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H.i»» a lap szellemi rónáét illető minden 
közlemény intézendő : 

Koeeath Lajoa-ntoxa 34. azám

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

Egye- szám ára 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vieeza.
Hérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyllt-tár loronklnt 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési óe nyilttéi 

díjak küldendők : 
Lsndeimu B könyvnyomdája.

A magyar bor védelme.
Nagymihály. 1908. nov. 24.

Darányi Ignácz földmivelési miniszter 
f. hó 12-én terjesztette be a képviselóház- 
nak a borhamisításnak és a hamisbor for
galomba hozatalának eltiltásáról készített 
törvényjavaslatot.

A javaslatnak összes szabályai, tilal
mai és büntető határozatai egyaránt kiter
jednek termelőre és kereskedőre. Azonban 
olyan határozmányt nem tartalmaz, a mely 
a kereskedőknek üzleti eljárását megnehe
zítené. Azt azonban feltétlenül biztosítani 
akarja, hogy a forgalomba hozott borok 
természetes jellege megóvassék. E célból 
szabályozza az okszerű pincekezelést és a 
pincekezelés során foganatba vehető eljá
rásokat.

A szeszezés szintén csak az okszerű 
pincekezelés során van megengedve, leg
feljebb egy százalékig, de sohasem a bor 
szesztartalmának gyarapítása végett. Cukro- 
zásnak csak kivételes esetekben és csak a 
szakhatóság engedet mévei van helye.

A törvény rendelkezései a külföldről 
behozott mustra, borra, törkölyborra, gyü
mölcsborra, gyógyborra, pezsgőre és habzó
borra, illetőleg a hamisítványokra is kiter
jednek.

A tokaji borok védelmének külön fe
jezetet szentel a javaslat. A midőn a köz
ségek felsorolásával szabatosan megálla
pítja, hogy mik a határai a tokaj-hegyaljai 
borvidéknek, ezúttal zárt területeknek is

T A R C Z A.
Megszólítási s köszönési módozatok.

—- A Felső-Zemplén eredeti tárcája.

A mindennapi társas érintkezésekben a be
szédet rendesen valami megszólítással kezdjük. A 
barátságos, bizalmas vagy a rideg, hideg megszó
lításokból sokszor az illető egyén irántunk tanú
sított magatartására, hangulatára vélünk követ
keztetni.

Miként egy olvasmány címe rendszerint sej
teti velünk az egész mü tartalmát, ugy a meg
szólítás, köszönés is az érzés melegsége, a kiemelt 
hangsúly után olyan dolgokra bátorít fel, amiket 
azelőtt nem mertünk volna megtenni.

De miként az irásmű tartalma is sokszor 
változhatik a cim rövidsége, tökéletlensége, vagy 
egyenesen hamis volta miatt, ugy a megszólítási 
formák után is kevéssé indulhatunk, ha azok üres 
megszokások, vagy épenséggel ellentétei á valódi 
érzéseknek.

A nyelvnek épugy megvan a maga filozófiája 
és pszichológiája, mint a népnek, amelynek az il
lető nyelv közlekedő eszköze, de amelyre a nép 
gondolkodásának bélyege ugy egyes szavakban, 
mint még inkább kifejezettebb mondatokban ha
tározottan rá van ütve.

Az egyes ily fogalmak és szók fölcserélése 
sok komikus, kellemetlen, sőt bosszantó érzésre 
ad alkalmat.

Vegyük sorra a nyelvünkben gyakrabban 
előforduló megszólításokat. 

nyilvánítja, a hová másut termett bort csak 
házi használatra szabad hozni és a hóimét 
csak teljes egészében ott termett bort sza
bad elszállítani.

A bor fogalmát akként határozza meg, 
hogy bor elnevezés alatt az a szeszesital 
értendő, mely kizárólag szőlőléből, szőlő
mustból erjesztés utján állittatik elő.

E mellett azonban az okszerű pince
kezelés keretében a törvényjavaslat megen
gedi a must sűrítését befőzés által (a to
kaji borvidéken termett must kivételével); 
a must és bor kénezését tiszta kénnel; a 
must és bor savtalanitását tiszta szénsa
vas mészszel; a bor derítését a következő 
derítő szerekkel : vizahólyag, zselatin, tojás
fejérje, csersav, tej, casein, spanyolföld és 
kaolin, égetett cukor (karamell vagy szaf- 
lór használatát a bor színének javítása vé
gett (a tokaji borvidéken termett bor ki
vételével) ; a bor és must szintelenitését 
tiszta csontszénnel vagy faszénnel ; a bor 
és must áterjesztése céljából borélesztő 
használatát; ürömbor készítését ürömnek 
s más szokásos fűszereknek felhasználásá
val ; a must vagy bornak faljavítása vagy 
áterjesztése céljából más bor seprőjére vagy 
törkölyére való fölöntését (a tokaji borvi
dékre vonatkozó korlátozásokkal); a must 
és bor fejtését, szűrését, hevítését (pasz
tőrözését) s általában a must vagy bor 
tartóssá tételére szolgáló olyan műveleteket, 
melyekkel idegen anyagok nem jutnak a 
mustba, illetőleg a borba ; a borok háza-

A legközvetlenebb s legelső megszólitás mód 
a személyes névmás második személye a te.

