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Olvasóinkhoz!
A „Felsö-Zemplén" 1907. Január hó elsejé

vel XII. évfolyamába lépett. Tizenkét év óta szol
gálja híven és lelkiismeretesen városunk és vidé
kének közügyéit, jövőben is előbbi programmunk- 
hoz híven egész lelkesedéssel szándékozik a köz
érdeket szolgálni, hazafiságot, műveltséget, anyagi 
és szellemi kultúrát terjeszteni s előmozdítani.

Helyi ügyeink istápolása, azoknak felszínen 
tartása fogja különösen célunkat képezni s füg
getlen véleményünk nyilvánításában és a tények 
megítélésében feszélyezve soha nem leszünk. Ki
fogunk tartani minden téren bátran.

S ha érdemszámba fog vétetni működésűnk, 
ebből az oroszlánrész közönségünket illeti, mely
nek minden tényezője közrehatott munkásságunk 
kifejtésében. Mi csak kötelességet teljesítünk, mi
dőn a közvélemény szócsövévé szegődünk.

S midőn a nagyérdemű közönséget arra kér
jük, hogy mint eddig, a jövőben is pártolja la
punkat, fogadja ezt ezentúl is szívesen, kérelmünk 
egyben odairányul, miszerint az anyagi támoga
tást se vonja meg tőlünk, lévén az egyik felté
tele annak, hogy kötelezettségeinknek képesek le
gyünk eleget tenni.

Dr. Kállai József.

Fogyasztási adóleszállitás és 
szállítási kedvezmények.

Hosszas kunyorálás és tanácskozás után 
végre megtörtént az első határozott lépés, 
legalább Budapest székes fővárosban, az ál
talános drágaság, első sorban a husdrága- 
ság csökkentése iránt. Darányi Ignác föld- 
inivelésügyi miniszter leiratot intézett a fő
város törvényhatóságához, melyben kijelenti, 
hogy átirt a pénzügyminiszterhez a fővárosi

T A R C Z A.
A férfi.

Autós Balázs mérnök urat a sejtelmes őszi 
borongás, a hátborzongató levélzörrenés, a leg
első szürkeszin őszi nap fiatalos, rózsás hangu
latban lepte meg. A vagyonban dúskáló, egy har
minc esztendős életet átdorbézolt, kiélt fin a dol
gozó szobájában Olt és azzal foglalatoskodott, 
hogy egészen belemélyedjen abba a gyönyörű
ségbe, amit a világ legszebb lányának, Lizinek 
a szerelme lehelt a szivébe.

Átlumpolt esztendők után valóban nagy 
érzés a szerelem érzése. Az ideges, kopasz fia
tal ember érezte, hogy az öreg Schill milliói, 
palotái mind-mind nevetségesen kicsinyesek és 
mellékes dolgok abban a házasságban, amelyet 
a gazdag vállalkozó lányával fog kötni. Ott gub
basztva az Íróasztala előtt, behunyta szemét és 
várt, velőt átjáró képzelettel arra erőszakolta 
tönkrezilált idegzetét, hogy azt a lányt most 
ideképzelje, ide mellé, ebbe a melegtelen, hiá
nyos legénylakásba.

Autós Balázsnak rajongó, meleg szive volt, 
amelyet ritkán tudott belehajtani az anya szol
gálatába. De ebben a gerjedelmes, szép miliő
ben átszaladt a gondolkodásán valami, ami mé
lyen belehasitolt a szivébe. Amint Lizinek az 
arcképét kezében szorongatta, minden vonalat, 
minden árnyalatot fölszivott a leikével, öntu

fogyasztási adók csökkentése dolgában és 
egyúttal átiratot intézett a kereskedelemügyi 
miniszterhez az élő és levágott hús szállí
tási kedvezménye érdekében. Amig a szer
biai határzár meg nem szűnik, más hatásos 
intézkedést, mint a fogyasztási adók leszál- I 
litását és a szállítási refakciákat, nem lehe
tünk. A hús szállítása annak árát tetemesen 
megdrágítja, de sokkal súlyosabban érinti a 
fogyasztási adó, amely nemcsak a főváros
ban, de országszerte megnehezíti a szegény 
embereknek a husélelem megszerzését. 1 iá 
nézzük az állami költségvetés bevételi kimu
tatását, akkor látjuk, hogy az állam legna
gyobb jövedelmét a fogyasztási adók képe
zik, a melyek azon fillérekből kerülnek ki, 
melyeket a polgár és a munkás kénytelen 
elvonni a szájától. Sehol Európában nem 
találjuk párját a magyarországi adópolitiká
nak, amely abban kulminál, hogy az élelmi 
cikkekre és hozzá a legnélkiilözhetetleneb- 
bekre vetik ki a legmagasabb adókat. Állam 
és község valósággal versenyeznek egymás
sal, hogy minél többet szorítsanak ki a mé
szárosokból és vendéglősökből és ez a hor
ribilis fogyasztási adó az okozója annak, 
hogy minden gyenge termés, vagy gyenge 
takarmány esetén a hús ára elviselhetetlen 
magasságra szökik.

