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Felső-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

J~ E T_, E X<T I ÜST E E ÜST O S "O*  T ö E T ö TC ö T-T.
SZERKESZTŐSÉG:

a lap szellemi réx/.ét illető minden 
közlemény intézendő : 

Kossuth Lajos-utoza 34. szám.

ELŐFIZETÉSI Dtj : Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. nedved évre 2 kor.

Esve*  arám ára 2 • ti|.

Kéziratok nem adatnak viaaaa.
H««rinoutetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter toronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetőnek. hirdetőéi éa nyilttér 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

Feltámadás ünnepén.
Feltámadott ! Az Ige, az Eszme, az Igaz

ság ! Feltámadott! Ebben a szóban az egész 
emberiség sorsa, jövője van kifejezve ! Egy 
uj világ I Mert hisz ebben a szóban rejlik 
kétezer éves civilizációnk alapja! . . . Feltá
madott ! Nem-e az emberi nem örök és hal
hatatlan szabadsága rejlik e szóban ? Igen, 
a mai nagy napot méltán nevezhetnek az 
emberiség szabadsága ünnepének. Hiszen az 
eszme, az igazság diadalának ünnepe a hus- 
vét. Mély alázattal és vallásos meghatottság
gal ünnepli azért ma a keresztény világ hus- 
vét nagy és szent ünnepét. Ünnepi csönd 
váltja föl a köznapi élet örökös zsivaját és 
a világ l’dvözitóje felé irányul az egész ke
resztény világ tekintete. A bűn és a halál 
megtört e napon. Krisztus ereje áttörte az 
enyészet birodalmának falait, megrontotta a 
hamisságot, a bűnt és föltámadott. Egyetlen 
szó, de mily sokat mond, jelent! . . .

Mindenki föleszmél és érzi a mai nagy 
nap mély jelentőségét. S még a leghidegebb 
keresztény, a legmegátalkodottabb biinös sze
mében is csillog ma a vallásos benső meg
indulás, a benső hitbeli életnek és érzelem
nek egy-egy könnye, egy-egy drága gyöngye.

Feltámadt ! E szóban rejlik a mai ün
nep minden titka és öröme. Ah, mert meg
mérhetetlen magasság az, amelyre föltekin
tünk, mint széditő, ragyogó napra, melyben 
egy Isten dicsősége tündököl. Villám ez, mely 
a pokolba cikkázottan reszkettetve sújt alá,

T A R C Z A.
A légyott.

Mindenkinek van a fővárosban egy korcs
mája, ahol jobbnak találja a feketét, bármilyen 
zaccos, jobbnak a billiárdot, ha »huz< is az 
asztal, olcsóbbnak az étkezést, legyen az mé
reg drága és ha pikkolózni, billiardozni, vagy 
kártyázni akar, önkéntelenül is oda megy, mert 
— megszokta. Ilyen megszokott korcsmánk volt 
nekünk is a •Maróni«-hoz czimzett. Ez a név 
azonban sehogysem tetszett s inkább elnevez
tük »Tök Alsó.-nak.

A >Tök Alsó<-ban gyűltünk össze néha- 
néha mi, a hazának és társadalomnak leendő 
oszlopai. Itt hánytuk-vetetlük meg ügyes-bajos 
dolgainkat, itt töltöttük minden szabad időnket, 
ami bőven volt. Ide jártaink étkezni is. Egv 
egész asztalt foglaltunk el s rejtélyes arczczal 
kutattuk végig a dús étlapot, hogy van-e benne 
valami újdonság ? A .Tök Alsó, érdemekben 
megőszült gazdája azonban nem kedvelt semmi
féle ujitást. Ebéd után beszélgetni kezdettünk, 
ilyenkor aztán csak úgy röpködtek az élezek

Akkor voltunk különösen elemében, mi
kor Tóth Bandi is velünk volt. Egymaga is 
képes volt elmulaltatni az egész társaságot s 
mindig volt valami uj, erdekes elbeszélni va
lója. Éppen legújabb kalandját adta elő, ho
gyan ismerkedett meg az apró hirdetések ut

hogy hozsánna kiáltás, melylyel nz angva- i 
lók köszöntik az örök Igazságot, hogy örökké 
élő, halhatatlan varázsige, mely egy uj és 
szebb világot, uj teremtést hozott létre s al
kotott. Egy mennyei édes csók, mely az is
teni látnokok, pátriárkák és próféták csoda
szép költészete szerint a Béke és Igazság aja
kén csattan el. Csodálatos szép zene, Ítélet 
trombitája, melyben az igazak, az üdvözöl
tek allelulá-ja harsog, a bűn és az elkárho- 
zottak kétségbeesése hörögve kiáltoz . . . igazi 
örök tengelye a világnak és fordulópontja 
a világtörténelemnek, hite, reménye, alapja 
a keresztény hitnek.

