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A magyar nők.
A nőkérdés újra időszerű lett. Azaz, 

hogy minden kérdés, amig a meg nem ol
dott problémák közé tartozik, időszerű. Né
hány hét óta lelkes magyar uriasszonyok a 
társadalmi harcnak bizonyos szerepét vállal
ták magukra azzal, hogy Magyarország nőit 
a magyar ipar védelmére szólították fel. Az 
erre irányuló mozgalom kezdeményezői Des- 
sewffy Emilné grófné, idősb Lovassy Fe- 
renczné, Elek Pálné, bedői Markos Györgv- 
nt, Vigné Feszler Ada, Hajnos Sándorné, 
de szerte az országban vannak az ügynek 
lelkes harcosai, igy Aradon, Kassán, Kolozs
várt és több más vidéki metropolisban. A 
mozgalmat vezető hölgyek közül csak Ká
rolyi Gyuláné grófnét, Urbán Ivánnét, özv. 
Purgly Lajosnét, Teleky Arvédné grófnét 
említem még. Ez előkelő nevek mind biz
tosítékai annak, hogy komoly mozgalomról 
van szó.

Nem keressük a magyar nők mozgal
mának politikai vonatkozásait, de örömmel 
üdvözöljük a magyar asszonyokat a cselek
vés, a társadalmi munkálkodás, az egyete
mes küzdelem terén. És mikor a lelkes ma
gyar asszonyoknak az őket feríirészről meg
illető lovagias hódolat rózsaszálát átnyújta
nánk, mint férfiak szívesen látjuk magunk 
mellett küzdeni a minden emberi küzdelem 
nemtőit, az asszonyokat, mint önző embe
rek pedig készséggel meg is osztjuk velük 
a mindennapi harc kemény munkáját.

Azonban itt mégis álljunk meg egy 
pillanatra. A nők egyenjogúsításának, az úgy

i A R C Z A.
A tulipán.

Alig tizennégy napja és fogalommá izmo
sodott e hét kis betű : tulipán. Egy picinyke 
fémből készült piros világ, a melyet lyraalak- 
ban környez az ő két stilizált zöld levele.

A piros színben a szeretet vet lángot, a 
zöld a reménység; közepén egy fehér száracska. 
A tisztaság jelképe a fehér. Piros, fehér, zöld : 
szeretet, érintetlen tisztaság, bénító csüggedést 
nem ismerő remény. Ebből a három színből 
áll az a lobogó, a mely alatt él és ha kell, meg
hal minden igaz magyar. Ebből a három szín
ből készült az a picinyke virág, amely ott ékes
kedik minden magyar szív fölött.

A férfi eszével, karjával küzd a honért, 
szembeszáll minden vésszel, hogy megvédje az 
imádott édes anyát. De ennek az anyának le
ánygyermekei is vannak és ha fiai helyt állnak 
a drága szülőért, nem illő-e, nem-e legszentebb 
kötelességc-e, hogy leányai is mellette legye
nek, ha veszedelemben forog.

A férfi eszével, karjával, a nő szivével 
fogja fel a csapást, amely erre a sokat szenve
dett édes anyára akar szakadni. 

nevezett feminizmus kérdésének mesgyéjé- I 
hez jutottunk e pontnál. Mert a nőnek min
den olyan cselekedete, amely az eddigi női 
életrend keretéből kiválik, egy forradalmi 
lépés a nő újjászületése felé.

Oh, oh. ne döbbenjenek meg, kérem. 
Nem olyan borzasztó ez a kérdés és nem 
minden forradalom jelent egyúttal felforga
tást is. Vannak csöndes, vértelen forradal
mak és valami ilyesféle folyik ma a nők tá
borában is. Szóval a konzervativek ne ré
müldözzenek mindjárt halálra. A főzókanál 
uralma nem fog véget érni soha, csak egy 
kis szecesszió, egy kis különválás fog tör
ténni e téren is, aminthogy minden idők 
jelenkorában minden társadalmi tényezővel 
ez meg szokott esni.

Vagy nézzük a magunk nemzeti és 
társadalmi históriáját. Vájjon nem voltak-e 
nekünk is a maguk szokott életrendjéből 
kinőtt magyar asszonyaink, akik férfimun
kákat vállaltak ? És úgy emlékszünk-e meg 
ma róluk, mint akik a nők társadalmi éle
tének forradamárai, felforgatói, vagy épen 
megmételyezói voltak ? Ugyan 1 Hát a Lo- 
rántfly Zsuzsannáink, Rozgonyi Ceciljeink, 
Dobó Katicáink nem mint asszonyi eszmé
nyek élnek-e emlékünkben ? Pedig nem asz- 
szonyos munka volt az, amit végrehajtottak. 
Egyáltalán a nőkérdéssel csínján kell bánni. 
Mi a nőkultusznak vagyunk hívei.

