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Általános községi választójogot!

Nagy várakozással néz elébe az or
szág az általános választói jog reformját 
tartalmazó törvényjavaslatnak. Nem kell 
már sokáig várni, mert Andrássy Gyula 
belügyminiszter megígérte, hogy hacsak 
az obstrukció meg nem akadályozza a kor
szakalkotó javaslatokat, még ezen a tava
szon leteszi a Ház asztalára. Tett azonban 
a belügyminiszter egy másik biztató kije
lentést is. És pedig azt, hogy a reformot 
akként kontemplálja, hogy a községi vá
lasztói jogot is kiterjeszti mindazokra, akik 
a politikai választói jogot bírják. S ennek 
a reformnak a hatásától várunk legalább is 
olyan jó eredményt, mint amilyennel az 
általános politikai választói jog kecsegtet.

Úgy a főváros, mint a vidéki törvény
hatóságok, de a rendezett tanácsú városok 
s a községek is, súlyosan érezik a végze
tesen elavult községi választói jog hátrá
nyait. Ez az Ázsiára való szűk választói 
jog teszi lehetővé, hogy a képviselő testü
letben évtizedeken keresztül ugyanazok a 
klikkek vagy családok dirigáljanak, a ha
talommal, közvagyonnal mindig ugyan
azok rendelkezzenek s a maguk embereit 
juttassák a hivatalokba, akik aztán feltét-

T A R C Z A.
Budapest éjjel.

„Látta-e már Budapestet éjjel ?“ ezt a kup
iét dalolják immár az utolsó faluban is és akik 
még nem voltak abban a szerencsés helyzetben, 
hogy látták volna Budapestet éjjel, azoknak fan
tasztikus, regényes képzetek támadnak a lelkűk
ben arról, hogy miképpen zajlik le Budapestnek 
éjszakája.

S valóban elég merész és buja fantázia kell 
ahhoz, hogy az ember megközelítőleg is el tudja 
képzelni, milyen az élet a főváros számos éjszakai 
mulatóhelyén, micsoda raffinált alkalmak kínál
koznak a mulatozásra annak, akinek pénze és 
egészsége van hozzá. Híres, sőt hírhedt a buda
pesti éjjeli élet, akiknek alkalmuk volt Páris éj
szakáival megismerkedni, azok azt mondják, hogy 
Budapest e tekintetben a világvárosok között a 
legjobban megközelíti a franciák fővárosát. Aki 
helyes észszerüséggel tudja beosztani idejét, pén
zét és lelkierejét, az a férfi bízvást megtapasztal
hatja, mi mindent nyújt Budapest éjjel. Nagyon 
sokat tanul itt az ember, olyat, aminek később, 
ha kiforotta magát, hasznát veheti. Itt tanulja meg
ismerni az embert az fi intim vonatkozásaiban és 
a nőknek azt a fajtáját, amely keresztül megy 
mindazon örömökön és szenvedéseken, tapasztá

lén szolgálat kész hívei a képviselőtestület 
klikkeknek.

Csak egy példát hozunk fel a leg
újabb időből. Budapest székesfőváros hír
hedt az ő klikkjeiről, amelyek fejős tehe
nüknek tekintik a fővárost s évente milli
ókat harácsolnak össze a fővárossal való 
üzleteik, szerződéseik révén. A klikkek előtt 
csak a zsarolás dominál, a közérdeket csak 
a szájukon hordják. A klikkeknek eszük 
ágában sincs szociális alkotásokat létesí
teni, ha abból hasznuk nincs. Még a gon
dolat is távol áll tőlük, hogy a kis ember 
terhein könnyítsenek. A főváros defficitjé- 
nek fedezése céljából felmerült az a be
csületes indítvány, hogy a fizetendő uj 
pótadót csak a vagyonosabbak, a száz ko
ronánál magasabb egyenes állami adót fi
zetők fizessék. A klikkek leszavazták ezt a 
derék javaslatot, melyet okvetlenül magá
évá tett volna egy olyan képviselőtestület, 
amelyet az általános községi választói jog 
alapján választottak volna meg. Mert nem 
mer a nép érdekei ellen cselekedni az a 
képviselőtestület, amely mandátumát a nép
től nyeri.

Még ennél is csúnyább ügy a gáz
gyár megváltásának ügye. Budapest most 
szerződése értelmében megválthatná a gáz-

lásokon és megpróbáltatásokon, amelyek amilyen 
érdekesek, olyan tanulságosak. Aki józan észszel 
és férfias öntudattal bir, azt meg nem ingathat
ják erkölcsében és hitében az éjszakai Budapest 
tapasztalásai. De jaj annak, aki könnyelmű és 
élvvágyó, akinek nincs erkölcsi ereje és ellentálló 
képessége, azt irgalmatlanul elnyeli a csillogó, 
szennyes ingovány s vagy becsületét, vagy az 
egészségét hagyja ott zsákmányul.