Bizalmas, természetes s teljesen megkülön
böztető. Mindaz, ami nem tartozik az énre, hoz
zátartozik a te vagy az ő fogalmához. Mivel azon
ban a két utóbbinak együttes használata zavart 
idézett volna, föltétlenül szüksége volt a nyelvnek 
az én, te és ő megkülönböztetésére.

A harmadik személyes névmást a magyar
nyelv csak a ritkább esetekben s akkor használja, 
ha az egyes számban a legmagasabb tiszteletet, 
hódolatot akarja kifejezni, mint pl. Őfelsége, Ömél
tósága, őnagysága stb. Ha alsóbb rangú megszó
lításokra vonatkozik, rendesen valami gúny, irónia 
fűződik hozzá, pl, őkegyelme (kigyelme.)

A többes szánni megszólításokra is vonatko
zik, de azzal a különbséggel, hogy itt a legma
gasabb tiszteletet az első személlyel szoktak jelezni, 
mint pl. az uralkodóknál, egyházfőknél. Mi első 
stb,

A többes szám második személyü névmást, 
a ti megszólítást egész bizalmas csoportokhoz in
tézzük s rendszerint akkor, ha a jelenlevő társa
ságban a nagyobbik felének egyenkint is a te meg
szólítást adjuk.

Az ők használata inkább elválasztásul szolgál. 
Megjegyzendő, hogy csak a magyar nyelv

ben történik ez főképen igy, mert a szomszéd, de 
nem rokon nyelvek közül a szláv többes szám 
második személyével tisztel, a német is bizonyos 
esetekben ugyanezen személlyel.

Már most ezen szorosan vett természetes 
nyelvbeli formák mellett a konvencióiig nyelv a 

sitását vagy összevegyítését ugy azonban, 
hogy a bort vagy szőlőmustot csak borral 
vagy musttal szabad összeházasítani. A to
kaji borvidékre kivételes rendelkezések in
tézkednek.

Bort vagy szőlőmustot törkölyborral, 
csigerrel, lőrével, gyümölcsborral, illetve 
ezeknek mustjával házasítani tilos.

A szesz használatát a törvényjavaslat 
csak okszerű pincekezelésnél elösmerl ..já
rások korlátozásai között engedi meg sezt 
is csak azzal a föltétellel, hogy csak 95®/, 
raffinált szeszt vagy tiszta borpárlatot, ko
nyakot szabad használni és ezt is csak olyan 
mértékben, hogy egy térfogat százaléknál 
több alkohol ne kerüljön a borba. Ellen
ben tiltja a szesz használatát a bor szesz
tartalmának gyarapítása végett.

Cukrozásnak a törvényjavaslat szerint 
csak a must erjedésének befejezése előtt, a 
szürettől legfeljebb ugyanazon évi novem
ber hónap 30-ig terjedő záros határidő alatt 
a hivatalos közeg engedélye mellett van 
helye. Egy hektoliter musthoz négy kilog- 
ramnál több finomított répa vagy nád
cukor nem adható. A cukrozott bort vagy 
mustot nem szabad természetes, valódi 
vagy más jelzővel megjelölni.

A mazsola használata tilos. Az a must 
vagy bor, melynek készítéséhez vagy keze
léséhez meg nem engedett anyag használ
tatott hamisított bornak tekintendő, mely
nek készítése és forgalomba hozatala tilos.

A tokaji borvidéken termett must be- 

saját kénye-kedve szerint, részint valódi szükség
ből. részint megkülönböztetésre való törekvésből 
hol itt, hol amott lopott műtermékeket.

Ezek használata is jogos, sőt a fennálló tár
sadalmi rangok s állások miatt egyenesen szüksé
ges, de a velük való használat nagy tapintatot 
kíván.

Ilyen a Maga. A vonatkozó névmás harma
dik személyének használata. Kezdetben nem szol
gált megszólításul, de idővel azzá lett.

Nem is a kifejlődését s elterjedését, de a 
helyes használatát kell megvilágítani.

Bizalmas, hasonló állású s rangú emberek, 
ha a hivatali állás teljes ciinét rövidíteni akarják 
jogosan használhatják.

Mihelyt azonban az egyik beszélő személy a 
teljes hivatali címen szólít, a másik is ezt tartoz
nék kövenni.

Semmi magasabb állás nem jogosít fel az 
ellenkezőre.

Ha a kir. vagy miniszteri tanácsos nagysá
gos vagy méltóságos úr, akkor az orvos, mérnök 
is. mérnök úr, orvos úr.

/X két állás közötti külömbség úgyis megvan, 
miért engedje tehát az, akinek kevesebb jutott.

Félreértés elkerülése végett rögtön ki kell je
lenteni, hogy oly esetekben, amikor a beszélő sze
mélyek között iskolázottság, műveltség, tudás, eset
leg vagyonban is nagy a különbség, akkor ez a 
felfogás kissé megbillen, mert hisz aki sem szel
lemének, sem vagyonának nem ura. az egyszerűen 
nem úr.

