
Wagymlhály, 1906. Julim 26. 3X. ezáaao.. XX. évfolyam.

Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADAL1I HETILAP.

meg-itelek- MiN-PErr cstrTöRTöKö isr.
szerkesztőség:

Hova a lap ozellemi rónáét illotő minden 
köalomény intézendő :

Kyuth LaJOB-ntozfc 34. axám.

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

-■ Egy**  *«*»»»  ára 20 fii.

Késiratok nem adatnak viaasa. 
Hérmentetlen levelek tiem fogadtatnak el. 
=E Nyilt-ter aoronkint 40 fll. - r.-

iiadohivital:
Hova aa olAfisatéeok, hirdetési és nyílttól 

díjak küldendők :

Legyünk praktikusok.
A proletariátus egyre növekedik nálunk, 

napról-napra több azoknak a szerencsétle
neknek a száma, akik kenyeret, munkát, 
foglalkozási kört kérnek tőlünk, mert az a 
munkakör, amelyre a képesítést megszerez
ték, már be van töltve. •

A proletáriátus kérdése föltétlenül egy 
másik kérdés fölvetödésével is jár. Ez a má
sik kérdés a pályaválasztás kérdése. Az ilyen 
nagyhorderejű kérdések taglalásánál, ame
lyek életbevágónk, mindig a gyakorlati ered
mények és tapasztalatok érveit kell figye
lembe venni és sohasem az elméleti argu
mentumokat, bárminő szépek és tudósok is 
legyenek egyébként ezek. A pályaválasztás 
kérdésénél pedig mit mutatnak a gyakor
lati eredmények? Ha szét nézünk azon a 
szellemi proletáriátuson, amelyet az utolsó 
évtizedben a mi iskoláink termeltek, meg 
kell döbbennünk az elénk táruló képen.

Az iskola produktivitása itt valósággal 
abban merült ki, hogy egész generációkat 
nevelt — az éhenhalásnak.

Méltóztassék csak megfigyelni azokat 
az életpályákat, amelyekhez az utat éppen 
az iskola jelöli meg. Ezek az életpályák csupa 
nyomorúsággal intenek felénk; gond, ve- 
sződség, nyomor jelzik a pályák mértföld- 
köveit. Nem akarunk e cikk keretében a bi
zonyító példák egész rendszerével szolgálni.

TARCZA. 

Oh, a vasárnap...
Etelka, a masamód leány bájos jelenség 

volt. Ha végiglejtett rövid, sötétkék szoknyájá
ban az utcán, bizony mindenki megfordult utána. 
Kacéran forgatta fejét jobbra-balra, ajkai körül 
mindig incselkedő mosoly játszadozott. Bubá
jának fodrai meg-meglibentek s ilyenkor a bol
dog utána törtető, mert ilyen mindig akadt, a 
világ legszebb bokáit pillantotta meg. Rózsaillat, 
tavaszi fuvalom kisérte minden lépését, az ifjú
ság minden kedvességével kárpótolta a termé
szet, talán azért, mert a földi javak tekinteté
ben mostohán bánt vele.

Bizony mostohán bánt vele a sors anya
giakban. Páholyba illő termetével napról-napra 
a párizsi utca egyik szűk és rosszul világitott 
kis kalap-üzletében görnyedt és bársonypuha 
kezecskéivel az egyszerű szalmaformákból ör- 
döngős ügyességgel a legújabb divatu kalapo
kat varázsolta elő. A kalapok egymásután ké
szültek el s Etelka ujjainak gyorsaságánál csak 
társnőinek nyelvei voltak szorgalmasabbak.

— Tudjátok, hogy Lenkét ott hagyta a vas
utas, újságolta a vöröshaju Gizi. No persze, majd 
bolond lesz minden este színházba cipelni az 
ártatlanságot. Jó, ti nem is tudjátok hi hi hi, 
Lenke csak úgy akarta szeretni, ha színházba 
viszi minden este. Először színház, azután sze
relem ... a többiek hangos kacagással kisérték 
társnőjük trágár beszédét, csupán Etel dolgozott 
anélkül, hogy ráhcderitett volna a fecsegésre. 

csak épen a mindennapi élet szembetűnőbb 
példáit idézzük, hogy egy csekélyke, de an
nál intenzivebb fénysugárral rávilágítsunk az 
iskola által megjelölt és mintegy ránk kény- 
szcritett pályák hiányaira.

Ott vannak a túlzsúfolt orvosi, ügyvédi 
s hivatalnoki pályák.

Nem akarunk beszélni a tanítói s ta
nári pályákról, a melyekről köztudomású, 
h°gy egyetlenegy megüresedett tanítói vagy 
tanári kathedrára százszámra akad pályázó.

Ha szétnézünk azon a szellemi prole
táriátuson, amelyet az utolsó évtized ter
melt, ijedten kell kérdeznünk, hát milyen 
pályát kell választania az életküzdelembe in
duló ifjú nemzedéknek ? Nos, erre a kér
désre megvan a felelet magában a kérdés
ben. Csak, ezeket a pályákat nem szabad 
választani. Van ezeken az élethivatásokon 
kívül a megélhetési utaknak, pályáknak egy 
egész csatorna-hálózata, amelyeken mind a 
boldogulás révébe juthat az ember.

