska P. Andor. 8. „Magyar egyveleg*  
énekli az egyleti énekkar. 9. „Márcziusi eskü*  Ab 
rányi Emiltől; szavalja: Mastscnyik Ede. 10. Záró 
beszéd. Tartja: Mathiász József egyl. igazgató. 11. 
„Szózat*  Egressy Bénitől; énekli az ifj. énekkar. 
— Amidőn örömünkre szolgál már előre is bizto
sítani városunk és vidéke közönségét az ünnepség 
sikerültéről, abban a reményben, hogy minden ha 
zafias polgára ott leend városunknak, még egyszer 
felhívjuk erre szives figyelmüket.

— A vízről és annak gyakorlati felhasz
nálásáról tartott előadást vasárnap Oppitz Sándor 
a helybeli kisdedóvó nagytermében. A nagyszámú 
közönség ismét a szokott érdeklődéssel hallgatta a 
tanulságos fejtegetéseket és figyelte az érdekes ki 
serieteket, s az előadások immár annyira népsze 
rűek lettek, hogy a közönség alig várja a vasár 
napot, amikor az ismeretterjesztés utján tovább ha 
ladhat. — A legközelebbi vasárnapi előadás tárgya 
a következő: Lassú és gyors égés, égési termékek, 
szénsav fejlesztés, szénsav a természetben, a szén 
sav alkalmazása. Világitó gáz.

— Vissza, nem kell!! Lapunk legutóbbi szá 
ma, melyet köteles példányként a vármegyei al 
ispáni hivatalnak is megküldtiink, azzal a meg
jegyzéssel érkezett vissza, hogy .nem fogadta el.u 
Sőt a cimszallagon azt olvassuk „vissza, nem kell ! !u 
Ugv látszik, hogy Kispdl urnák kifogása van la 
púnk ellen. Mi ugyan ezzel édeskeveset törődünk, 
de figyelmébe ajánljuk Kispálnak, hogy köteles 
példányként az alispáni hivatalnak és nem neki 
küldöttük lapunkat, és hogy ő nincsen jogosítva 
azt visszautasítani.

— Eljegyzés. Kállai Márton márki lakos e 
hó 6 án jegyet váltott Beregszászon Mermelstdn 
Jakab földbirtokos leányával Szerénkével.

— Hegyi és Márk községek tiltakozása. 
A „Felsöinagyarországi Hírlap- egyik számában 
valótlan tudósítás alapján az a hír jelent meg, hogy 
Hegyi és Márk községek a nemzeti ellenállással 
minden közösséget megtagadtak s a százas bizott
ságnak adót nem fizetnek. A hazafias községek 
siettek ezen alaptalan vád és rágalom ellen tilta
kozásukat mielőbb kifejezésre juttatni. Hegyi köz
ség nevében Stépán Aladár földbirtokos és társai 
a Felsőmagyarországi Hírlap f. hó 3-án megjelent 
számában közzé is tették már tiltakozó levelüket. 
Márk község részéről pedig mi kérettünk fel an
nak közlésére, miszerint e község, melynek sza
vazó polgárai gr. Hadik Barkóczy Endrének lelkes 
hívei voltak és ma is a nemzeti ellenállás buzgó 
harcosai, soha egy pillanatra sem tántorodott el a 
hazafiasság útjáról. Képviselőtestülete soha oly ha
tározatot nem hozott, mely a százas bizottság ut 
mutatásával ellenkeznék. Annál kevésbé hozott oly 
határozatot, hogy a nemzeti ellenállással minden 
közösséget megtagad és a százai bizottságnak adót 
nem fizet, mert ily hazaáruló indítványnak még 
szószólója sem akadna kebelében. Hazafias öröm
mel teltünk eleget e kérelemnek, bár részünkről egy- 
áutlában nem adtunk hitelt e vád valódiságának.

— Uj divatüzlet. Lefkovics Albert Nagymi
hályon a Kossuth Lajos utcán egy modern úri és 
női divatáruházat nyitott.

— Málcza község vasárnap tartott képviselő
testületi gyűlésén Dókat Gyula alispánt díszpol
gárává választotta.