Lapunk mai száma 4 oldalra teljed.



főzése és cukrozása feltétlenül tilos. Eze
ket a borokat a tokaji borvidék területén 
belül tilos más borvidékbeli borral házasí
tani. A törvényjavaslat kimondja a tokaji 
borvidéknek zárt területté alakítását, oda 
idegen bort csakis az ottani helyi fogyasz
tásra lesz szabad bevinni, kivinni pedig 
a tokaji borvidék területéről tilos lesz olyan 
bort, mely nem ott termett.

A törkölybor forgalom ha hozatala tilos. 
Készítése bejelentés mellett csak házi szük
ségletre és csak olyan kis szőlőgazdáknak 
szabad, kiknek két holdnál nincs nagyobb 
szőlőjük.

A ki eladásra bort termel, vagy bor 
adásvételével foglalkozik, köteles nyilván
tartást vezetni a beszerzett és eladott bor
mennyiségekről.

A legenyhébb kihágásokra 1 -600 K 
pénzbüntetés, súlyosabb kihágásokra 3 15
napi elzárás és 10—600 K pénzbüntetés, a 
legsúlyosabb kihágásokra (hamisított bor 
készítés stb.) 8 naptól 3 hónapig elzárás 
és 10—1000 korona pénzbüntetés van meg
állapítva. Ezenkívül a hamisított bor el- 
kobzandó.

Ezen törvény rendelkezéseinek ellen
őrzésére felesketett állami, vagy törvény
hatósági közegek küldetnek ki. Ezen 
törvény javaslatot a képviselőház sürgős
ségénél fogva f. hó 23-án változatlanul el
fogadta. — R.

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.

K a r c o 1 a t.
- A melyben Stefi belmunkatársunk előkészüle

teket tesz egy utazásra városunkban és körül.
Erősen meggyűlt a bajunk Stefivel, hogy 

nagy hó honija utcáinkat. Azt mondja, hogy félre
tettük „A hóról" cimü költeményét, a melyben 
megrázó szavakkal volt ecsetelve a hó a természet 
háztartásában, pedig ime kiderült, hogy milyen al
kalmi költemény volt. Igaza volt. Hogy tehát ki

engeszteljük, megbíztuk öt egy utazásra városunk
ban és varosunk körül, amelyben éles megfigyelő 
képességével jegyezzen meg mindent és referáljon 
mindenről, akár prózában, akár versben. Utóbbi 
esetre azonban kikötöttük, hogy a vers megüsse 
a mértéket, mert különben mi ütjük meg őt. Bi
zonyos előleg ellenében ő ezt meg is ígérte. Erre 
főszerkesztőnkhöz fordulva igy szólt :

— Csizmával vagy anélkül ?
.Mit bánom én, ha lakcipöben is, vála

szok) főszerkesztőnk, csak az ut eredményes le
gyen.

Ö : Pedig a kérdés szerfölött fontos. .Mert 
ha csizmát is veszek, akkor 50 koronával több 
előleget kérek. Azután meg ezen esetben az út
irányban sem kell megszorítást tennem, miután 
a csizma minden rejtett hely felkutatására képesít.

Szerk : Például ?
Ó : Például a nyúl, vaddisznó, róka, farkas 

stb. kinyomozására.
Szerk : De hiszen soha sem vadászott .Maga 

életében !
Ó: De igen, sőt láttam már vadat is, pus

kát is. A vadnak csak meg kell állani. a puskát 
meg a kezembe vennem s avval puff—puff-— 
mindjárt fogy a nagymihályi vadállomány.

Szerk : De hiszen úgy hallottam, hogy a múlt
kor sem lőtt kinn a vadászaton.

Ö: Igaz, mert a csizmám meg volt mér
gezve !

Szerk : Mi a csoda ? Még ilyet sem hallottam.
Ö : Pedig ez igaz. Ha valakihez ilyen csiz

mával érnek, az mérgében meghal, vagy legalább 
is beteg lesz. Rajtam az utóbbi következett be, 
mert belső mérgezést kaptam a vastag bőrtől, mi
nek következtében egy sánta szarkához hasonló 
módon ugrálván a havon, nem találtam el a va
dat. Hazatelé jövet azonban mégis sikerült egy 
nyulat elejteni, amely ott ült busán a Laboré szög
letében.

Szerk : Igen ám a vadkereskedésben.
Ö: Oda már csak akkor futott be, mikor 

megsebeztem és mert okos nyúl létére tudta, hogy 
grófi területen nem szabad meghalnia, különben 
bajosan kerülhetne az asztalomra.

Szerk : Hiszen a nyúl már büdös volt, mi
kor hazafelé vitte.

(): Igen ám. mert gyomorbajos volt szegény 
s későn hívtak hozzá orvost. Különben egy bü
dös nyúlnál még rosszabb is van a világon.

Szerk : Micsoda ?
Ó : Két büdös nyúl.
Szerk: Stefi, ilyen viccekre megvonom az 

előleget.
Ö: Ha ily bajba hoz a nyúl 

Éltem gyorsan alkonyul. 
És nem segít a csizma 
Legfeljebb csak a sizma.

Szerk : Elég. Satis, superque satis. Készül
jön sürgősen utazásához.