Budapest éjjeli életében legújabban hódítva 
vonult be a művészet. Az éjjeli művészet alatt a 
cabaret-inüvészetet értjük, amely immár el van 
terjedve az egész országban. A vidéki műkedve
lők manapság már nem igen adnak színdarabo
kat elő, hanem kabareteket rendeznek és pedig a 
budapesti cabaret színházak műsorából kölcsön 
vett számokkal. Nem csoda, hogy a cabaret oly 
népszerű lett. A budapesti cabaret színházak igen 
jövedelmező vállalatoknak bizonyultak és igy mód
jukban van a megfelelő legjobb erőket olyan gá
zsikkal szerződtetni, amilyeneket csak a legelső
rangú kőszinházak fizetnek. Például Medgyaszay 
Vilmának, a Modern Színház gyönyörű tehetségű 
primadonnájának havonta 2(MX) korona fizetése 
van. Ugyanezen színház rendező igazgatója Heltai 
Jenő, jeles poéta nem sokkal kisebb fizetéssel bir. 
A modern magyar irók szine-java dolgozik a ca- 
baretek számára és nem egy sikerült alkotás ra
gadta már tapsokra a közönséget. Egyik-másik 

gyárat, amely évente hét-nyolc millió koro
nát jövedelmez. De nem fogja megváltani, 
mert a gázgyár részvénytársaság biztosí
totta magának a klikkek pártfogását s ezek 
irgalmatlanul leszavazzák a megváltást. Igy 
esik el a főváros évente sok millió jöve
delemtől, amely pedig egyszeribe kihúzná 
a defficit kátyújából s jutna ezenfelül sok 
százezer forint kulturális, szociális intéz
ményekre is.

Hasonló panamák színhelye nap-nap 
után a vidék is. A legutolsó községben is 
a képviselőtestület zsebérdeke dominál köz
ügyek intézésében, nincs gát, amely a 
klikkek, a befolyásos famíliák manipulá
ciói elé állítható lenne.

Jogot a népnek, de jogot a községi 
polgárnak is. — Mert illuzóriussá teszi egy 
népparlament munkálkodását az olyan auto
nóm közigazgatás, amely a kiváltságos 
osztály választotta klikkek kezében van.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket, a kik niég 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. A KIADÓHIVATAL.

cabaretszám. országos népszerűségre tett szert.
A kabaretek között első helyen kell megem

lítenünk a Modern Színházat, amely a Vígszínház 
tulajdonos igazgatójának, Faludy Gábornak a ca- 
baretje. A társulat elsőrangú. A már említett Med
gyaszay és Heltain kívül itt működik Nyáray An
tal a geniális operett-színész, aki úgy énekével, 
mint játékával és szavalatával nap-nap után zajos 
tapsokra készteti a közönséget, amely esténkint 
megtölti a Modern Színháznak raffinált Ízléssel 
berendezett földalatti helyiségét. A többi tagok is 
igen jól megfelelnek. Van köztük néhány igen te
hetséges kezdő is, akik néhány esztendő múlva 
neves színpadi csillagokká küzdik fel magukat.

Itt van aztán a Teréz-köruti cabaret, amely 
egy újságírónak, Nagy Endrének a tulajdona. Nagy 
Endre néhány hónap előtt, mint conferenciere 
került ide s mihamar kiderült, hogy az újságíró 
nemcsak elsőrangú csevegőinüvész, de ugyanilyen 
kvalitású direktor és szereplő színész is. Nagy 
Endre ma már a Cabaret Bonbonniere tulajdo
nosa. igazgató színész és darab- s kupié író és 
conferenciere egy személyben. Az övé az. igazi 
cabaret. mert itt hallja meg az ember szellemes 
prózában vagy pikáns rigmusokban a nap ese
ményeinek bohókás, de gyakran maró kritikáját. 
Nem egy híres politikusunk távozott már hosszú 
orral a Cabaret Bonbonniereböl. A publikum fe
lette fesztelenül viselkedik, akinek van valami többé-
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VÁRMEGYE ÉS VÁROS.

Képviselőtestületi ülés. Városunk kép
viselőtestületi' f. hó 24-én d. u. 3 órakor U'd/- 
kovszky Béla községi biró elnöklete mellett gyű
lést tartott, melynek napirendjén volt a többek 
között a köztemető ügye is. Miután azonban a 
képviselőtestületi tagok teljes számban meg nem 
jelentek, ezen ügy ujabbi tárgyalására f. évi áp
rilis hó 23-ika tűzetett ki. Landesman Vilmosnak 
a víllanyvilágitási szerződés módosítása iránti kér
vényét hasonló sors érte. Ezután tárgyalás alá 
vétetett az 1907. évi községi zárszámadás. A kép
viselőtestület a 47,191 kor. 66 fillér bevétellel, 
46,583 kor. 04 fillér kiadással. 608 kor. 62 fillér 
pénztári maradványnyal, továbbá 4586 korona 94 
fillér cselekvő hátralékkal és 14,032 kor. 13 fillér 
cselekvő követeléssel záródó 1907. évi községi 
zárszámadást jóváhagyta s a felmentvényt úgy az 
utalványozóknak, mint a számadást tevő pénztár
noknak megadta. A községi közmunkára vonat
kozó számadás pedig 3773 kor. 19 fillér bevétel
lel, 1693 kor. 18 fillér kiadással. 2070 kor. 96 
fillér pénzmaradványnyal, továbbá 2678 kor. 90 
fillér cselekvő hátralékkal és 1454 kor. 55 fillér 
cselekvő követeléssel szintén jóváhagyatott s a 
felmentvény megadatott. Miskovits Béla volt pénz
tárnoknak helytelen könyvelés folytán neki vissza 
járó 592 kor. 06 fillért folyósitották. Tárgyalás 
alá vétetett ezután az 1908. évi községi közmun
kára vonatkozó költségelőirányzat. Az áll. elemi 
iskolai gondnokságba megválasztattak közfelkiál
tással : Dr. Eperjesy Lajos. Dr. Fuchs Ignácz. Gör
gey Géza, Bartus Boldizsár. Dr. Glück Samu. Dr. 
Widder Márk. Bucsinszky Lajos, Fejér Elemér, 
Brünn Mór. Alexa Mihály. Kozma András és Gar- 
binszky Sándor. Behajthatatlanság czimén össze
sen 1584 kor. 68 fillért kitevő községi pótadóhát
raléknak törlése rendeltetett el. Az adókivető bi
zottságba bizalmi-férfiakul megválasztattak : Spie
gel Samu és Malatinszky László.