Tiszteljük a természet munkáját, mely 
a nőt gyöngének teremtette s miután ve
lünk született híres magyar lovagiasságunk 
a nőben épen a gyönge társat védi, ebből 
a szempontból nem szívesen látjuk a nőt,

Hova hamarább eltűnnek azok az asszo
nyok, akikre — néha érdemetlenül, néha tán 
kissé rászolgálva — követ dobott, léha jelzővel 
kisebbített a nemzeti közvélemény. A 19—20-ik 
század külföldet majmoló magyar asszonyokra 
már-már rásütött a nemzetiség nélküli nerobá- 
nomság eltűnik egy leheletre és újra felülke
rekedik a magyar nő, aki már annyi alakban 
megjelent nemzeti történetünk egy-egy fényes 
lapján. Az a magyar nő ez ismét, aki részt kér 
magának ott, ahol tanúságot kell tenni arról, 
hogy ő még mindig méltó unokája Zrínyi Ilo
nának, Dobó Katicának, Széchy Máriának és 
más kimagasló alakjainknak, akiknek bátorsá
gát, szive melegségét mindenha megérezte a 
haza, mikor veszélyben forgott.

Most nem Munkács, nem Egervárát, nem 
Murányi, de az egész nemzetet kellett óvnia 
az elpusztulástól, a szétzülléstől, önérzetének 
agyontiprásától.

A dicső emlékű Andrássy Gyula gróf méltó 
fia mellett megjelentek a néhai nagy hazafi 
nőutódai is: gróf Batthyány l.ajosné, ennek 
művész sógornője, özv. gróf Andrássy 1 ivadar- 
né, akikhez a mágnás asszonyok egész légiója 
sorakozott, köztük Almássv Dénesné, Hadik- 
Barkóczy Endréné, Apponyi Albertné, Dessew- 
ITy Aurelné és Vav Gáborné grófné és még 

mint minden fenntartás nélkül küzdőtársat 
a férfiak élet-halál harcában.

Aragóniái Johannának, Aeonio Colonna 
feleségének Velencében a kételkedők aka
démiája templomot emelt. Mi is templomot 
emelünk lelkünk mélyén a nőnek. A házi 
szentélyek hareseit szeretjük látni bennök. 
akik a családi és társadalmi életet gyöngéd 
egyéniségük szelid fényével árasztják el.

Mi, hogy őszinték legyünk, féltjük a 
nőt attól a nagy és végleges forradalomtól, 
amelybe indulnak. Féltjük a nőiességünket, 
téltjük az illúziónkat, féltjük a családi szen
télyünket. Mert mi nem vagyunk barátai a 
Feunne Hussard-oknak, a Breton Doublek- 
nak, a Thérése I igulereknak, az Ida de Sainte 
Elmebeknek. Sem semmiféle más fajtájú női 
hérosznak. Legyen a nő scsaka nő és ne 
»emelkedjék« a férfihoz. A szociális kérdé
sek közül pedig mindenek fölött szeretnénk 
kikapcsolni a nő-kérdést, abban az értel
mezésben, ahogy a történelmi és gazdasági 
materialisták ezt a kérdést a megoldandó 
szociális kérdések komplexumába beállítják. 
A mi fehér lelkű leányainkat, szépséges asz- 
szonyainkat nem adjuk! Nem, és ezerszer 
nem. De hiszen képzelem, hogy mosolyog
ják meg ezt a maradi tiltakozást a mi nagy 
szocialista gondolkodóink. Pedig igen egy
szerű s hogy az ó terükön mozogjak, anyagi 
érvekkel bizonyítok ellenük. Tekintélyekre 
hivatkozom. Gnach Kühne asszony ezt Írja 
a aszociális praxis«-ban az asszonyoknak :

— Nem tarthattok igényt férfijogokra, 
mert nem végeztek férfimunkát 1

Paulsen tanár és Lathrein a nőnek a

számtalanon. Gróf Andrássy Tivadarné és gróf 
Batthyány l.ajosné kezdeményezésére indult 
meg a szivet-lelket átjáró eszme : a tulipán 
mozgalom.

E szerény, de annyival kedvesebb ma
gyar virágban adták ők tudtál a nemzetnek, 
hogy a férfi bölcsessége mellett a nő szive is 
védi őt. Varázsütés alatt változott át a magyar 
asszony magyarrá. A lelkesítő felhívásokra so
rompóba állt a nemzet gyengébb, de szívben 
lélekben, meleg szeretetben erős neme : az asz- 
szony, aki féltékeny szeretettel őrködik nem
zeti kultúrája, sőt ipara fölött.