Ö: Jó, de elébb ezt a receptet kérem meg
csináltatni. tekintettel a hideg időjárásra

Ezzel Stefi a zsebébe nyúlván, kihúzta belőle 
a kővetkező receptet :

Rp.

M. D. S.

Vinum vinnaicum kg- 100.
Vinum tarnaicum kg- 200.
Vinum Szeredniense kg- 300.
Thea asiatica gr- 500.
Cognacum Hungaricum gr. 590.
Szivaros de Kuba db 100.

Naponként 10 leveses kanállal.
Nagymihály, 1908. nov. 26.

Dr. Kuruzslay. 
Stefi sarkutazó részére.

Főszerkesztőnk elolvasván e receptet, mely 
csak halálos betegek részére iratik, utasította a 
szerkesztőségi szolgát, hogy mindezeket kitűnő 
belmunkatársunk részére szerezze be. (*)

VEGYES HÍREK
Személyi hír. Özv. Vanderbilt Korneli- 

usné e hó 18-án New-Yorkból leánya és család
jának látogatására Őrmezőre jött, a hóimét teg
nap a délutáni vonattal visszautazott az uj hazába.

Kinevezés. Az igazságügyminiszter Dr. 
Oláh István a sátoraljaújhelyi kir. törvényszék nagy
képzettségű biráját a kassai kir. Ítélőtáblához el
nöki titkárrá nevezte ki. Bármennyire is örvendünk 
Oláh István előléptetésének, távozását vármegyénk 
területéről őszintén és mélyen sajnáljuk.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter Gajdos 
János és Duka Gizella tavarnai áll. isk. tanitót, 
illetve tanítónőt a dolhai áll. el. iskolához he
lyezte át.

Cégbejegyzés. A nagymihályi sör- és 
malátagyár részvénytársaságnál Medák Géza cég
jegyzői jogosultsága a kir. törvényszéknél beje
gyeztetett.

A korcsolyapályán a munkálatok javá
ban folynak és a jövő hét folyamán e pályán a 
sport kezdetét fogja vehetni. Idényjegyeket Csol
lák llár polg. isk. igazgatónál kaphatni.

Főúri eljegyzés. Gróf Andrássy Tiva- 
darné leányát Ilonkát a múlt héten Tőketerebesen 
Eszterházy Pál gróf a pápai hitbizomány tulaj
donosa eljegyezte.

Lapunk mai tárcájára, amely igen aktu
ális társadalmi kérdéssel foglalkozik, felhívjuk ol
vasóink figyelmét. Az érdekes tárca írója egyelőre 
még nem akarja magát megnevezni, hogy igy 
bárki is feszélyezés nélkül hozzá szólhasson a kér
déshez, melyre kérjük is olvasóinkat.

Az úr birtokol valamit. Ez pedig csak keltő 
lehet: anyag vagy szellem.

Teljesen jogosulatlan s a bizalmi kötelék 
meglazulása, amidőn a házastársak magázzák egv- 
mást. Affektált dolog, amellett ellentéte a valóság
nak. A házasság oly szerződés, amelyben csak két 
fél lehetséges : én és te. Mihelyt több van s a 
magázással ezt igazolják (mert magam, magad, 
maga) akkor nem tekintve a családi élet harmó
niájának felbontását, a nyelv szelleme ellen is vé
tenek a házasfelek. Epugy nem igazolhatok a test
vérek közötti magázások sem.

Hibás használatot tulajdonítok annak is, 
amidőn oly egyéneknél, akik esetleg több címmel 
rendelkeznek, azt emelik ki, mely sem a hivatalt, 
sem a foglalkozási kört nem tünteti fel eléggé.

Ilyen elterjedt szokás, hogy az ügyvédeket 
doktoroknak szólitják. Igaz, hogy a legtöbb ügy
véd doktor is : újabban a vizsgálati szabályzatok 
szerint ez egyik előföltétele az ügyvédi vizsga le
tevésének, de ez a cim ilyképen nem lehet meg
tisztelő, mert kényszer folytán történik s nem ki
fejező. mert nem ez nyújt megélhetést s a fog
lalkozásra jogot.

Elismerő s megtisztelő csak akkor lehetne, 
ha a foglalkozás mellett erősen előtérbe lépne a 
jogtudománnyal való foglalkozás, mint ez pl. a 
jogtanároknál s jogiróknál szokott történni, akik 
egyúttal doktorok is.

Ezzel szemben lehetnek oly állások, a hol a 
cim megnevezése elhagyható. Ilyenek a polgári 

állások s azok, ahol a családi név még jelent va
lamit.

A második elterjedt, de nagyon boszantó 
megszólítás a kegyed. Ki ne érezné ennek szúró 
voltát ? Már a kiejtése is sért.

Ezt a jó ízlésű embernek csak nagyon rit
kán szabad használni. Egy bizonyos társaságban 
egy fiatal ember következetesen kegyednek szólí
tott egy hölgyet, mire ez megsokalván, kijelen
tette, hogy a kegyed megszólítás annak jár, akiről 
nem tudni, leány-e vagy asszony.