A husvét ünnepe, az Istenség határta
lanul mély szeretetetének soha el nem évülő 
evangéliuma ; ez az emberi halhatatlan lélek 
drága váltságdíjának ünnepélyes égi prokla- 
málása, ez egy uj, egy boldog menyország, 
örökélet, az újjászületésnek magasztos nyi
tánya! ... S ez a megváltás nagy müvének 
ünnepélyes megpecsételése, menyei hazánk 
alkotmányának isteni szentesítése. Azért a 
husvét nagy és szent ünnepe lelkünk örök 
és halhatatlan életének záloga és reménysé
günknek horgonya! . . .

Halhatatlan élet! Lelki ébredés és újjá
születés ! Micsoda édes-titkos eszmék ! Ezt hir
detik most az ott künn ébredő természet 
halmai és völgyei, ezt a tavaszi ég derült 
homloka; a nagy természet is, az ébredő ta
vasz is erről regél most. Völgy és halom, 
liget és mező ünnepi szint nyer, virág illa- 

Ugy mint a nagy természetben : „Isten 

ján egv szép kórista lánynyal a vodvielból. A 
fiuk nevettek nagyon, csak én hallgattam. Tet
szett a dolog és szerettem volna megpróbálni. 
Ebéd után megcsíptem Bandit :

— Te, szeretnék én is egy apróhirdetést 
közzé tenni.

— Hát csak rajta, gyere velem, majd én 
megmutatom hogy kell. Hazamentünk. írtam 
egy hirdetést, körülbelül annyit, hogy intelli
gens, csinos, hirtelen szőke, magas fiatalember 
óhajt ismeretséget kötni egy distingvált hölgy
gyei, levelet kérek .Szórakozni vágyó, jeligé
vel a kiadóhivatalba A hirdetést pedig elvittük 
egyik laphoz, melynek e téren elért sikerei 
méltó hírnévre tettek szert s mindjárt le is 
szúrtam háromszori megjelenés árát.

Ettől a perctől kezdve egészen megvál
toztam. Költői hangulat szállott meg. Éjszakán
ként nehezen aludtam el s folyton azon töp
rengtem, hogy milyen lesz a distingvált hölgy, 
szőke-e, vagy barna Ha azután mégis nagy 
sokára elszenderegtem, felváltva álmodtam sző
kéről, barnáról.

Már két nap múlt el anélkül, hogy a 
disztingvált hölgy életjelt adott volna magáról. 
A napok talán sohasem tetszettek ily hosszú
nak, mint most, a remény és kétség közepette. 
Bandi mindennap eljött vigasztalni és biztatni, 
elfüstölve hálából egv rakás cigarettámat. Végre 
a harmadik napon megérkezett a várva-várt 
felelet. Az öröm szárnyain repültem haza a 

toz, madár énekel, szelid fuvalom viszi re
pesve mindenfelé a nagy örömhirt: Itt a föl
támadás ! Itt az élet! Ébredjetek, életre, mun
kára, dologra ! . . .
e legszebb templomában*  minden az ég felé 
vonz, emel: ott benn a templom orgonája s 
a hívek éneke, sóhaja, örömkönye, az oltá
rok gyertyafénye, az ünneplők ünnepi öl
tözete szintén hirdetik, vallják az örök, az 
elenyészhetetlen föltámadást!

Feltámadás! Keménye egy uj és jobb 
életnek! Egyedül te vagy képes a földi nyo
morúságok közepette az igazság, a becsüle
tesség utján bennünket megtartani. Te nél
küled, — az örök élet nélkül — talán fö
lösleges lenne jónak, erényesnek, igaznak, 
nemesnek is lenni.

Reményt vesztve elsorvadnánk, elpusz
tulnánk és minden nemesebb érzésből kivet
kőzve olyan lejtőre kerülnénk, melyen föl- 
tartóztatlanul sülyednénk vissza abba a sö
tétségbe, amelyből kétezer év óta a magas 
felé tör az emberiség.

Reményt és hitet ez önt a szivekbe, 
erőt ad a szenvedések elviselésére, bátorsá
got, ha kell — a martiromságra. Érzi, tudja 
lelkünk a titkos mysztikumot, hogy immár 
az erény könycseppjei nem hullanak hiába, 
mert a föltámadt Jézus felcseréli azokat ér
demeiért a megdicsőülés drága gyöngyeivel.