A magyar asszony megértette a nagyje
lentőségű átmenetet, a mely ma már teljesen 
nvugoti színvonalra emelhet egy nemzetet Há
taiéit az útra, amely a világbéke felé vezet. 
Eltűnt a lelkesedés ama romboló túlkapása, mi
kor nyomban kardjához kapott a magyar és 
csak fegyverrel tudta biztosítani szabadságát, 
függetlenségét. Elmúlt az idő, melyben a no
mád ázsiai faj csak a harcban és béke idején 
kizárólag az ckeszarva mellett találhatta az őt 
megillető helyet.

A magyarnak már van irodalma, művé
szete és van ipara. Ez a bárom hatalmas tám
pont a legbiztosabb alapja a nemzetnek. Nem 
a pusztító, de a teremtő fegyver : az ipar vet-
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hadi szolgálat alól felmentésével, Rösler a 
templomi szolgálatból való kizártsággal ok- 
adatolja a nőnek a férfi jogköréből való ki
rekesztését.

Legyen az anyagi érvekből ennyi elég. 
Mi eszmei érvekre hivatkozunk, amikor azt 
mondjuk, nem hagyjuk leányainkat és asz- 
szonvainkat elmerülni a férliküzdelem sok
szor iszapos árjában. x.

Előfizetési feliii-vás.
Április hó Í vel uj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük márczius hó végével 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 ven 
det tarthassunk.

A „Felső-Zemplen“ kiadóhivatala.

Képviselő jelölés.
Nagymihály városa e hó 18-án ismét moz

galmas képet nyújtott, az egész választókerület 
színe, java gyűlt össze, bogv a képviselő jelö
lés ügyében határozzanak.

Mintegy 300 választó gyűlt egybe a Bar
nai szálló nagytermében és pontban 10 órakor 
vette kezdetét az értekezlet, melynek elnökévé 
a megjelentek Gróf Sztárav Sándort válasz
tották meg. Az elnök megnyitván az ülést, a 
jegyzőkönyv vezetésére Dr. Fuchs Ignáczot 
kérte fel, majd ismertetvén az értekezlet cél
ját és röviden ecsetelvén a mostani politikai 
viszonyokat, felkéri a választókat határozatho
zatalra, a maga részéről ajánlja, hogy állapod
junk meg egy jelölt személyében, mert ez a 
célja a koalizált pártoknak.

Elsőnek Po lányi Géza kir. közjegyző 
szólalt fel, aki utalt a múltra és helyesen han
goztatta, hogy óvakodjunk a béke megbontásá
tól, kerüljük a testvérharcot, állítsuk helyre a 
kerületben az egyetértést. Ezt pedig csak az
által érhetjük el, ha egy jelölt személyében ál
lapodunk meg, a maga részéről CZIBUR BER
TALANT ajánlja a kerület képviselőjének meg
választani, az ő múltja nyitott könyv, szilárd 
jelleme megalkuvást nem tűrő, vasakarata és 
makacs hazafiassága őt e helyre praedestinálja. 
Szavait azzal fejezte be : Tegyük most félre a 
politikai nézeteket és kiáltsuk ki egy szivvel- 
lélekkel: .Éljen Czibur Bertalan, a nagymihá
lyi kerület képviselőjelöltje.<

Tomesánvi Árpád szívesen veszi Czi
bur jelölését, ahhoz hozzájárul, szeretné azon
ban, ha függetlenségi programmal lépne fel.

heti meg alapját, ez virágoztathatja fel. Ezt az 
ipart támogatni, szilárditni szövetkezett a ma
gyar nő és segítő kezet nyújtani mindazoknak, 
akik erre törekszenek.

Egy parányi virág a lobogójuk, mely alatt 
harcolnak.

Te édes, pici kis virág, mintha egy csöpp 
vér volnál abból a tiszta, bátor és nemes szív
ből, amelyből ez eszme kipattant, egv csöpp 
vér, amely izzó tüzként fut át ereinken és 
lángba borítja egész valónkat : a honszeretet 
egetkerő szent tüze.

A mit a harcban az ágyú bömbölő szava, 
süvítő golyók tüze rombolva küzd ki, e tiszta 
fényű láng, értelmet, öntudatot gyújtva akar 
most elérni.