Több apróbb ügy elintézése után elnöklő 
községi biró a tanácskozást berekesztette.

VEGYES HÍREK
Házasság. Czibur Bertalan kerületünk 

országgyűlési képviselője f. hó 22-én házasságra 
lépett özv. Madarász Lajosné szül. Hönsch Janka 
úrnővel. Az esketési szertartás Sátoraljaújhelyben 
ment végbe az ottani ág. ev. templomban. Or
szággyűlési képviselőnket ezen alkalomból szív
ből üdvözöljük és a frigyhez zavartalan és tartós 
boldogságot kívánunk.

A zempléni főesperes. A király a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a meg
üresedett kassai székeskáptalan kebelén kívül fenn
álló zempléni főesperességre Hiszem Kálmán kap- 
roncai címzetes apátot és tőketercbesi esperes-ple- 
bánost nevezte ki.

kevésbbé ötletes megjegyzése, az hangos szóval 
kiáltja oda az ökölnyi színpadra s rendszerint meg 
is kapja rá a paprikás választ a jeles conferenci- 
eretől. E cabaret erője László Rózsi, aki valóság
gal rászületett a cabaret chansonette pályára. Nem 
olyan bájos és finom, mint Medgyaszay, de tem
peramentuma vaskos s mókái merészek, bizser- 
getök es mulatságosak. A másik oszlop Ferenczy 
Károly, aki mint operett-színész is nevet szerzett 
már a fővárosban.

/\ cabareteknek Molnár Ferencz, Holtai Jenő, 
Szép Ernő, Gábor Andor s a fiatal irói gárda 
egyéb jelesei Írják a kuplékat s darabokat. Három 
kiváló, fiatal zeneszerző látja el muzsikával : Szir
mai. Kálmán és Hetényi.

A harmadik említésre méltó cabaret az üllő- 
úti Kedélyes Színház. Finnek az a nevezetessége, 
hogy itt működik az első magyar női conferen- 
ciere, név szerint Szászy Ullmann Gizi. Szerte a 
fővárosban hires ez a fiatal hölgy szellemes cse
vegéséről s gyors gondolkozásáról. Nincs az az 
embergyülölő firma, akit a Szászy meg ne ka- 
czagtatna. Mint előadó művésznő is érdekeset 
produkál. A kuplékat. amiket dalol, már ország
szerte ismerik.

Budapest éjjeli életének tipikus, de azért 
nemzetközi jellegű helyei a Fővárosi Orfeum, a 
Folies Caprice, a Nemzetközi Mulató es a latra 
Mulató, ezenfelül még számos artista kávéház,

Kossuth Lajos halálának évfordulőja. 
Március 20-án pénteken volt Kossuth Lajos ha
lálának 14-ik évfordulója. A haza halhatatlan em
lékezetű fiára kegyelettel gondolt e napon az egész 
magyar nemzet, óhajtva, hogy eszméi a maguk 
tisztaságában öltenének egykor testet s ne marad
nának örökké csak jámbor óhajtások. Sok helyütt 
a templomokban gyászistentiszteletek s a Kossuth- 
szobrok vagy emlékeknél, úgyszintén körök, tár
sulatok kebelében megfelelő ünnepélyek tartattak.

Soroznak. Városunkban a sorozások f. 
hó 28-án kezdődnek és 30-án folytatódnak. A so
rozások idején megelevenedik a faluk képe. Neki- 
busult. borban, de leginkább pálinkában vigaszta
lódó besorozott regruták és a sorozás előtti szo- 
rongatást itallal bátorító legények dalolják végig 
az utcát. A komolyabbak pedig kisebb-nagyobb 
csoportokba verődve tárgyalják a sorozás esélyeit. 
A sorozó helyiségek előtt kiváncsi közönség, meg 
a „hozzátartozók" — odahaza pedig a leányok — 
várják izgatottan az eseményes pillanatot, hogy 
„tauglich" lett-e a Jóska vagy sem. Mert ilyenkor 
a „tauglich" körül forog a világ. Miatta simák a 
lányok, az anyák és búsulnak a legények, a kik 
közül egy sem érez valami nagy kedvet a gyöngy
életnek csúfolt katonasorhoz.

Eljegyzés. Üoldstein Gyula helybeli lakos 
f. hó 22-én eljegyezte Abrahamovics Szerén ke kis
asszonyt Nagykaposon.

Fenyvesi Miksa helybeli kereskedő f. hó 22- 
én eljegyezte Rosenblüth Helénke kisasszonyt. Ro
senblüth Ignácz ungvári lakos leányát.

A Gyermekvédő-Liga plakátjai. Az 
országos Gyermekvédő Liga már városunkban is 
kiragasztotta nemzetiszinü plakátjait az utca sar
kokra, melyek április 2-ára és 3-ára hirdetik a 
gyermeknap megtartását. Ez idén is úgy mint 
tavaly hölgyek fognak gyűjteni a szegény, elha
gyott gyermekek részére. A jótékonyság gyakor
lásában mindenkor elöljáró nagymihályi közönség 
filléreivel bizonyára nagyban hozzá fog járulni 
majd a gyermeknap sikeréhez.

Államsegély. \ Málcza és Márk közsé
gekben felállítandó kisdedóvók és népiskolák fel
építésének céljaira a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter 21,000 korona államsegélyt engedélyezett. 
Ehhez járulnak még a S/épdn Sándor-féle 12,(XX) 
koronás alapítványnak kamatai.

