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IZEBIEIITOIÉO:
Hot*  a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő : 
Kossath Lajoa-utoxa 34. aiam.

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

:— . . Egye*  Hzáni ai ■ 20 fii.

Kéziratok nem adatnak viasza.
K**rmentetlen  levelek nem fogadtatnak el.

Nyllt-ter soronkint 40 fii.

iiadohivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Lindáimul B. könyTnyomdájm.

Elégedetlen emberek.
Tavaszok jönnek, tavaszok mennek. Év- 

ről-évre csak a természet ujhodik meg, csak 
a lombfakadó fákon hasad ki a bimbó, csak 
az illatos szabadban van valami fönséges 
harmónia. Az ideális emberek lelkében újra 
elevenné lesz a rajongó szeretet, csak a me- 
lankólikus halandót tartja örökös egyhangú
ságban a panaszkodás.

Régen nem volt olyan szomorú a ta
vasz, mint az idei. Az emberek lelkén ott 
zsibbaszt a reménytelenség. Curtiust várja 
mindenki, aki az emberek reménységét ösz- 
szeforrassza. Mint valami fojtó levegő, ott 
ül szivünkön a bizonytalanság, csak a ter
mészet élete indul pezsgő mozgásba, az em
berek lassankint elernyednek a várakozás
ban és a kenyérkereső egzisztenciák rom
lásán szinte elvesztjük életkedvünket.

Szomorú jelek ezek. Az ember életé
ben a remény az a lelki kincs : mely a jö
vőt célozza. A remény az, mely annyiak 
családi életét szabályozza, pallérozza s csi
szolja. A remény az : mely önbizalmat önt 
a munkás ember leikébe és hitet vés a szo
morú napokban is.

Manapság mindenki egy-egy temető
nek nézi a közéletet. Mintha Saphir mon
dása volna felírva az emberek lelkében, aki 
azt mondta :

»Az ember egész élete temetés. 12-ik 
életévével eltemeti viruló, mosolygó gyer
mekkorát, iS-ik évével rózsás ifjúságát, 29-ik 
évével első szerelmét, 30-czal az emberi
ségbe vetett hitét, 40-ik évével reményeit,

T A R C Z A.
Az utolsó Ónody.

Istenben boldogult László királyunk, e né
ven negyedik a magyar históriában, egyszer 
megtette azt a tréfát, hogy minden aranybulla 
és minden királyi dekrétumok ellenére az Ónody 
nemzetségnek adá az egész kerek Ungvárme- 
gvét, non in honorem, séd in praemium, sza- 
badispáni joggal.

Ilyenképen lettek az Ónodyak az első tör
vényhatósági joggal biró comes-ek e hazában. 
S azóta minden király jogara alatt felüti a fe
jét egy-egy Ónody gróf és minden korból ta
lálható a ránk maradt decretum maior-okon 
egy-egy Ónody scitur-ja, hattyus cimerü billoga, 
aki mint igaz báró vett részt a király tanácsá
ban. Széles ez országban valahány vitézi tett
ről, földesúri halalmaskodásról, nagyúri bolond
gombáról vagy pikáns történetről száll a kró
nika, az Ónodyakkal találkozunk ott is. Benne 
volt már az a vérükben, abban az erős, brutá
lis kékvérben és öröklődött át apáról fiúra.

S ahogyan nőtt a vérükben a hatalnias- 
kodás vágya, úgy csökkent a domínium. Min
den egyes Ónody kivette a részét benne, hogy 
elpocsékoljon egykét jobbágy falut. Hatalmas 
darabka föld lehetett az Ónody-jószág, mert 
négyszáz esztendőn át kerek számban hetven 

50-nel vágyait, 60 után lassankint mind az 
öt érzéket és igy temeti folyton önmagát 
— a koporsóig.«

Ennek az elégedetlenségnek ugyan ki 
az oka ? Mi önmagunk 1 Reményeket táplá
lunk, túlsók reményeket. Ha aztán nem tel
jesednek, lemondunk reményeinkről. Ipar
pártoló, védő egyesületeket alapítunk, lelke
sülten ligát szervezünk s mihelyt egy öltö
zet ruhát csináltatunk, angol posztóból akar
juk készíttetni. Szónokolunk tulon-tulsokat, 
egyik-másik kiraktároz olyan szóvirágokat, 
hogy nyomában úgy érezzük, mintha a jövő 
vetett rózsaágy volna.

Az eredmény mégis az, hogy a panasz
kodások évről-évre jelentkeznek. Akár az 
iparos, akár a kereskedő életét vizsgáljuk, 
úgy találjuk, hogy mindegyiké ijesztő, szo
morú és nehéz.

Panaszkodik a földtnives, aki szereti a 
földet s mégis kivándorol, panaszkodik a hi
vatalnok, aki úr és mégis alacsonyabbnak 
érzi magát a legutolsó gépnél, panaszkodik 
a művész, mikor a müizlés fejlett s a múzsa 
templomai csődöt mondanak, és panaszko
dik mindenki, aki a kenyérharcban szerepet 
tölt be. Vájjon mi ennek az oka ? Az or
szág mai helyzete ? Kétségkívül egy állam
nak legelső feltétele, hogy államformája ren
dezett, parlamenti élete normális és életké
pes tényező, az állami élet üdvös és aka
raterős, munkás irányítója legyen.

