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Felső-Zemplén
POLITIKAI ES TÁRSADALMI HETILAP.

MEG-TELEW M I LT E E 3ST CSÍTTÖETÖKÖ XT.
SZERKESZTŐSÉG:

H.-»a a lap '/.allami ré-z.At illet.'. uhu.Un 
közlemény intézendő

Kossuth Lajoa-utoz* 34. .szám 

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

Egye* szám ara 20 fii 

Kéziratok nem adatnak viasza, 
nentetleii evetek nem fogadtatnak el 

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Unva az előfizetőnek, hirdetési éa nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landeeman B könyvnyomdája.

Emberszólás.
Igazi magyar neve: pletyka. Különös 

egy növény ; nem igényel semmiféle kü
lönösebb ápolást, kikéi magától, kifejlődik, 
nagyra növekszik és a mi fő — mérges. 
Kiirtani ép oly nehéz, mint a minő nehéz 
a gyomot a hasznos növények közül kiir
tani. Kikéi magától, nem kényes, otthon 
érzi magát a szalonokban éppen úgy, mint 
a kunyhóban.

Hány jóravaló becsületes ember életét 
mételyezte meg már e mérges növény; 
hány család boldogságát dúlta fel már ez 
a kiszámíthatatlan szörnyeteg, hány exis- 
tenciát sújtott már porba ez az orvul tá
madó, kíméletlen ellenség.

Jellemző tulajdonsága, hogy eredetét 
kikutatni vagy egyáltalában nem lehet, vagy 
ha lehetséges is, nagyon sok nehézségbe 
ütközik, mert a vele való közösséget min
denki szereti letagadni.

A legtöbb esetben jelentéktelen dolog
ból keletkezik ; valaki egy másikról hall va
lamit, — természetesen nem jót, — ezt 
már az emberi természet sajátosságánál 
fogva nem képes magában megtartani, kell, 
hogy ezt a harmadikkal is közölje, persze 
már valamicskével meg is toldva, hogy az 
a negyediknek és igy tovább közvetítse,

T A R C Z A.
A polgári iskola concertje.

Mint egy szép álomképre, úgy emlékezünk 
vissza a polgári iskola múlt heti hangversenyére, 
ti jeles iskola, amely szemünk láttára izmosodik, 
gyarapodik, fényes vizsgát állott ki a nagy közön
ség előtt az említett mulatsággal. Meggyőződhet
tünk róla, hogy a tanári kar nemcsak a hivata
losan előirt tudományágakra oktatja növendékeit, 
hanem valóban nevel is, hogy a tanítványok a 
társas eleiben is megállják a helyüket. A mit a 
színdarabban és a többi számokban produkáltak 
a növendékek, abban a legszigorúbb kritika sem 
talál kivetni valót, sőt csak elismeréssel szólhat 
róla. Többet igazán nem lehet kívánni nemcsak 
polgári iskolai, hanem még magasabb fokú inté
zet növendékeitől sem. Elismerés illeti azért első
sorban a tanári kart, azután a tanárnőket, a kik 
oly sok szakértelemmel és fáradsággal juttatták 
érvényre a növendékek tehetségét. A mulatság 
úgy erkölcsileg, mint anyagilag tökéletesen sike
rültnek mondható. S hogy egyáltalában részese 
lehettünk egy tanulságos és kellemesen szórakoz
tató estélynek, az oroszlán érdem ennek tervező
jét s megvalósitóját Csollák llár intézettulajdonost 
és a polgári fiú- és leányiskola igazgatóját illeti, 

természetesen illő megtoldásokkal. .Amikor 
a kiinduló ponthoz újból visszatér, akkor 
már a kibocsájtó rá nem ismer arra, mit 
ő talán esetleg egészen jóhiszemüleg közre
adott ; a szúnyogból elefánt lett.

Az érdekelt fél nem is sejti, hogy vol- 
taképen mi történik ; csak azt veszi gyak
ran észre, hogy kezdenek az emberek reá 
görbe szemmel nézni, társaságát kerülik, 
jó barátai elhidegiilnek tőle ; csodálkozik, 
keres, kutat, de a helyes nyomra ráakadni 
még sem tud. Mert az emberekben az őszin
teség ilyen esetekben rendesen hiányzik. 
Sőt örvendenek neki és bizonyos megelé
gedéssel szemlélik a szerencsétlen áldozat 
kínos zavarát.