Sehol Európában nem találjuk párját 
azoknak a vasúti kedvezményeknek, melyek 
a Mávon divatoznak. Refakciákat élveznek 
olyan cikkek, melyek éppenséggel nem ké
peznek közszükségletet. Ennek ellenében az

datlanul belekerült annak a problematikus kér
désnek a fejláza, ennek a szinte alig nyíló vi
rágszálnak a sorsát odakösse a magáéhoz. Olyan 
ember sorsához, aki észbontó vagyonokat apró
zott már föl éjszakai vigasságokban, fénytelen 
szövétnekek mámoros világában. Olvan dobba
nást érzett erre, hogy a nagy bőrkarosszékben 
kikellett egyenesednie, hogy levegőhöz jusson. 
Talán először életében vette tudomásul, hogy 
egyetlen szál haj se ékesíti a fejét, hogy a sze
mei lemélyedtek már a gödrükbe és hogy néha, 
a mikor mámorosán tér haza kora hajnalban, 
remegés volt a térdkalácsában. Metsző hideg
ség rohant át a hátgerincén s ez hatalmas, őrü
letbe kergető válasz s Ítélet volt az ő kései lán
golásában. Alkonyodás gördült rá az őszi dél
utánra és a szobában a bútorok szilhuettjei el
mosódtak, összegubancsolódtak a homályosság 
hatalma alatt. A szerelmes ember szinte meg
remegett erre a homályosságra. Félt a sötétség
től, az egyedülléttől, s izgatott mozdulattal föl
csavarta a villanykörtéket, amelyek szúró suga
rakat méiyesztettek a nagy csiszolt velencei tü
körbe. S nem növeli isztikus pózzal, de késszu- 
ráshoz hasonló mély fájdalommal tántorodott 
vissza; harminc esztendő bűnét, az átkos korai 
vétiséget látta maga előtt, a melléje képzelt sok 
fekete, gyászos, gúnyos felkiáltójelet.

Ahogy pillanatra lecsöndesült izgalmakba 
bukott idegzete, orvosra gondolt. Az utolsó 
mentsvárra, aki hosszú éjszakákon szerzett tu
dományával, nagy pénzek ellenében, ha kell, 

éló és vágott hús szállítása alig részesül va
lamelyes kedvezményben, — csakis, az, a 
mely Bécs felé irányul.

lején találta a szöget Darányi Ignácz 
földmivelésügyi miniszter akkor, a midőn 
megtette a kezdeményező lépéseket a fo
gyasztási adók leszállítására és a husszálli- 
tási kedvezmények megadására. Mindkettő 
radikális esek kedet lenne, de kielégítő ered
ményt ev‘n.1 csak:.- úgy várhatunk, ha a 

ister által m tgjelölt irány
ban mim 1 ham énik is \ tlami. Ki
gyorsan ad. kétszer ad! Ezt tartsák szem 
előtt az intéző körök, ha komolyan akarják 
a husdrágaság megszüntetését. A pénzügy
miniszteren és a kereskedelemügyi minisz
teren van a sor, hogy sürgősen cseleked
jenek. úgy ahogy Ausztriában már cseleked
tek is. Az osztrák kereskedelemügyi minisz
ter ugyanis elrendelte a múlt héten, hogy 
az osztrák vasutakon az élő és vágott hús 
szállítása további intézkedésig 25 százalék
kal olcsóbban történjék. Nálunk nem 25, 
hanem 50 százalékos tarifakedvezmény szük
séges. hogy a hús árának csökkenése érez
hető legyen. És amig a pénzügyminiszter 
intézkedik, addig a városok is saját hatás
körükben sok mindent tehetnek a fogyasz
tási adó mérséklése tekintetében. A fődolog 
az, hogy mindenki komolyan fogja föl hi
vatását és segítse megoldani ezt az immár 
égetővé vált szociális kérdést.

Telkes István áll. állatorvos.

százasokért, ezresekért visszaemeli őt az ifjonti 
tüzbe, a hévbe, a dalok idejébe; a vén, képze
letbeli gyönyörök szárnyain száguldó rouét az 
életerős fiatalságba.

S rohanva indult meg a lépcsőkön. A nagy 
boulevardon ezer fénykévét szórt szeme közé 
kirakatok világítása és elkeseredett igyekeze
tekre sarkalta a sok tovasiető, aprócsipős, su
hogó szoknváju, kacérkodó szemű asszony: az 
élet . . .

Az orvosok könnyű lelkiismerettel tudnak 
lemondani a szegény, köznapi ember életéről, 
de a vagyon, a pénz istensége újabb és újabb 
mestermunkákra készteti az orvosokat csakúgy 
mint a küzködés szolgáit is. Antos Balázst nagy 
reménységekre buzdította a doktor ur. Erősen 
ráparancsolt, hogy naponta pontosan jelenjék 
meg a rendelő órán, különben nem szavatol 
semmiért. Két hónap múlva olyan lesz, mint egy 
Hercules és ha kedve van hozzá, akár mübir- 
kozónak is beállhat. Es a bucsuzáskor jóakaró 
mosoly kíséretében megveregette a dúsgazdag 
paciens vállát és alázatos hátfogások közt kí
sérte ki a foyer pálmás, előkelő, szőnyeges ter
mén keresztül.

Es Balázs szorgalmasan eljárt a gyógyu
lás templomába. Nagy áhítattal ö t bele a vil
lamos székbe és megadással tűrte, hogy a vil
lamos szikrák pajkos, vidám szökeléssel ütköz
zenek a testébe, uj vért csorgatván elcrnyedt 
ereibe. Nap-nap után dicsekvésekkel állt elő;

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



A.z izr. nóegylet bálja.
X nagymihályi izr. nőegylet f. évi január hó 

26-an a Barnai szálló termeiben tombolával egybe
kötött táncmulatságot rendezett. A mulatság ránt 
szeles korben nyilvánult meg az érdeklődés mar jó- 
lal előbb, mivel a nóegylet balja rendszerint a leg
sikerültebbek egyike szokott lenni. így volt ez most 
is, ami természetes folyománya annak a nagy te
vékenységnek. amely et a nóegylet vezetősége a si
ker érdekében kifejtett.