— Festőművész Nagymihályon. E hó vé 
gén egy fővárosi ismert nevű festőművész érkezik 
városunkba. Felhívjuk rá a közönség figyelmét, 
hogy esetleges megrendeléseit tartsa függőben a 
jelzett időpontig. A művész kívánatra a megren
delő lakásán is fest élethü képeket. Előjegyezhetni 
Landosman B. könyvkereskedésében.



— Nagymihály non coronat czim alatt a 
sátoraljaújhelyi lapok azt Írták, hogy a nagy mi 
hályi Casioo húshagyó kedden tánczestélyt rende 
zett, holott a nemzeti megpróbáltatás eme szomorú 
napjaiban az efélo mulatságok most nincsenek he 
lyén. Az igazságnak megfelelően kijelentjük, mi 
szerint a Casioo semmiféle mulatságot nem rende 
zett. A jelzett napon, miként lapunkban is meg 
irtuk, egy szőkébb körit társaság a Barnai szálló 
bán miuden előzetes megbeszélés nélkiil összejött 
és búcsút vett a farsangtól.

— Csőd. A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 
Lefkovits Salamon varannói megszökött termény
kereskedő ellen csődöt rendelt. Csődbiztossá Kun 
József kir. tvszéki bíró, tömeggondnokká Dr. Kaszt 
riner László varannói ügyvéd neveztetett ki. A 
kövoteléaek április hó 1 ig jelentendök be, felszá 
molási határnapul április 6 ika tűzetett ki.

— Kuruc-estély Málczán. A málcai ev. ref. 
énekkar által rendezett kuruc estély fényesen sike
rült. Szép számú közönség gyűlt egybe és oly mu
latságban volt részűnk, amely hosszú ideig emlé 
kőzetünkben lesz. A „Bercsényi nótáku s „Kuruc 
dalok**  nagy hatást értek és kitűnő volt a szava 
lat is. Tánc is volt, a mely a reggeli órákig tar 
tott. Az énekkar javára felülfizettek: Dr. Kállai 
József 10 K, Juriss Jenő 6 K, Láczay Béla, Nagy 
Sándor 3—3 K, Szőke Mária, Kállai Márton, Vá 
rady Pál, Lefkovics Mátyás 2—2 K, Kövy Jolán 
1 koronát.

— Hirdetmény. Közhírré teszi Nagymihály 
község elöljárósága, hogy az 1894. évi XII. t. c. 
50. § ának rendelkezése folytán a belsőségekben 
és szőlőkben lévő fák és bokrok a hernyóktól, il 
letve a hernyó fészkektől és lepke tojásoktól a fák 
rügyezése előtt megtisztitandók. Felliivatik ennél 
fogva minden kerttulajdonos, hogy ezen kötelezett 
ségét 15 nap alatt mindenki annál inkább ponto
san teljesítse, mert a mulasztásban lévő, a fent 
hivatkozott törvény 95. §-ának alapján 100 koro 
náig terjedhető pénzbírságban fog elmarasztaltatni 
s ezen f^lül a kártékony rovarok költségén ható
ságilag Hatnak ki.

— Aki kakaót szeret inni, az tegyen kisér 
letel a Hoff János-féle Kandói Kakaóval. Ez lég 
kevesebb zsiradékot tartalmaz valamennyi kakaó
faj között s könnyen emészthető. Kitűnő íze mel
lett, maláta tartalma miatt, igen tápláló s a lég 
gyengébb szervezetre is jótékony hatású. Rendki 
vül olcsó ára használatát minden háztartásban le
hetővé teszi.

— Uj sorsjegyek. A Pesti Hazai Első Ta
karékpénztár még e hónapban kibocsátás alá ke
rülő uj sorsjegyei tudvalevőleg többszörösen túl 
vannak jegyezve, minélfogva ma már csak kész 
pénzért a napi árfolyamon — vagy letétre és rész 
letfizelésre, — az 1883. évi XXXI. t. ez. értel
mében megszámitandó árban kaphatók. Bővebb fel
világosítással ingyen és legkimeritöbben szolgál 
Heifeld. József bankháza Budapest, Károly körút
1. sz. Alapittatott 1874.