Minden politikától menten Ítélkezve a 
mai helyzetről, az ez egyszer bizonyos, hogy 
a mai elégedetlenségnek az emberek tömege, 
az össztársadalom az oka : az a társadalom,

Ónody-sarjadék igyekezett rajta, hogy a nyakát 
szegjék. Ennek a terebélyes és fényes család
fának volt az utolsó rügye Ónody Bódog gróf, 
Ónody Pál és báró Apuaviva Zsuzsanna fia, a 
kinek az őseitől öröklött tradícióval, azalatt a 
hét év alatt, a melyet a 10-es dragonyosoknál 
szolgált, sikerült végkép rákölteni a még meg
maradt három falut, Ócskát, Porondot és Tö
rökvárt egy kis vöröshaju bécsi színésznőre.

Mikor aztán az ősei lepattogzott olajfes- 
tésü arcképein kívül nem volt már a régi jus- 
ból semmi egyebe, mint egy kis vedlett vako
lata téglaháza (a melyben valamikor az apja 
tiszttartója lakott) odahaza Ungban, akkor az 
utolsó Ónody lecsapta a főhadnagyi kardbojt
ját, hazajött abba a téglaházba s elkezdett öre
gedni. Vele öregedett József is, a hajdani le
génye. Az elkísérte >haza.«

Zárkózott, unalmas, szürke életet éltek. 
Bódog gróf felaggalta a szobája falán a család 
régi, elárvult fegyvereit, meg az őseinek képét 
és nem törődött továbbra semmivel. Nem tu
dott lealázkodni annyira, hogy valami existen- 
ciát teremtsen. Egy Ónody gróf, aki megyei 
számvevő, vagy legfeljebb tanfelügyelő! Fellá
zadt benne ez ellen a gondolat ellen az Ono- 
dyak kékvére, hatszázados dölyfe: — aki ezt a 
nevet viseli, az csak nagyur lehet, vagy semmi. 
Inkább nézegette napestig az ősei képét. Leült 
közijük és elvértezte a gőgös lelkét valamely 

amely tulon-tul sokra vágyakozik, aki túl— 
igényes és nem tud lemondani a vágyakról.

A szükség nemcsak relatív, hanem oly 
elasztikus fogalom, hogy a legelütőbb dol
gokra alkalmazható. Már Sokrates mondotta, 
hogy : »Az a legboldogabb ember, aki a 
legkevesebbel beéri.«

Ma olyan a helyzet, hogy a kis ember 
versenyez a nagyokkal, a hivatalnok verse
nyez a nagybirtokossal és amikor elmerül, 
úgy tesz, mint a szláv közmondás tartja, 
hogy : »Aki fuldoklik, az a beretvába is ka
paszkodik.# — A múlt század elején a Beth
leneket, Révayakat, vagy Hallereket két fel
öltővel, négy inggel és 50 forinttal küldték 
egy félévi külföldi tanfolyamra — a mág
nás szülők, ma egy mester ember sintak- 
szisba készülő fia is gúnyos arcot vágna ez 
utravalóra. Lehet-e csodálni, hogy a kvali
fikált adósságcsinálóból felcseperedett hiva
talnok élvvágyának kielégítéséért nem riad 
vissza a közvagyon szentségtelen érintésétől 
sem. Rómában a közvagyon elfecsétlőit fel
négyelték, ma költséges tanintézetekben ne
veljük s Illaván vagy Szamosujváron a »ze- 
gény nép keresményével hizlaljuk őket.

Az emberi kebel olyan, mint a szivacs, 
sőt talán még rosszabb, mert sehogy sem 
telik be vágygyal, minden vágy magában 
hordja a másiknak a csiráját, minden kielé
gített vágy újat szül.

A vágynak ki nem elégitése aztán nö
veli az elégedetlenek számát, akik reményei
ket is elvesztik. Szomorú jelenségek ezek 
nagyon, pedig csak rajtunk áll, hogy mind
ez megváltozzék. x.

kétszáz év előtt elhalt ükapja páncéljával. Vég
tére közönyössé vált minden más iránt Bele
szökkent a szemébe az ősei régi dicsőségének 
ragyogása és attól a hazajáró fénytől nem látott 
meg más egyebet, mint azokat a rozsdás kar
dokat és megbámult képeket.

Hanem azért a rossz szabású nadrágjával, 
divatjából kiment, zöldbejátszó gérokkjávai is 
megmaradt Ónodvnak. Szikár, feszes alakja, fakó 
arcából kivillogó szürke szeme és mozdulatai
nak graciózus, ideges félszagsége reá vallott az 
egykori nagy urra.

S amig az utolsó Ónody némáu, apathi- 
kusan sütkérezett az ősei képéről reá sugárzó 
fény kévében, addig az öreg József rendesen dör- 
mögve tisztogatta kopott, ócska libériájának 
megvörösödött nikkelgombjain a fehérhattyus 
Ónody-címert. — Berozsdásodott a cimerünk, 
be. Hej, máskép volt ez, nem is olyan régen. 
Amikor az ócskái kastélyban, amelyik most a 
Glück uraságé, a Bódog gróf százszorszép Kris- 
tina bugának ültük a lakodalmát . . .

Fájt az öreg lelkének nagyon, ha az urai 
régi dicsősége jutott az eszébe. S fájt neki ször
nyen, ha gúnyolódtak, ha kicsiny lelték őket. 
Pedig még az a szeplős mészároslegény is la
posat sandított, a mikor az öreg József vitte 
haza a mindennapos egyfont ürühust.

Hanem az öreg titkolta Bódog gróf előtt. 
Ha<ld liigyje az csak, hogy az Ónodyak régi fé-

10 koronát
takarít meg mindenki, aki öltönyeit R E ICH ADOLF férfi-aza’jónál Nagymihályon készítteti. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb divatu szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Lapunk msi száma 4 oldalra teljed.