A magyar nemzet újjászületése, politi
kai föltámadása szintén e két halhatatlan
ság : A nemzeti lélek és igazság győzelmét 
hirdeti. Mert valamint Krisztus az Üdvözítő1 

kiadóból. Magam sem tudom, hány lépcsőfokot 
ugrottam egyszerre, de az bizonyos, hogy egy 
perc alatt a szobámban voltam. Mindig béké- 
tlenkedtem magamban a szobám miatt, mely 
ridegnek s sötétnek tűnt fel előttem. Most 
azonban amint beléptem, mintha az is egészen 
átalakult volna. A régi, ócska bútorok nem is 
tűntek fel olyan kopottnak, sőt úgy találtam, 
hogy kár volt miattuk annyit veszekedni a 
háziasszonynyal. Az ajtót gondosan becsuktam 
magam után s reszkető kezekkel, izgatottan 
bontottam fel az illatos levélkét. Csak egy pár 
szó volt beleírva, hajszál vékony női vonások
kal: >Ma este találkozhatunk. Lakásom Öröm
völgy utca 11. III.,32. özv. Kissné.*

Nem bírtam tovább állani, ennyi öröm 
birtokában lábaim megtagadták a szolgálatot. 
Végig hevertem a díványon s álmodozni kezd
tem özv. Kissnéről. Jó sokára tértem magam
hoz, amikor Bandi hatalmasan megdöngette 
ajtómat. Haragudtam rá, amiért felriasztott, de 
aztán a nyakába borultam s elmondtam titko
mat. Tulboldogok voltunk mindketten. Bandi 
mosolygó arccal nyúlt cigarettes dobozom után, 
de hiszem, hogy szivében a sárga irigység 
tanyázott. Egyszer csak felém fordul :

— Van fekete ruhád ? Mert abban kell 
menned a légyottra!

— Sajnos, nyaralni küldtem. Neked 
nincs ?

— En meg telelni adtam.

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

Lapunk mai azáma 4 oldalra terjed.



csak a Golgothún éa Kálvárián keresztül ve
zette be az egész emberiséget, tisztította meg 
és emelte föl az Istenhez: úgy a magyar 
nemzet is egv letűnt ezredévnek annyi gyász
szál, vérre), kinteljes roszszal, szenvedéssel 
átélt és szenvedett Golgothája és Kálváriá
ján juthat csak be a nemzeti feltámadás ko
rába. Csak tilrjílnk, dolgozzunk serényen to
vább. S ha testvérünk, honfitársunk is az, 
ki halálra visz és szivünkbe mártja a tőrt, 
reméljünk, hogy még van és lesz föltáma
dás, van még uj élet, szebb, jobb és fénye
sebb az előbbinél. — Reméljünk és bizzunk 
nemcsak, de sőt örüljünk és örvendezzünk, 
mert a hazugságot bilincsbe verte ma az 
Igazság, az Eszme !

Sursum Corda! Alleluja !
Demeter János.

Előfizetési felixi/vá-s.
Április hó 1-vel uj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük mdrczius hó végérel lejár, hogy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásúinkban mi is ren 
det tarthassunk.

A „Felsó-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— Béke. Az országban a r»*nd  és nyugalom 

helyreállott, ófelsége elbocsátottá a Fejérváry 
kormányt és a koalíció kebeléből alakított kor 
Hiányt. Az országgyűlés május hó 19 éré lett egy 
behiva, a választások pedig április hó 28 tói má 
jus hó 8 ika közötti időben lesznek megejtve. Az 
összes elmozdított és leköszönt tisztviselők újból 
elfoglalták állásaikat

— Az alispán átvette hivatalát. Dókus 
Gyula vármegyénk szeretett és érdemdús alispánja 
április 11 én átvette miniszteri rendelet folytán az 
alispáni hivatalt és erről az összes hatóságokat 
táviratilag értesítette. Bajusz Andor foszolgabiró 
még az nap a következő táviratot kapta : „Fö 
szolgabiró Nagymihály. Hivatalomat mai napon 
elfoglaltam. Dókus alispán.**

A főszolgabírói hivatal, melyet Garam 
Aladár csendőr fedezet mellett egy h< tig meg
szállva tartott, megszabadult törvénytelen vezető 
jétöl. Garam ugyanis április hó 11 én n.g\ titok 
bán elhagyta a várost és annyit sem mondott, hogv 
befellegzett. Másnap délelőtt Dókus Gyula alispán

Megértettem a helyzetet. Ott hagytam I 
Bandit s egyenesen a » l ök alsó«-ba siettem. 
Éppen Dénes Lacii találtam ottan. Feltűnt, | 
hogy előtte nagy adag sült s palack rizlingi 
áll, amely dolgokat — hónap vége lévén, se
hogy sem tudtam magamnak megmagyarázni. 
Meg is kérdeztem tőle mindjárt :

— Mit eszel Laci ?
— Frakkot!
_  ? ? ?
— Frakkot!