A pályák megválasztása dolgában ta
lán nem árt, ha kissé tanulmányozzuk azon 
országok viszonyait, ahol nincs proletáriá
tus, vagy ha van is, de'nem jöhet számba. 
Nem kell tulmenni a kontinensen, itt van 
Németország. A németek praktikus érzése 
nem tűri azt, hogy éhenhaló orvosok, pá
lyázati reménységek sovány malasztján élő 
tanítók, hivatalnokok tapossák az egymás 
tyúkszemét akkor, amikor annyi tisztes pálya

— Azután minden este színházba mentek ? 
kérdezi kíváncsian Maca, a fekete szemű skor
pió, ahogy társnői nevezték.

— Hát persze, hogy mentek.
— Aztán színház után minden este . ..
Nem folytathatta tovább, mert a leányok 

éktelen kacagásba törtek ki. S mikor lecsende- 
sflltek valamennyire, akkor tette hozzá nevetve 
Maca: Mutass be annak a fiúnak.

A téma különben mindig egy volt, a lá
nyokat más nem is igen érdekelte.

Etel végighallgatta a sok komiszságol nap
ról napra. Elég volt egv kétértelmű szó, hogy 
belepiruljon. A társalgásba soha sem vegyült. 
Pedig érdekelte a dolog, nagyon érdekelte. A 
bűnös és bűnsejtő szavak egy-egy sikamlós ré
szénél vérének minden atomja mozgásba jött, 
vágyakozott valami ösmeretlen, földöntúli bol
dogsággal eltöltő érzés után . . . Szeretni akart. 
Czte, kergette a vére, formás keble lázasan pi- 
hegctt az andalítóan édes gondolatra is, szere
tett volna ilyenkor felugrani s szaladni mesz- 
szirc. Ez azonban nagyon problematikus dolog 
lett volna. Az öreg főnök nő a legnagyobb szi
gorral bírált el minden igazolatlan mulasztást, 
s ha ugv vesszük a dolgot, amint van, az ilyen 
eltávozást bizony a legnagyobb mértékben iga
zolatlannak lehetne minősíteni.

Etel hát nem ugrott fel ilyenkor, hanem 
tovább fodoritotta a virágszirmokat s azok mint 
ha átérezték volna az ő gondolatait, kéjesen 
ölelkeztek össze s tapadtak rá a kalap szalma
fonadékára.

Lapunk mai az Ama 4 oldalra terjed. 

van, amelyen igen jól boldogulhat az em
ber. Ott van az ipari pályák légiója, a gaz
dasági és kereskedelmi foglalkozások ezer
féléje. A német józan gyakorlati érzékkel 
felismerte e pályák uj kincsesbányáját s fe
léje terelte a maga uj generációit. Ott van 
követendő példának a britt szigetország, a 
hatalmas Anglia. Vájjon min alapult állam
polgárainak jóléte s önnönmagának is ha
talma, ha nem azon, hogy az ipari és ke
reskedelmi ágak fontosságát felismerte. Ha
nem mi úrhatnám nemzet vagyunk. Nekünk 
derogál az, hogy fiainkat iparosoknak vagy 
kereskedőknek neveljük. Minket elkápráztat 
az üres cim, a foglalkozások úri máza és 
nem jut eszünkbe, hogy mikor ezek elnye
résére buzdítják fiainkat, akkor voltaképen 
eljegyezzük őket a nyomorúságnak.

Az állam, a társadalom karöltve a szü
lőkkel igyekezzék praktikus pályák felé te
relni az ifjút, akkor sok olyan nagy kérdés 
is meg volna egyszerre oldva, amelynek a 
megoldása ma magára az államra is súlyos 
feladatokat ró. így ezek közül való az is, 
hogy miként is lehessen kielégíteni a sok 
éhes diplomás embert?

A pályaválasztás nehéz kérdéseinél te
hát csak az lehet az egyetlen okos Útmu
tatás, ha oda irányítjuk ifjúságunkat a gya
korlati életpályák felé. Legyünk praktikusok !

A holnapi nap, a holnapi délután motosz
kált állandóan fejecskéjében.

Az üzletből igyekezett haza, tegnapelőtt 
történt, egyszer csak a kerepesi-ut sarkán hozzá 
csatlakozott egy hosszú fekete bajuszos fiatal 
ember s felajánlotta kíséretét. <5 elfogadta. Hogy 
is ne fogadta volna el, hisz oly szép fiú volt és 
finoman szólott hozzá. Együtt mentek haza. Az 
est ráborult az utcára s ők még mindig sétál
tak. Az ifjú karonfogta és eszményi dolgokat 
suttogott a fülébe csókról, ölelésről, lánggal égő 
végtelen szerelemről, soha sem múló boldog
ságról. Szinte bódultnak érezte magát, mikor 
ugv kilenc óra tájban befordult a ház kapuján. 
Fülébe csengett ezerszer a sok, minden földi 
boldogságot magába rejtő szó, a szerelmi vá
gyakozás megrészegi tette .. . Holnapra Ígért ta
lálkozót neki. Holnap vasárnap lesz. Együtt tölt
hetik a délutánt. Jaj, haszontalan kis tücske, el
vétette a puha selyem darabot s a gonosz kis 
jószág megsebezte bársonyos kezét. Máskor pi- 
tyeregve panaszolta cl társnőinek az ilyen apró 
kis balesetei, most egy szót sem szólt, mohón, 
kidülledt szemekkel nézte, miként bugygvan ki 
piros vére a szúrás helyén és folyik végig hó
fehér kezén. A holnapi napra gondolt s — mé- 
lven elpirult.