De hiányzik sokszor a bátorság is, 
hogy kellemetlen dolgot közöljenek valaki
vel, olyképen gondolkozván, hogy ugv is 
elég jókor fogja megtudni, ha mástól tudja 
meg, miért éppen ő vállalja el ezt a kel- j 
lemetlenséget, a minél esetleg az illető ér- | 
dekelt fél felvilágosítása járna.

Hát pedig bármennyire telve vagyunk i 
is gyarlósággal, ennek a társadalmi beteg
ségnek a kiirtására mégis teljes erővel tö- J 
rekednünk kell, mert ennek a pusztítása 
veszedelmesebb a pestisnél, mert a pestis 
csak az emberi testet támadja meg, de a i 
pletyka az ember legféltetebb kincsét a !

aki nem támogatva egy hivatalos fórumtól sem, 
tisztán önerejéből a saját maga erkölcsi és anyagi 
felelősségére alkotta meg e hangversenyt, vezet
tetve azon nemes elhatározástól, hogy a polgári 
leányiskola, amelynek oly szép jövője van váro
sunkban, e mulatsággal is erősödjék ugv erkölcsi- 
lég, mint anyagilag.

Kapcsolatban e mulatsággal, városunk, a 
szülők és az iskola jól felfogott érdekében el nem 
hallgathatunk egy fontos megjegyzést, amelyről 
egy ízben lapunk vezető helyén szülöttünk is. A 
kik jelen voltak a mulatságon, még azok is, akik
nek magasabb igényei is vannak, mint egy mű
kedvelői előadás végighallgatása és akiket semmi 
érdekszál nem fűz az iskolához, mindannyian elis
merték, hogy összbenyomásuk nagyon hízelgő az 
iskolára nézve, amelyből következtetni lehet, hogy 
milyen tökéletesen megfelel az iskola feladatának, 
hivatásának magaslatán áll. Igen természetesen 
folytatjuk a gondolatmenetet, hogy hozzáfűzzük 
azon véleményünket, hogy ezen állapotot állandó
sítani kell, vagyis községesiiéssel consolidálni kell 
az iskolát, hogy ne egy ember, hanem a város 
vállán feküdjek az iskola fenntartása. Anyagi ter
het nem vesz ezzel magára a város, inkább csak 
erkölcsit. Node lassúk most a hangverseny és színi 
előadás lefolyását.

A polgári iskola vegyes kara Ktain Sándor

becsületet szokta nagy előszeretettel meg- 
támadnii.

Sokszor nem is sejtik azok, a már a 
veszélyes koron túl levő hölgyek, — tisz
telet adassék a kivételeknek, hogy egy- 
egy uzsonnakávézás alkalmával hány em
beri becsületet kentek fel zsemlyére, mint 
a vajat szokták felkenni, nem is gondolván 
arra, hogy ennek minő veszedelmes követ
kezményei lehetnek.

Ezt a mérges növényt ugyan elősze
retettel szeretik a szebbik nemre ráoktro
jálni, pedig a kik ezt teszik, nincs igazuk. 
Mert a pletyka a férfi társaságokban is 
meleg othonra talál.

I la azonban a tiszteségesebb korú höl
gyeknél sem találjuk helyénvalónak a má
sok egyéni tisztességén való rágódást, 
mennyivel inkább kell elitélnünk azt a fér- 

I fiáknál, akiknek tisztában kell lenniük az 
| igaz lovagiasság ama princípiumával, hogy 
j jelen nem levőkről nyilatkozni nem egyez- 
i tethető össze a lovagias ember fogalmával.