— Mi az te ?
Laci nem szólt semmit, csak egv kis 

sárga színű cédulát mutatott elő. Megértettem 
ezt is. löhh órai őrült szaladgálás után végre 
sikerült egy fekete ruhát fel hajszolni és most 
már semmi sem gátolta meg, hogy megjelen
hessek a drága nő előtt.

Krtzelgett a várva-várt perc. Még egyszer 
'égig néztem öltözékemen s elindultam hódító 
utamra Elértem a házat, felmentem a lépcső- j 
kön s ott állottam a 32-ik ajtó előtt. Kissé el
fogult voltam és a hangomat elszorulni érez
tem. Már majdnem visszafordultam, de kezem 
önkéntelenül megnyomta a villamos csengő 
gombját.

Egv tisztes öreg néniké nyitotta ki az 
ajtót s én beléptem. Az asztalon lámpa égett. 
Zöld ernyővel volt lehoritva, mely homályossá | 
tette a szobát. 

távirati rendelete folytán Czibur Bertalan, Dr. 
Eperjesy Lajos, Dr. Kállai József és Polányi Géza 
tagokból álló bizottság a hivatalt Bajust Andor 
főszolgabírónak átadta, ki azt tiszttársaival nyom
ban át is vette. Megjegyezni érdemes, hogy Ga 
ram Aladár a hivatalos szekrények kulcsait ma
gával vitte és hogy az átadás megtörténhessen az 
összes szekrényeket és fiókokat feltöretni kellett. 
Az alispánnak a hivatal átvételére vonatkozó táv
irati rendeleté következőkép szóllotti : 141. elnöki 
szám. Főszolgabíró Nagymihály. Felhívom főszol 
gabiró urat, kogy ssolgabirájával együtt hivatalát 
azonnal foglalja el. A hivatal mai helyzetének 
megállapítására nevembeu három bizottsági tag 
ural kérjen fel. Dókus alispán.

— Vármegyei közgyűlés. Zemplén várme 
gye törvényhatósága május hó 19 éu rendkívüli 
közgyűlést tart, a melynek tárgya az országgyü 
lést egybehívó királyi meghívó kihirdetése.

— Dókus Gyula üdvözlése. A hivatalát el 
foglaló aüspánt névnapja alkalmából csütörtökön a 
foszolgabirói hivatal és az átadó bizottság a követ
kező távirattal üdvözölte : „Dókus Gyu’a alispán 
Sátoraljaújhely. Zemplén vármegye dicsőségesen 
visszatért alispánját névnapja alkalmából szívből 
üdvözli a szolgabirói hivatal és az átadó bizoltság. 
Polányi Géza, Cibur Bertalan, Dr. Eperjesy La 
jós, Dr. Kállai József, Bajusz Andor, Fejér Ele
mér, Zombory Géza.**

— Ováció. Határtalan lelkesedéssel értesült 
városunk közönsége az alkotmányos rend vissza
helyezéséről. A polgárság fáklyásmenettel akarta 
ünnepelni a visszatért tisztviselőket, azonban Ba
jusz Andor kérelmére ettől elállottak.

— Képviselőjelölés. A képviselőjelöléa ügyé 
ben egy sziikebb körű értekezlet volt, a mely el 
határozta, miszerint a kerület választópolgárait e 
hó 18 ára a kerület székhelyére egybehívja. A meg 
jelölt időben határozni fognak, illetve megállapodni 
a jelölt sz< mélyére nézve. Részünkről azon óhaj 
nak adunk kifejezést, vajha egy személyben álla 
podhatnánk meg, a kit azután egyhangúlag vá 
laszlanánk. A kerület békéjét felzavarui kár volna, 
vesztegetni, etetni és itatni pedig ocsmányság lenne. 
Egyről azonban nem szabad megfeledkeznünk és 
ezzel tartozunk a kerület becsületének : azzal t. i 
hogy uii választunk. Azt a kit arra érdemesnek 
és méltónak tartunk, nem pedig a kit reánk kül 
(lenek. E kerület többé eladás és átruházás tár 
gyát nem fogja képezni.

— Kinevezés. Cseh Elek uagybecskereki 
felsókeresked Imi iskolai tanárt a közoktatásügyi 
miniszter a homonnai polgári és felsőkereskedelmi 
iskola helyettes igazgatójává nevezte ki.

Az igazságügy i miniszter Kalnássy László 
törvényszéki joggy a korit okol a sátoraljaujh lyi kir. 
Törvényszékhez aljegyzővé neve/te ki.