Hogy igaza volt-e vagy nem, az nem tarto
zik a dolog lényegére, de hogy bántó volt, azt a 
kifakadása igazolta.

Következik az ön. Ez a leggyakoribb. Helyes 
s megtisztelő, de csak idősebb, vagy magasabb 
rangú emberektől lefelé.

Teljes következetességre itt sem kell töre
kedni, csak ha változatosságot akarunk teremteni 
a teljes cim használatában.

A megszólításokkal majd nem egyenlő fon
tosságúak az üdvözlésnél, elválásnál, elbúcsuzás- 
nál használt köszönési formák.

Nézzük ezeket is.
A legkifejezőbb, legértékesebb s a magyar 

nép gondolkodásának leginkább megfelelő köszö
nések azok, a melyek a nap időbeosztásához il
lenek.

A jó reggelt, jó napot, jó éjszakát általában 
igen kifejezők és elfogadottak.

Ha ezeket fokozattabb érzelemmel akarjuk 

megtölteni, akkor az üdvözlendőnek a nevét is 
hozzátesszük.

Jó reggelt János bácsi, jó napot Mariska 
néni, jó éjszakát Juliskám vagy jó éjt Pistikám.

A leggyönyörűbb üdvözlési módok.
A modern nyelv bizonyos rövidségre töreke

dett s meghonosította az ilyeneket, jó napot vagy 
csak jo napot. A nagy városok utcái s kereskedői 
forgalmában elfogadott lehet, mint a megérkezés 
s elindulás jelzése, de igazi érzésből fokodó üd
vözléseknél nem.

Isten áldja vagy áldjon meg, szintén igen ki
fejező, magyaros üdvözlési forma.

A magyar ember nem téveszti el, visszaélést 
azonban lehet velük elkövetni. Elbúcsúzáskor nem 
dobhatjuk oda olyan embernek, akivel nem va
gyunk eléggé bizalmasak, hogy Isten áldja meg, 
mert ez bizonyoz fokú szánalmat, lesajnálást je
lentene. Ellenben igen értékesek akkor, ha a ke
resztnevet oda tesszük.

Isten áldjon meg Pistám, Isten áldjon meg 
fiam. Maga helyén akkor van leginkább, ha idő
sebbektől ered.

Isten vele. Igen gyakori s elfogadott.
Tisztán, minden jelző nélkül igen elutasitó, 

még akkor is, ha hölgyek mondják. Ha cselédün
ket elbocsátjuk, annak mondhatjuk, hogy Isten 
Vele, de ha vendégünket, jó ismerősünket búcsúz
tatjuk el, akkor nem. Ellenben a keresztnév hoz
záadásával a legkedvesebb s legmelegebb formája 
az üdvözlésnek,

Ennyit ezekről egyelőre. —k.—



— Tisztiorvosok választása. A ni. kir. bel
ügyminiszter elrendelte, hogy a tiszti főorvos ki
vételével ezután a többi tisztiorvosokat ne a főis
pánok nevezzék ki, liánéin az illetékes törvényha
tóságok választják.

Karczub Pálné t. Egy köztiszteletben 
álló uriasszony Italt meg vámsunkban az elmúlt 
héten, ki. Karczub Pál gör. kath. esperes-lelkész 
neje a megboldogult aki életében nemcsak a csa
lád védangyala, hanem a szegények jóltevője, 
gyámolitója is volt. Áldott, nemes leikével áldást 
fakasztott mindenütt s örömre változtatta a szo
morúságot. — Temetése f. hó 21-én szombaton 
délután három órakor volt, mondhatni csaknem 
az egész város részvétele niellett. A gör. kath. 
templomban Jaczkó István tárnái gör. kath. lel
kész prédikált, a temetési szertartást Dudits Já
nos kerületi esperes végezte Mi/ialovics Jenő to
polyán! és Lescsisin György őrmezői gör. kath. 
lelkészek segédletével. Ezután a gyászmenet hosszú 
sorban a temetőbe vonult, megadni a végtisztesség- 
tételt a megboldogultnak.

— Uj ügyvéd. A kassai ügyvédi kamara 
közhírré teszi, miszerint Dr. üráner Miksa ügyvéd 
Kassa székhelylyel az ügyvédi kamara lajstromába 
folytatólag felvétetett.

Nagymihályi Uránia. A nagymihályi if
júsági egyesület ezidén a következő vetített képek 
kíséretében fogja előadásait megtartani : I. Mont- 
blanc. 2. Olaszpartok. 3. Kassai székesegyház. 4. 
Moszkva és Szentpétervár. 5. Hajóépités. 6. Gott- 
hard vasút. 7. Debreczen. 8. Berni Alpok. 9. Vág 
völgye. 10. Florenz. II. A Tisza. 12. Államalkotó 
állatok. 13. A tüdővész. Összesen 937 kép. Bér
letjegy valamennyi előadásra 5 korona. Jegyek 
előre válthatók Landesman B. könyvkereskedésé
ben. Az előadások helye : „Aranybika" szálló dísz
terme. Kezdete mindenkor este 8 ólakor. Az elő
adások falragaszok utján és a „Felső-Zemplén“-ben 
lesznek hirdetve.