Egymás gyengéi iránt elnézőknek kell 
lennünk, hiszen gyarlóság találtatik minden 

; emberben, egyikben kisebb, a másikban 
nagyobb mértékkel, de nevetség tárgyául 
odevetni, sokszor a közmegvetésnek okta- 

i kínul kitenni valakit, nem emberség; min- 
| deliképpen elitélendő még akkor is, ha

ének- es zenetanár betanításával es precíz dirigá
lása melleti Erődi Ernő „Szülőföldem" cimü nép
dalát énekelte a közönség általános tetszésé mel
lett. Utána Gaál Mózes „Luca napján" cimü egy 
felvonásos vigjátékát adtak elő Pallér Klára és 
Fáy Birike kitűnő rendezésevei. Reich Anna polg. 
isk. növendék Jucika szerepét adta igen bátian és 
könnyedén. Miskovics Mariska polg isk. növen
dék a szolgaló szerepében aratta sikereit, fürgén 
és kedvesen forogván a színpadon. Vilmos és 
Bence két jó barátot Weitzen Zsigmond és Braun 
Béla polg. isk. növendékek játszottak. Előbbi tiszta, 
csengő hangjával és ügyes mozdulataival, utóbbi 
komolykodó s kellően színezett hanglejtéssel tart
ván nagy derültségben a közönséget. /X darab is 
ügyesen volt megválasztva, a növendékek felfogá
sának megfelelően.

Ezután Dr. Horváth Dezső homonnai zene
szerző és zongoraművész lépett az emelvényre, 
előadván „Suite op. 2" és „Etűdé de Concert" c. 
saját szerzeményű darabjait. A közönség áhitatos 
csendben hallgatta a nagy művész zongorajáté 
kát, később hatalmas tapssal és többszöri kihí
vással méltányolván a kiváló zongorajátékát, ami 
lyenben még nem volt alkalma gyönyörködni.

Majd Makay István tanár olvasta fel „Tör
ténelmi frázisok" cimfi humoros elmélkedését, ad 
oculos demonstrálván a történelem egyes frázisait.

Sirolin 
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•tti a Ul.-r*ekot. étfdi

Tüdőbetegségük, hurutok, szamár' 
köhögés, skrofulozis. influenza 
ctkn nintilul Ujüí t* orro» M* „Roehe"

Kapteaté anroat reMtietrr ,n tyó<y«?«UfP-
— Ara 4.—korona

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.

F. llBtfl



némi jogosultsága van a dolognak. Nem 
szabad elfeledni, aki pletykálkodik. az ren
desen rágalmaz is.

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. KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK
Kinevezés. A király Eiserth Miklós sátor

aljaújhelyi kir. ügyészt, jelenlegi szolgálati helyén 
való meghagyása mellett, kir. főügyészi helyettesé 
nevezte ki. Ví'ieland Lajos kir. törvényszéki bí
rónak az ítélő táblai bírói címet és jelleget ado
mányozta Ö Felsége. Mindkét tisztviselő régen 
megérdemelt előléptetése a vármegye területén 
megelégedést keltett.

Visszavont áthelyezés. Az igazságügyi 
miniszter Kunfalvy János kir. telekkönyvvezető 
áthelyezésére vonatkozó rendelkezését hatályon ki
vid helyezte és erről a kir. járásbíróságot is érte
sítette már.

Nyugdíjazás, Görgey Gyula sátoraljaúj
helyi kir. járásbiró saját kérelme folytán nyugdí
jazva lett. Ez alkalomból a király az Ítélő táblai 
bírói címet adományozta neki.

Adomány. A pazdicsi evangélikus iskola 
növendékei 8 kor. 12 fiiléit küldtek szerkesztő
ségünkbe az olaszországi földrengés által sújtott 
szerencsétlenek javára. Rendeltetési helyére jut
tatjuk.

Verespey Istvánná Stern Pál elleni becsület
sértési ügyéből kifolyólag a helybeli izr. jótékony- 
sági egylet javára 10 kor. és a messinai káro
sultak javára ugyancsak 10 koronát adományo
zott.

Uj óvodák. A tavaszkor két uj óvoda 
épül járásunkban. Az egyik Gróf Andrássy Dénes 
bőkezűségéből Lazonyban. a második pedig .Mái- 
czán a néhai Stcpán Sándor által létesített óvodai 
alap és annak időközi kamataiból. Mindkét óvo
dát az állam veszi át.

Az Izr. jótékony nőegylet f. hó 13-án 
tartandó estélye iránt szokatlan nagy az érdeklő
dés. A jegyek jó része már elkelt. Előreláthatólag 
a farsang egyik legsikerültebb mulatsága lesz.