— Az egészség fentartása és a takarékos*  
Ság mindnyájunknak annyira fontos, hogy min 
denre, a mi e kettőt elősegíti, a legnagyobb figyel 
met kell fordítanunk. Nem lehet azért háziasszo 
nyainknak eléggé ajánlani : a családi asztalra min
dig Kathreiner-féle Kneipp maláta kávét szolgál 
tatni. Ez tisztán elkészítve, vagy nagyobb arány 
bán babkávéval keverve a kávéital ideálját szol 
gáltatja, melyet senki sem fog többé nélkülözhetni, 
mihelyt jótékony hatását felismerte. — Nagyobb 
örömmel fogja tapasztalni minden háziasszony, 
hogy a Kathreiner használata által nevezetes ta
karítást lehet elérni. Különösen figyelembe veendő, 
hogy a babkávé íz fontos előnyeit csakis a valódi 
Kathreiner birja a zárt eredeti csomagokban, me
lyek a Kneipp páter védjegygyei vannak ellátva. 
Főleg óvakodjunk a nyitva mérlegelt pörkölt tér 
mékektől.

— Igazi független ujsdg, mint a közel 
mull napok eseményei is igazolták, a Pertt Hírlap. 
A szocialisták terrorizmusa, a sajtószabadság ellen 
intézett támadása sem fölemlítette 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 
lőtt immár 27 éven át, liberális és demokratikus 
irányban fog haladni ezentúl is, az elvek diadaláig. 
S ebben bizonyára támogatja a nagy magyar ol

vasóközönség. 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 190B. 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 rendelhetnek meg 
a lap előfizetői. Ez a Divat-Salon. A Pesti Hírlap 
a kiadóhivatalnál (Budapest, Váci körút 78 i 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 naptára 
val) negyedévre 9 korona, .ló lélekkel ajánlhatjuk 
t. o'.vasóközönségünk figyelmébe.

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

Műveszi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedésében.

Felelőn szerkesztő : Dr. Kállai József.
Kiadóhivatali művezető: Lindái József.

NYILT-TÉR.
(Ezen rovat alatt közlöttekért nein vállal felelősséget a szerk.)

Egy pár szó a gyászmagyarokhoz.
Alulírott mindazoknak, akik Fejérváryhoz 

elindultak bizalmat szavazni s kijelenteni, hogy 
ők hívei a haladó pártnak stb. tudomására ho
zom, hogy engem ne köszöntsenek, hozzám ne 
szóljanak, mert a melyik hozzám fog szólni, 
leköpöm, ha ez nem lesz elég, lehordom utol
sónak, és ha még az sem lesz elég, felpofozom 
az utcza közepén is. Mert a hogy tudtak el
menni Fejérváryhoz bizalmat szavazni, tudja
nak elmenni most és azt visszavonni. Ha pe
dig erre bátorságuk nincsen, vagy esetleg sze
gényeknek nem lenne pénzük, ugv én gondos
kodni fogok az utazásról. Még a hazáért annyi 
áldozatot tudok hozni, hogy e költséget fedez
zem saját vagyonúmból. Ila pedig lenne pénzük, 
de nem mernének Fejérvárv magas színe elé 
járulni, ugv én ajánlom magam, hogy őket fel
vezetem és beíveltük előadom azt a nagy té
vedést és félrevezetést, a melynek ők áldoza
taivá lettek egy hitvány ügynök félrevezetése 
folytán. Cuipat.mea culpat nem mernek nyil
vánítani ! ? — Én helyettük kérek. Uram bocsáss 
meg nckiek, mert nem tudták mint cseleked
tek ! Most visszavonják a bizalmat és peniten- 
ciát kérnek a magas és hatalmas úrtól, hogy 
tiszta lélekkel mehessenek a szent áldozáshoz.

Egyelőre hazámnak azzal tartozom, hogy 
felajánljam magam vezérnek, ha látom hogy 
honfiak vannak de vezérük nincs. Vagy ha nem 
jó honfiak, akkor sem olvan rosszak, mint in
kább Indák és kapzsiak. Kötelessége minden jó 
hazafinak becsületességre inteni cs oktatni őket, 
akár milyen áldozatba fog is kerülni. Ezzel tar
tozik minden hazafi.