A gyógyszerek áremelése A szeszadó
törvény életbelépte folytán a belügyminiszter mind
azon gyógyszereknek árát, a melyekben bárminő 
alakban szesz van, felemelte. A módosított gyógy
szerárszabvány e napokban közöl tetett a gyógy
szerészekkel.

Baleset a pályaudvaron. Nagymihályon, 
a mint azt már számtalanszor szóvá tettük, reggel 
és este oly pokoli sötétség uralkodik a pályaud
varon, hogy a közönség legjobban tenné, ha egy
általában ez időben nem veszi igénybe a vasúti 
közlekedést. Már több baleset keletkezett a sötét
ség folytán, legutóbb Brűgler Ármin gőzmalmi 
hivatalnok az esteli vonat érkezésénél a nagy sö
tétség miatt egy köhalmazra esett és oly súlyos 
sérüléseket szenvedett, hogy hetekig fogja az ágyat 
őrizni. — A nagymihályi pályaudvaron különben 
is siralmasak az állapotok, minden nap el lehetünk 
katasztrófára készülve. A helyiségek oly sziikek, 
a vágányok száma oly kevés, miszerint csoda
számba megy, hogy eddigelé is nagyobb szeren
csétlenség nem történt. Mindezekről tudtunkkal 
részletes felterjesztés is ment az iizletvezetöséghez.

— Mozi Nagymlhályban. Még mondja va
laki, hogy nem művelődünk és nem tartunk lé
pést a civilizátió gyorsan futó szekerével. Ehol 
van ni, itt a mozi, ki nem hiszi, meg kell nézni. 
Szombaton, azaz e hó 28-án tart az „Aranybika" 
dísztermében előadást mozgófényképekkel egy ame
rikai vállalkozó a következő műsorral : Az ördög 
álma, Élőképek, Bűntény a hegyek között, Az 
őrült szász, Bethrodete álma, A szerencsétlen Ta
más nadrágja. Az elátkozott konyha vagy a meg
mérgezett fánkok, végül indiai állóképek. Vasár
nap este pedig Krisztus születése, élete és halála. 
Az előadás fél 9 órakor kezdődik. A ki akarja 
látni, hogy a képek hogy mozognak, az mozdul
jon el nevezett időben a Bika felé.

A bánóczi vasúti állomáson dacára an
nak, hogy a forgalom mindinkább emelkedik és 
az érdekeltek több Ízben kérvényeztek már egy 
hídmérleg felállítása iránt, e mai napig semmiféle 
intézkedés nem történt. Hisz ez természetes is, az 
államvasutaknál mindenegyébbel, de a közönség 
érdekével absolute nem törődnek. Pedig hogy 
mennyi káruk van a termelőknek és kereskedők
nek a hídmérleg hiánya folytán, annak csupán 
ők a megmondhatói.

Megtelt temető. Deregnv óról azon érte- I 
sitést nyerji k. hogy az amúgy is szerfelett kicsi 
temető már evekkel ezelőtt betelt es uj temető- I 
helyről ma sem történik gondo.kodás. Mintán az | 
uj sírokat a másik helyén ássák, nemcsak kegye- 
letsertó es botrányos dolgok történnek, de egész- ' 
ségügyi kihágások is vannak napirenden. Felhív
juk e körülményre a főszolgabíró figyelmét.

Testvérgyllkosság. Az ungmegvei Bező 
községben e hó 20-án rémes esemény történt. Pallai t 
Mihály és Ballal István testvérek, a kik közösen I 
gazdálkodtak, a közösen megfizetendő adómegosz
tása felett összevesztek. Szó szót ért és a vesze
kedés tetőpontján Pallai István forgópisztolylyal 
reálőtt fivérére Mihályra. a lövés talált és a sze
rencsétlen ember összeesett és rövid pár perc alatt 
meghalt. A lövések zajára összetódult nép körül
fogta a gyilkost, a ki tettét beismerte, mire a köz
ségi bíró őrizet alá vette. Másnap a testvérgyil
kost az ungvári kir. járásbíróság fogházába be
kísérték.

A tél. Most mar egész komolyan itt a 
tél. Vastag hóréteg borítja az utcákat, a házakat 
s a fák is felvették téli öltözetüket. Beköszöntött 
ezzel egyidejűleg a lakodalmak és disznótorok ideje. 
Egyszóval : Itt van a tél. itt van újra — ahogy a 
költő mondja.

Hódit a feminizmus Apponyi Albert gr. 
vallás és közoktatásügyi miniszter c héten kelt 
rendeletével értesítette a Polgári Iskolai Tanárok 
egyesületét, hogy ezentúl az Országos Közokta
tásügyi Tanácsba az igazgatók előterjesztésére ta
nítónőket is nevez ki. Ime és még panaszkodjanak 
a nők Magyarországon, hogy nem küzdhetik fel 
magukat arra a polcra, amely a férfiak. Ki tudja. 
50 év múlva Magyarország kultuszminisztere nem 
nő lesz-e ?

- Járvány. Mint értesülünk. Sárospatakon 
annyira elterjedt a tanulók körében a ragályos be
tegség, hogy az összes iskolákat 1909. január hó 
4-ig bezárták.