Előfizetési fellxi-vás.
Április hő Ível uj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket. kiknek 
előfizetésük mdrczius hő végével tejár, hogy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékon elő 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szivet beküldésére^ hogy számadatainkban mi is ren 
det tarthassunk.

A „Felsö-Zemplén“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
A szolgabirák elmozdítása.

Kazay László alispáuhelyettes e hó 3 án Ga- 
ram Aladár kinevezett főszolgabíró és Barsy csend 
őrföhadnagy kíséretében városunkba érkezeti, hogy 
a íőispáni rendelet értelmében Fejér Elemér szol- 
gabirói hivatalától elmozdítsa. A hír már előző nap 
elterjedt a városban, miután 40 csendőr érkezett 
az eljáráshoz. Kedden délelőtt mintegy 200 ember 
jelent meg a szolgabirói hivatal előtt és várták a 
fejleményeket Ezalatt a csendőrség a hivatal ud 
varában helyezkedett el. Tiz óra volt, midőn az 
alispánhelyettes éa Garain kocsin érkeztek a vas 
útról, természetesen csendőröktől körülvéve. A tár 
saság a hivatalba jött és meglepetésükre ott talál
ták a város színe javát, ami n*  in csekély zavarba 
hozta őket. Kazay Fejér szolgabirói kereste s fel
olvasván előtte a főispán rendeletét, a hivatal Át 
adására és annak elhagyására hívta fel őt, amit 
Fejér megtagadván, Kazay karhatalom igény bévé 
telét rendelte el és csupán ezután távozott Fejér 
a hivatalból. A küldöttség abban a hitben volt, hogy 
most már rendben van a dolog, egyszerre azonban 
előállott Bajusz Andor főszolgabíró és kijelentvén, 
hogy a járás főszolgabirája ő és e hivatalban ö 
rendelkezik. Kazav Bajuszt is felhívta a hivatal 
elhagyására és miután a főszolgabíró e felszólítás 
nak eleget nem tett, szintén karhatalomhoz folya 
modott, mire Bajusz is elhagyta a helyiséget Zom 
bory Géza közig, gyakornok kíséretében.

Az utca népe éljenzéssel fogadta az elmoz 
ditott tisztviselőket s a Kossuth nóta éneklése k<iz 
ben kisérte őket lakásukra. Garain Aladár azután 
átvette a hivatalt, amely az ürességtől kongott, mi 
után úgy Bajusz, mint Fejér összes bútorzatukat 
kivitették. — Délután a képviselőtestület és a vá 
ros közönsége bucsulisztelgésre jolent meg a fő 
szolgabiró elölt, ahol Dr. Kállai József tolmácsolta j 
a polgárság érzelmeit, biztosítván a tisztviselők*  t i 
a város közönségének osztatlan bizalmáról. A fő
szolgabíró megköszönt**  a n**m  várt megtiszteltetést | 

nyél észreveszi a világ is, nem csak ő maga. 
S ha a titkát veszély fenyegette, úgy segített 
az öreg, hogy hamarosan elhallgattatta a csu- 
fondároskodót:

— Hallja az ur, ne liigyjc, hogy az Ónody j 
gróf szeme megromlott. Ha tizenöt év előtt le I 
tudott lőni egy német hercegi t, le tud akkor 
ma is egy olyan potentátot, mint az ur.

. . . Voltak néha derűs napjaik is. Mikor ; 
úgy egy esztendőben egyszer vendég jött a gróf- i 
hoz: egy-egy szomszédos uj földesur, vagy egy 
arra járó fiskális. Ilyenkor az öreg József azt 
hitte, hogy visszaszállott a régi szép világnak 
egy darabja. Bódog gróf nagyúri grandezzával 
fogadta a vendéget, feszes, szinte túlzott udva
riassággal. de amelyben benne volt a született 
ur leereszkedést*  Megértette mindig, amit meg
értetni akart Ne felejtsd el, hogy egy Onody- 
val beszélsz. Kendesen megmutogatta az Onody 
ereklyéket, elmagyarázta a régi családi képek 
történetet és csak olyankor melegedett fel, ha 
látta, hogy érdeklődésre talált.

Egyszer aztán egy igazán szokatlan ven
déget kapott, egy régi perének elmarasztaló íté
letét hatezer koronáról. Mikor végigfutott rajta, 
akkor érzett talán először életében fájdalmat. 
Valami vaskéz szorította össze a büszke hajt- | 
hatatlan szivét s a hideg, szürke szeméből kel | 
könnycsepp gördült ki. Elveszik az utolsót is, 
ami még megmaradt : ezt a házal is. Végre- I 
hajtják őt, Onody Bódogot!

Hatezer korona ! Az utolsó Onody önkén
telenül a zsebébe nyúlt és kivette összes va
gyonát. Harminchárom fillér.

és kérte a megjelenteket, miszerint ezentúl is a 
haza érdekeit mindenekfőlött tartsák szem előtt. 
Ezzel a mozgalmas nap véget ért.

— Kinevezés, birczák Gyula ungvári pils 
pók Kosét dk János oki. tanítót Topolyán ba kántor 
tanítóvá D’-vezta ki.