Blzonyitvány kiosztás. A helybeli polg. 
fiú- és leányiskolában e héten osztották ki a fél
évi értesítőket. Nagx nap volt ez a reményteljes 
növendékekre, amely napot sokan ugv várták,

ismét az énekkar dala következett. Ezúttal magyar 
népdalokat énekeltek olv nagy sikerrel, hogy a 
közönség a számokat újra megismételtette s a ki
váló zenetanárt többször kitapsolta. Ackermann 
Anna polg. ísk. ivendék szavalta el ezután Áb
rányi Emil Mi i haza című melodrámáját, a 
melynek zenéje! Dr Horváth Ákos szerzé. Zon
gorán Pn/A Klára polg. isk. tanárnő kisérte a 
hazafias dm i!> A szavalas tökéletességében, a 
szé[ hanghordozáshan igen gyönyörködött a kö- 
z '0'<'- :'t.i nűvészi zongorajátékban. Meg
ír: :>■ \ t a szavalás közben távolról hangzó két 

amelyet a polg. isk. vegyes kar
■ ■ t. Józsefnek ..A költő" cintü mono

ba Berkovits József polg. isk. növen- 
s Maga a monológ is humoros volt, az élő

mig éppen kacagtató. Szinte feltűnést kel- 
: hogy oly otthoniasan, könnyedén volt előadva 

a irah. Egy hosszabb színdarab következett ez- 
•m. amelyet tisztán csak leánynövendékek adtak 

elő, hiszen a darab is tisztán a leánynövendékek 
-kólái életmódjához volt alkalmazva. A darab címe 
Az uj nevelőnő," vígjáték egy felvonásban, me

lyet Murai Károly irt s Pallér Kiara és Fáv Bi- 
rike polg. isk. tanárnők rendeztek nagy sikerrel. 
Az igazgatónőt Grünfeld Anna polg. isk. növen
dék játszotta tökéletes precizitással. Olvan komo
lyan és paedagogusan beszelt, mint egv valódi 
igazgatónő, Róza. Mari, Tini. Gizi, Ella. Terka, 
Klán intézeti növendékeket Keeskeméthy Jozefát. 

masok ugv féltek tőle. Volt is „sirá>, rivás és fo
gaknak csikorgatása." Borzasztók is ezek a tanár 
bácsik, akik úgy megkeserítik a szegény tanuló 
ember életét. No de azért még nem veszett el a 
haza. Lesz még félévi idő a mulasztás helyrepót- 
lasara azoknak, akik eddig nem ütötték meg a 
mértéket.

Szabad Lyceum. A Szabad Lyceum elő
adásai a jövő héten foly tatódni fognak. A közön
ség ezentúl plakátokon fog értesülni az előadá
sok idejéről és ugv a felolvasók neveiről, mint a 
felolvasások címeiről.

A kereskedelmi bál. Lapunk múlt szá
mában jeleztük, hogy a nagymihályi kereskedő 
ifjak f. évi március hó 13-án egy igen fényesnek 
Ígérkező mulatságot rendeznek. Hogy mily en nagy
szabásúnak és látogatottnak Ígérkezik a mulatság 
s hogy milyen körültekintéssel és előrelátással 
gondoskodik a rendezőség a siker biztosításáról, 
mutatja az. hogy sikerült megnyerni ezen estély 
szereplőiül a kiváló művésznőt. Jászay Marit, a 
budapesti Nemzeti Színház nagy tragikáját, aki 
úgy a fővárosban, mint a vidéken már számta
lanszor aratta babérait. Ezenkívül a szintén nagy 
sikereket aratott Komlóssy Emma, a volt Nép
színház operette subrettje is közreműködik. Úgy
szintén sikerült megnyerni a rendezőségnek Raskó 
Gézát, a Király színház énekművészét, valamint 
Dienzl Oszkár zongoraművészt. Ilyen auspiciu- 
mok mellett nagy reménnyel nézhetünk a mulat
ság elé. amely szinte páratlanul áll városunk tár
sadalmi életében. A részletes műsort jövő szá
munkban közöljük.