A tévútra vezetett agg uralkodó, a ki már 
annyiszor meggyőződhetett a magyar szív ne
mes, önfeláldozó voltáról, megbízható gyengéd
ségéről, aki egyszersmind meggyőződhetett ar
ról, hogy áldozatkészsége mellett, mekkora ön
érzet, fajszeretet rejlik a szittya fajban, most 
bizonyságot szerezhet afelől is, hogy a nyílt 
jellemű, bátor, nemzetiségére büszke magyar 
férfi mellett, ott van az asszony is, aki igv 
tudja szeretni hazáját, aki egykor lelkesedő 
gyönyörrel áldozta fel a haza oltárán egy szü-

H a i d i n g e r István a vidék részéről hoz
zájárulását jelenti be Czibur Bertalan jelölésé
hez és kijelenti, miszerint azt kész minden te
kintetben támogatni, szép szavakban ecsetelvén 
a múlt szomorú tapasztalatait, ő is arra kérte 
a választókat, hogy ezen amúgy is csak átme
neti cikluson tekintsenek el a pártpolitikától, 
ne adjon tápot a lelketlen népizgatóknak s tö
rekedjenek egyhangú választásra.

Kolozsvárv Ödön szólalt ezután fel, 
aki kijelentette, miszerint ő és elvtársai ugyan 
szívesen csak függetlenségi párti jelöltet támo
gatnának, azonban ezúttal hozzájárulnak Czibur 
jelöléséhez

Majd N o v á k János dobrókai lelkész be
szélt és szintén egyhangú jelölésre kérte fel az 
értekezletet, ez által a béke minden vonalon 
helyre lenne állítva

Dr. Widder Márk, aki Czibur Bertalan 
jelölésének eszméjét csak néhány nappal ezelőtt 
hozta javaslatba, örömmel látja, mily nagyszámú 
hívei vannak már és ő helyénvalónak látná, ha 
most félretennők a politikát és csupán Czibur 
érdemei előtt meghajolva, ki a férfiú s az em
beri tökély mintaképének tekinthető, őt egy
hangúlag a kerület jelöltjévé kiáltanék ki.

Több szónok nem jelentkezvén, elnök a 
kerület jelöltjévé egyhangúlag Czibur Bertalant 
jelenti és indítványára egy 5 tagú küldöttség 
kéretett fel, hogy ezt vele tudatván, az értekez
letre hívja meg.

Ezalatt Dr. Holló Andor megnyugtatván 
a függetlenségi érzelmű polgárokat, hogy itt elv
feladásról szó sincsen, amennyiben a vezérek, 
akik között Kossuth Ferencz is van, megálla
podtak, hogy e kerületben ez idő szerint füg
getlenségi jelöltet nem állítanak.

Czibur Bertalan megérkezvén, harsány él
jenzéssel fogadták őt. Midőn az elnök közölte 
vele egyhangú jelöltetését, ő megköszönvén az 
iránta tanúsított bizalmat, elfogadta a jelöltsé
get, kijelentvén, hogy ő alkotmánypárti prog- 
rammot vall, nem kereste, soha sem ambicio
nálta a képviselőséget, de meghajolván a ke
rület akarata előtt kész a zászlóért síkra szállani.

Végül Füzessér v Tamás üdvözölte Czi
bur Bertalant, Isten áldását kérte reá s lelkére 
kötvén a kerület lokális érdekének támogatá
sát is, a választók nevében élteti őt.

Ezzel az értekezlet tárgya kimerítve lé
vén, nyomban megalakult a végrehajtó bizott
ság, melynek elnökévé Füzesséry Tamás, alel- 
nökeivé pedig Dr. Eperjesy Lajos és Dr. Kállai 
József választattak meg.

Sz luk János indítványára Gróf Sztárav 
Sándornak az értekezlet példás vezetéséért kö
szönet nyilváníttatott.

lőtt fiát s aki kéjes örömmel dobja most oda 
minden hiúságát, rangját és egybeolvadva, nem
csak a középosztály, de a legigénytelenebb 
sorsú nemebelijévcl, szembenéz még a legfé
lelmesebb hatalommal is, ha nemzete jólétét 
látja vesszélyeztetve.

Te édes pici virág, tán te érttetted meg 
mindezt a béke jobbját nyújtó uralkodóval?..

Háromszinü tulipánjelvény, te magvar 
szivben gyökeredző szerény nemzeti virág, 
tán a sok bölcs és önzetlen hazafi ténykedése, 
szózata mellett, a te gyönge virágszavad is meg
találta útját az uralkodó szivéhez, amely végre 
megérti, hogy érdemes, sőt dicsőség visszahó
dítani azt a nemzetet, amelynek ilyen fiai és 
leányai vannak.

• Maradj velünk a szent kereszt jelével., 
mondja János Apostol attól a szent hittől át
hatva, hogy a Golgotát megjárt Mester eszmé
jének világot kell hódítania.

Maradj velünk lelkesedésünk, nemzeti tö
rekvésünk, szeretet, lelki tisztaság, béke és nem
zeti fejlődés reményének örök jeléül, te három
szinü tulipán.