Még egyszer ismételve kérem, siessenek 
eleget tenni kötelességüknek, gyűljenek össze 
mielőbb, mert azután késő lesz. Ha Fejérvárv 
nem lesz miniszterelnök, nem lesz kitől peni- 
tenciát kérni, és akkor örökre nincs bocsánat, 
nincs kegyelem.

Nagymihály, 1(KM>. március (>.
Hazaflui szempontból

Petroviis József.

Hirdetések.
Szabó Andrásné 
az ungvári m. kir bábaképzö-intézetben 

kitűnő sikerrel végzett 

okleveles szülésznő 
lakik :

Nagymihály, Kazinczi-utcza 37. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszi Nagymihály község elöljá

rósága, hogy a külföldieknek a magyar korona 
országai területén való lakhatásáról szóló 1903. 
évi V. te. 1906. évi március hó l-sö napian életbe 
lép, ennélfogva felhivatnak a Nagvmihály köz
ségben 1896. évi januar ho I. óta lakó mindazon 
külföldiek, kik még itt lakhatási engedélyt nem 
nyertek, hogy ily engedély elnyerése iránt 3 
hónap alatt annál is inkább jelentkezzenek, mert 
jelentkezésük elmulasztása esetén ellenükben a 
törvény rendelkezései fognak alkalmaztatni.

Közhírré tétetik továbbá, hogy f. évi már
cius ho l-töl minden külföldit, akár' rövid, akár 
hosszabb tartózkodásra érkeznek a községbe, 
szállásadóik 24 óra alatt kötelesek a községi jegy
zőnél ingyen kapható bejelentési lapon bejelen
teni, úgy nemkülömben a külföldieknek innen 
való eltávozása is pontosan bejelentendő lesz, 
— felhivatik ennélfogva a község lakossága, és 
különösen a szállásadással iparszerüleg foglalko
zók, hogy ezen bejelentési kötelességüket pon
tosan teljesíteni annál Inkább el ne mulasszák, 
mert ellenesetben a mulasztásban lévő 200 ko
ronáig terjedhető pénzbírságban fog elmarasztal
tatni.

Nagymihály, 1900. február 27-én.

A községi elöljáróság.

MOSKOVITS és WEISZ
kézmű-, úri- és női-divatáruháza 

Nagymihály, Kossuth Lajos-utca 44.
(az izr. templLmn-.al szemben).

Van szerencsénk Nagymihály és 
vidéke nagyérdemű közönségét tisz
telettel értesíteni, hogy Nagymihályon 
a Kossuth Lajos-utca f i. szám alatt 
(az izr. templommal szemben) egy a 
mai kor igényeinek teljesen megfelelő 

kézmű-, úri- és nöi-divat 
—áruházát — 
nyitottunk, ahol minden e szakmába 
vágó legszolidabb és legdivatosabb 
árukkal állunk a t. közönség rendel
kezésére. — Midőn még t. vevőinket 
pontos és lelkiismeretes kiszolgálá
sunkról eleve is biztosítjuk, a nagy
érdemű közönség szives pártfogását 
kérve vagyunk

tisztelettel MOSKOVITS és WEISZ.

A szab, amerikai ön
működő szerkezettel 

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

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

let kaphatók.

Zsinórral ellátott régi redőnyök jutányosán alakíttat 
nak át önműködő szerkezetüekre.

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 I—to

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



GOLDSTEIN JAKAB
:••• •...................... templom- és ssobefestö

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad mindennemű

fejtői és tapétázó munkát
valamint ablak- és ajtó-mázolást, czimfestést és minden e 
szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos 

árak mellett.
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Goldfinger József és Henrik
NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utcza 7. szám.

festékkereskedésemben 
mindennemű borostyánkő-máz szobapadlók 
fényes és tartós befestésére, száraz- és 
olajfestékek, firneisz. terpentin, lakk, ecset 
arany- és ezüst-bronz, úgyszintén minden
nemű festék-különlegességek nagy válasz

tékban jutányosán beszerezhető.

Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget tisz
telettel értesíteni, hogy egy 

guvrirozó-gép 
beszerzése által azon kellemes helyzetbe jutottunk, 
mindennemű guvrirezó munkákat a legjutányosabb árak 
mellett gyorsan és pontosan eszközölhetni.