* •«
Meleg májusi délután volt. Etel világos

zöld batiszt ruhájában maga a tavasz volt, fia
tal, szép és szerelmes.

Géléi, igy hívták a lovagot, már ott várta 
a villamos megállónál. Mosolyogva közeledett 
feléje, szemük a viszontlátás pillanatában köl-



VEGYES HÍREK.
— A városházából. Walkovszky Béla vá

rosi bíró a pénzügyminisztérium által ellenőri ál
lásától felmentetvén, augusztus hó I-én veszi át az 
elöljáróság vezetését.

— Blrtokeladás. Boronkay Györgyné falkusi 
birtokát, mely 400 hold rét és szántóból áll, 400 
ezer koronáért eladta. A falkusi, berettői és lazo- 
nyi gazdák alkudoznak most e birtokra.

Orosz Ignácz és Schreiber Jónás megvették 
Silber Zakariás mezölaborci birtokát 480.000 ko
rona vételárért.

— A csendőrség eddigi laktanyájából kiköl
tözött és állomáshelyét az Andrássy Dénes utcán 
lévő Czuprák-féle házba helyezte át.

— Az Ipartestület közgyűlése. A nagymi- 
hályi ált. ipartestület f. hó 22-én a városháza nagy
termében Dr. Kellner Mihály ügyvéd, iparbiztos el
nöklete mellett közgyűlést tartott, melyen az elnöki 
állásra Kolozsváry Ödön, alelnökké Kozma And
rás, számvizsgálókká pedig Malatinszky László, 
Srega József és Buzay Gusztáv választattak meg. 
Meg kell e helyütt emlékeznünk Malatinszky Lász
lóról, az ipartestület volt elnökéről, kinek az ipar
testület fejlesztése körül kiváló érdemei vannak és 
akit a mostani elnökválasztáson csak azért mellőz
tek. mert kijelentette, hogy az elnöki állásra nem 
reflektál.

— Uj részvénytársaság. Miiller B. és Fiai 
sörgyára, mint értesülünk, részvénytársasággá fog 
átalakulni. Miután a vállalat jövedelmezősége két
ségen felül áll. biztosra vehető, hogy a részvény
jegyzés sikerrel fog járni. A megalakulandó rész
vénytársaság az üzemet nagyobbitani fogja.

— Újítás a helybeli postahivatalainál. A 
helybeli m. kir. postahivatalnál a táviratok feladá
sát illetőleg f. évi július hó 25-étöl kezdve uj be
osztás lépett életbe. Ezek szerint a táviratok hét
köznapokon a nyári idényben, vagyis április 1-től 
szeptember 30-ig reggeli 7 órától esti 9 óráig; a 
téli idényben, vagyis október 1-töl március 31-ig 
reggeli 8 órától esti 9 óráig megszakítás nélkül fel
adhatók. Vasárnapokon reggeli 7 órától délelőtt 11 
óráig és délután 2—3-ig lehet táviratokat feladni. 
A táviratok feladása kizárólag a postaépület kór
ház-utcai bejáratánál történik.

— Nagymihály! küldöttség a pénzügymi
niszternél. Megemlítettük már, hogy nemrégiben 
itt jártak nálunk Mauks Endre kir. pénzügyigazgató 
és Dr. Marossy Kálmán fogalmazó, s a városi elöl
járósággal egyetemben elhatározták, hogy figyelem
mel arra, miszerint Nagymihály város az utóbbi 
években nagy mértékben fejlődött, lakossága sza
porodott. ennélfogva javasolni fogják Nagymihály 
város területén az italmérési engedélyeknek három
mal való szaporítását. Mi az italmérési engedélyek 

csönösen megvillant, összetalálkoztak gondola- I 
taik. Karon fogta a leányt, az rámosolyodott s 
megkérdezte :

— Sokáig várakoztattam ?
— Oh, Etelka, magára várakozni már ma

gába véve boldogsági
— Maga bókol, hová menjünk?
— Nézze Etelkám, felülünk itt a villamosra 

és átmegyünk Budára a Kutyavillához.
— A Kutyavillához? kérdezte Etel meg

lepetve, — hát az micsoda?
— Budafok mellett, a Duna csobogó habja 

mellett, egy ideális szép helyen fekvő halász
csárda. Ez a hely maga a szerelem. S — foly
tatta kacagva — a legpompásabb halászlé ott 
kapható.

Etel mosolyogva hallgatta, hogy mily el
ragadtatással beszél szerelmese, igen, szerel
mese — a halászcsárdáról.

— Jaj, az messze lehet, nekem legkésőbb 
féltizre otthon kell lennem, onnan pedig nem 
hiszem, hogy visszajöhetnénk akkorára.