A táncot megelőzte a tombolajáték, ami eléggé 
szórakoztató, érdekes látványt nyújtott. A Barnai 
nagytermében elhelyezkedett sokaság, a tombola
jegyeket maga ele kirakva, türelmetlenül varia a . 
sorsolás megkezdései. Kilenc óra volt, midőn a no- 
egvlet elnöke. Dr. ülitek Samuné és alelnőke. Dr. 
Fuchs Ignáczné a pénztártól megtartották bevonu
lásukat a terembe, ahol a közönség lelkes ellenzés
sel fogadta őket. Követte okét Eperjesy Lajos dr. 
< - Vi'alkovszky Béla, akik mint jó. erős hangú fér
fiak hivatva voltak hirdetni az ige', jelesen, az egész 
termet betöltő hangon tudtára adni mindeneknek, 
hogy mely szám huzatott ki s kiosztani a nyerők 
között a nyereménytárgyakat. A nevezettek nyom
ban hozza is latiak fáradságos tisztük gyakorlásá
hoz s az .ügyek lebonyolításához." Csakhogy Dr. 
Richtzeit Vili, aki a közélet purificatiojat liizte ki 
maga elé feladatul, nem az az ember, aki valami
ben vaktában megbízzék. Odatelepedett tehát a ne
vezettekhez. s éber figyelemmel őrködött a fölött, 
hogv vájjon pártatlanul s igazságosan gyakorolta- 
tik-e a sorsolás és a nyeremény tárgy ak kiosztása. 
Szerencsére nem történt semmi baj. ment minden 
i .int a karikacsapás. Csak éppen Eperjese dr. és 
Valkovszk) nem voltak irigylesre méltóak terhes, 
jó tüdőt es torkot megkövetelő helyzetükben. No 
de annyi szép asszonynak s leánynak oromét sze
rezni nem utolsó dolog s megérdemel egy kis fá
radságot. Derűs epizódok élénkítették a nem nye
rőkre nézve mar-mar vigasztalanná vált helyzetet. 
Hol hangos sóhajok szálltak finom női szivecskék- 
böl a Barnai plafondján keresztül az egek urához, 
fohászkodván imigyen: „édes szerelmes istenként. . 
csak ez egyszer segíts meg. hogy megnyerjem a l 
tombolát, vagy legalább is a dcci-ternót**, hol pe- * 
dig a „tettenérés** esetei fordultak elő, hogy t. i. 
ha valakinek - természetesen ismét csak a szép
nemhez tartozók közül - tombolajegyén hiányzott 
egy szám, hat szonika „csinált** magának ilyent, ha 
mindjárt ki sem húztak az illető szamot, oda állí
tott a legfelsőbb iteloszeket betöltő zsűri elé s kö
vetelte (igenis követelte) a nyereménytárgyat. A ke-

mindig újabb meg újabb jelét észlelte magán 
a javulásnak, a serkedő életnek és az önbizta- i 
tás, önámitás megkönnyítette az orvostanár nagv • 
munkáját. Komoly képpel diktálta a reupét, a 
melynek pontjaitól nem szabad eltántorodni és 
mindig nagy szeretettel fogadta és atyai gon- 1 
doskodással kísérte ki az előszobáig az emberi 
termeszét szenvedéseitől tönkrement paciensét.

* *
•

A kezelés negyedik hetében, a késő dél
utáni órákban egy napon az orvoshoz ment Au
tós. hogy a rendes miitetnek alávesse magát. Az 
őszi hideg megcsípte az arcát ós mesterséges 
pirossággal vonta be. A lépcsőkön futva rohant 
tői s ettől a tiltástól még jobban kipirult, neki- 
tíizesedett s lihegve él t a rendelőszobáig. Szinte 
listainak, erősnek látszott ebben a mesterséges 
pirositásban, pedig valójában olyan erőtlen agg 
volt, mint annakelőlte. Az orvos helveti szemre- 
való, tündöklőén szép, fiatal asszonyka fogadta, 
a doktor ur neje, aki sajnálattal tudatta, hogy 
az urát vidékre hívták sürgős operáció céljá
ból s így csak néhány nap múlva tér haza. Szó 
szót követett, tíz perc múlva már a szalon kan
dallója előtt ültek pajzánkodva, csevegve

Autós, hogy leplezze jövetele okát, nagy 
sajnálkozásnak adott kifejezési a doktor távo
zása fölött, mert egy sürgős es halaszthatatlan 
közérdekű ügyben akart vele értekezni.

Estefelé még mindig ott ültek a szalonban, 
de már a lágy, művésziesen linóm szövetű ke
reseten és teát szűrésűitek. Eközben a pajzán 
jókedvnek hirtelen vége szakadt, az asszony arca 
elhomályosult. \ egtelen boldogtalanság ült ki 
szabályos, linóm vonásaira és ezt a kifejezést 
nem igyekezett leleplezni.

ménvszivii Eperjesy dr. azonban tüzetes vizsgálat 
után kiderített. , hogy itt a büntető törvénykönyv 
nemtudom hányadik szakaszába ütköző s a csalás 
deli.túrnának minden eriteriumát involváló esettel 
all szemben. I.A rossz nyelvek azt rebesgetik, hogy 
Eperjesy dr. azért volt ily könyörtelen, mert félt, 
hogy a kozvadat képviseiő Richtzeit Vili dr. lelep
lező. Körülbelül 11 Óla is volt már, midőn a harc 
befejezéséhez közeledett s aminek eredmény eképen 
az értékesebb nyeremény tárgyakat Horváth Sán
dorul l.ándai .lozsefné es Spiegel Lajos vittek el. 
mig a tombolát Fricdman .Mihály nyerte.