Kövér Ilma.

VEGYES HÍREK.
— Az uj főispán. Már lapunk múlt számá 

bán jeleztük, hogy vármegyénk főispánjává id. 
Meczner Gyula nagybirtokos neveztetett ki. Az uj 
főispán e hó 17 én városunkban is volt, amely al
kalommal egy barátságos értekezlet tartatott a kép 
viselőválasztás ügyében, mi lyen Öméltósága is részt 
vett. Ez értekezleten, amely sziikkörü volt, meg is 
történt az egyhangú megállapodás a jelölt ajánlása 
személyében, maga a főispán is hozzájárult Czibur 
Bertalannak, az ő régi barátjáuak a jelöléséhez. 
Dr. Eperjesy Lajos méltatván Czibur te vékonyáé 
get, annak adott kifejezést, hogy a jelölő értekez
let ez ajánlást magáévá fogja tenni. Majd Dr. Kál
lai József ünvözölte Meczner Gyulái itt időzése al 
kaiméból, biztosítván Öt a város szeretetéről, fel
hívta figyelmét annak intézményeire, hiányaira, a 
melyeket pártfogásába ajánlt. Meczner Gyula meg
köszönvén az előlegezett bizalmat, Ígéretet tett, 
hogy tőle telhetöleg elő fogja mozdítani a város 
érdek<‘it, Isten áldását kivánta annak minden pol
gárára. Végül Polányi Géza éltette az uj főispánt, 
régi kortársát és barátját, 8 kivánta, hogy a Gond
viselés soká tartsa meg őt friss erő s egészségben. 
Az értekezlet tagjai ezután a Barnai szállóban ebéd
re gyűltek össze, amelyen Meczner is részt vett.

— Választási mozgalmak. Végre nagymi 
hályi embert választhatunk, akit ismerünk, aki vér 
a mi vérünkből, aki közöttünk becsületben, tisztes 
ségben megöregedett. Czibur Bertalan maholnap 
40 éve, hogy közöttünk él és ezen hosszú idő ja 
varészét a közügyeknek szentelte. Valamennyien 
tudjuk, hogy a nagymihályi közkórház, e remek 
közintézménye vármegyénknek, az ö nevével úgy 
szólván össze van nőve és hogy nélküle az soha 
sem lett volna azzá, a mi. Tudjuk, hogy a város 
ügyeit mily önzetlenül védi éveken át és minden 
tettében csak a közérdek vezérli öt. — Szerencsés 
gondolat volt tehát az ö jelölése, ez lehetővé teszi, 
hogy egyhangú választásunk lesz és a kerület bel- 
békéje nem fog fel/.avartatni. A városban már len 
genek a zászlók és csak 8 nap választ el beunün 
kel a választás napjától, hisszük, reméljük, hogy 
egyhangú választásunk lesz, küzdelem esetén pe 
dig a győzelemben nem is kételkedünk. Ilallaui 
ugyan, hogy ellenjelöltek is lesznek, hogy zemp
léni Moskovitz Geyza nagybirtokos, Dr. Brügler 
Bertalan budapesti ügyvéd függetlenségi párti, a 
klenovai plébános pedig néppárti programmal lép 
nek fel, eddigelé azonban tényleges fellépés s el 
lenjelölés nem történi. — Czibur Bertalan jelölé 
sét a kerület vezető emberein kívül az Andrássy, 
Hadik Barkóczy, Sztdray grófok és Lobkovitz her
ceg uradalmai, továbbá Sulyovszky István, And- 
rássy Dénes gróf urad, kormányzója is támogatják 
és ezzel szemben kizártnak tartjuk, hogy akadjou 
jelölt, aki vele szemben a harcot felvenné.

— A központi választmány ülése. Zemp 
lén vármegye központi választmánya e hó 19 én 
ülést tartott, amely alkalommal elhatározta, misze
rint a képviselőválasztások a vármegye területén 
e hó 30 án lesznek megejtendők. A nagymihályi 
kerületben a választás az állami elemi iskola tan
termeiben 3 küldöttség előtt fog végbemenni. Vá
lasztási elnökké és egyszersmind az I. küldöttség 
elnökévé Polányi Géza kir. közjegyző, az I. kül 
dötlség helyettes elnökévé Dr. Kállai József, a II. 
küldöttség elnökévé Dr. Eperjesy Lajos, helyette
séül Dr. Kellner Mihály, a III. küldöttség elnökévé 
Frőhhch Gyula, helyettesévé Dr. Fuchs Ignácz ne
veztettek ki. A választás pontban 8 órakor fogja 
kezdetét venni. A községenkénti beosztás alkalmas 
módon haladéktalanul fog közzététetni.