— Tulipánkert, ügy értesülünk, miszerint 
Nagymihályon a vidéki intelligens közönség bevo 
násával megalakul a tulipánkert. A bizottság már 
e napokban fogja megtenni a szükséges intézke 
(léseket. E helyütt megemlítjük, miszerint Várán 
nőn a „tu!ipánkert“ már meg is alakult, annak el 
nőkéül Malonyay Ferencné, jegyzőjéül Diószeghy 
János választattak meg.

— Építkezés. Kulozsváry Ödön lebontatta 
Kossuth Lajos utcai házát és annak helyén egy uj 
és díszes épületet építtet. Az Andrássy Dénes ut
cában szintén megindult az építkezés és 4 épülő 
félbeu lévő ház van immár; Laborczszögön köz 
vétlenül a hid mellett szintén három nagyobb ház 
fog épülni.

— Országos vásár. A hétfői országos vásár 
igen gyarló volt es kisebb egy hetivásárnál. Az idő 
zord, hideg volt és Ujhelyben is aznap lévén vá 
sár, nem is csodálkozunk, hogy kevesen jöttek a 
városba. A szarvasmarha ára hallatlan nagy volt.

Emlékünnepély. A felsőzempléni ev. ref. 
egyházmegye április hó 10 én d. e. 9 órakor Sá
toraljaújhelyben az ev. ref egyház nagy tanács 
termében Bernáth Elemér volt egyházmegyei gond 
nők emlékezetére ünnepélyt rendez, a melyen az 
emlékbeszédet Péter Mihály gálszécsi lelkész, egy 
házmegyei főjegyző fogja mondani.

— Elgázolások. A nagymihályi országos vá 
sár alkalmával eddig még ki nem derített széké 
rés elgázolta Kozár Gojda Mihály 62 éves zalacs 
kai cigányprímást. Az elgázolás oly szerencsétlenül 
történt, hogy a prímás egy órai kínlódás után a 
nagymihályi közkórházban maghalt. — Horőcsák 
Esték Mária bánóéi illetőségű 8 éves iskolás leány 
h •tfőn délután több társával együtt a vásárhelyi 
rk. iskolából hazafelé ment. Útközben a nagy mi 
hályi vásárról indult szekeresek elgázolták az ár 
tatlan leánykát és oly*  szerencsétlenül, hogy bor 
dái teljesen eltöröltek és tüdejébe hatoltak. A sze
rencsétlen gyermek iszouyu kinok között még az 
nap meghalt. A bíróság a gondatlan kocsis ellen 
a bűnügyi eljárást megindította.

— Vonat-elgázolás. Tegnap a radványi ál 
lomáson a délutáni vonat elgázolta a vonatvvzelőt. 
ki oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nyom 
bán az újhelyi kórházba szállították. Életben ma 
radásához kevés a remény.

Eszébe jutott az a fiatal dragonvostiszt, a 
ki húsz év előtt Becsben egy éjjel elvert eny- 
nyit. Es akkor azért a pénzért nem keringtek 
az agyában ilyen gondolatok .. .

Megrázkódott, azután rekedten nevetett.
— No, hát — slusz I
Odament a falhoz és a hattyus cimerü pe- 

csétgyürüs kezével leakasztott egv kivarrott 
kardkötőt és törökvári Ónody Bódog gróf, hí
res családjának utolsó sarjadéka, oda akasztotta 
fel magát ősei képe mellé a falra, a nádor és 
a tárnokmester közzé.

.... Mikor a végrehajtó jött, az öreg Jó
zsef épen kifelé igyekezett egy nagy batyuval 
a hátán.

— Szerencsés jó napot a tekintetes urak
nak. Licitálni jöttek ? Lehet már. Tessék bel
jebb kerülni. Megvan minden rendben, nem hi
ányzik egy fia sem. Hanem a képekre vigyáz
zanak, könnyen kilyukadnak azok, ha leveszik 
a szegről. Ott függnek mind az első szobában 
sorra. A nádor, a tárnokmester, meg a Bódog 
gróf anyai öreganyja, aki Mária Terézia király
asszonyunknak volt udvari dámája. Tessek csak 
licitálni az uraknak. Ott lóg közlük az utolsó 
Onodv is ...

Tenger keserűség szorongatta az öreg tor
kát. Szemére húzta a sapkáját, amint tovább 
állott. — No, adj’ isten mindnyájuknak, tekin
tetes urak.

Bántott egyet a batyuján, cihelődött, ment. 
Hurcolkodott az öreg József is boldogabb ha- 
zába. Gödé Jenő.

— A magyar Ipar pártolást mozgalom vá
rosunkban is nagy arányokat öltött. A mozgalom 
élén gróf Sztdray Sándorod s Bajusz Andorné úr
nők állanak, akik c héten városunk több család
jánál látogatásokat teltek és a mint arról előre is 
meg voltunk győződve, nem sikertelenül, mert a 
meglátogatónak mindegyike kész örömest vállalko
zott arra, hogy szükségleteit, amennyire csak le 
kétséges, hazai gyártmányból szerzi be. Most már 
csak kereskedőinken van a sor, hogy ezt lehetővé 
tegyék, s ne vegyék könnyedén ezen szent ügyet.

— A nagymihályi Izr. Jótékony nőegylet 
f. hó 22-én délután 2 órakor fogja évi rendes köz
gyűlését megtartani, melyre az egylet elnöknője ez 
utón is meghívja a tagokat.