— Akár kilencre is, ha úgy akarja.
— Igazán ?
— Igazán drágám — s egészen magához 

vonta a bájos leánykát.
A döcögő villamossal nem törődtek, a ki

felé igyekvő emberek lökdösését, taszigálását 
nem érezték, észre se vették, ők csak egymást 
nézték szüntelen. 

szaporítása ellen könnyen érthető és kézen fekvő 
okokból lapunk hasábjain már állást foglaltunk, 
most pedig a nagymihályi vendéglősök és korcs
marosok elhatározták, hogy küldöttséget menesz- 
tenek a pénzügyminiszterhez avégböl, hogy a pénz
ügyigazgatóság javaslatát ne tegye magáévá és a 
három uj italmérési engedély kiadását ne engedé
lyezze. A küldöttséget, melynek tagjai Bárnál An
dor. Bucsinszky Lajos. Rosenbtum Samu ésStrömpl 
Gábor, Czibur Bertalan orsz. képviselő vezette f. 
hó 25-én a miniszterelnök, mint pénzügyminiszter 
elé, aki a küldöttséget igen kedvezően fogadta és 
megígérte, hogy az ügyet annak elintézése elölt ta
nulmányozni fogja.

— Hangverseny. F. hó 24-én tartottta Lányi 
Géza a budapesti Népszínház és Blaháné cimba
lomművésze a Barnai-szálló nagytermében Sajó Ist
ván a Magyar színház tagja közreműködésével fé
nyesen sikerült hangversenyét. Nagyszámú és elő
kelő közönség hallgatta végig Lány i Géza művészi 
cimbalomjátékát és Sajó István nagyterjedelmü, 
csengő baritonhangon előadott énekszámait. Taps
nak és újrázásnak se vége, se hossza nem volt, 
miért is a közóhajnak engedve f. hó 26-án a hang
versenyt megismételték. Ezúttal is szépszámú kö
zönség gyönyörködött az előadók művészetében és 
a hangversenynek mindkét alkalommal jelentékeny 
erkölcsi és anyagi sikere volt.

— Postagyüjtőhely Nagymihályon. Mintegy 
másfél évvel ezelőtt a községi elöljáróság kérvényt 
nyújtott be a kereskedelemügyi minisztériumhoz 
postagyüjtőhely felállítása iránt. Ezen közóhajtás
ból fakadt kérelem az akkori zavaros politikai vi
szonyok miatt teljesíthető nem volt. Minthogy a 
postaépület a város központjától, ahol a tulajdon- 
képeni forgalmat bonyolítják le, meglehetősen tá
vol esik és igy .különösen a kereskedelemre fölöt
tébb hátrányos, a postagyüjtőhely felállítása iránti 
óhaj ma aktuálisabb, mint valaha volt. Az illeté
kes hatóságok figy elmébe ajánljuk, hogy ezen mind
untalan felhangzó kivánalom teljesítése érdekében 
egy postagyüjtőhely felállítása iránt a kezdeményező 
lépések minél előbb megtétessenek.

A homonnai kir. tanfelügyelői kiren
deltség vezetőjének állásától történt felfüggesztése 
folytán a közp. kir. fanfelügyelöség vezetője aként 
intézkedett, hogy a kirendeltség területéhez tartozó 
homonnai. szinnai és sztropkói járások iskolai ha
tóságaitól érkező hivatalos levelek átvételével Ugray 
Lajos homonnai áll. felsőkereskedelmi és polgári 
iskolai tanárt bízta meg. ki a leveleket felbontja, 
beiktattatja, az irattár elöaktáival felszerelteti s igy 
küldi át feldolgozás végett a központnak. Figyel
meztetésül közöljük a kirendeltség területéhez tar
tozókkal, hogy hivatalos beadványaikat saját érde
kükben ezentúl is csak a kirendeltség címére intézzék.

— Arató ünnep. F. hó 22-én vasárnap ün
nepelték Weinbergcr Dezső aratói Komonya pusz-

A villamostól gyalog igyekeztek a csárda 
felé. Annyi édes mondanivalójuk volt egymás
nak. Géléi beszélt magáról, beszélt a változás
ról, amin egy nap alatt, mióta Etelt ősmerte, 
keresztülment.

A leány boldogan hallgatta az ifjút s sze
relmesen simult hozzá.

Alkonyodul kezdeti, mikor a csárdából ki
indulva sétálni indultak a part felé.

— Drágám, késő lesz, nem kapunk villa
most, nem érünk be a városba.

— Kapunk, kapunk, ne türelmetlenkedjék 
édesem, nem késünk le. Átkarolta a leány de
rekát, hosszú, szerelmes csókot nyomott az aja
kára s úgy maradtak összeölelkezve sokáig.

Az esti szellő végigsepert a parton a fü
vek enyhén bólogattak a szél megjelenésére, a 
folyó habjai lágy locscsanással verődtek a part
hoz, szerelmes dalokat suttogva a fövénynek.

A pár egy füzes bokor tövében telepedett 
le pihenni. Szó nélkül ültek egymás mellett. Már 
mindent elmondtak egymásnak. Gondolatuk egy 
volt, szerelni, szeretni, vég nélkül szeretni. Az 
ifjú egész közel húzódott szerelmeséhez, ölelő 
karjai körül fonták a leány derekát, ajkaik újra 
meg újra találkoztak, szivüket egy leküzdhe
tetlen vágy ragadta meg, keblük pihegett, sze
mükre homály borult s úgy maradtak ott so
káig, nagyon sokáig. Iliás. 

tán az aratás befejezését. Vig ének és zeneszóval 
jöttek a földesur elé. hogy őszinte szerencsekivá- 
nataik közepette régi szokás szerint átadják a buza- 
kalászokból font, virágokkal és szalagokkal ékes 
koszorúkat. A földesur megköszönve szives figyel
müket. magyarosan megvendégelte őket és lakoma 
után vígan folyt a tánc a késő esti órákig.