— Kit tetszik keresni kérem ?
— Özvegy Kissné úrnőt keresem! — vá

laszoltam kissé remegő hangon.
— Én vagyok uram. Mivel szolgálhatok ?
— Talán a kedves anyja ?
— Kinek 1
— Kinek ? Hát özvegy Kissnének.
— Nem uram, nekem nincs leányom, 

nem is volt soha.
Megdermedtem. Mi lehet itt, talán a la

kást tévesztettem el ? Egyet gondoltam s meg
mutattam az illatos levélkét.

— Kegyed irta talán ezt ?
A nénike elvette a levelet s lassan sila- 

bizálni kezdte, sorban megbökdösve az ujjával 
minden sort. Egyszerre csak megfordult, sze
mei még a pápaszemen keresztül is villogtak.

— Hallja az ur 1 Kitakarodjon innen !...
Egy szempillantás alatt kívül voltam az 

ajtón s egyenesen rohantam haza Ahol még 
egy pár órával előbb boldogságról álmodoz
tam, most hangos szitkokban keltem ki a 
sors játéka ellen.

Csak hetek múlva tudtam meg, hogy a 
levelet Bandi irta. A fiuk is tudtak a tréfáról 
s mit volt mit tennem, együtt nevettem velük 
felsülésemen.

Hanem azóta gyűlölöm az apróhirdeté
seket.

— Tisztújító közgyűlés. A nagymihályi 
izraelita hitközség csütörtökön tartotta meg Dr. 
H’iddsr Márk elnöklete alatt tisztújító közgyűlését. 
Megválasztanak újból elnökké Brilnn Mór, alel- 
nőkké Rosenberg Ignácz, pénztárnokká lélein Izi
dor, templomgondnokká Engel Sámuel. A kilépő 
hal választmányi tag helyébe újból megválasztat
tak : Spiegel Samu, Friedman Simon, Dr. Kállai 
József, Dr. Glück Samu. Roth Lajos, ifj Rosen- 
blutn Samu. Számvizsgálókul megválasztanak : Gar- 
funkel Dávid, Bley Kálmán, Lieblich Márkusz, 
Diek Sámuel. A fegyelmi bíróságba boválasztattak : 
Dr. Fuehs Ignácz, Brügler Lajos, Köszteubaum 
Ignácz, Moskovits Hermán, Griinwald Mayer.

— Halálozás. Mihalovics Jenő topolyáid lel
készt súlyos csapás érte. Fia István hosszas bete
geskedés után április hó 12-én 21 éves korában 
elhunyt. Temetése pénteken délután nagy részvét 
mellett ment végbe.

— Meghosszabitott előmunkálati enge
dély. A kereskedelemügyi miniszter gróf Pejacse- 
vich Jánosnak az ungvölgyi vasul Nagyberezna 
állomásától Ublya, Ladomér, Sztakcsiu és Sziuua 
irányában a m. kir. áüauivasutak Homonna állo
másáig és innen Varannóig vezetendő helyiérdekű 
vasútvonalra megadott előmunkálati engedély ér
vényét további egy év tartamára meghosszabbította.

— Tavaszi lóvizsgálat. Járásuukbau a ta
vaszi lóvizsgalal most van folyamatban és Gál- 
falvy János m. kir. állatorvos sorra járja be a 
községeket a vizsgálat foganatosítása czéljából. — 
E helyütt megemli jük, miszerint Rak Pál lesznai 
lakosnak az elmúlt héten négy lova elhullott. A 
község lakosai aggódnak, hogy a lóállotnány nagy 
kárt fog szenvedni.

— Templomrablás. Az. őrmezői izraelita 
templomát az elmúlt pénteken éjjel kirabolták. A 
vakmerő rablók feltörték a perselyeket és azokból 
a kegyes célokra szánt adományokat elvitték. Az 
őrmezői csendörség széleskörű nyomozatot inditott 
a tettesek kézrekerilése céljából.

— Eladott birtok. Lukovics Géza homonnai 
ügyvéd Jankócz és Alsócseresnyés községekben 
levő birtokát 200.000 korona vételárért Gebhardt 
Sándor nagybirtokosnak adta el. Az uj tulajdonos 
a novezett birtokon inintagazdaságot létesít.

— Társaskocsi forgalom Nagymihály és 
Ungvár között. Grosz Lajos bérkocsi tulajdonos 
Nagymihály és Ungvár között társaskoesi közleke
dést létesit. M<-netr< nd a következő : Indulás Ung- 
várról minden reggel 6 órakor, érkezés Nagyini- 
liályba 10 órakor. Nagymihálybú] indulás délután 
3 órakor, érkezés Ungvárra 7 órakor. Menetdij 2 
K 40 fillér.