— Országos vásár. Február hó 8. és 9-én 
városunkban országos vásár fog tartatni. A szar
vasmarha olcsóságánál fogva a kereskedők nagy 
felhajtásra számítanak, a mely körülmény az ára
kat még inkább fogja szorítani.

Zongora estély. Dr. Horváth Dezső ho- 
monnai zeneszerző és zongoraművész f. hó 7-én 
az „Aranvbika" szálló dísztermében zongora es
télv t tart a következő műsorral: 1. Beethoven: 
Largo. Schubert: Impromptu. Menuetto. Mayer: 
Grande etude. 2. Chopin : Nocturne (b dur). Valse 
brillanté (as dur). Palonaise (a dur). Etude (ges 
dur). 3. Horváth Dezső: Etude (cis moll). Suite 
op. 2. (Gr Bolza P.-nénak ajánlva). Etude de 
concert (as dur). Magyar rhapsodia. 1<• perc szü
net. 11. rész. 4. Grieg. Papillon. Moszkovszki: 
\ alse brillanté. Willmers : Egy nap Norvégiában 
(versenymű a dur). 5. Szetldy : Költemények. (Iá- 
rogató hangzik). A régi Rákóczy nóta. Kuruc tá
bori dal. Bercsényi nótája (saját átdolgozásban). 
Chován : Magyar hangulatok. Liszt Ferenc : Ros- 
signol. XIV. Magyar rhapszódia. Jegy ek előre kap
hatók Landesman B. könyvnyomdájában. A tiszta 
jövedelem egy része a délolaszországi földrengés 
áldozatainak javára lesz fordítva.

Miskovics Mariska, Reieh Anna, Moczák Anna, 
Brügler Elza. Landesman Rózsi és Kalla Anna 
polg. isk. növendékek játszották. Mindegyik kitü
nően állotta meg helyét ugv játékával, mint éne
kével. De mégis legkiemelkedőbb volt közülök 
Kecskeméthy Jozefin. aki az uj nevelőnőt adta. 
Eleven temperamentum, fürge mozdulatok s nagy 
otthonosság jellemezték játékát.

Egy igen lebilincselő és bájos duó követke
zet ezután. Halász Gyulának „Tanítsatok" cintü 
darabjai énekelték Miskovics Mariska, Grünfeld 
Anna, Stern Irén, Grünstein Róza polg. isk. nö
vendékek igen szépen modulált és tiszta hangon. 
Gitáron Gremsperger Ernő, a polg. isk. művész 
tanára kisérte a növendékeket. Részben a szokat
lan hangszer, részben a művészi játék igen lebi
lincselte a közönség figyelmét.

Végül a zongoraművész Dr. Horváth Dezső 
„Mo szkovszky Valse brillanté" és Liszt Fereticz 
XIV Magyar Rhapsodia című miiveit játszotta, 
amelyet a közönség ismét nagy élvezettel hallga
tott s a művészt szűnni nem akaró tapssal jutal
mazta.

Mulatság után kedélyes tánc következett, ahol 
Miklós Jancsi zenekara húzta a talp alá valót s 
Lukacs Géza a zenekarnak kiváló gordonkása 
játszott magyar népdalokat a közönség nagy tet
szésére.

Reméljük, hogy e fényes estély felejthetet
len lesz városunk társadalmának életében.

Hófúvás Nagy hófúvás van a pusztá
ban . . . Pardon, inkább a fő és mellékutcáinkban, 
amelyen reggelenként keresztül vergődni nagy gon
dot okoz a hivatalnokoknak és ügyes bajos em
bereknek. Jó volna már a kora reggeli órákban 
neki fogni a hóhányásnak, mert nemcsak a kocsi, 
hanem a személyforgalom is szünetelni fog.

— Tűzoltók táncmulatsága. A nagymihá- 
lyi önkéntes tűzoltó egyesület az „Aranybika" 
összes termeiben f. hó 20-áll műkedvelői előadás
sal egybekötött zártkörű táncmulatságot rendez. 
Színre kerül: Guthi Soma és Rákosi Viktor 3 fel- 
vonásos bohózata a „Tartalékos férj." Rendező: 
Sztankó Kálmán. A mulatság igen látogatottnak 
Ígérkezik.