— Anyakönyvi statisztika. Az elmúlt 1905. 
évben a járás területén és pedig: a nagymihályi 
anyakönyvi kerületben 256 születés, 54 házasság, 
194 halálozás; a sztáraiban 84 születés, 18 házas
ság és 45 halálozás ; a füzesériben 217 születés, 
40 házasság és 122 halálozás; a bánócziban 176 
születés, 31 házasság és 101 halálozás ; a rákóci 
bán 127 születés, 31 házasság és 76 halálozás; a 
nátafalvaiban 121 születés, 16 házasság és 58 ha 
lálozás ; a málcaiban 137 születés, 36 házasság és 
122 halálozás, végül a butkai anyakönyvi kerület
ben 194 születés, 33 házasság és 88 halálozás lett 
bejelentve. A születések száma 1312, a házasság
kötések száma 263, a halálozásoké pedig 809. Sza 
porodás tehát 503 lélek.

— Bank-alakulás. Az ungvári hitelbank e 
hó 8 án fogja a városháza tanácstermében alakuló 
gyűlését megtartani.

— Hegyvidéki kirendeltség Krajnyán. A 
kirendeltség a Krajnyán is megkezdette működé 
sét. Kelen, Ugar és Harcoson megnyíltak a hitel 
szövetkezetek. Az állattenyésztés előmozdítása cél
jából a kormány kitűnő fajit siementhali és berliui 
fajú tenyészállatokkal látja el e vidéket, sőt Ke
len községben a lótenyésztés felvirágoztatása érdé 
kében egy lipicai mén is iesz. A szokásos mag 
kiosztás a jövő hét folyamán fog megtörténni.

— A hernyók pusztítását a törvény kötő 
lezővé tette, ez elöljáróság a szokásos módon ki 
is doboltatta, hogy m<>st van az irtás ideje. Dj kö 
zönségünk édeskeveset törődik ezzel, a kertek min 
denütt hernyófészkekkel telvék. Az elöljáróság he 
lyns«*n  tenné, ha m*-gindittatja  a mulasztást elkö
vetők ellen a kihá 'ási eljárást.

— Nincsen munka Amerikában. A belügyi 
miniszt*  i iuin közli, miszerint Dél-Amerikában az 
aratási és betakarítási munkákon kivül más munka 
nem kínálkozik és igy figyelmeztetjük a lakossá 
got, hogy ezen világrészbe való kivándorlástól tar 
tózkodjanak és az arra való csábításnak ne adja
nak hitelt.

— Siketnémák felvétele. A siketnémák uug 
vári intézetében í. é. szeptember hó l-ére 15 si
ketnéma vétetik fel. Elsőbbségben részesülnek a 
zemplén-, ung-, bereg-, ugocsa- és máramarosme 
gyei illetőségűek. Tartásdij havi 24 korona. Bé- 
lyegtelen keresztlevéllel, bimlőoltási bizonyítvány 
nyal felszerelt bélyegteien kérvények a fentnove- 
zett intézet igazgat 'ságához minél előbb bekülden
dők. Szegénység esetén községi bizonyítvány is 
csatolandó, melyben igazoltatik, hogy a szü'ő a 
fenti összegből havonta mennyit képes fi.etui, vagy 
ha ezek, valamint a gyermek egyéb hozzátartozói 
fizetésre teljesen képtelenek, az is igazolandó. Tiz 
éven felüli korban lévő gyermekek már nem ve
hetők fel. — A t. lelkész és tanító urak felkéret
nek. szíveskedj*  nek a népnek megmagyarázni, hogy 
siketnéma gyermekeik az iutézetben 8 évi kikép
zésük alatt megtanulnak élő szóval hangosan be 
szólni, Írni, olvasni, stb. és ezáltal teljesen vissza 
lesznek adva a beszélő emberiségnek. Később va
lamely mesterségre adatnak s igy önálló kenyér
keresetre lesznek képesítve. Szíveskedjenek oda 
hatni, hogy az ilyen gyermekek felvétele iránt 
szüleik minél hamarább lépéseket tegyenek.

— Az egészség fentartása és a takarékos
ság mindnyájunknak annyira fontos, hogy min
denre, a mi e keltőt elősegíti, a legnagyobb figyel 
met kell fordítanunk. Nem lehet azért háziasszo
nyainknak eléggé ajánlaui : a családi asztalra min 
dig Kathreiner-féle Kneipp maláta kávét szolgál 
tatni. Ez tisztán elkészítve, vagy nagyobb ttráoy 
bán babkávéval keverve a kávéitai ideálját szol
gáltatja, melyet senki sem fog löbbé 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 habkávé iz fontos előnyeit csakis a valódi 
Kathreiner bírja a zárt eredeti csomagokban, iné 
lyek a Kneipp páter védjegygyei vannak ellátva. 
Főleg óvakodjunk a nyitva mérlegelt pörkölt tér 
mékektöl.

Glosszák a hétről.
Szomorú hete volt városunknak s járá

sunknak egyaránt ez a hét. Hogy miért, azt 
ne kérdezd nyájas olvasó, mert azt e lap ha
sábjain meg nem mondhatjuk, mivel a leányzó, 
akarom mondani az éjjeli tlgvész ur nem halt 
meg s nem is alszik, hanem" éberen őrködik 
afölött, hogy a politika sivár mezejére ne ié- 
vedjen el lantunk. Azért tehát csak képletesen 
fogunk beszélni, a miliői, azt hiszem mindenki 
meg fogja érteni azt, a mit éppen megérteni 
kell s nem is fogom kiterjeszkedni annak a 
bizonyos lefolyt »actus<-nak politikai méltatá
sára, hanem "csak az eseményeket fogjuk fel
jegyezni.