— Ki akar kincstári lovat. A honvédelmi 
miniszter közhírré teszi, hogy a huszárságtól pol
gári használatra kiadatni szokott lovak iránti kér 
vények ez évben május hó 15 éig nyújtandók be. 
Csakis oly egyének kapnak lovat, akiknek anyagi 
viszonyai teljes biztosítékot nyújtanak a ló áráért. 
Kötelesek egyszersmind a vevők a lovat jó álla 
pótban tartani s minden öszszel 5 éven át 35 napi 
fegyvergyakorlatra beszolgáltatni. Az 5 év letelté 
vei a ló az illető gazda tulajdonába megy át. Bér
kocsisok lovakat nem kaphatnak.

— Siketnémák felvétele. A siketnéinák ung
vári intézetében 1. é. szeptember hó l ére 15 si
ketnéma vétetik tel. Elsőbbségben részesülnek a 
zempléu-, ung-, bereg-, ugocsa- és máramarosme- 
gyei illetőségűek. Tartásdij havi 24 korona. Bé- 
lyegtelen keresztlevéllel, himlőoltási bizony Itvány- 
uyal felszorelt bélyegteien kérvények a fentneve- 
zett intézet igazgatóságához minél előbb bekülden
dők. Szegénység esetén községi bizonyitvánv is 
csatolandó, melyben igazoltatik, hogy a szü'íi a 
fenti összegből havonta mennyit képes fizetni, vagy 
ha ezek, valamint a gyermek egyéb hozzátartozói 
fizetésre teljesen képtelenek, az is igazolandó. Tiz 
éven felüli korban lévő gyermekek már nein ve 
lietók fel. — A t. lelkész és tanító urak felkéret 
nek, szíveskedjenek a népnek megmagyarázni, hogy 
siketnéma gyermekeik az intézetben 8 évi kikép 
zésük alatt megtanulnak élő szóval hangosan be
szélni, 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 felvételo iránt 
szüleik minél hamarább lépéseket tegyenek.



— Aki egészségét fentartani akarja, legyen 
elővigyázatos mindennapi élvezet cikkeinek meg- 
válasziÁsábau. Ezek között első helyet foglal a 
bab- vagy gyarmatkávé, mely azonban ideg , szív 
és gyomorbetegeknek nagyon ártalmas. Azért ezt 
mindég csak pótlékkal dúsan kellene inni. Ilyen 
nek kitűnőnek bizonyult a hazai maláta. Az ismert 
Kathreiner cég az ő általánosan elterjedt és ked
velt Kneipp maláta kávéjához csakis a legjobb 
malátát használja fel, melynek azonkívül még egv 
sajátos eljárás utján oly kimondott gyarmatkávé 
izt kölcsönöz, hogy ezt a malátakávéi tényleg mint 
a hgizietesebb pótlékot, nemkülönben mint egye 
dőli pótlási a gyarmatkávé helyébe lein t ajánlani. 
Elsőrangú szaktekintélyek megvizsgálták és kipró 
hálták a Kathreiner féle Kneipp maláta kávét, s 
kitűnő véleményt adtak róla. Legutóbb XIII. Leó 
pápa ismert udvari orvosa, Lapponi dr. így irta : 
„Az ön ismert hírnevű Kathreiner féle Kneipp 
maláta kávéja mind azon fótulajdonságokkal bír, 
melyeket ínyencek és orvosok a gyarmatkávénak 
egy jó pótlékától megkívánhatnak. Hozzá teszem, 
hogy az ön malátakávéjának használata közöttünk 
mindinkább elterjed u Bár mindenütt ez az eset 
forogua fenn, s minden gondos háziasszony csa
ládja üdvére az egészséges, jóízű Kathreinert hasz 
nálná fel naponta. A bevásárlásnál azonban nem 
csak egyszerűen maláta kávét kell kérni, hanem 
a Kathreiner név is különösen hangsúlyo
zandó, és figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
valódi Kathreiner féle Kneipp maláta kávé a zárt 
eredeti csomagokban szolgáltassák ki.

— A gazdák érdekében hasznos újítást 
tervez Mauthner Ödön cs. és kir. udvari magke
reskedő cég Budapesten. — Ugyanis a gazdák ez 
ideig teljes megnyugvással szerezték be magszük
ségleteiket oly üzletekben, ahol Mauthner féle 
konyhakerti és virágmagvakat árusítanak, abban 
a hiszemben, hogy ott a gazdasági magvak is a 
Mauthner cégtől valók. Sajnos ez nincs mindenütt 
igy, aminek következtében bizony sok oly gaz 
dasági magot vétetnek meg a gazdákkal, melyek 
sohasem kerültek ki Mauthner raktáraiból. Amint 
értesülünk, a gazdák érdekének megvédésére és 
a ezég jó hírnevének érdekében is, a Mauthner 
ezég a közönséggel rövidesen ismertetni fogja 
mindazon vidéki kereskedők és szövetkezetek név
sorát. a melyeknél a cég gazdasági magvai kap 
hatók. — Addig is ajánlatos a vásárlásnál a be
szerzési forrás felöl meggyőződést szerezni.