— Eljegyzés. Kopcsay László tanulmány
végzett papnövendék eljegyezte Jaczkó Erzsikét, 
Jaczkó István gór. kath. lelkész leányát Tárnán

Ünnepelt főrabbi. Az ungvári izr. hit
község főrabbija Löw Lázár e hó 14-én tölti he 
életének 70. esztendejét. Nemcsak hitközsége, ha
nem a hazai zsidóság, de a külföldön élő tiszte
lői is örömmel ragadják meg az alkalmat, hogy 
a nagyhírű ősz főpapot ez alkalomból üdvövöljék. 
A napokban egy 60 tagból álló értekezlet 18 tagú 
előkészítő bizottságot küldött ki azon célból, hogy 
ezt az ünnepélyt előkészítse. Ezen bizottság már 
most felhívja a rabbi nagyszámú tisztelőit, régi 
híveit, a hazában s a külföldön élő tanitv ányait, 
hogy vegyenek részt az ümiepeltetésben, mely 
Ungvárott lesz megtartva. Az ünnepély pontos 
idejét a bizottság legközelebbi alkalommal közhírré 
fogja tenni.

Gyász. Egyik köztiszteletben álló polgár
társunkat, Malatinszky Lászlót súlyos csapas érte. 
Neje f. hó 3-án hosszas betegeskedés után éjjel 
elhunyt. Temetése pénteken folyó hó 5-én lesz.

Piros zászló. Néma szocializmusról aka
runk most beszélni, amelynek egyik nótája kez
dődik ugv : Piros zászló, vörös zászló, lobogtatja 
a szellő. Jer alája, jer alája te jogtalan szenvedő. 
Dörög nekünk nincs számunkra grácia. Éljen a 
szociáldemokrácia. Nem erről szólunk most. Ha
nem éljen a korcsolyapálya, amelynek megnyíltát 
és a korcsolyázás lehetőségét piros zászlók jelzik 
a Kossuth Lajos-utcán.

Wiczmátidy Jenő dr. könyve. A fiatal 
írói gárda egyik sympatikus tágjától Wiczmándy 
Jenő dr.-tól „Pillanat" cint alatt egy 165 oldalra 
terjedő regény jelent meg e napokban Lampel R. 
kiadásában. A mű, melynek ára 3 korona és min
den köny vkereskedésben kapható, felette érdekes 
tartalmánál fogva és nyelvezete is oly gördülékeny, 
hogy élvezet annak olvasása. Gratulálunk a szer
zőnek, — ki lapunk szépirodalmi részének egyik 
derék munkatársa is — e darabhoz.

Felülfizetések. A nagymihályi polgári is
kola tanártestülete által 1909. február 1-én rende
zett hangversenyeit felülfizettek: Cztbur Bertalan, 
Pallér Istvánná (Temesvár) 20—20 K — Füredi 
Manó, Dr. Eperjese Lajos, Rontsinszky Ágoston, 
Sutter Rezső 10—10 K — Dr. Kállai József 9 K 
Moskovitz Iván, Dr. Lenorovits Mihály 6—6 K 
Spiegel Samu, Brünn Mór, Dr. Guttmann Lipót, 
Leblang Andor (Budapest), Landesman Vilmos, 
Dr. Glück Samu 5—5 K — Dr. Brügler Miksa, 
Virág Péter 4—4 K — Grosz Ignácz, Weinberger 
Zsigmond, Widder Andor 3—3 K — Mathiász 
József, I lerskov its D. (Vinna), Zboján Mihály, Hosz- 
podár József, Seszták Károly, Seszták Antal (ács), 
Fodor József, Braun N. (Pazdics), Miskovits József, 
Kolozsváry Ödön, Engel Ármin, Ackerman Arthur, 
Dr. Lövy Mór, Fuclts Lázár, Löffler Sándor, Bódy 
Győző, Schönberger Géza, Eichenbautn Lipót 2—2 
K — 1 irabovszky V., Gottfried Mór, Rutzky Ár
pád, Mertens Arthur, Grünfeld Ignácz, Goldstein 
Adolf, Singer Mátyás, Hoczman Antal, Kozma 
András, Praczkó György , Moskovits Mór, Dr. Kel
ttet Mihály, Ackerman Gyula, Seszták Miklós, 
Kmetz Vidor, Jakubovits Ignácz, Miskovits Béla, 
Mattanovich Béla, Herczik Béla, Hoszpodár Balázs, 
I ischer Adolf, Juhász Béla, Goldfinger Bernat, 
N. N„ N. N„ Lidiiig Jenő, Sztaskó Győző, Kali- 
novszky Adolf, Magyar Jenő 1—1 K — Henzel- 
man Tivadar 20 fillér, Stiefel N. 30 fillér. Je
gyüket megváltották: Z. Moskovitz Geyza, Kolo- 
nay 1 arnás, Kozlay József, Dudits János, ifj. Kar- 
ezub Pál.