A tombolajátek utált megkezdődött a tánc, a 
melv a legjobb hangulatban egészen a reggeli órá-

■ kig eltartott
A bal rendezésé es sikere körül kifejtett te

vékenységért az elismerés pálmája Dr. ülück Sa
tuimét mint a nóegylet elnökét, mellette Dr. Fuchs 
Ignáczné alelnököt illeti meg. nemkülönben Barnai 
Andort, aki szintén tevékeny részt vett a rendezésben.

Ha még följegyezzük, hogy a hajnali órákban 
egy pár iov agias ügy is keletkezett, körülbelül min
dent elmondottunk, amit elmondanánk voltunk.

(s. s.)

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket a kik még hátralékban van
nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be .1 KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK
Személyi hir. Czibur Bertalan, kei ille

tünk országgyűlési képviselője a parlamenti ülése
ken való részvétel végett január 29-én Budapestre 
utazott.

Előléptetés. Mattyasovszky Mór volt 
i nagymihályi. jelenleg lemesi kir. járásbiró a \ ll-ik 
* fizetési <»sztal\ba léptetett elő.

Uj ügyvéd. Ifj. Polányi (te/a dr. t. éd
1 január 28-án a budapesti ügyvédvizsgáló-bizottság 

előtt letette az ügyvédi vizsgálatot.
Közgyűlés. \ nagymihályi gazdasági bank 

részvénytársaság f. c\ i február hó 24-én délelőtt 
10 órakor az intézet hivatalos helyiségében tartja 
évi rendes közgyűlését.

Autós képtelen értelmetlenséggel bámulta 
meg ezt a színváltozást. Már az első pillanat
tól nagy lelki rokonságot fedezett fel kettőjük 
közt és igen megsajnálta a vergődni látszó, cso
dás asszonyt, aki ismételt kérdéseire válaszul, 
vontatottan, ingerlő mozdulatoktól kisérve el
mondta a következőket:

— Két év óta élek az urammal. Két éve 
járnak ide a betegek, akiket olyan nagy igye
kezettel gyógyít, nem törődve azzal, hogy itt 
vagyok a közelében én, az asszonya, a hitves 
felesége, akit bűnös fiatalkori könnyelműségé
vel most a lelki nyomorúság mélységébe taszít, 
nem is gondolva arra, hogy meggyógyítson, a 
mi különben nem is áll már a hatalmában. Lássa 
igy élek én, magamra hagyva, barát nélkül, a 
kinek legalább elpanaszolhatnám bánatomat

Az asszony eközben heves kézmozdulatok 
orvén mind közelebb jutott Autóshoz a kere- 
veten, aki bután, fölkorbácsolt vérrel ült ott s 
a halántékaira szorította kezeit Néhány pilla
natra elfelejtette a fiatal liliomlánvt, menvasz- 
szony.it, vénségél és csak azt a nyílt Évát, ezt 
a földi gyönyörűséget látta. Az asszony csöndes 
könnyhullatásra adta magát, a férfi pedig ön
kéntelenül odahajolt hozzá, hogy vigasztalja, 
hogy simogassa. Az asszony hagyta egy dara
big A térfi ujjúinak érintésére azonban hályog 
terült nagy fekete szemeire, a testén édes zsib
badás vett erőt és egyetlen hajtással odaborult 
Autós Balázs törékeny, rozoga voltaira és itta
san mondta a könnyei mögül :

Ilyen férfi, akiről én álmodoztam, ilyen 
erős, szép . . Somlyó Zoltán.

A sörgyárból. A nagymihályi sör és ma
látagyár része ■nvtársasag a tavaszszal 75.<MM» ko- 
ronányi költséggel átalakíttatja a sörgyárat. Az 
átalakítási s illetve építési terveket egy müncheni 
mérnök készítetté.

Farkas a kertben. Tamás János nagy- 
raskai lakos e napokban világos nappal a kertjé
ben foglalatoskodott s éppen egy csomó szalmát 
kötött a hátára, midőn érezte, hogy valaki hátul
ról ráncigálja a szalmát. Hátra nézett s legnagyobb 
rémületére egy farkassal állott szemközt. El kez
dett torkaszakadtából ordítani s szerencséjére ösz- 
szefutottak a házbeliek s a szomszédok s sikerült 
a vadállatot elkergetniük. Tamást azonban megse
besítette a fai kas. a kit ezen sebesülés ágyba dön
tött s most Róth .Mihály dr. ntálcai kóron os kezeli.

Szállító hivatal Nagymihályon. A ni. 
kir. államvasutak miskolezi üzletvezetősége arról 
értesít minket, hogy Nagymihály nagyközségben 
szállító hivatalt létesített s annak vezetésével üleich 
.Mihály és Fia itteni szállító céget bízta meg. A 
szállító hivatal működését f. évi február hó 1-én 
kezdi meg. Az erre vonatkozó értesítést és ársza
bást lapunk hirdetési rovatában közöljük.

A polgári iskola engedélyezése. A val
lás és közoktatásügyi miniszter Csodák llár oki. 
polgári iskolai tanárnak engedélyt adott arra, hogy 
Nagymihályon magán polgári fiu-iskolát tarthasson 
fenn. Ez az engedély azért fontos, mert ez maga 

| után vonja majd a polgári iskolának nyilvánossági 
| joggal való felruházását.

Halálozás. Homolay Endrénél. llomolay 
Endre járási számvevő nejét súlyos csapás érte. 
Édes anyja született Schmiedtechner Terézia, éle
tének 45-ik és boldog második házasságának 10-ik 
evében f. évi január hó 28-án hosszas szenvedés 
után Nagymihályon elhunyt. Temetése január 3()-án 
ment végbe nagy részvét mellett.