— Czibur Bertalan üdvözlése. Czibur Ber
talant jelölése alkalmából többen üdvözölték, töb 
biek között Hadik Béla gróf is, aki a következő 
tartalmú sürgönyt intézte Cziburhoz : .Jelöltségé
hez őszinte szereiicsekivánatait küldi és szívélye
sen üdvözli Hadik Béla gróf.*

— Házasság. Harsányt Kálmán iró, id. 
Harsány i Kálmán m. kir. áilainpénztári főellenőr 
és neje születeti Allesz Antónia fia. husvét vasár 
napján eljegyezte Polányi Ettyt, Polányi Géza 
királyi közjegyző és. neje, született Alexy Mária 
leányát Nagymihályon. A lakodalmat e hónap 28-án 
fogják megülni.



— Halálozás. M»ly megilletödéssel és flsziute 
részvéttel értesülünk, hogy Pollacsek Néndor ga- 
tálvi földbirtokos neje f. hó 19én Hajdúszobosz
lón hosszas szenvedés után elhunyt, A jobblétre 
szenderiilt nrinő csak rövid ideig lakott vidékün
kön, mindenki azonbau tisztelte és szerette öt 
angyali szivjósága és szeretetreméltósága száll S 
igévé vált. Gyászos halála az egész környék in 
telligens társadalmát mélyen megrendítette és le 
irhatlau az általános részvét a boldogtalan és egye 
dűl maradt szerető hitvesét veszített férj iránt. A 
család a kővetkező gyászjelentést adta ki : „Pol 
lacsek Nándor mint férj, Adler Samu és neje szül. 
Fisch Etelka mint szülök, úgy a magok, mint az 
összes rokonság nevében fájdalomtól megtöri szív 
vei tudat ák a felejthetetlen gyermeknek, a jó fe
leség, unoka, testvér, sógornőnek, Pollacsek Nán- 
dorné született Adler Verának élete 23-ik, boldog 
házasságának első évében, folyó hó 19-én hosszas 
szenvedés után történt gyászos elhunytat. A meg 
boldogultnak hiilt tetemei folyó hó 20-án délután 
3 órakor a helybeli izr. temetőben örök nyuga
lomra helyeztetni. Hajdúszoboszló 1906. ápril 19. 
Áldás és béke poraira !“

— A szobránczi kerületben Gróf Sztáray 
Sándorba egyedüli képviselőjelölt. A lapokban 
megjelent ama hir, hogy e kerületben Csuha Isi 
ván függetlenségi programmal fellépett, minden 
alapot nélkülöz.

— Főúri házasság. Gróf Hadik Béla, Zeinp 
lén vármegye volt főispánja és utóbb Kassa város 
képviselője, husvét vasárnapján jegyet váltott őr 
gróf Pallavicini Ede v. b. t. t. és neje Mailáth 
Etelka grófnő leányával, Stefániával.

— Vármegyei közgyűlés. Zemplénvármegye 
közönsége az alkotmányos élet helyreállítása után 
e hó 19 én tartotta meg Dókus Gyula alispán el
nöklete alatt rendkívüli, illetve reudes közgyűlését 
is. Első sorban kihirdettetett az országgyűlés ősz 
szehivását elrendelő királyi kézirat, amelyet a köz 
gyűlés hódoló tisztelettel tudomásul vett. Majd ol 
vastatott a belügyminiszter rendelete, amolylyel a 
vármegye tisztviselőit állásaikba visszahelyezte. El
határoztatott továbbá, hogy a vármegye egy uj és 
céljainak megfelelő megyeházat épittet. Végül meg 
állapította a közgyűlés SplUenberg Barna árvaszéki 
ülnök és Mándy István tb. főszolgabíró nyugdiját, 
meghízván az alispánt a megüresedett állások be
töltése iránti intézkedéssel. A közgyűlésen az al
ispánt és a tisztviselőket zajos ovációkban része 
sitctték.

— Demkó Kálmán nyílt levele. Ur. Denikó 
Kálmán, a kerület volt képviselője nyílt levélben 
búcsúzott el választóitól, levelében beszámol politi
kai ténykedéséről és örömének ad kifejezést, hogy 
végié a kibontakozás sikerült. Bejelenti, hogy ez 
idő szerint mandátumot nem vállal és búcsút mond 
választóinak, akiknek jóindulatába ajánlja magát.