— Tanulmányút. A Sárospatakon rendezett 
továbbképző tanfolyam hallgatói, mintegy 40-en, 
az intézet igazgatója Hódossy Béla s több előadó 
tanár vezetése mellett f. hó 26-án városunkban 
időztek. Az állami iskola tanítótestületének néhány 
tagja fogadta a 10 órai vonattal érkezőket. Az 
állomással szomszédos Landesman-léle gőzmalmot 
és villanytelepet tekintettük meg, hol Oppitz Sán
dor és a malom tulajdonosa adtak kimentő felvi
lágosításokat. Úgy a malom modern berendezése, 
mint a villanytelep igen szép. Innen a Petrovits 
József kályhagyárát láttuk, hol a tulajdonos és 
munkásai az agyagmunkák különféleségeit mutat
ták, igy a kályhacserép formálását, korongozást, 
az edénymázt s az evvel való fedést, majd az ége
tést. — Tizenegyre járt az idő, mikor elértük jól 
fölmelegedetten a Mathiász József kísérleti szőlő
telepét, hol Mathiász s kedves neje a tanítónők s 
óvónők társaságában igazi magyar vendégszeretet
tel látták el az érkezőket. Csendül a pohár s vig 
falatozás mellett, jó árnyékban pihentük ki az ut 
eddigi fáradalmait. A mulatozást mihamar a ko
moly munka váltja föl ; Mathiász József előadást 
tartott a szöllö életéről, a deriválás s hibridizálás- 
ról. A majdnem egy és fél óráig tartó szép s ta
nulságos előadást a hallgatók megéljenezték. Meg
tekintvén a szép telepet, aztán a „Csillag" szálló 
termeibe vonultunk s rövid jó ebéd s a Müller 
sörgyár által a vendégek tiszteletére adott kiváló 
jó minőségű „Udvari sör" elfogyasztása után a 
Miiller B. és Fiai tulajdonát képező sörgyárat s 
az épen akkor végzett főzést láttuk. A sörgyár mo
dern berendezésű, óriási nagy pincéje, mely 2(X).(XX) 
koronán felüli összeget emészt föl, most van be
fejezés alatt. — Négy órakor fölmentünk a Győrke- 
hegyre s megláttuk a Gróf Sztáray mauzóleumot, 
majd a hegyről elterülő szép vidékben gyönyör
ködtünk s hallgattuk Oppitz Sándornak a környék 
földrajzi és történelmi ismertetését. Innen az ugyan
csak a gróf tulajdonát képező s gőzerőre beren
dezett téglagyárat szemléltük meg, hol Kiss Fe
rencz téglagyári felügyelő szolgált szívesen a föl- 
világositásokkal. — Hatra jár, s int az óra búcsú
zóra. Egy kellemesen s hasznosan eltöltött nap 
emlékét viszik magukkal kedves vendégeink. L.

— Anna-bál Szobráncon. A szobránci gyógy
fürdőben a fürdő igazgatósága f. hó 28-án Lányi 
Gyula zenekarának közreműködése inellett a fürdő 
nagytermében táncestélyt rendez.

— A rendőrség figyelmébe. Az asphalt- 
járda tisztántartására tudtunkkal szabályrendelet is 
létezik, mégsem ügyelnek arra, hogy az ne csak 
papiroson legyen meg, hanem az a lakókkal szem
ben végre is legyen hajtva. Ha egy idegen vető
dik városunkba, valósággal megbotránkozik azon, 
hogy micsoda por és piszok fedi asphaltunkat, a 
mit egy kis jóakarattal és néhanapjában való lo
csolással el lehetne kerülni. A rendőrök, a kiknek 
amúgy sincs sok dolguk, mindezekre ügyelhetné
nek. — Még egy másik dologra is kitérünk, neve
zetesen arra, hogy a mostani rekkenő hőségben, 
midőn az emberek az esteli órákban az utcán hús 
levegőt akarnak magukba szívni, egyszerre a le
hető legkellemetlenebb szag üti meg orrunkat, mert 
az árnyékszékekből az ürüléket már fél 10 órakor 
kezdik meg szállítani. Ezen tarthatatlan állapot miatt 
sürgős orvoslást kérünk a városi elöljáróságtól. Te
gye kötelességévé a szállítóknak, hogy esti 11 óra 
előtt az utcán ne mutatkozzanak.

— Koch I. szabásztanár, ki itt tartózko
dása alatt a Sulyovszky-utca 7. szám alatt rende
zett tanfolyamán kitűnő sikerrel oktatta nagyszámú 
hallgatók előtt a női ruha szabászatot s igy a házi 
ipar fejlesztése körül kiváló érdemeket szerzett, a 
mai napon fejezte be tanfolyamát. Több oldalról 
szerzett meggyőződésünk alapján Koch szabász
tanár alapos és lelkiismeretes oktatásáról dicsérő
lég emlékezünk meg. Az ügyes feltaláló találmánya 
a női ruha szabás megtanulását gyorsan elősegíti 
és módot nyújt sokaknak, hogy olcsó díjért kenye
ret kereshessenek.