Ujoncz-sorshuzás. Az évenként szokásos 
sorshúzás, mely a sorozás alá kerülő I-sö korosz
tálybeli hadkötelesek sorszámát van hivatva meg
állapítani, a f. évre nézve január 28-án tartatott 
meg a szolgabirói hivatal helyiségeiben, melyen 

| Bajusz Andor főszolgabíró s a községek részéről 
I a községi bírák vettek részt. Az egész járás te- 
j rületéról összesen 471 első korosztálybeli Itadkö- 
j teles ifjú Íratott össze.

Választás. Azon választás, melyen az ipar- 
hatósági megbízottak választatnak meg évröl-évre, 
f. éli január hó 27-én vasárnap délután tartatott 
meg a városháza nagytermében s megválasztanak 
az eddigiek. A választást Zombory Géza tl>. szol- 
gabiró vezette.

Hó. A mull heti dermesztő hideg után 
óriási havazas indult meg. olyannyira, hogy a ház
tetőket rengeteg hó fedi s szinte attól lehet tar
tani. hogy a nagy teher súlya alatt egyes régibb 
s gyengébb szerkezeti; háztetők bedöléssel fenye
getnek.

Műkedvelői előadás. A saujlielyi mű
kedvelő társaság kitűzött céljának megfelelöleg a 
városi színházban f. évi február hó 7-én műked
velői előadás rendezését határozta el, a mely elé 
a közönség széles körében nagy érdeklődés nyil
vánul. Ez alkalommal színre kerül a „Mozgófény
képek" ciniii Blumenthal és Kadelburg báróin fel- 
vonásos bohózata.

Pelleas és Melisande. Maeterlinck ily 
citnü 5 felvonásos drámáját adták először a bu- 

| dapesti Nemzeti Színházban f. évi január hó 25-én 
I Harsány/ Kálmán ismert jeles költő jó forditásá- 
I bán. Bennünket annyiban érdekel közelebbről a 
I fordítás, amennyiben a fordító Polányi Géza kir. 
i közjegyző veje.

A pusztitő betegségek elleni l>. n an a 
i világ legkiválóbb orvosai egyesülnek. E hete,-egek 

sorában az első helyet az Epilepszia (nyavalyatörési 
foglalja el. E bajban szenvedőknek vigaszul szol
gálhat azon értesiilésiirk. mely szerint egy magyar 
orvos e betegség ellen uj s hatékony gyógyító mód
szert alkalmaz, amelyért már a külföld is méltót el
ismerésben részesitette. Ez orvos Dr. Szabó Sándor 
Budapest, V, Alkotmány-u. 5„ ki készséggel nyújt 

I felvilágosítást mindazoknak, kik gvógyitót módszere 
I segélyével e súlyos hajtól szabadulni óhajtanak.

Hangverseny. A httmitnnai polgári fiit- 
| és felsőkereskedelmi iskola önképző-, dalos- és 
l zeneköre Aranka közreműködésével 1907. évi

szony.it


február ho 9-én a „Stefánia** szálló nagytermében 
a „Gerecz“-alap és saját pénztáraik gyarepitására 
hangversenyt rendez. Beiéptidij személyenként 2 
korona. Kezdete fel 8 órakor.

Tűz. Folyó hó 23-án nagy tűz volt Ho- 
monnán. Este 9 órakor ifj. Jakobovits Mór üzlete 
előtt járok látták, hogy a füst óriási mérvben tó
dul ki az ajtó és kirakat minden részén. Majd fel
törték az ajtókat, de akkor éppenséggel lángraka- 
pott a lappangó tűz. úgy hogy tanácsosabbnak lát
tak ismét lezárni, nehogy a lángok tápot nyerje
nek, melyek esetleg elhamvasztották volna a fede
let. Az üzletet megmenteni már nem leheteti, amúgy 
is szűk voltánál lehetetlenné tett minden mentési 
kísérletet. A tűzoltóság legfeljebb arra szorítkozha
tott, hogy lokalizálja és elfojtsa a tetőt nyaldosó 
lángokat. A dúsan felszerelt férfi és női divatüzlet 
teljesen elpusztult, a kár sok ezer koronára rúg. A 
tűz keletkezésének az oka a kályhából kipattant tüz- 
szikra.

F. évi január hó 27-éről 28-ára menő éjsza
kán ismeretlen okból keletkezett belső tűz elpusz
tította Schön Sándor női divatáru kereskedőnek 
Saujhelyben a Wekerle-teren lévő áruhelyiségtit. 
Az áruraktár teljesen elpusztult.

Mulatság. A sárospataki állami tanitó- 
képző-intézet ifjúsága a tanári kar közreműködé
sével 1907. február hú 2-án saját intézeti helyisé
geiben hangversenynyel egybekötött tánczestélvt 
rendez. Kezdete 8 órakor. Személyjegy 2 korona, 
családjegy (három személyre) 5 korona.

Magyarország jövője. Visszapillantás 1877- 
ből. Ez a cime annak a szárnyaló fantáziával, de 
alapos tudással megirott tanulmánynak, amely egy 
utópia formájában vet világot Magyarország lété
nek legfőbb kérdéseire. Milyen virulás, a magyar
ság milyen káprázatos fejlődése, a tudomány, mű
vészet. kereskedelem, ipar, milyen kivirágzása fogja 
követni a gazdasági önállóság radikális politikáját: 
ezt mutatja meg ez a szivet melegítő álomkép, mely 
a Budapesti Napló illusztrált, díszes album-naptá
rában jelent meg, ahova Európa szellemi életének 
vezérei igy Anatole Francé, Jean Jaurés, Mille- 
rand, Vandervelde, Max 1 larden Írtak szenzá
ciós cikkeket. A Budapesti Napló album-naptárát 
megkapja minden előfizető ; a Budapesti Napló azon
kívül husvétra gazdag tartalmú almanachot aján
dékoz előfizetőinek. A Budapesti Napló, amely most 
az egyetlen radikális ellenzéki újság, a legolcsóbb 
is a teljes tartalmat adó lapok között. Előfizetési 
ára negyedévre csak 5 korona, egy hónapra 1 K 
80 fillér. (Kiadóhivatal: Eöt\ős-utca 34.)