— Értekezlet. Petrovics József falragaszo
kon hívta egybe a kerület független választópol
gárait e hó 22 én a Strömpl szállóban tartandó ér 
tekezletre

— Gyászjelentés. Beck Henrikné született 
Roth Nina és férje Beck Henrik gyermekeik 
nevében is, Roth Hermán, Roth Mór, Dr. Fon 
Antal és Fon Stefánia szomorodott szívvel je
lentik felejthetetlen édes anyjuk, anyósuk, il
letve nagyanyjuk özv. Roth Salamonná született 
Friedman Teréz f. évi április hó 21-én délelőtt 
9 órakor életének 73-ik évében hosszas szen
vedés után történt elhunyták A megboldogult 
földi maradványai folyó hó 22-én délelőtt 10 
órakor fognak örök nyugalomra tétetni. Kegy
esebb, 1906. április 21. Áldás és béke poraira !

— Uj orvos. Dr. Löwy Henrik egyetemes 
orvostudor május havában Nagymihályban orvosi 
működését megkezdi.

— Csatornázás. Éveken át rágódtunk e kér 
dét en. Sulyovszky István fáradságot nem ismerve 
hosszú időkön keresztül tanulmányozta a város csa 
tornázását, terveket készíttetett és ez.' k alapján 
óriási áldozatokkal a múlt évben a város utcáit 
szabad csatornákkal láttuk el. Sajnos, azon a munka 
oly gyeire, hogy maholnap a legtöbb helyen újra 
kell építeni mindent. A legelemibb követelmények
nek sem felel meg a kivitel. A viz úgyszólván 
mindenütt megáll, lefolyása nincs és kloákák gyűl- 
helyévé vált. Aki erről meg akar győződni, tekintse 

meg a Sulyovszky utca csatornázását a Dr. Kállai 
József féle és a Kossuth Lajos utcáét a Landesman 
\ ilmos féle ház előtt. Szigorú vizsgálatot kell in
dítani, kit terhol a felelősség, fennforog e gondat 
lanság, mert a közpénzekből elköltött 20000 koro 
uának nem az volt a célja, hogy legszebb utcáink 
a piszok és fertőző anyagok gyulhelyévé váljanak 
és ez által megfertőzzék a levegőt.

— Táncztanitás. Tasnády Gyula oki. tánc
tanító, a kit városunk közönsége itteni szerep
léséről előnyösen ismer, f. évi május hó 1-én 
városunkba érkezik s itt megkezdi tánctanitá- 
sait, a mire felhívjuk az érdeklődők figyelmét.

— Aki egészségét fentartani akarja, legyen
• lovigyázalos iniudeiinapi élvezet cikkeinek meg 
választásában. Ezek közölt első helyet foglal a 
bab- vagy gyarmatk&vé, 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 elterjedi és ked
velt Kneipp maláta kávéjához csakis a legjobb 
malátát használja fel, melynek azonkívül még egy 
sajátos eljárás utján oly kimondott gyarmatkávé 
izt kölcsönöz, hogy ezt a malátakávét tényleg mint 
a h gizletesebb pótlékot, nemkülönben mint egye 
dűli pótlást a gyarmatkávé helyébe lehet ajánlani. 
Elsőrangú szaktekintélyek megvizsgálták és ki pró 
hálták a Kathreiner féle Kneipp maláta kávét, s 
kitűnő véleményt .adtak róla. Legutóbb XIII. Leó 
pápa ismert udvari orvosa, Lapponi dr. igy irta : 
,Az ön ismert hírnevű Kathreiner féle Kneipp 
maláta kávéja mind azon főtulajdonságokkal bir, 
melyeket ínyencek és orvosok a gyarmatkávénak 
egy jó pótlékától megkívánhatnak. Hozzá teszem, 
hogy az ön malátakávéjának használata közöttünk 
mindinkább elterjed?1 Bár mindenütt ez az eset 
forogna fenn, s minden gondos háziasszony csa
ládja üdvére az egészséges, jóízű Katbreinert hasz
nálná fel naponta. A bevásárlásnál azonban nem 
csak egyszerűen maláta kávét kell kérni, hanem 
a Kathreiner név is különösen hangsúlyo
zandó, és ügy elemmel kell lenni arra, hogy a 
valódi Kathreiner féle Kneipp maláta kávé a zárt 
eredeti csomagokban szolgáltassák ki.

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

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

Felelőn Rzerkesztő: Dr. Kállai József. 
Kiadóhivatalt művezető: Lándai József.

Hirdetések.
Bor eladás.

Saját termésű VINNAI BORAIMAT lite
renként 40 kr.-jával, s 1901. évi ASSZÚ 

OYÓGYBOROMAT félliterenként 2 frt 50 

krajcárjával árusítom.
WIDDEF. BÉLA.