Uránia. Vasárnap f. hó 22-én bemuta
tásra kerültek a „Hazai gyógyfürdőink" és a 
„I öld közi tenger" cimü képsorozatok. Az előbbit 
László E. Flóris áll. el. iskolai tanító kisérte fel
olvasással, a tőle már megszokott értelmességgel. 
Az utóbbi sorozat szövegét Singer Mátyás áll. el. 
iskolai tanító olvasta fel. Ezen kívül még egy 
előadás lesz.

Deák Jenő helybeli fogtechnikus tanul
mányútra Berlinbe utazott, a honnét a jövő hét 
közepén tér vissza.

i dalcsarnok stb. Az orfeum abszolúte nemzetközi. 
Hallunk itt magyar, német, angol, francia, néger, 
dán, spanyol énekest s énekesnőt, látunk külön
féle nemzeti és inagántánczokat, ügyes jongleurö- 
ket, tornászokat, akrobatákat mind a két nemből, 
még kutyaszinházat is. Aki pedig a borsós dolgo
kat a cochonériákat kedveli, az menjen a Foliesba. 
Akinek pedig aprópénze van s azzal nem taka
rékoskodik, jól mulathat a többi éjjeli helyen is.

Nemrégiben hires éjszakai lokalitása volt Bu
dapestnek a Casinó de Paris is, amely a Folies 
Caprice terme fölött van a Révay-utcában. Itt éj
félkor kezdődött az élet, amikor is a világ minden 
tájékából idecsöditett exolikus táncosnők kezdték 
meg produkcióikat. Párisi kivéve nem láttak se
hol olyan szilaj kánkánt, mint itt, de a rendőr
ségnek miért, miért nem. szemet szúr a Casinó 
de Paris s hajnali táncprodukciók s beszüntette 
azokat. A mulató még fennáll, de már nem az, 
ami volt. Úgynevezett télikert lett belőle, amilyen 
több van Budapesten, ahol bufetthölgyekkel mu
lathat a pénzes vendég, vagy ahogyan itt neve
zik „a pasas."

Nyárára mindezek a vidám helyek felfüg
gesztődnek. Aki a kánikulában is élvezni akarja 
Budapestet éjjel, az menjen majd ki a Városli
getbe, ahol most épül az uj Oslmdavára.

Szombatos Elemér.

Gyászhir. Sátoraljaújhely városának nagy 
halottja volt f. hó 24-én. Reichard Mór volt 1848 
49-es honvéd, Zemplénvármegye törvényhatósági 
bizottságának tagja, a központi Takarékpénztár 
alelnöke, a Reichard Mór és Fia cég főnöke rövid 
szenvedés után 83 éves korában elhunyt. Reichard 
Mórban Sátoraljaújhely város társadalma egy pu
ritán becsületességű, nemesszivii s fenkölt gon
dolkodású tagját veszítette el, a ki mintaképe volt 
a polgári erényekben bővelkedő, sajnos, ma 
már ritka ember-typusnak. Hivalkodás, nagyzolás, 
dacára vagyonos voltának távol állottak a meg
boldogulttól, s szegénysorsu embertársaival sok 
jót cselekedett, kiterjedt családjának pedig min
denkor jóságos gyámolitója volt. Temetésén, — 
mely f. hó 25-én délután 3 órakor ment végbe 
a sátoraljaújhelyi statusquo ante izr. hitközség 
templomának udvaráról, — nagy és díszes kö
zönség volt jelen. Ott voltak : Dókus Gyula, Zemp
lénvármegye alispánja, Dókus Ernő volt ország
gyűlési képviselő, Dókus László, központi főszol
gabíró, Matolay Etele nyug, alispán, id. Bajusz 
József. Fried Lajos országgyűlési képviselő, Dr. 
Kossuth János stb. stb. A temetési szertartást 
Eibenschütz kántor végezte, utána Weisz Kálmán 
főrabbi németül búcsúztatta el a halottat, Dr. 
Goldberger Izidor hitszónok pedig magyarul mon
dott magas szárnyalásu gyászbeszédet, a melynek 
végeztével kivitték a koporsót a temetőbe, a hol 
a megboldogultat örök nyugalomra helyezték. Az 
elhunytban Szöllösi Sándor nagymihályi gyógy
szerész nagy atyját gyászolja.

A sátoraljaújhelyi izr. nőegylet választ
mánya értesíti a t. közönséget, hogy a március 
hó 29-iki jubileumi ünnepség keretében tervezett 
táncestélyt közbejött fontos körülmények miatt 
meg nem tartja. A váltott páholyjegyek árát Gát 
Mór tőzsdéjében a jegyek visszaszolgáltatása elle
nében visszafizetik. A megyeház termében délelőtt 
fél 2 órára kitűzött ünnepi díszközgyűlés azonban 
program mszeriien megtartatik.