— Kis gyermekek gyakori sírása, hirtelen 
felébredésük, úgymint más beteges állapotok is, 
Dr. Lutze A. egészségügyi tanácsos szerint nem 
ritkán utóhatások, ha anyák és dajkák az erősen 
izgató gyarmatkávét isszák. A legkevesebben tud
ják ezt, s azért jó a figyelmeztetés erre az okra. 
A Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé gazdag pót
lása által nemcsak finomabb és izletesebb lesz a 
kávéital, hanem a gyarmatkávé káros tulajdonsá
gai majdnem teljesen eltüntetnek. Anyák és dajkák 
még jobban tennék, ha a Kathreiner-féle Kneipp- 
maláta kávét teljesen tisztán innák, amely az egész
séget előmozdítja, táperős, vérképző és fűszeres, 
kávéhasonló íze által nagyon jól Ízlik. Azonban 
csakis valódi Kathreinert szabad használni, zárt 
eredeti csomagokban, mert csakis ez nyújt biztos
ságot a tisztaságról. A bevásárlásnál kérjünk tehát 
„Kathreinert" és ügyeljünk a „Kneipp-páter" véd
jegyre.

— Bizony, bizony az a hőség! Ha az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdeztek, hogy kü
lönösen a mezei munkáknál, az őket kínzó szom
júság ellen mitévők legyenek, akkor én azt aján
lottam nekik, — amit ezennel minden olvasómnak 
ajánlani fogok ; — ők azt kibróbálták és ezen jó 
tanácsomat megköszönték, és én úgy hiszem, hogy 
ezen soraim sok olvasója, ha csak szellemben is, 
ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próba által sze
mélyesen meggyőzödnek. Vegyen, —úgy mondtam 
az emberekhez 1 liter vizet, hagyja ezt egy teli ka
nál, körülbelül 15— 20 gramm Franck-kávé-pót- 
lékkai, ami felesége konyhájában bizonyára meg- 
után szomjas, akkor igyék ezen Franck-fözetböl 
egy jó nagy kortyot és csodálkozni fog, hogy szom
júsága milyen hosszú időre csillapítva marad. — 
A „Eriinek" 'tehát nemcsak a legjobb kávé-pótlék, 
mert hiszen ilyennek általánosan el van ismerve, 
hanem a legjobb szomjcsillapitó is.

— Uj kakaó. Az uj Hoff-János-féle kakaó
faj folyton nagyobb kedveltségnek örvend, mert 
valamennyi kakao-faj között ez a legzsirszegényebb, 
ezért rövid használat után is már igen könnyen 
emészthetőnek és Ízletesnek találtatik. Kandol-ka- 
kao nem dugul és a legfinomabb iz mellett még 
azt a fontos előnyt is bírja, hogy rendkívül olcsó, 
miért is mindenki által könnyen hozzáférhető és 
használata a legszerényebb háztartásban is lehetővé 
válik és ajánlatos is.

— A Ferencz József keserüviz a gyógy- 
kincsek egyik legértékesebb része és évenkint sók 
millió) palackban az egész világba szétküldetik. — 
Kérjünk határozottan Ferencz József keserüvizet, 
nehogy valamely csekély értékű utánzatot kapjunk.

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

A közönség köréből.
(Alak és tartalomért a beküldő felelős.)

Válasz a „Felső-Zemplén“ 30-ik számában 
.Városi közgyűlés' cimíi cikknek szemé

lyemet érintő részére.
En 65 éves koromnál fogva már egy éve 

véglegesen nyugdíjazott m. kir. adóitárnok, kép
zettségemet és előéletemet megszakítás nélkül iga
zoló hiteles eredeti okmányokkal jelentem meg a 
Nagymihályon 1906. évi július hó) 16-án megtar
tott tisztújító) közgyűlésen s kértem a főszolgabíró) 
ural, hogy ámbár nem épen kívánom megválasz- 
tatásomat, mert nyugodtabban megélhetek jelenlegi 
állapotomban, legyen szives engem is a bírói állásra 
jelöltek közé felvenni. A főszolgabíró) ur azzal nyug
tatott meg, hogy kívánságomat tudomásul veszi 
és jelölni fog a bírói állásra, a mit meg is tett. 
Nem felel meg a valóságnak az, hogy én, látva a 
küzdelem meddőségét, visszaléptem volna, csak 
igenis eltávoztam a városházáról Walkovszky Béla 
bíróvá megválasztásának kihirdetése után. Hogy a 
választás az én mellőzésemmel történt, annak e- 
gyedüli oka az, hogy Kozma András rábeszél lel ve 
magát a jelöltségtől visszalépésre, a névszerinti 
szavazás iránti közös kérvényt valószínűleg nem 
adta be, mert ha beadta volna, az elmaradhatat
lan és mindenesetre hosszabb időt igénylő névsze
rinti szavazás határozottan más eredménynyel vég
ződött volna.