Verőfényes szép tavaszi reggel volt, mint
ha a természet is azt akarta volna documen- 
tálui, hogy a nagy dermesztő hideg és lucskos 
sáros idők után •felvirrad még valaha< és ta
vasz is, de még nyár is lesz.

Már a kora reggeli órákban nagy sürgés
forgás volt az Andrássy Dénes úton, a hivata
los helyiség körül csoportosultak többen, köz
tük a nap hősei, mert bizony hősök voltak ők 
a javából, ha el tudták viselni azt az arrogan
ciát, a miben részük volt egy az uborkafára 
felcseperedett határtalan cinizmust tanúsító alak 
részéről. Nagy mozgolódás támadt egyszerre, 
jött egy rokonszenves, kellemes megjelenésű 
uniformisos ur, a ki a hóhér szerepének való 
betöltésére lett volna hivatva s a ki maga is 
keresztet vetett magára, midőn megpillantotta 
a kivégzendő hősöket, a kikben régi jó bará
taira ismert. Egy pár szót váltott a hősökkel 
s azzal kötelessége után látott. Csakhamar az 
egész társaság, tapasztalva az idő múlását s 
hogy egy negyed óra múlva itt lesznek a jö
vevények, fogta magát s azon bizonyos helyi
ség felé tartott, melynek egyik szobájában folyt 
le a nevezetes actus. A szobában ridegség ural
kodott, hideg mint az istennyila, a mi lecsap
hatott volna valahova; sem szék, sem asztal s 
ebben a kellemetlen atmosférában telt el egvik 
negyed óra a másik után. Találgatás, viccelés 
folyt a jelenlévők között, mikor egyszerre meg
érkezik a helybeli megrendszabályózandó sajtó 
képviseletében Dr. Kállai József,"a ki eleven
ségével uj életet önt a már-már csüggedő tár
saságba. Amott tovább Dr. Kellner Mihály Jókai 
legvaskosabb regényeinek egyikéből fejezte be 
oldalszámra terjedő szószerinti citátumait. Va
laki kinéz az ablakon s megpillantja 1'olvav 
Imrét, önkéntelenül is felsóhajt: .bezzeg nagy 
dolog készül uraim, ha már az öreg Tolvaj- 
is ott hagyta a patikát!. Belép Holló Andor dr. 
a kinek arcán .nyomor és szenvedés, nyomai 
látszanak a sok tanulástól s a Corpus Juris for
gatásától, a mit a jogászok röviden az >ügv- 
védi«-re való készülés gyüneve alatt szokták 
kifejezni. Ifj. Polányi Géza dr. arcza hasonló 
szimptomákat árul el. Miklós Móricz dr. ha 
• schwarzgelb*  emberekről van szó, a jövevé
nyeket egy .császárvágás.-sál óhajtaná egész
séges útra téríteni. Még a jó öreg kuruez Bé- 
ressy bátyánk üres erszényén sopánkodik, a 
mely hazafias .felbuzdulása, folytán keletke
zett az éjjel, midőn valaki eonstatálja, hogy 10 
óra elmúlt s még sincsenek itt a vasútról, .hát
ha valami baleset történt a vonattal, s a jö
vevényekkel a bánóczi liidon lezuhant a vo
nat, mire az egész társaság kérni kezdi a jó 
istent, hogy bár csak igy legyen, de Bajusz 
Andor nemes jószívűségével leinti az imádko- 
zókat azzal, hogy kár volna, mert ártatlan uta
sok is szenvednének, a miben utóvégre igaza 
is volt.

Most azonban már nem sokáig kell vá
rakoznunk, mert csakhamar megérkezik egv 
fiakker tele csendőrrel »előörs«-nek, utána egv 
másik, a melyben három többé-kevésbé kopott 
külsejű alak ült, — ezek voltak a jövevények 
— mig egy harmadik kocsi szintén tele csend
őrrel > hátvéd «-nek. Egy másodperce s a szo
bában voltak az alakok s azzal kezdetét vette 
az >actus«. Ezt, hogy hogyan folyt le, már tudja 
az olvasó, ennek a jelen lap hasábjain való le
írása már sajlórendőri kihágást képezne s mi
után nem czélom I.ándai Jóskának ismét egy 
sajtópert a nyakába sózni, az amúgy is hosszúra 
nyúlt fejtegetéseimet befejezem s még csak azt 
jegyzem föl, hogy az >actus< lefolyása után 
mindnyájan úgy éreztük, hogy a magyar alkot
mány amúgy is csonka fájáról gonosz kezek 
ismét letörtek egy gályát.

Consumatum est !
Riporter.