— Az epilepszia (nyavalyatörés) gyógyí
tása. A világ legkiválóbb orvosai szüntelenül fá
radoznak és kutatnak újabb és újabb gyógymó
dok után az emberiségre súlyos átokként nehe
zedő betegségek ellett. E betegségek talán leghor- 
zalntasabbika az epilepszia. E bajban szenvedők
nek vigaszul szolgálhat azon értesülésünk, mely 
szerint egy magyar orvos e betegség ellett uj és 
hatékony módszert, — amely már külföldön is 
méltó elismerésben részesült, alkalmaz gyógysiker- 
rel. Ez orvos Budapesten, a Nagykorona-utca IS 
szám alatt lakó Dr. Szabó B. Sándor, ki kész
séggel nyújt felvilágositást mindazoknak, kik gyó
gyító módszere segélyével e súlyos bajtól szaba
dulni óhajtanak.

Az 1909. 1911. évekre kivetett ital
mérési Illetékek ellen beadott fellebezések Nagy- 
mihály községbeli italmérőkre nézve f. évi feb
ruár 9-én d. e. 9 órakor fognak Sátoraljaújhely
ben a m. kir. pénzügyigazgatóság hivatalos helyi
ségében tárgyaltatni. A tárgyaláson a feleknek 
megjelenniük, vagy ott magukat képviseltetniük 
jogukban áll.

Hymen. Dzstippa Ferencz helybeli lakos 
f. hó 16-án délután 4 órakor tartja esküvőjét 
Hoszpodár Anna kisasszonynyal Nagymihályban.

A család részére legszebb és legértéke
sebb ajándék egy életbiztosítási kötvény .' 
A „Duna" biztosító társaság V. ,1. R. táblázata a 
következő előnyöket nyújtja : Elérés vagy elhalá
lozás esetén a biztosított összeg azonnal válik ese
dékessé, munkaképtelenség esetén pedig megszű
nik a díjfizetés és a biztosított fél 5 usque 10 szá
zalék évi járadék élvezetébe lép. Bővebb felvilá
gosítással szívesen szolgál Balázs Lajos csemege
kereskedő, a „Duna" biztositó társaság ügynöke 
Nagytnihályon.

Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell, ila e névre „RÉTHY" figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk 60 fillérért, még pedig egy kedvelt rég 
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.

_j koronát takarít meg mindenki, aki öl- 
1 <J tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 

Nagytnihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Szerkesztői üzenetek.
- Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.

F. (Helyben). Panaszos levelét, amelyben Írja, 
hogy a polgári iskola concertjén mennyire zavarta 
Önt és zavart másokat is az előadás élvezetében 
egy hölgy — elolvastuk, de nem közöljük. Apró
lékos és személyes ügyekbe nem szeretünk bele 
avatkozni. Csak azt jegyezzük meg. hogy bizony 
nem nagy műveltségről és ildomosságról tanús
kodik azon hölgy viselkedése s jobb volna, ha az 
ilyen kerülné a müveit társaságot.