Eladó ház.
A Kossuth Lajos-utcza 64. 

szám alatt levő ház(aGrosz-féle 
palota tőszomszédságában) sza
bad kézből azonnal eladó. Bő
vebb felvilágosítást levélileg 
nyújt özv. Szabó Istvanne

KASSA, Vám-utcza 4.

Eladó ház.
A néhai Papp Gyula-féle ház, belső

séggel és a hozzátartozó szántóval eladó. 
Ajánlatokat elfogad TAHY ENDRE vár
megyei aljegyző Ungvári.

FÉLD HENRIK
= SZOBA- i • CZIMFESTÖ

NAGYMlHÁLiY, Kossuth bajos utcza.

Van szerencsém Jíagymihály és vidéke 
n. é. közönségét tisztelettel értesiteni, hogy 
Jíaggmihálgon, mint

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

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

JCiváló tisztelettel

Féld Henrik.

Szabó Andrásné 
az ungvári m. kir bábaképző-intézetben 

kitűnő sikerrel végzett 

okleveles szülésznő 
lakik:

Nagymihály. Kazinczi-utcza 37. szám.

KE1L-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer ... —
—............... — puha padló számára.

Keil-fé,e viaszkenöcs kemény padló számára. 
IWk**  fehér ..Glasur- fénymáz 90 fillér. 
Keil-fe,e arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-fe"‘ szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

G-LÍTOK: özednél

Nagymihályon. ==

BERKOVICS A. LIPOT
kézmü-, úri- és női-divatáru üzlete

NAGYMIHÁLY, KOSSUTH LAJOS-UTCZA.

Van szerencsém a nagyérdemű kö
zönséget tisztelettel értesiteni, 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 diszek 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. LIPOT.



Üzlet megnagyobbitás

STEINDLER ETELKA
---------- úri- és női-dlvatáruháza Nagymihály. .......-

A főváros mintájára berendezett divatilzletében elő
állított munkák és dús választékú raktára folytán a leg
kényesebb ízlésnek is képes megfelelni, úgy bogy ma már 
bármely nagyvárosi czéggel bízvást felveheti a versenyt.

FIGYELEMRE MÉLTÓ! Eredeti modellek angol és 
párisi női kalapokban és sp'ortsapkákban, női fehérnemilek, 
jouponok, kötények, zsebkendők, újszülött kelengyék, se- 
lyemdiszek, csipkék, gouvre fodrok, övék, ridiciilök, női 
gallérok, nyakkendő újdonságok, még eddig nem létezett 
választékban. — Valódi amerikai fűzők. pécsi keztyfl ktl- 
lönlegességek dús választékban, állandó nagy raktár férfi- 
fehérneműikben és pipereczikkekben. — Minden VOVÖ, aki 
10 korona bevásárlást eszközöl, ingyen kap egy művé
sziesen kidolgozott arczkép nagyítást.

Szives támogatásért esd
STEINDLER ETELKA divatáruháza Nagymihály.

p----------------EICHENBAUM LIPÓT
== BVTOE-AJHVHA.ZjíL - ....
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, seoessiós és egyéb másnemű stilszerü bú
torok a legkényesebb Ízlésnek is teljesen megfelelőleg csinos 
és izlésleljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók. 

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

íButor renoválások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

m fi
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Goldstein Jakab Goldfinger József és Henrik
NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utcza 7. szám.

......................................... templom- és szobafestő ...................... ...

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad mindennemű

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

árak mellett. —

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.

'A*

1

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- 
jutányosabban nálunk kaphatók.

A nagyérdemű közönség szives támogatását kérik

kiváló tisztelettel

Goldfinger József és Henrik.

VOZérSZÓl Műiden darab szappan a Schicht névvel.
* tiszta és ment káros alkatrészektől. ==

Schicht-szappan!
(Szarvas vagy kuloaazappan)

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

25.000 koronát fizet Sohioht György cég 
Aussigban, a ki bebizonyítja, hogy szappana 
a „Schicht* 4 névvel káros keveréket tartalmaz.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH 
ntidHp.at, V4o.l.lcOrút 80, 

•!<■> ■ latlaU^aaakk tat Miatt .ja.KataMu 

Locomobil és gőzcséplőgépek,
L ,tű.«M7/.'.O.adkL *<*M**Wi. lekor.-oMfMk, 
A tl.a«t.-roetdk, konkolyoaók, kaaedlé. éa arttóateak, 
& korOB*k- «or»ot«t*»ok, Pl.net Jr.

ke.aiök, oioo.kav.f4k, ré.av«(.k, kukorica, 
moneolók, darálók, OrMmalm.k, Hínárnál J
ao.M ekék, 0- a. 8 <aau .kik é. minden A

egyéb taadaadfl (a.ek.

Nyom. Landeamen B. köQyv.yomdájábM

Pl.net