Legyen egyébként meggyőződve cikkíró, hogy 
mellőzésem csak jól esik nekem, mert a szolgálati 
rendszer kényszerének nyomása alatt és az elvi- 
selhellenségig túlterhelt községnek érdeke veszé
lyeztetésével magamat egészen megtagadnom, vagy 
az intéző körökkel folytonos súrlódásban élnem 

kellett volna, a mibe független elvemmel nem 
könnyen megyek bele. A mi pedig cikkírónak ka
tonai szolgálatommal! gúnyolódását illeti, mintha 
en főleg az abban szerzett érdemeim alapján ref
lektáltam volna a nagymihályi városi bitói állásra, 
azért úgy ötét, mint a vele egy nézeten levőket 
elítélem. Az en katonai szolgálatom érdemei az 
eddig elért nagy horderejű vívmányokban vannak, 
melyekért a magyar haza és a nagy világ elisme
rését birom ; azok nem szorulnak az azokat néni 
ismerő és megérteni sem képeseknek elismerésére. 
Nem kívántam én és nem is fogadok el cikkírótól 
a bírói választásnál mellőzésemért vigasztalást, sem 
az általa legkevésbbé ismert érdemeimnek mél
tányló) elismerését.

Ha pedig az itt kifejtettek után cikkíró) míg 
tovább kíván velem a küzdtéren állani, nem fogok 
előtte meghátrálni igaz tiszta ügyemnek biztos győ
zelme védelmében.

Boronkay Béla 
nyug. ni. kir. adótámok.

*

Midőn a fenti közleménynek — beküldője 
iránti előzékenységünkből — lapunk hasábjain tért 
engedtünk, szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy 
lapunk múlt heti számában a biróválasztásról meg
jelent referádánkban cikkíró) egy szóval sem sér
tette Boronkayt s róla a köteles tisztelet hangján 
emlékezett meg. Szerk.

LEGÚJABB.
— Saját tudósítónktól.

^Bpest, julius 27. d. e. 10 ó. 30 p.

Eötvös Károly 915 szótöbbséggel a 
főváros Vll-ik kerületének országgyűlési 
képviselőjéül választatott.

Szerkesztői tizeiretek.
S G Helyben. Kiadóhivatalunknak átadott tárcacikke 

több értékes kézirattal egyetemben, legnagyobb sajnálatunkra 
elkallódott.

Felelőn szerkesztő : Dr. Kállai József.
Kiadóhivatali művezető ; Lándai JÓSSSf.

Hirdetések.
1906. V. 130—3. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírói kiküldött mint végrehajtó ezen

nel közhírré teszi, hogy Engel Adolf és Mastsenyik 
Ede nagymihályi lakos végrehajtatóknak Eesztóry 
Gyula pósai lakos végrehajtási szenvedett elleni 
46 és 68 korona és jár. iránti végrehajtási ügyé 
ben végrehajtást szenvedettnél felülfoglalt és 1578 
koronára becsült több rendbeli szobabútorok stbböl 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak s ár 
verési határidőül 1906. évi augusztus hó l-sö nap
jának délután 2 órája Pósa községébe végrehajtási 
szenvedett lakásához kitiizetik s ahhoz a venni 
szándékozók ezennel meghivatnak.

Kelt Varannón, 1906. julius 16.
Sztankó László, kik. végrehajtó.

! Eladó ház. i
A Kossuth Lajos-utcán levő házam 

szabad kézből azonnal eladó.

Leblang Náthán.

A t. földbirtokos és bérlő urak szives 
tudomására hozom, hogy az idén uj zsá
kot, telitett takarói, nyers vitorla vászon, 
repce, szekér ponyvákat és porvédő ta
karókat KÖLCSÖN adok, valamint 
uj és régi zsákot, ponyvákat, gép
olajat és Tovotha-kenöcsöt árusi- 
tok- Tisztelettel

FREUND MÓR
NAGYMIHÁLY

a gör. kath. templommal szemben.

1622/906. tk. ii.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság, mini telek 
könyvi hatóság ezennel közhírré teszi, hogy Qar- 
boly Oracskó Mihály vógrelisjtatónak Lyitun Mi 
hályné ét tártai végrehajtást szenvedő elleni 240 
korúim tőkekövetelés és járul, iránti végrehajtási 
ügyében a nagymihályi kir. jbirétág területén lévő 
a sztirai 573. sz. tjkvben A I. 1190. 1203. hrsz. 
alatt felvett a B. 3—5 sorszám alstt Lyitun Mi- 
bályné. Sztaruch Anna, Sztaruch János és kitkoru 
Sztaruch Erzsébet nevén álló, vslsmint 5. 7. 8. 9. 
10. 12. és 14. sorszámok slatt kk. Sztaruch Mária, 
Sztaruch Mihály és neje Klobulnyiczki Mária, Szta
ruch János és neje Belej Anna, Sztaruch Zsu 
zsánna Tirpák Jánosné, kk. Sztaruch Mihály, kk. 
Sztaruch János nevén álló jutalékokra a végr. türv. 
156. § a alapján 54 K és a sztárai 745. sz. tjkvben 
A. I. 124 hrsz. alatt felvett s B. 2—4 sorszám s. 
Lyitun Mihályné Sztaruch Anna, Sztaruch János 
és kk. Sztaruch Erzsébet végrehajtást szenvedő ne
vén álló, továbbá a 3511. esz. alatt kk. Sztaruch 
Mária, Sztaruch Mihály és neje Kobulnyiczky Má
ria. Sztaruch János és neje Belej Anna, kk. Szta
ruch Mihály és kk. Sztaruch János nevén álló il
letőségekre a végr. törv. 156. g-a alapján 719 ko
ronában ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt in
gatlanok az 1906. évi julius hó 30-ik napján 
délelőtt 9 órakor Sztára község birájáuak hé 
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megál
lapított kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10 százalékát, vagyis 5 K 40 f és 
71 K 90 f készpénzb. vagy az 1881. LX. t.-ci. 42 §. 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
l én 3333. sz. a. kelt igmin. rendelet 8. § ában ki
jelölt óvadékképes élték papírban a kiküldött ke 
zébez letenni, vagy az 1881. X. te. 170. §. értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elbe 
lyezésérŐl kiállított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni.