Fillér-estély. A nagymihályi műkedvelő
társaság által rendezett fillér-estélyek iránt mind
inkább nagyobb érdeklődés mutatkozik nemesak 
városunkban, hanem a szomszéd vidéken is. F. hó 
21-én az Aranybika szálló nagytermében folyt le a 
második estély. Az előre megállapított műsornak 
egy pontja Fekete Béla akadályoztatása folytán el
maradt. s igy a figyelem s az érdeklődés a meg
maradt két szám iránt még inkább fokozódott. 
Este 9 óra körül lépett fel Polánszky Kázmérné 
sztárai földbirtokosáé, hogy gyönyörködtesse a je
lenlevőket kellemesen csengő hangjával s kedves 
egyéniségével. Halottunk német, cseh s a mi fü
lünknek igen tetszett, befejezésül magyar szövegű 
dalokat is. A hatás igen nagy volt s a nemes ur- 
hölgy. engedve a jelenlevő közönség lelkes tapsai
nak, többször megismételte magas Ízléssel elő
adott énekeit. A zongora mellett ott láttuk Po
lánszky Kázmért, aki igen ügyes zongorakiséreté- 
vel nagyban hozzájárult a siker emeléséhez. Ez
után következett Ftizély Helénke és Glück Mar
gitka dialógja. Aki ismeri e két ügyes, tempera
mentumos s határozott színészi vénával megáldott 
hölgyeket, az elképzelheti, hogyan adhatták a 
„Nővérek" cimü dialogot. Mintha csak a valóság
ban történtek volna azok az ingerkedések s titkos 
találkozások, a melyeket a darab szelleme kifeje
zésre juttatni kiv'án, oly ügyesen alakította a jele
neteket a két szereplő. Ezek után tánc következett, 
amely eltartott reggeli 3 óráig. — Még csak a 
műkedvelő-társaság hölgytagjairól kell megemlé
keznünk, akik az est folyamán mindig arra töreked
tek, hogy mindenki megtalálja azt, amit keres, at.

Székely Elek királysértési pőre. Em
lékezetünkben van még Székely Elek újhelyi pol
gármester azon nagy feltűnést keltett cselekedete, 
hogy a múlt év junius hó 8-án megtartott koro
názási jubileum alkalmából a rendőrkapitány által 
a városháza ormára kitűzött zászlót a rendőrrel 
Irevonatta. A kassai kir. főügyészség királysértés 
vétsége miatt perbe fogta a polgármestert s a 
tárgyalás f. hó 23-án tartatott meg ez ügyben a 
kassai kir. törvényszék mint sajtóbiróságnál. A 
bíróság bűnösnek mondotta ki Székely Eleket a 
Btk. 140. §-ának 1. pontjába ütköző királysértés 
vétségében s ezért öt egy havi fogházra, hiva
talának elvesztésére s a költségek megfizetésére 
Ítélte. A vádlott és védője Fried Lajos dr. fcleb- 
bezést jelentettek be az Ítélet ellen.



- Március 15-lke Pazdlcson. Lélekemelő, 
szép ünnepséggel áldozott Pazdics község lakos
sága a márciusi nagy napok emlékének. Az ün
nepély a délelőtti ág. ev. istentiszteleten kezdődött, 
amikor is egy quartett — amelynek tagjai voltak : 
Kozlay József, Molnár Gyula, Sramkó Kálmán 
és Lefkovits Vilmos — előadta Oláh Losonczy 
remek „l;ohász“-át. A délutáni ünnepélyt Molnár 
Gyula állami tanító nyitotta meg magas szárnya- 
lásu beszéddel, amelyben megkapoan mutatott rá 
a nagy idők nagy embereinek halhatatlan érde
meire. Az ág ev. és az állami iskolák növendékei 
által nagy ügyességgel előadott szavalatok között 
Kozlay József ág. ev. lelkész mondott nagyhatású 
ünnepi beszédet. A jeles egyházi szónok erős há
zasságtól s forró hazaszeretettől áthatott szép sza
vakban fejtegette az ünnep jelentőségét, a melyet 
percekig tapsoltak. Az ünnepi beszéd után Sramkó 
Kálmán tanító Farkas Imrének „Az utolsó honvéd" 
cimü költeményét szavalta el művészi lendülettel, 
magávalragadó lelkesültséggel, amit élénk tapssal 
honorált az ev. templom udvarán összegyűlt nagy
számú közönség. Ez a nagyon szép ünnepély a 
Szózat hangjaival ért véget.

A nemzeti felszabadulás GO-ik évfordulóját a 
kisráskai ref. gyülekezet is hazafias űnnepélylyel 
ülte meg, mely alkalommal Onody Zoltán ref. 
tanító szép beszédet tartott, három iskolásnöven
dék u. ni. Király Sándor, Csicseri Erzsébet és 
Csörgő Mihály pedig hazafias költeményeket sza
valtak, befejezésül a jelenvoltak a szózatot éne
kelték.

Jegyzőválasztás. Az eltávozás folytán 
megüresedett málcai körjegyzői állás ápril hó 9-én 
fog választás utján betöltetni. A körjegyzői állásra 
az eddigi pályázók Kovács Pál málczai segéd
jegyző és Haraszthy Vincze ladmóczi körjegyző. 
A választók túlnyomó része Kovács Pált óhajtaná 
a körjegyzői állásra megválasztani, a ki az állást 
meg is érdemelné.

Uj közjegyzőség. Az igazságügy-minisz
ter Szerencs székhelyivel uj közjegyzőséget rend
szeresített. Szerencs eddigelé a tokaji közjegyző- 
séghez tartozott.

Harc a kasszatündérért Vasárnap f. 
hó 22-én este 12 óra tájban a Kossuth Lajos-utca 
és Jókai-utca keresztezésénél heves harc fejlődött 
ki egy pénzügyőr és egy helybeli kasszatündért 
hazakisérő fiatal ember között. A pénzügyőr 
ugyanis úgy találta, hogy ö előbb vallott szerel
met a szép hölgyikénck s igy tolakodásnak minő
sítette a kisérő eljárását. A szóváltásból csakha
mar inzultus fejlődött ki, a melyben természete
sen a „cibil" húzta a rövidebbet, mert a pénz
ügyőr kardot rántott s érzékenyen megsebesítette 
ellenlábasát.