A rendőrség figyelmébe Néhány nap | 
óta szinte lehetetlen járni az aszfalton, a mellék
utcákban még inkább. Utóbbi helyeken a hó is 
hamarább el volt takarítva, mig előbbi helyen a 
megfagyott vizes és letaposott hó még most is 
akadályozza a járást, mert egyes helyeken még 
most sincs az aszfalt kellően letisztítva. Kérjük a 
rendőrséget, nézzen ezeknek mindig a kellő idő
ben utána.

Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „RÉTHY" figyelünk, ugv 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk GO fillérért, még pedig egy kedvelt régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és hu- 
rutos bániaknak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „RÉTHY" név.

A magyar újságírás szenzációja! „.4 
Nap* a magyar legkedvesebb lapja! A 48-as esz
mény és a magyar nemzeti törekvések egyetlen 
hü és kérlelhetlen szószólója. Főszerkesztő : Braun 
Sándor. Felelős szerkesztő : Hacsak Géza. Napon
kint 125.000 példány! Egy szám 2 krajcár. .4 
Nap előfizetési ára: Egy évre 16 K, félévre 8 K. 
negyedévre 4 K. egy hónapra 1 K 40 fillér.

I z-k koronát takarít meg mindenki, aki <>l- 
1U tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 
Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

■--------------------------------- -------------------------■Hl
= Csakis Baját termésű — 

vinnai boraimat
Asztali bor literenként 35 kr.
Vörös bor . . „ 45 kr.
Muskotály « 50 kr.
Asszú „ 1 frt 50 kr.

50 literen leiül árengedmény,
1 -.2 WIDDER BÉLA.

1 ■■ ■

Szerkesztői üzenetek.
M. (Helyben.) Hozzánk irt levelében panasz

kodik ön, hogy nem tudnak megállapodásra jutni, 
illetve hogy mar megállapodtak volna Csiky : Bu
borékok cimu darabjában, de hát a dolog mégis 
„összement." l’gv vesszük észre, hogy inkább 
széjjelment, helyesebben „eloszlott mint a buborék 
s maradt mi volt a puszta lég." Pedig hej, bizo- 
nyára sok légvái is összeomlott ezzel. Xjn tanácsot 
kér tőlünk s mi szívesen adunk, mert fáj nekünk 
az. hogyha társadalmi életünkben, főleg a fiatal
ság körében széthúzást látunk. Nem szabad senki
nek sem azt nézni, hogy milyen hosszú vagy rö
vid. milyen rangú szerep jut neki s ki a „partnere" 
(ezt a szót használja levelében) hanem tisztán csak 
a közért lelkesedni s egyéniségével ennek az ér
dekét előmozdítani. Egy jól sikerült műkedvelői 
előadás nemcsak anyagi, hanem erkölcsi sikerrel 
is jár s a közönség a kellemes szórakozásért ha
lás mindegyik szereplőnek. Tehát csak elő azzal 
a műkedvelői előadással s ha esetleg a darab sze
reposztása olyan, hogy az art a termett műkedve
lők egyéniségüknek megfelelő szerephez nem jut
hattak. próbálkozzanak meg más darabbal. Hála 
Istennek, van a magyar irodalomban elég. Higyje 
meg. nagyon lelkűnkön fekszik ennek a vállalko
zásnak sikere s éppen ezért igyekszünk a bajon 
segíteni. Pl. ha csak a darabban van az említett 
hiba, úgy próbálkozzanak meg ZtcZ, egyfelvonásos 
darabbal. Pl. ott van a ..Kényszerházasság" és „A 
bögre," kacagtató, humoros darabok, amelyekben 
igen sok és változatos szerep kínálkozik. De össze
veszni nem szabad. Gondoljanak csak arra, hogy 
mily kellemes és lélekmüvelö szórakozást találnak 
ebben önmaguk, azután meg mily kedves estélyt 
fognak ezzel szerezni városunk közönségének. 
Öltő k még mind fiatalok, idealisták, tehát erre is 
kell tekinteni. Azután meg ne feledjék, hogy a 
vígjátékok legtöbbnyire házassággal végződnek.

G. (Helyben.) Levelére a jövő számban vá
laszolunk, mert ezt egy pessimista filozófus mun
katársunknak adtuk át. aki rövidesen beadja véle
ményét, ami, reméljük. Önt meg fogja vigasztalni.

Több levélre a jövő számban.

Dr. Kállai Józaef.
Kíh.'..Iiív.'x > Lándal Józaef.

Hirdetések.
Bor eladás.

Van szerencséin a n. é. közönség szi
ves tudomására adnom, liogv Méltóságos 
Sztáray Sándor gróf vinnai Herbata hegy
részi borait, melyek a fagy beállta után 
szüreteltettek, amiáltal cukortartalma növe
kedett, megvettem, s alábbi árszámitás mel
lett bocsájtoin áruba :

1908. évi termés hordónként 30 kr.
1908. évi házhoz literenként 40 kr.
1908. évi vendéglőmben 44 kr.
1007. évi Vinnai gyöngy 60 kr.
1906. évi Gyógybor 80 kr.