KÖZGAZDASÁG.
Első Leánykiházasltási Egylet m; sz. Ezen I 

intézel március hó 17 én tartotta 43. rendes köz 
gyűlését számos szövetkezeti tag részvétele mellett. 
A közgyűlést az intézet agg elnöke Schwarz Ar 
min nyitotta meg, mire Dr. Wittinann Mór alel 
nők vette át a közgyűlés további vezetését. Az 
elöterjnsztett mérleg és évi jelentés, mely az 1995. 
évi kezelés hü és tiszta képét nyújtja, igazolja 
azt, hogy ezen üzleti év is az általános pangás 
dacára kedvező volt, ami a következő s/.ámada 
tokból kitűnik : Biztosított tőkék es egyéb alap 
szabályszerű esedékességek címén K 921.339.64 
H/.' Uetett, ki. A díjtartalék 1 205 005.57 koronával 
M koronára, a jutalék felemelési alap
3b 367 52 koronával í) 14.317.38 koronára és a kü
lön tartalék a 200.(.MM) K biztosítási alappal együtt 
szintén 36 367.52 koronával 499 203 K IS fillérre 
emelkedett 1 elemes leírások és az árfolyam kü
lönbözeti tartaléknak 65.000 koronával való csór 
Matltn meghagyása mellett, kezelési feleslegnek 
71,(35.04 K maradt lenn, mely alapszabályszerü- 
leg a fen lem I ítélt két tartalékhoz csatoltatok. Uj 
biztosítások szerezménye 14 760 800 K volt, ebből 
elfogadtatott 12.36b.500 K, elutasittatotl azonban 
1.394.300 K, a biztosítási állomány az év végével 
pedig 54.112.280 koronára rúgott. Díjbevétel az 
előző évvel szemben 266 836.70 koronával több, 
vagyis 2 7«)8 799.52 K. kamat és házbérjövedelem
39 070.44 koronával több, vagyis 514.439.17 kor. 
volt. A hivatalnoki nyugdíjalap 29.481.53 korona 
emelkedést mutat és az év végével 193.014.81 ko
ronával rendelkezőit. Az igazgatóság indítványára 
a közgyűlés a hivatalnoki kar hü és buzgó szol
gálatainak elismeréséül 6000 koronát szavaz meg 
a nyugdíj alap javára. A mérleg végösszege, mely 
1,216.546.20 K emelkedést tüntet fel, 12,796010.
40 K és fedezetéi leli magyar állampapírokban, 
elsőrendű záloglevelekben, 3 négyemeletes bérpa 
lotában, takarékbetétekben és saját kötvényekre 
adott kölcsönökben.

A mérleg és jelentés egyhangúlag és köszö
nettel tudomásul vétetett és a felmenlvéoy meg 
adatott. Az igazgatóság megbízatása lejárván, meg 
ejtetnek az uj választások. Az igazgatóságba vá 
lasztattak a következő szövetkezeti tagok : Schwarz 
Ármin, I)r Wittman Mór, Dr. Reich József, Kohn 
Arnold, Herzfeld Zsigmond, Eisler József, Tsuk ' 
Sándor (régi) és Dr. Szivük Imre, Dr. Vázsonyi ! 
Vilmos (uj.) A fi lügyelóbizoltságba újból megvá ’ 
lasztattak : Dr. Alexander Bornál, Dr, Simonyi 
Zsigmond, Héger József, Seif*  nsieder József, Dr. 
Bácskai Albert és VVertheimer Albert. A választ 
mányba 36 tag választatott, — részben a régi és 
részben uj tagok. A jegyzőkönyv hitelesítésére ki
küldött*  k Havas Mór és Guttman Izidor urak. — 
Havas Mór indítványára az igazgatóságnak, kü 
lönösen pedig Schwarz Annin elnöknek, Dr.Witt 
mann Mór alelnöknek és Kohn Arnold vezérigaz 
gatónak jegyzőkönyvi köszönetét és elismerési sza 
vaztak. — A közgyűlés berekesztése után az igaz 
galóság alakuló ülést tartott, melyen elnöknek 
Schwarz Ármin, alelnöknek pedig Dr. Wittmann 
Mór és Dr. Szivák Imre választattak.

Felel<>.*«  Nzerke.Mztő : Dr. Kállai József. 
Kiadóhivatali művezető : Lándai József.

Hirdetések.
v. Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajt**  az 18X1. évi LX. t.-cz. 102. 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihályi 

kir. jára.^Íróságnak 1901. évi 8p. 485|3. sz. végzése követ
keztében Dr. Fuchs Ignácz ílgyv*  <1 által képvisel: Éried ni au 
Simon javára Dr. . N*»vák  József ellen 539 K 22 f. és jár. 
erejéig 1902. **vi  január 28-án foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján lefoglalt és 1540 koronára becsült következő 
ingóságok u. in. lovak, tehenek és hornyuk uyilv.-iuos árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 1906. 
évi V’. 46/1. s«. végzése folytán 539 kor. 22 HU. tőkeköve
telés, ennek 1W01. március 29-től járó 5*/,  kamatai ’/>•/, vái- 
tiMlij • eddig összegen 127 K 48 fillérben biróilag már ineg- 
A1 lapított költségek erejéig Alsókörtvélyesen alperes Dr. Nö
vik József lakásán leendő megtartására 1900. április hó 
19-én d. • 10 órája határiflÓÜI kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly inegjegyjegyzéssel hivatnak meg- 
hogy afc érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108. §-ni értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le 
és felnifoglalt .tták h azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az |88l. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagymihályon, 1906. márcins hó 23. napján.

Felles József, 
kir. bir. végrehajtó

Bor eladás.
Saját termésű VINNAI BORAIMAT lite
renként 40 kr.-jával, s 1901. évi ASSZÚ 
GYÓGYBOROMAT félliterenként 2 írt 50 
krajcárjával árusítom.

WIDDEB BÉLA.

FÉLD HENRIK
SZOBA- él CZIMFESTÖ -------

NRG YfrtlHÓLiY, Kossuth bajos uteza.

Yan szerencsém JíagBmihálg és vidélw 
n. é. közönségét tisztelettel értesíteni, hogg 
JCaggmihálgon, mint 

szoba- és czimfestő 
magamat önállósítottam. Slvállalok minden 
e szakmába vágó munkákat, u. m.: szobá
én cziinfestést, tapétázást, ajtó- és 
ablakmázolást, erezést, fényezést 
és aranyozást a legmodernebb kivitel
ben jutányos árak mellett.