A gazdák nem ülnek fel. Az irigy kon
kurencia ugylátszik semmitől sem riad vissza, 
csakhogy elhitesse a gazdákkal, mintha a nem 
impregnált répamag ép oly jó és kimagasló érté
kű volna, mint a Mauthner Ödön udvari magke
reskedő által kizárólagosan forgalmazott impreg
nált répamag. Természetesen ez hiábavaló eről
ködés, hiszen azon gazdákat, kik már impregnált 
répamagot vetettek se fel nem ültetik, se attól 
többé el nem tántorítják : lévén egyedül hivatot
tak arra, hogy véleményt formáljanak. És mert 
e vélemények rendkívül kedvezőek, a konkuren
cia elég vak és vakmerő, hogy magát tolja fel 
bírónak, mintha bizony a delikvens'Ítélkezhetne a 
bíró fölött! Valóban a legfőbb ideje, hogy a kon
kurencia ily féktelen elfajulása ellen a földmive- 
lési miniszter a legsürgősebben gondoskodjék a 
tisztességtelen versenyről szóló törvén) megalko
tásával.

Tenyészbikavásár Tőketerebesen. A 
„Zemplénvármegyei Gazdasági Egyesület" f. hó 
30-án tartja meg lll-ik tenyészbikavásárját Tőke
terebesen a grófi uradalom istállóiban, mely a 
bejelentett állatok száma után Ítélve mindenesetre 
sikeresnek Ígérkezik. Felhajtatnak bei ni. simmen- 
tháli. pinzgaui (félvér és telivér) valamint magyar 
bikák. A vásáron résztvesznek a szomszédos ke
rületi állattenyésztési felügyelők is. hogy a kerü
letükben szükséges apaállatokat az egyes közsé
gek részére beszerezzék. Mindazon községek, me
lyek kérvényüket a zemplénvármegyei állattenyész
tési felügyelőséghez már előbb beküldték, avagy 
a vásár napján a jelenlevő felügyelőnek a hely

színén benyújtják teljes vételáron, de 3 féléves ka
matmentes részletfizetési kedvezményűvel vásárol
hatják meg szükscglendö tenyészbikáikat. Az állami 
kedvezményhez szükséges okmányok kiállítása cél
jából a községi küldötteknek magukkal kell hoz
niuk a község meghatalmazásai és pecsétnyomó- 
ját. A megvásárolt bika árát a felügyelőség fizeti 
ki az eladónak, miért is a községi kiküldötteknek 
magukkal pénzt hozni nem szükséges. A bikák 
vasúti szállítására viteldij kedvezmény biztosiita
tott, melynek igénybevétele csak a Gazdasági 
Egyesület titkári hivatalától beszerezhető igazol
ványoknak a vasúti fuvarlevélhez való melléklése 
mellett lehetséges. A vását 30-án reggel 9 órakor 
kezdődik.

Legnagyobb, legváltozatosabb, legel
terjedtebb. Ez a három jelző könnyű kitalálni 
— a Pesti Hírlapra vonatkozik, mely legnagyobb 
terjedelemben, legváltozatosabb tartalommal jele
nik meg s épen azért a legelterjedtebb napilap. 
Politikája radikális magyar nemzeti politika s el
vei hirdetésében kormánytól és pártoktól teljesen 
független. De hiszen három évtized óta tudja már 
ezt a nagymagyar olvasóközönség s épen azért 
elég lesz csak annak jelzésére szorítkoznunk, hogy 
az uj évnegyedben két nagyon érdekfeszitő regény 
fog a Pesti Hírlapban megjelenni ; sport- és sakk
rovata lehetőleg még bővebb lesz, távirati tudósí
tásokkal egymásután három nagy nemzetközi sakk
versenyről ; az Esti levelek, Szerkesztői üzenetek, 
Kis komédiák és Vegyesek rovata régi kedvence 
az olvasóközönségnek és fő vonzóereje a lapnak. 
Aki egész éven át előfizetője a lapnak, ha csak 
negyedévenkint vagy havonkint fizet is elő. szá
mot tarthat a Pesti Hírlap nagy képes naptárára 
(karácsonyi ajándékul) és kedvezményes áron ren
delheti meg a Divat-Szalon cimü kitűnő divatla
pot. A Pesti Hírlap előfizetési ára negyedévre 7 
korona, 2 hóra 4 korona 80 fillér, egy bóra 2 
korona 40 fillér. A Divat-Szalonnal együtt ne
gyedévre 9 korona. A kiadóhivatal cinte : Buda
pest, V., Váci-körut 78.

A magyar újságírás szenzációi ! A A<//» 
a magyar közönség legkedvesebb lapja ! A 48-as 
eszmény és a magyar nemzeti törekvések egye
lem Ilii és kérlelhetetlen szószólója. Föszerkes. > : 
Braun Sándor. Főmunkatárs: Lengyel Zoltán. 
Naponkint 125.000 példány ! Egy szám 2 krajcár. 
A Nap előfizetési ára: Egész évre 10 K. félévre 
8 K, negyedévre 4 K, egy hónapra I K 40 fill.

A betegségek elleni harcban a világ leg
kiválóbb orvosai egyesülnek. E betegségek sorá
ban az első helyet az Epilepszia (Nyavalyatörés) 
foglalja el. E bajban szenvedőknek vigaszul szol
gálhat azon értesülésünk, mely szerint egy magyar 
orvos e betegség ellen uj és hatékony gyógyító 
módszert alkalmaz, amelyért már a külföld is 
méltó elismerésben részesítette. Ez orvos Dr. Szabó 
Sándor Budapest, V.. Alkotmány-utca 5 ; ki kész
séggel nyújt felvilágositást mindazoknak, kik gyó
gyító módszere segélyével e súlyos bajtól szaba
dulni óhajtanak.