Az iskolaifjuság reggelije. A mennyire 
ismeretes és tudományosan bebizonyítva van, hogy 
a gyarmatkávé rendszeres élvezete, tartam s egyé
niség szerint, káros következményeket, mint magas
okú fidegességet, gyomorbajt, bénulást és szivszél- 
lüidést maga után von, ép oly kevésbé képes meg
válni a modern, izgató élvezetek után hajhászó em
ber ettől a mindennapi szokássá vált élvezet-italtól. 
De miben látjuk szükségét annak, hogy mar ifjú
ságunkat is erre a méreghatásra szoktassuk? Mi
után az iskola már úgyis megerőlteti, felizgatja, sőt 
gyakran túlterheli a gyermeket, legalább minden 
egyéb izgató szertől meg kellene óvni öt. De mit 
ajánlhatunk pótlásul az annyira hátrányos gyarmat
kávé helyébe? Hosszú évi tapasztalat után a Kath- 
reiner-féle Kneipp-malátakávé minden tekintetben 
kellemesen gerjesztő, tápláló és vérképző reggeli 
italnak bizonyult; a külön elkészítésével járó fárad
ságot bőven jutalmazza a gyermek üde, egészséges 
színe, eltekintve attól, hogy ezáltal minden család
ban lényeges megtakaiitás érhető el. Természetesen 
szigorúan ügyelendő arra, hogv csakis a valódi 
Kathreiner használtassák, az eredeti zárt csomagok
ban, melyeken mint védjegy, Kneipp-páter arcképe 
látható. Egyedül csak ez bírja a kellemes kávéza
matot, jóizii és kiadós a használatban.

Művészi kepes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedéseben.

Bor eladás.
Saját termésű vinnai boraimat literenként

a következő árak mellett árusítom :
Aztali bor . . 36 kr.
Rácz ürmös . 40 kr.
Pecsenye bor . 45 kr.
Muskotály . . 60 kr.
Asszú 1901. évi. 5 fit kr.

Widder Béla.

Nyilvános számadás
a nagymihályi izr. jótékony nőegylet által f. évi 
január hó 2(i-án tartott tombolával egvbekötött 

táncestélyéről.
Bevétel . . . . 1128 K .34 f.
Kiadás . . . . 420 K f.
Tiszta jövedelem 708 K 34 f.

Felüljizeitek : Czibur Bertalan .50 K Gróf 
Andrássy Dénes, Polánvi Géza, Barnái Andor 20 
20 K Schvarcz Bernat lő K Rotli Mór (N.- 
Cscbbi, Maiidéi lapot Nagyraska), Oppitz Sándor. 
Dr. Kállai József, Dr. Glück Samu. Fuchs Mór 
(B.-Keresztur). Dr. Fuchs Ignacz, Dr. I.enorovits 
Mihály, Spiegel Samu, Dr. Dick Sándor (Hunionná) 
10 10 K Dr. Widder Márk, Reich Arthűr
(Körtvélyes), Zimonyi Henrik. Grosz Ignácz, Dr. 
Preusz Miklós, Dr. Miklós Móricz, Dr. Richtzeit 
Vilmos 8 8 K Pejér Eleméi, Ro>cnberg Ignácz 
Briinn Mór, Szőllősi Sándor, Dr. Kellner Mihálv, 
Dr. Eperjese Lajos, Neumann Mór (Csap), Hor
váth Sándor, Bajusz Andor 0 6 K Stark Her
mán, Widder Hermán (Budapesti. Mathiász József, 
Dr. Fuchs Emil (Királyhelmecz), Szoták István 
(Butka), Herskovics Dávid (Felsőrőcse), Dr. Brüg
ler Bertalan (Budapest), Schreiber Jónás, Priedman 
Mihálv, Dr. Örley Ödön, Glück Mór, Berger Ernő, 
Gálfalvy János, Csollák llár 5 5 K Widder 
Menyhért, Keleti Dezső (Ungv ár). Landesman Mór 
(Varannó), Tolvay Imre, Rácz Henrik, Semsey 
Gyula 4—4 K Fenyvesi Miksa, Malatinszkv 
László, Lefkov’cs Albert, Zombory Géza, Rosen- 
blum Adolf, Engel Jónás, Freund Mór, Kiéin 
Gyula, Glück Dezső, Dick Sámuel, Dr. Brügler 
Miksa, Dr. Lakatos Dezső, Widder Andor, Spiegel 
Lajos, Keller Dezső, Besskó Ferencz 3- 3 K 
Kozlay József, Ébren féld Mór, Herskovits Jónás 
iGálszécs), Kiéin Béni (Berettő), Kohn Dávid (Fal- 
kus), Grünfeld Bernát (Berettő), Kiéin Áron, llosz- 
podár Balazs, Lichtig Nándor (Királyhelmecz), Dr. 
Roth Mihálv (Málcza), Kiéin Menyhért. Berger 
Lipót, Engel Ármin, Löffler Noa, Landesman Si
mon, Karczub Pál, Widder Béla. N. N., Lieblich 
Markusz, Fuchs Lazár, Landesman Vilmos, l.andau 
.Mór. Haberfeld Kornél, Brügler Simon, Widder 
Bertalan, Strönipl Gábor, Sutter Rezső, Dr. Gonda 
(Budapest), Deák Jenő, Borsits Sándor, Hatidler 
Miksa, Csighy János, Balázs Lajos, Lándai József, 
Kartus Boldizsár 2 2 K Goldstein Jakab, l'ried- 
man Zsiga (Nagycsebb). Strauszman N.. ifj. Mas- 
tsenyik Ede, Dr. Pogány (ierő, Weiszberger Samu. 
Ackerman Arthur, Ackerman Gyula, Gleich Hugó, 
Walkovszky Béla, Kiss Elemér 1 1 K Rosner
Jakab. Berkovics Sándor 40 40 fiiér.