Ezenkívül a vinnai hegy egyéb részén és 
Tárnán is szüretelvén, ezeket a következő 
árak mellett hozom forgalomba :

Tárnái bor házhoz literenként 30 kr.
„ „ vendéglőmben 36 kr.

Vinnai bor házhoz literenként 32 kr.
„ „ vendéglőmben 36 kr.
Szives támogatásért esd

kiváló tisztelettel

Höniff Hermán
vendéglős.

KIADÓ LAKÁS.
Négy szobás lakás mellékhe

lyiségekkel (jelenlegi adóhivatal) 
esetleg minden szoba kiilön-külön 
1909. január hó 1-tól kiadó.

Bővebb felvilágosítást ad

Dr. GLÜCK SAMU.



899 1908. sz. ZTnplénvármegye nagymihályi közkórházétól.
3 í
3 c
3 (
2 :
2 (
2 (
2 t
2 í
2 í
2 (
2 (
2 [
2 :
2 í
2 C
2 (
3 (
2 (
2 í
2 í
2 C
2 í
2 (
2 (
2 (
2 c
2 C
2 :
2 t
2 :
2 í
2 C
2 C
2 (
2 (
3 (

Versenytárgyalási hirdetmény.

Zemplénvármegye nagymihályi közkórháza részére a jövő 1909-ik 
évben szükségelt 3000 korona értékű kenyér és zsemlye, 5700 korona ér
tékű hús és 3000 korona értékű bükk tűzifa szállítását biztosítani óhajtván, 
fölhivatnak a szállításokban részt venni kívánók, hogy zárt Írásbeli minden 
egyes cikkre vonatkozólag külön szabályszerűen kiállított ajánlataikat a biz
tosítéknak (óvadék) (Cautió) készpénzben vagy óvadékképes magyar érték
papírokban csatolásával pecséttel lezárt sértetlen borítékban elhelyezett - - 
.ajánlat a 899 1908. számú egységáros versenytárgyalási hirdetményben 
kiirt kenyér, zsemlye, hús és bükk tűzifa nemitekre' — felírással ellátva 
közvetlenül a közkórházi gondnok kezéhez mindenkor délután 3 —5 óráig, 
bezárólag 1908. december hó 10-ik napja délután 5 óráig annál inkább 
adják be, mert az elkésetten beadott vagy szabályszerüleg föl nem szerelt 
ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Közelebbi szállítási föltételek naponkint 3—5 óráig a gondnoki iro
dában megtudhatók.

A versenytárgyalás 1908. december hó 12-én délután 2 órakor 
Nagymihályon a takarékpénztár tanácstermében fog megtartatni. Azon nem 
remélt esetben azonban, ha a versenytárgyalás bármi oknál fogva halasz
tást szenvedne, kiköttetik, hogy ajánlattevők ajánlataikkal a végleges dön
tésig kötelezettségben maradnak.

Kelt Nagymihályon Zemplénvármegye nagymihályi közkórháza igaz
gató választmányának 1908. november hó 10-én tartott ülésében.

Dr. Örley Ödön
igazgató főorvos.

Szép téli alma
métermázsánként 3 2 koronáért kapható
T1LF IMRE urad, intézőnél Ungszennán.

X,w= *
A Nagymihályi Gazdasági Bank

Részvény társaság 
az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be- 

' vezette és e czélból egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
i I összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő: A belépni szándékozó 
kötelezi magát I koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt I0H0 koronára nő 
fel. ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. \ 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha
lásznék. az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetései lö ev előtt beszüntetné, ugy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 00 évig terjedő életkorban lévők. 
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmet az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 

I meg. hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
1 legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy I 

az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.
Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság. 

ÉL. .■

EDELSTEIN és TÁRSA
• •••••• FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐK •••••••
Finom-posztó és gy&pju-áru raktár Nagymihályon.

Ajánlja magát mindennemű 

polgári katonai és papi 
= RUHÁK = 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 
kmbmi német divat szerint, mhmhhm

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben. 
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 frttól feljebb.

INF* Megrendelések a legrövidebb & 
idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Aki valódi angol szövetből 

jó és olcsó öltönyt 
viselni akar, szíveskedjék újonnan 
berendezett gyapjuáru-raktáramat 
megtekinteni. .

Tisztelettel 

feldmanri I. Dávid 
Nagymihály, Kossuth Lajos-utca 28. szám.

ÉRTESÍTÉS.
Mély tisztelettel van szerencsém értesíti ni a 

n. é. hölgy közönséget, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet
Ungvárról Nagymihályba, a Kossuth l.ajos-utca 
2t>. sz. alatt le\<> Tischler féle házba helyeztem 
át. a melyben francia és angol szabású tói letteket 
a legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

Főtörekvésem leend t. pártfogóim bizalmát 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn a n. é. 
hölgyközönség szives pártfogását kérem, vagyok 
kiváló tisztelettel

R. Josefovits Boris.

••••••••••••••••••

K e i l-l a k k
legkitűnőbb mázoló szer 1

- puha pad ó számára. 
Keil-feie viaszkenucs kémény padló számára. 
Keil-fele fehér G'.ASUR fenymáz 90 fillér. 
Keil fele arany-fénymáz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-féle szalmakalap-festek minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