— 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 éh thü képeket. Előjegyezhetni 
Landesman B. könyvkereskedésében.

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 
gycugébb szervezetre is jótékony hatású. Rendki 
vűl olcsó ára használatát minden háztartásban le 
hetévé 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 
letfizetésre, — az 18ö3. évi XXXI. t. ez. értel
mében megszámitandó árban kaphatók. Bővebb fel
világosítással ingyen és legkimeritóbben szolgál 
Heijeld József bankháza Budapest, Károly körút 
1. sz. Alapittatott 1874.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatók Landesman B. könyvkereskedésében.

Legújabb.
— Saját tudósítónk távirati jelentése —

Budapest, ápriJ 14. d. u. 7 óra 50 p.

Őfelsége a király Zemp
lén vármegye főispánjává 
MECZNER GYULA sátor
aljaújhelyi nagybirtokost ne
vezte ki.

F«lel'>N : Dr. Kállai József.
Kiadóhivatali müvezstó: L&ndai József.

907/906. tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság, mint telek 
könyvi hatoság ezennel kilzliirré teszi, hogy N 
nagymihályi kereskedelmi és hitelbank végrehaj 
latónak Huba Gyiirgyné szül. Ilardi Mária végre 
hajtást szenvedő elleni 1800 korona tőkekövetelés 
es jár. iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi 
kir. (bíróság területén lévő, a nagvinibályi lüHisz. 
ijkvben <131—33 lirszám alatt felvett s H. 1. sor 
szállt aluli özv. Mulia Gyiirgyné szül. Múlta Bárdi 
! .ncv,‘",,ál10 ingatlanra a beerlevél alapián
. , ’ koronában ezennel tuegá lapított kikiáltási 
arban az árverést elrendelte és hogy a f,.n I 
tebbmevjelölt ingatlanok az 190G. évi ápri- J 
lis no 30-tk napján délelőtt 9 órakor 
a nagymihályi kir. járásbíróság tlkvi helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingat 
lanok beesáráttak 10 százalékát, vagvis 400 kor. 
— f. készpénzben, vagy az 18X1. LX. t. Cz. 42 Jj 
.Íelzett árfolyammal számitott és az 1881. évi nov. 
1 én 3333. sz. a. kelt igmin. rendelőt 8. § ában ki 
jelölt óvadékképes élték papírban a kiküldött ke 
zéhez letenni, vagy az 1881. X. te. 170. §. értei 
méhen a bánatpénznek a bíróságnál elöleg'es elité 
lyezéséröl kiállított szabályszerű elismervényt át 
szolgáltatni.

Kelt Nagymihályon, 190ö. márbzitts 22 én 
a kir. jbiróság tkvi hivatala.

Garbinszky. kir. albiró.

75,
1905. v. sz. Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó sz 1881. évi LX. t..cz. 102. 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihályi 
kir. járs.,Íróságnak 1901. évi 8p. 485,3. ,z. végzése követ
keztében Dr. Fnchs Ignáez Ügyvéd által képviselt Friedman 
Simon javára lir. Novak József útion 539 K 22 f. és jár. 
erejéig 1902. évi január 28-án foganatosított kielégítési vdg’- 
rehajtás utján lefoglalt és 1540 koronára beesült következő 
ingóságok u. ni. lovak, tehenek és hornyuk uyilvános árve- 
résen eladatuak.

Mely árrerÓNuek a nagymihályi kir. járásbíróság 1906. 
évi V. 46/1. hz. végséae folytán 539 kor. 22 fiit, tőkeköve
telés, ennek 1901. március 29-től járó .'»•/, kamatai •/,•/, vál- 
toflij h eddig összesen 127 K 48 fillérben biróilag már meg- 
állapitott költségek erejéig Alsókörtvéiyesen alperes l>r. No
vak József lakásán leendő megtartására 1900. április hó 
19-én d. e 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyjegyzésael hivatnak meg- 
hogy az érintett ingóságok az 1MS1. evtLX. t.-ez. 107. és 
108.^ §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
igémnek, szilks«*g  esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le 
• ■s felülfoglalt ttták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-ca. 120. §-a értelmében 

i ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Nagymihályon, 1906. március hó 23. napján.