Schvarcz Menyhért ur Deák Jenő urnák a 
jótékonyság nevében egy szál gyufáért 2 koronái 
adott.

Fogadják a nemeslelkü adakozók a nőegylet 
hálás köszönetét.

Hirdetések.
YESITÉS.

Tisztelettel értesítem a n. é. közön
séget, hogy f évi február hó i-étól a tej 
nem lesz házhoz szállítva, hanem a tej
csarnokban reggeltől estig, a sajtodában 
pedig reggel fél 8 órától fél g-ig, este 6 
órától 8-ig lesz kimérve. Ezen időben 
szállittatik be t. i a tej az uradalmi ma
jorságokból s igy az friss állapotban ada
tik el a t. ez. közönségnek.

Tisztelettel

JAGGI JÓZSEF.

Sándor Ferencz
Nagymihály.. Sulyovszky utcza 5. szám.

Elektromos szobacsengetlyük. számjelző ;
I készülékek, vészcsengettyük és telefonok 

(távbeszélő) felszerelését és javítását pon
tosan végzi. ...............—

, Lokomibolok, gőzcséplők, benzinmotorok 
pontosan javíttatnak. -----
amNBWMHWBMWW3WBINB .

Gálszécs vidékén egy szatócs-üzlet 
elköltözés végett előnyös feltételek mel
lett átadó. Bővebb felvilágosítást nyújt 

| Ackerman Arthur ur Nagymihályban.

•••••••••••••••••!•!•••••••••••••••<

ÉLÖVIRÁG 
MENYASZSZOYI. KOSZORUSLEÁNYI 
és különféle alkalmi CS6KR6K. va
lamint KOSZORÚK, az egyszerűtől 
kezdve a legdiszesebb kivitelig meg
rendelhető. Jutányos árak és pontos 

kiszolgálás.
Magamat a nagyérdemű közönség szi
ves pártfogásába ajanlva maradtam 

mély tisztelettel 

MOSKOVSZKY DEZSŐ 
KERESK. MÜKERTÉSZ.

i
•••••••••••••••••!•!•••••••••••••••••

Levélczim Sürgönyeim: •

Moskovszky Dezső Sátoraljaújhely. • 
________________________________ •

• • TŰZIFA ••
Két érés száraz bükkfát házhoz 
szállítunk. Megrendeléseket köz- 
retíf : Sehapi ra Dórid pályá
it drarl faraktárnokank. =====

Gözfűrészkezelöség Hanajna.

DEÁK JENŐ
= villanyeröre berendezett

FOGTECHNIKAI
===== LABORATÓRIUM________ :
N A G Y MI H Á L V., Kossuth Lajos-utcza, 

az ujonnaii épült Kolozsvár)-féle házban.
Készít minden a fogászati szakmába 
vágó munkákat uj módszer szerint.

Kérje
óh l órmentve n >nr ny Ivu. gzd<won ti u-i rtit foáriegy- 
rekemvt. ; o-- 1 mii !• ■ nikkel-, eztiat-

és aranyórák, tlnn.tn; mU.il.o n. mf szó ld 
arany éa ezüst aruk hnngazerek. acél
os bura uk o r< eredeti gyári álban. 
Nikkel r«*monto:r óra ............. K 3 —
Syetent Koakopf patent óra ... K 4.—
-váici eredeti -vttem Ruekopf pateot K ö — 
Be orfyri tt .Sas Roskopf nikkel rém. K 7.— 
BaOat remontoir óra GMriá művel K 7 ®t 
Ezüat n-nior.tolr óra dupla ledt'llel . K 11.50 
P.t r- HZ.ftrtra K 2 iá'. Konyhaóra ___ k 3.—
Schwarzvraldi óra K 2.*0 Katcnkóra K s W) 
M b'lm óráén 3 évi iránbeii lóUUtáx. — Nin
csen kookázat! Becserélés megengedve, 

vagy a pénz viasza !

KONRAD J A NO 3
Ellő óragyár es azetküldéai árulaás, 

Brüx tzam. Csehország.)

A legelőkelőbb orvostanárok által aján- 
' kitt és a kiállításokon aranyérmekkel és disz- 
I oklevelekkel kitüntetett

Eszterházy cognac
mely a közönség kedvenc itala, mindenütt 
kapható. Központi iroda: Gróf Eszter
házy Géza-féle cognacgyár Budapest, V. 
Nádor-utca 16. szám.

A Szinya-Lipócai 
Láthion-forráa 

Salvator ZT
dara ét viMlth w»Miaá|»kaK, a atakvw 
továbbá a l«gz6 M araátffHai acervwk bvwtemM. 

Hú<yhajtó !

Vatnaatai! •méartlielá ! MamantM !



Magyar királyi államvasutak
Úzletvezetóség .Miskolc/.