JYlidön még a n. é. közönséget pontos 
és lelkiismeretes kiszolgálásomról előre is 
biztosítom, kérem szives pártfogásukat.

Jtiváló tisztelettel

 Féld Henrik.

Szabó Andrásné 
az ungvári m. kir bábaképzö-intézetben 

kitűnő likőrrel végzett 

okleveles szülésznő 
lakik :

Nagymihály, Kazinczi-utcza 37. szám.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer 1
- ■ : puha padló számára.

Koil-fele viaszkenöcs kemény padló számára. 
Keil-fele fehér ,.GIasur-*  fénymáz 90 fillér. 
Keil-fe,e arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-f'le szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

ZbXÖZR czégrrxél 
:• Nagymihályon. ■

BERKOVICS A. LIPÓT 
kézmii-, úri- és női-divatáru üzlete 

NAGYMIHÁLY, KOSSUTH LAJOS-UTCZA.

---------------------- •—------- ----------------
Van szerencsém a nagyérdemű kö

zönséget tisztelettel értesíteni, miszerint 
helybeli kézmü- és divatáru-üzletemet t. 
vevőim kényelmére egy a mai kor igé
nyeinek megfelelő, dúsan felszerelt

czipő-áru raktárral 
kibővítettem, ahol kizárólag csakis első
rendű hazai gyártmány okkal 
állok a n. é. közönség rendelkezésére.

Ezen uj üzletág bevezetésével divat
áru üzletem egyáltalában csorbát nem 
szenved, mert e mellett éber figyelemmel 
voltam tavaszi bevásárlásomnál, úgy a 
férfi és női ruhaszövetek, mint pedig az 
ezekhez szükségelt kellékek és díszek be
szerzésénél a legdivatosabbat és legszo- 
lidabbat tartottam szem előtt.

Eme uj vállalatomhoz is kérve a n. 
é. közönség szives támogatását, vagyok 

kiváló tisztelettel
BERKOVICS A. LIPÓT.



Üzlet megnagyobbitá*.

STEINDLER ETELKA
úri- és női-divatáruháza Nagymihály.

A főváros mintájára berendezett divatüzletében elő
állított munkák é» dús választékú raktára folytán a leg
kényesebb illésnek is képes megfelelni, úgy hogy ma már 
bármely nagyvárosi czéggel bizvást felveheti a versenyt.

FIGYELEMRE MÉLTÓ! Eredeti modellek angol és 
párisi női kalapokban és sportaapkákban, női fehérnemtlek, 
jonponok, kötények, zsebkendők, újszülött kelengyék, se- 
lyemdiazek, csipkék, gouvre fodrok, övék, ridicíilök, női 
gallérok, nyakkendő újdonságok, még eddig nem létezett 
választékban. — Valódi amerikai fűzők, pécsi keztyü kü
lönlegességek dús választékban, állandó nagy raktár férfi- 
fehérnsmiiekben és pipereczikkekben. — Minden VOVÖ, aki 
10 korona bevásárlást eszközöl, ingyen kap egy művé
sziesen kidolgozott arczkép nagyítást.

Szives támogatásért esd

STEINDLER ETELKA divatáruháza Nagymihály.

______ 
■í- - - - - - Meghívó.

A. lasztoméri fogyasztási szövetkezet

19Q6. április hó 8-án délután 3 órakor ===

évi rendes közgyűlését 
tartja, melyre a tagok az alapszabályok 23-ik §-a értelmében 

meghivatnak.

1. A múlt évi Qzleteredményről szóló jelentések tár
gyalása.

2. A zárszámadások megvizsgálása és a felmentvény 
megadása.

3. A mérleg megállapítása.
4. A tiszta jövedelemről való rendelkezés.
5. Az igazgatóság kiegészítése.
6. Netaláni indítványok.
I.asztomér, 1906. április hó 3-án.

Az igazgatóság. ..
Jn

8 Goldstein Jakab 
d o ■••••••................. templom- ée azobafeetö ■-■-■-iTr.j? • • • ...E

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad mindennemű

festői 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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Festékkereskedésemben 
mindennemű borostyánkö-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.
i"

1

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

Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget tisz
telettel értesíteni, hogy egy 

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

Guvrirozáshoz szükséges összes anyagok a leg- 
jutányosahban nálunk kaphatók.

A nagyérdemű közönség szives támogatását kérik

kiváló tisztelettel

Goldfinger József és Henrik.

Vezérszó: d«™b szappan a Schicht névvel,
______ tiszta ée ment káros alkatrészektől. ==

Schicht-szappan!
(Scmrvaa vagy kuloaazappan)

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

CLAYTON & SHUTTLEWORTH Budapeat, Véoal.kOrút OB, 
au* a l.daUarasaM M MMt atknutaak: 

Locomobil és gözcséplőgépek,
A tteakté-roatak, koeketyeeók, keeetio- éa arat6(éaak, A b<>,®n‘k. eervetkgkaek, Plánét jr.

kapálők,, uooMevkgM, rápavOgOk, kukoricáé 
nioraMOk, Saratok, őHOsaakoek. egyetemes J 

aoaM-ek4k, 0- «. *.,Ha ^ek «e minden J
egyek gaaéeeágl gépek.

TÁtállflQ* 25000 koronát filet Sohioht György cégUvldliclu. Auooigban, a ki bebizonyítja, hogy sznppana 
=«=«= a „Schicht* névvel káros keveréket tartalmaz.

Nyom. Leodeemaa B. könyvayomdájábaa