Guvrirozáshoz szükséges összes anyagok a leg- 
jutányosabban nálunk kaphatók.

A nagyérdemű közönség szives támogatását kérik

kiváló tisztelettel

1,0 Goldfinger József és Henrik.

LiEfKOVITS ALBERT
úri és női divatüzlete NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos-utcza 27. szám.

Tisztelettel van szerencsém Nagymihály és vidéke nagyérdemű közön
ségét értesíteni, hogy Nagymiliályon, Kossuth l.ajos-utca 27. szám alatt a mai kor 
igényeinek teljesen megfelelő

úri és női divatüzletet

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

■
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létesítettem s azt február hó 25-ikén már meg is nyitottam.
Raktáram dúsan fel van szerelve a legújabb divatu kalap, czipő, fehér

nemű, nyakkendő és más e szakmába vágó czikkekkel. Nagy választék bőráruk, 
pipereczikkek, tajték- és borostyán-áruk, mellfüzők (mieder), nap- és esőernyők 
és kitűnő gyártmányú női és féífi-keztyükben.

A helybeli piacon több éven át szerzett tapasztalataim azon reményre jo
gosítanak, hogy ismerve a helyi viszonyokat, a nagyérdemű vevőközönség Ízlését, 
azon helyzetben leszek, hogy a legmagasabb igényeknek is meg fogok felelhetni.

l'j vállalatomhoz kérve a n. é. közönség támogatását, mindenkor szem előtt 
fogom tartani a szolid és pontos kiszolgálás elveit.

Kiváló tisztelettel
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A COZA POR többet ér, in int 
m világ mind u szóbeszéde n tar 
tózkodásról, meri csodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
deseu és biztosan hal. hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető inógcsak nem 
is s**jti,  mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit bóki- 
tette ki ismét, sok sok « zer tértit 
a szégyen és becstelenségtől meg- 
mentett, kik később józan polgá. 
rok és ügyes üzletemberek lellek

I

Az intézet, mely a COZAPuR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagol és 
egy köszönő Írásokkal telt könyvet díj és kő tség 
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződbe*  
8en biztos hálásáról. Kezeskedünk, hogy az egész
ségre teljesen ártalmatlan.
Ingyen próba 497. az.

Vágja ki esen szelvényt 
és küldje még ma az inté
zetnek. (Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
meotesitendők).

••• ••
Mindennemű

NYOMTATVÁNYOK.

u. m. községi-, ügy-

védi-, köz-és körjegy-

zii hivatalos, továbbá

takarékpénztári és

egyéb intézeteknél

szükségelt nyomtatra-

nyok, báli- és laka-

dalmi meghívók, táb-

lázatok, gydszlapok.

névjegyek, egyházi-.

iskolai- és uradalmi

nyomtatványok, fal-

ragaszok stb. stb. a

legrövidebb idő alatt

pontosan készitti tm k.

LANDESMAN B.
KÖNYV. é« I’Al’lRKEltESKEDÉSE

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos u. 34.

A nagyérdemű közönség szives figyel
mébe ajánlom már 22 év óta fennálló, 
két gyorssajtóval, 10 segédgéppel és a leg
modernebb betűkkel 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, hogv 
nyomtatványaimhoz a legjobb minőségű 
papirost adjak s azokat a legjutányosab- 
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
Landcuman B.

COZA I NSTITUTE
(ÜepL 497.)

62, Ohanoery Lane, 
London, Anglia.

EICHENBAUM LIPÓT
BVTC.B-ABmiAZA. ■

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 van 
szerencsém tisztelettel meghívni

BÚTORRA KTÁRAIM
szives megtekintésére, a hol is hazai és táj át gyártmányú 
barokk, ó-német, aecessióa és egyéb másnemű stilszerű bú
torok a legkényesebb ízlésnek is teljesen niegfelelőleg csinos 
és izlésleljes kivitelben — réasletflsetéare la — kaphatók.

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

fButor renoválások gyorsan <s pontosan osxközötttfnek.

Nyom. Laodesmaa B. könyvnyomdájába*