Értesítés
Értesítjük a közönséget, hogy darabáru küldemé

nyeknek Nagymihály állomásáról Nagymihály nagyközség 
területén lakó felek lakásának vagy üzlethelyiségének 
a fél által kijelölt részébe vagy onnan való elszállítása 
céljából a vasúti üzletszabályzat 68. §-ának 3. pontja 
alapján szállító hivatalt szerveztünk, mely hivatal műkö
dését 1907. február hó 1-én kezdi meg. Az erre vonat
kozó nevezetesebb és a közönséget leginkább érdeklő 
határozmányokat az árszabással együtt alább közöljük :

Aki darabáruit nem a vasúti szállító hivatallal kí
vánja kézbesittetni, hanem az értesítő és vétlevél előzetes 
kézbesítését továbbra is az eddigi módon kiváltja fenn
tartani. erre vonatkozó bélvegtelen nyilatkozatot adjon át 
előzetesen Nagymihály állomás főnökének.

A szállítási hivatal működése ellen irányuló pana
szok Nagymihály állomás főnökével, vagy a m. kir. állam
vasutak miskolezi iizletvezetöségével Írásban közlendők.

Árszabása
a Gleich Mihály és Fia nagymihályi cég szállitóhivatala által a 
magyar királyi államvasutak Nagymihály állomásáról vagy ál
lomására rendelt áruk fuvarozásáért felszámítható illetékeknek:

A magyar királyi államvasutak fentnevezett pályaudvaráról 
Nagymihály taros területén lakó felek lakásának vagy üzlethelyisé
gének, a fél által kijelölt részében vagy onnan :

Gyorsáruknál :
klg. vagy azon alóli súlyú szállítmányok után 40 
kgrammon felül minden megkezdett 50

Teheráruknál:
klg. vagy azon alóli súlyú szállítmányok 
kgrammon felül minden megkezdett 50

Vámköteles, továbbá utánvétellel terhelt és 
valamint oly szállítmányok, melyeknek összsúlya 
lad, házhoz vagy a háztól csak a vállalkozóval 
egyezség alapján szállíttatnak.

Árszabási határozmányok :
1. Ha az áru fogyasztási adónak alávetve nincs s ha címzett 

a kijelölt helyen feltalálható s az .mi! ott át is veszi, csak a fu
varleveleit felszámított összeg szedetik be.

2. Ha az áru fogyasztási adónak van alávetve, még a cím
zettnek kézbesítendő adóbárca szerint fizetett fogyasztási adó is 
megfizetendő

3. Ha a címzett a fuvarleveleit kijelölt helyen fel nem talál
ható s tartozkodasi helyet csak a bejelentési hivatal utján lehet 
megtudni, a fuvarleveleit felszámított összegen kívül 2(1 fill. fizetendő.

4. Az árut a lakas azon részébe tartozik fuvarozó szállítani, 
melyet a fél e célra kijelöl.

■ ’ Ha a címzett az áru befuvarozasa idején lakásán nincsen, 
a másodszol, esetleg többször is megkísértett kézbesítés költségei
nek megtérítésére a fuvarozó igent t nem támaszthat.

6. Ha a fél az áru átvételét megtagadja, vagy azt a városnak 
más, nem a fuvarlevélben megjelölt helyére küldi, az árunak az 
eredeti i rendelteti i helyre való fuvarozásán Kívül, a visszavitel, 
újra való elhozatal, vagy a más helyre való elfuvarozásáé 
len díjszabás szerint járó illetek újból felszámítható.

<■ A fuvarozó köteles minden fizetett illeleket az 
nyomtatott es minden egyes fuvarlevélhez csatolt harcán, melyen 
határozmányok is fel vannak sorolva, nyugtatni.
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l»

a)
b)

50
50

50
50

Miskolc*, 1907 január 26

kgrert 15
fillér, 
fillér.

fillér, 
fillér.
áruk,

Görgey László
üzletvezető.

* f * »

• 0 0 2 évi jótállás mellett. S # S #

. 5

••
••

••
••
••

kr
kr.
•••••••

Schicht-szappan!
(.Szarvas" vagy .Kulcs* szappan)

Wqwpre7n ■ Mtutit)n darab „Svhicht*-szappan 
■ v* vl OfcU ■ tiszta óh ment káros alkatrészektől.

z ■ •, •. • • •. •.. -. .t • .* ■ .• z .t.t.i.a.,;..'././. •• •' r '' 15,1,AÁ.t.g.t..t..:..!.—

80: Óra javítás csak 80 kr. :80
______________ ______________________ ••••••«

LANDESMAN IZSÓ
Nagymihály, Kossuth Lajos-utoza 23. szám

(Miskovitl-féle ház)

Slvállal mindíttnemü és legcomplikáltabb óra-javitásokat

csak 80 krért •

Óra üveg
Óra mutató ... 5

80? Óra javítás csak 80 kr

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 

részére. ========== 
Jótállás ' 25.000 koronát lizet SCHICIITGYÖRGY cég Aussigban
-------------- bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappana a Schicht 
----------------  névvel valamely káros keveréket tartalmaz. . . .

□le □

Goldstein Jakab
............................. templom- és szobafestő .............................

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza II. szám.

Elfogad mindennemű

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

árak mellett.

festékkereskedésemben 
mindennemű borostyánkő-máz szobapadlok 
fenyes es tartós befestésére. száraz- és 
olaifestekek. firneisz. terpentin, lakk, ecset 
arany- es ezüst bronz, úgyszintén minden
nemű festél<-kiiIönIegességek nagy válasz

tékban jutányosán beszerezhető.

Hirdetések ÖTS
vatalaban. #

10 lííAmnÁt Mérték 'után I ' ' i'i R ^ICH A D 0 L F férfi-szabónál Nagymihályon késsittetiI U f\UI U I ld l u,a" a 'nagyobb választék h a z a i és külföldi valódi gyapjúszövetekben
•________ _____ _______...____________ _r__jL_. U S Z U u s‘ M» gi eiitlelesck :i legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek

Nycin. Laudesman B. könyvnyomdájában,