Fidibusz ! A legkitűnőbb magyar éklap. 
Páratlan népszerűség! Remek szöveg, pompás ké
pek ! Mesésen olcsó! Egy szám 5 krajcár. A Fi
dibusz előfizetési ára: Egész évre 0 K, félévre 3 
K, negyedévre 1 K 50 fill., egy hónapra 50 fill. 
Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal: Rökk 
Szilárd-utca 9.

W koronát takarít meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 

Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divata szabás.
A tavaszi újdonságok már megérkeztek !

Falal-’-H üKarkaaxin Dr. Kállai József.
KÍM>0d>i vmImIí Lándai József

-Előfizetési fellxi-vás.
Április hó l-rel ii/ előfizetés nyílik lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. elő fizetőinket, kiknek 
előfizetésük március hó cégérei lejárt, hogy az elő 
fizetést megújítani tzireskedji nek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadó* történjék, - Hátralékot »•/<> 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbb) 

szirén beküldésére. hogy tzámadasiinklntn mi is ren 

det tarthattunk.

fi „Felso-Zemplen“ kiadóhivatala.

58/1908. szám.
JRrverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a nagymihályi 
takarékpénztár ipar és kereskedelmi bank végre
hajtatnunk llirko Mihály és neje végrehajtást szen
vedők elleni 4800 korona tőke s jár. iránti végre
hajtási ügyében a nagymihályi kir. járásbíróság te
rületén a nagymihályi 120. szánni tjkvben A. I. 
sor 195 hrszám alatt foglalt ház. udvar és kertből 
álló s llirko Mihály és neje Bujdos Terézia nevén 
B. 7. II. 12. 15. Í0. 17. 18. és 19. sorszám alatt 
álló fvlülépitmenyi es földhaszonélvezeti illetőségre 
az árverést 7040 kor. ezennel megállapított kikiál
tási árban elrendelte es hogy a fentebb megjelölt 
ingatlan az 1908. évi április hó 30-ik napján d. 
e. 9 órakor Nagymihályon ezen bíróság telek
könyvi irodájában megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%-át vagyis 704 kor. készpénzben, 
vagy az 1881. LX. te. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számittott és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. alatt kelt igazságügyi min. rendelet 8-ik 
§-áhan kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előle- 
ges elhelyezéséről kiállít, szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagymi- 
hályban 1908. évi január hó 13-án.

Sallay, kir. járásbiró.

171. Hzáui
i - Árverési hirdetmény.

Alulirt bir'-xáifi végrehajt.'. «x 1mm1. óvj LX. t.-cz.. 102. 
S) :i értelmében ezennel közhírré te-zi, hogy a nagyiniliélyi 
kir. járásbir.’.'ágnak 1907. évi Kp. 57H/2. száma végzése kö
vetkeztében Dr. Buesinszkj- Mihály ügyvéd által képviselt 
Biii-onszky Lajos javára Dr. Novak József ellen 183 kor. s 
iái. erői. i_- l'.tOö. évi február hó 25-éu foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján lefoglalt és 3790 koronára becsült 
k'.vetkező iug.'.aágiik, ti. ni. gazd. eszközük, bútorok, lovak 
stb. nyilvános árverésen eladatuak.

nők a nagymihályi kir. járásbíróság 190«. 
végzése folytán 1'2 K — f. tőkekövetelés 

apjától járó 5»/, kamatai '/,•/, 
síi tillérbeu biróilag már uieg- 

.ókörtvélyeson alperes lakásán 
1908 évi aprllia 10-én d. e 9 Órája 

kitüzetik .'•> ahhoz a venni szándékozók özeimet 
hivatnak érintett ingósá-
LX. t.-cz. ai értelmében

ké-zpénzlizetés mellett, a ének, szükség
esetén liecsáran alul is, el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le 
. - i. éJf.'glalt tták - azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árveri' az l"t évi LX. t.-cz. 120. § a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagymihályon, 1908. március h ’> 21. napján.

Fodor József, 
kir. bir. végrehajtó.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré teszem, hogy a Mos- 

kovits és Weisz röfösáru cég megszűnt 
és egyik cégtagnak sem áll jogában a cég 
nevében bármit is tenni.

Nagymihály, 1908. március 26.
Dr. Lőwy Mór 

ügyvéd.

(-Iándler Miksa & Ól Ól
Ól Ót Ót Ól Ól NAGYMIHÁLY.

A tavaszi idény beálltával szives tudo
mására hozom a n. é. vevőközönségnek, 
hogy raktáramat a legújabb tavaszi áru
cikkekkel a szokottnál dűsabb válasz
tékban - rendeztem be.

Különös figyelmet érdemel

czipőraktáram
a mennyiben siket ült hazánk legnagyobb 
czipőgxárainak u. m. Kobrák, Friedman 
és Lichtman hírneves budapesti cégek kéz
zel dolgozott, legjobb készítményeinek fő
raktárát férfi-, női- és gyermekezipökben 
megnyernem.

Dús választékban vannak raktáron: a
legdivatosabb bel- és külföldi gyártmányú 
férfi-kalapok, nyakkendők, fehérnemű, 
harisnya, díszműáru, fiu-ruhák, férfi fel
öltők, mellények, sport- és piperecikkek.

Egyedüli raktár valódi francia gyárt
mányú, felülmúlhatlan minőségű bőr- és

szarvasbőr keztyükben.



ELERKORLEöJOBBTFTÖFEDBIANTAÍA!