Kelt Nagymihályon, 1906. május hó 24 én, 
a kir. jbíróság tkvi hivatala.

Garbinszky, kir. albiró.

Vasúti menetrend.
— érvényes 1906. május 1-tőL —

Indul Nagymihálybői:
Budapest felé

Heggel 5 óra 34 perez.
Délután 2 óra 57 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Kassa felé

Heggel 5 óra 34 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Mezó-Laborcz felé

Délelőtt 9 óra 16 perez.
Délután 2 óra 50 perez.
Este 10 óra 06 perez.

Érkezik Nagymihályba:
Budapest és Kassa felől j

| Délelőtt
9 óra 11 perez.

Délután 2 óra 45 perez.
Éjjel 10 óra 01 perez.

Mezö-Laborez felől

Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 58 perez.

Kalinovszky Sándor
kalaposmester Nagymihályon.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 
hogv Nagymihályon, Kapitány-utca 8. sz. alatt 
egy

kalaptisztitó intézetet
rendeztem be, melyben mindennemű puha és 
kemény kalapok, úgyszintén czlllnderek kifo
gástalanul tisztittatnak és vasaltatnak.

Minta szerinti kalap megrendelések saját 
műhelyemben jutányosán és pontosan eszkö
zöltetnek.

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
tisztelettel kéri

Kalinovszky Sándor.
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■ttASYARORSZAGI KÖZPONT: 
FETERNIT MŰVEK 
HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST, ahdrássy-út33.

Elár-Jisitó hely:

Brügler Lajos Nagymihály,
Lutwak és Klinghofer Homonna.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Vóo«l-Uörút 68,

Akai a legjutányoiabb Arak

Locomobil és gőz cséplőgépek, 
■inlmakainlozók, Jíreany-oaSplögSpsk. '6*'* r*:?**̂ ‘ 

tlaztltó-roaták, konkolyozők, kaazílö- *a  aratójapak. 
azénauvOltek, boronák, aorvatögípek, Piánál jr. 

kapálók, szecakavágók, rópavágök, kukorlcza- 
morzaotök, darálók, őrlőmalmok, sgyetemaa 

aozól-ekék, .2- é« 3-wasu okák éa minden 
egyéb gazdaaágl gépek.
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EJCHENBAUM HENRIK
varrógép-raktár Jíaggmihálg, Jíossuth £ajos-utca 64. sz. Goldstein Jakab

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, 
hogy varrógép-raktáramban egy három hónapig tartó übtJ 

hímző-, ajour- és tűfestmény-tanfolyamot 
nyitottam. — Varrógépen való összes munkák tanítására egy 
tanítónőt fogadtam azon célból, hogy t. vevőim, kik tőlem 
varrógépet vásárolni fognak, valamint azok, akik ezelőlt nálam 
varrógépet vettek, a varrógépen való hímzést és egyéb mun
kákat díjtalanul megtanulhassák. ========

»••»•••• 4'*"*  templom- és szobafestő .1

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.
Bátorkodom egyszersmint a már több 
év óla fennálló varrógép-raktáramat 
a n. é. közönség figyelmébe ajánlani, 
melyet a Kossuth Lajos-utca 54. sz. 
házba (a városháza mellett) helyez
tem át. Baktáramat a legújabb szer
kezetű, legjobb és legkényelmesebb 
gépekkel egészitettem ki, miért is 
kérem a n. é. közönség szives támo
gatását. Kiváló tisztelettel

Sichenbaum Jtenrik.

festékkereskedésemberi 
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.

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

A szabad, amerikai önműködő szerkezetű 

ablakredőnyök 
(rolletták) a legjobbak, Icgtarlósabbak és 
.......... ezáltal a legolcsóbbak. —
Ezek valamint más szerkezetű redőnyök is 
nálam jutányosán, jótállás mellet kaphatók. 
Zsinórral ellátott regi redőnyök játányosan alakíttat

nak át önműködő azerkeretüekre.
Elvállalom továbbá egész épületek üvegezését, egyszerű, sóim, 
homályos, mintázott, színes, reczés és tükör üvegből, úgyszintén 
képkeretek és tükör bevágásokat minden lehető minőségben. 

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel GÁLÉT HERMÁN.

Jótállás:

l/pjprCyá • Mimién darab .Sehiebt- rxappan 
■ üfcül • th/.ta én niMiif kirótt Nlkatrészektol.

Sehicht-szappar I
(.Szarvas4 vagy .Kulcs*  szappan)

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 

részére. -----
25.000 koronát fizet SCHICHTGYÖBGY cég Aussigban 
bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappnna a Schicht 
névvel valamely káros keveréket tartalmaz.

AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜTERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
Nyom. Landeem&D B. könyviiyomdájáUm