Pelles József,
kir. bir. végrehajtó

Bor eladás.
Saját termésű VINNAI BORAIMAT lite
renként 40 kr.-javai, s 1901. évi ASSZÚ 
GYÓGYBOROMAT félliterenként 2 frt 50 
krajcárjával árusítóin.

WIDDER BÉLA.

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 7—in

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

TOLD HENRIK
SZOBA- éa CZIMFESTÖ ===== 

NAGYIWIHAüY, Kossuth bajos utasa.

Van szerencsém Jíagymihály és vidéke 
n. é. közönségét tisztelettel értesíteni, hogg 
Jíagymihályon, mint

szoba- és czimfestő
magamat önállósítottam. Slvállalok minden 
e szakmába vágó munkákat, u. m.: szoba- 
és czhnfestést, tapétázást, ajtó- és 
ablak ni ázol ást, 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.

Jíiváló tisztelettel

Féld Henrik.

Szabó Andrásné 
az ungvári m kir bábaképző-intézetben 

kitűnő sikerrel végzett 

okleveles szülésznő 
lakik :

Nagymihály, Kazinczi-utcza 37. szám.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer
— ~ puha padló számára.

Keil-rele viaszkenöcs kemény padló számára.
Keil-fe,e fehér ..Glasur- fénymáz 90 fillér. 
Keil-We arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-f*‘,e szalmakalap-festék minden szinben.

Mindenkor kaphatók :

G-I_íT2tCTSZ czég-xiél
. Nagymihályon. —

BERKOVICS A. LIPOT 
kézmű-, 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 gyártmányokkal 
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 megnagyobbitás

JBufor renoválások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

(Szarvas vagy kulosszappan)

kiváló tisztelettel

Nyom. I.Mndosman B. tcönvvovomdáiában

VOZÓrSZÓ* Minden darab szappan a Schicht névvel
* tiszta és ment káros alkatrészektől. .

egyéb gazdasági gépek.

3

STEINDLER ETELKA
1 úri- és nói-divatáruháza Nagymihály. =====

A tőváros mintájára berendezett divatüzletében elő
állított munkák és dús választékú raktára folytán a leg- 
kéuyesebb ízlésnek is képea megfelelni, úgy hogy ma már 
bármely nagyvárosi czéggel bízvást felveheti a versenyt.

FIGYELEMRE MÉLTÓ! Eredeti modellek angol és 
párisi női kalapokban és sportaapkákban, női fehérneműek, 
jouponok, kötények, zsebkendők, újszülött kelengyék, se- 
lyenidiszek, csipkék, gouvre fodrok, övék, ridicillök, női 
gallérok, nyakkendő újdonságok, még eddig nem létezett 
választékban. — Valódi amerikai fűzök, pécsi keztyil kü
lönlegességek dús választékban, állandó nagy raktár férfi- 
fehérnemüekben és pipereczikkekben. — Minden VBVŐ, aki 
10 korona bevásárlást eszközöl, ingyen kap egy művé
sziesen kidolgozott arczkép nagyítást

Szives támogatásért esd
STEINDLER ETELKA divatáruháza Nagymihály.

Goldstein Jakab
............................ templom- es szobafestő .............................

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. —:

*
festékkereskedésemben

•

mindennemű borostyánkö-máz szobapadlók
fényes és tartós befestésére. száraz- és

» ' olajfestékek, firneisz. terpentin lakk, ecset
arany- és ezüst-bronz, úgyszintén m nden-
nemű festék-különlegességek nagy válasz-

lókban jutányosán beszereziietö.
* ’ *

Schicht-szappan!
a legjobb és haszná
latban a legolcsóbb, 
minden ruhanemű és 
mosási módszer részére

25.000 koronát fizet Schicht György cég 
Aussigban. a ki bebizonyítja, hogy azappana 
a „Schicht*  névvel káros keveréket tartalmaz.

■I 1
EICHENBAUM LIPÓT

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 

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

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

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.

Guvrirozásltoz szükséges összes anyagok a leg- 
jutányosabban nálunk kaphatók.

A nagyérdemű közönség szives támogatását kérik

Goldfinger József és Henrik.

F»„cl»«p«st, Váoal.liOrút 0(1
CLAYTON & SHUTTLEWORTH |

által a IsgJatinyMabb Arak ■állott ajáaltatnak:

Locomobil ós gözcséplőgépek,
J4rt*ny-c»éplőgépek,  lóhere-cséplők, 

tlsxtltó rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 
azénegyUJtők, boronák, aorvetőgépek, Plánét Ir. 

kapálok, azecakavágók, répavágók, kukorlcza- 
morzeolók, darálók, őrlőmalmok, egyeteme*  

aozél ekék, 2- éa 3-veeu ekék ée minden