ZTBRHW
PALA

MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:

ETERNIT MÜVEK 
HATSCHEK LAJOS t BUDAPEST. andrÁ55y-út33.

Brűgler Lajos Nagymihály.
Elvállal úgy helyben, mint vidéken, mindennemű épületek és temp
lomok fedélzeteinek ETERNIT-palával való fedését, jutányos áron.

ALA6CSŐ- és GOZTÉGLAGYAR

KONT MANÓ
BEREGSZÁSZ.

Homlokzattégla. disztégla, fagontégla, 
ék- és kéménytégla, cserépzsindely 

HORNYOS TETÖCSERÉP 
alagcsS. burkolatlapok gyártása.

Egész homlokzatoknak terv szerint való 
kivitele. — Teljes tetőfedések eszközlése. 

Távirati cím: Gőztéglagyár Beregszász.
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EDELSTEIN és TÁRSA
• •••••• FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐK ••••••• 
Finom-posztó és gyapju-áru raktár Nagymihályon.

1^** Megrendelések a legrövidebb 
idő alatt pontosan eszközöltetnek. *

Ajánlja magát mindennemű 

polgári, katonai és papi 
== RUHÁK = 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 

német divat szerint,

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben. 
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 írttól feljebb. "W®

Beregszász, a postabélyeg kelte.

szegény és gazdag építtet őkh őz egyaránt

A legkitűnőbb tetöfedöanyag manap

szám aXa.ll szaiiaaaémazua/

melyet a beregszászi göztéglagyár eddig még el nem ért tökéletességben gyárt.
Ez a cserép örök tetőt ad. ki nem fagy és oly szilárd, hogy azon járni lehet.
/I vele való fedés nem drágább a közönséges fazsindelyénél és minden 

vályogfal elég erős nehie.
Az a tetőszék, mely fazsindely alá készült, teljesen megfelel.
.4 cserépnek ára ezrenként Beregszász állomáson waggonba rakva 65 korona.
Egy négyszögméter területen 16 darab fekszik.
Egy waggonnak (5200 drb) vasúti szállítási dija Nagymihályra kh. 50 korona.
Á fazsindely ellenében való előnyeit szükségtelen feszegetni, és a bádog el

lenében azzal az előny nyel bir. hogy nem veszi fel oly hirtelen a meleget, úgy. hogy 
a bádogtetőnek a padját semmire sem lehet fölhasználni és a lakóhelyiségek is kiáll- 
hatatlan melegek nyáron, nemkülönben hidegebbek télen. Amellett a bádog sokkal 
drágább a fekete bádog gyakori festés költségeiről nem is szólva — és javítása 
bonyolódott műtét.

Tűzbiztonság tekintetében a bádogot, mely hirtelen át melegedik, a cserép fe
lülmúlja.

.4 tapasztalat bizonyítja, hogy amely helyiségben ez a hornyos tetöcserép 
egyezer alkalmazásba került, onnan a fazsindely és bádog teljesen ki van szorítva.

A gerinczcserépnek darabja 30 fillér, egy folyóméterre kell 3 darab.
Az üvegcserép bádogablak helyébe 2 kor. 50 fillér.
Nagyon kérem az intelligensebb t. ez közönséget, különösen faluban a tisz

telendő urat, tanító, bíró, jegyző urakat, világosítanák föl a szegényebb gazdákat 
saját érdekükben, hogy a cserép nem nehéz, elbírja minden fal kivétel nélkül és al
kalmazásával nem áll elő az a gyakori eset, hogy tűzvésznél a fél falu pár óra alatt 
martaléka lesz a lángnak.

Kiváló tisztelettel

KONT MANÓ
Mintát kívánatra szívesen küldök. alagcső- és góztéglagyára BEREGSZÁSZ.

2O°|o árengedmény!
Daczára a porcellán és üvegáruk foly

tonos áremelkedésének ajánlom a míg a 
készlet tart 20° 0 árengedménynyel gazda
gon felszerelt raktáramat mindennemű 
kávé-, likőr-, sör- és evő- 
—■ készletekben,
alpacca- « nikkel-árukban, 

asztali- és függő-lámpákban, 
majolika fali-diszekben 
és teljes konyhafelszerelésekben. 

GOLDSTEIN ADOLF 
üveg-, porcellán- és diszmüáru-üzlete Nagymihály.

Képviselő, viszontelárusitó ke festetik Nagymihályon fakereskedő, 
építési vállal közét, vagy építőmester személyében.

Beton-ipar vállalat.
Van szerencsém a n. é. közönség b. 

tudomására hozni, hogy Nagymihályban, 
a vasút állomás közelében 

beton-ipar vállalatot 
létesítettem. — Készítem az eddig legjobb
nak bizonyult beton-kútcsöveket, melyek
ben a víz állandóan kristálytiszta marad, 
továbbá : beton hídátereszeket, beton vá
lyúkat, beton jászlakat, kémény fedlapo- 
kat, csatorna lefolyókat, kerítés oszlo
pokat, cémentlapokat, valamint az összes 
beton-iparhoz tartozó munkákat.
• Betonirozások*olcsón«készittetnek. £ 
Beton kútcsöveket részletfizetésre is eladok, 
l-rendü cément állandóan gyárt áron kapható.

A n. é. közönséget a vállalat részéről 
mindenkori pontos és előzékeny kiszolgá
lásról biztosítva, maradok

kiváló tisztelettel

Deutsch Márton.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis. influenza 
ellen számtalan tanár éa orvos által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat n kínálnak kérje* mmátakat*

V. H.ffua.-L. ltok. * C. Bm«1 (MH

Nyomatott Landeeman B. könyvnyomdájában