R. Z. (Helyben). Köszönjük a szép verset. 
Sajnos, helyszűke miatt most nem közölhetjük, de 
legközelebb sorát ejtjük.

K. (Helyben). Nagyon nehéz sor biz az, amit 
Ön velünk közöl. Igaza van. hogy erre nem kap 
választ és felvilágositást a Dallas Lexiconban. Hát 
persze hogy nem kaphat. Hiszen nem lehet ab
ban minden. A kérdés valóban nehéz és kínos. 
Ön tehát szereti azt, akit jövendőbelije akar tenni. 
Szereti — amint Írja — oly nagy mértékben, hogy 
nem tud róla lemondani. És viszont szerettetik. 
De még sem mer kérőként fellépni, mert fél. hogy 
kikosarazzák. ezt pedig érzékeny lelke nem tudná 
elviselni. No, akkor vagy nincs meggyőződve ar
ról, hogy „Ó" szereti, vagy nem elég bátor férfiú. 
Csak lépjen fel. de ügyeljen, mert meg meg ta
lálja kapni a leányt s kérdés, nem ez lesz-é Önre 
nagyobb csapás, mint a kikosarazás ?

Több levélre a jövő számban.

Felelöt uerkeutö Fómunkatárs

Dr. KÁLLAI JÓZSEF. MAKAY ISTVÁN.

Hirdetések.
70 908. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymíhálvi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, Woszkálv
(iyörgyne végrehajtató!)ak Búza András cs társai 
végrehajtást szenvedő elleni 220 kor. tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a nagymi* 
hálvi kir. járásbíróság területén levő a laski 46. sz. 
tjkvben foglalt 56. 130, 165, 199. 230. 270. 306, 
341. 353. 376, 411 és Ni hr. sz. szántókból, to
vábbá a 63 sz. tjkvben foglalt 54 hr. sz. bellielv- 
böl B 9, 10. 11. 12 és 13 illetve a 63 sz. tjkben 
B 3, 4, 5. 6 és 7 sorsz. a. Búza András, Búza 
Ilona férj. Poszikanka Györgyné, Búza György. 
Búza Zsuzsanna és kk. Búza .Mária neveli álló in
gatlanokra 351 K és 1243 koronában ezennel meg
állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1909 évi 
március hó 29-én délelőtt 9 órakor l.ask község 
túrájának házánál megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási áron eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át v. i. 35 K 10 f és 124 K .30 f kész
pénzben, vagy az 1881 LX. te. 42§-ában jelzett árfo
lyammal számittott és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. alatt kelt igazságügyi min. rendelet 
8-ik §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni avagy az 188). LX. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elole- 
ges elhelyezéséről kiállít, szabály szerű elismervény t 
átszolgáltatni.

Vevő köteles a Vli. 259 értelmében és ese
tében a bánatpénzt a hivatkozott §-ban jelzett jog
következmény terhe alatt kiegészíteni. Az ingatla
nok a kikiáltási ár két harmadánál alacsonyabb 
áron eladatni nem fognak.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatoság Nagy mi
hály bán 1900. évi január hó 11-én.

Bereznay, kir. járásbíró.

Faárverési hirdetmény.
(Jdva (Zemplénmegye, vasúti megálló

hely) község határában alulírott és társai 
közbirtokosok tulajdonát kéjiező legelőn ta
lálható 18(1 195 drb. állé) tölgyfa. 49 drb.
lúczfenvő és 000 drb. erdei fenyőfa 1909. 
február 25-én d. e. 11 órakor Udván a 
körjegyzői irodában nyilvános szó és írás
beli árverésen el fog adatni.

Becsérték mint kikiáltási ár 1170 K, 
205 és 3000 K. a leteendő bánatpénz 10 
százalék.

Becsáron aluli, elkésett, valamint utó
ajánlatok el nem fogadtatnak.

Árverési feltételek az ttdvai körjegyzői 
irodában megtekinthetők.

(Jdva, 1909. január 30.
Orendács János

meghízott.

242'3. szám/1908. végrh.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a sztropkói kir. járásbíróságnak 1908. 
évi V. 242,1 sz. végzése következtében Dr. Kállai 
József ügyvéd által képviselt Nagymíhálvi Keres
kedelmi és Hitelbank Részvénytársaság javára 560 
K s jár. erejéig 190!). évi január hó 4-én fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt es 
1760 koronára becsült következő ingóságok, u. ni. 
három tehén, öt tinó, két ló és takarmány nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a sztropkói kir. járásbiró- 
ság 1908-ik évi V. 242 11 szánni végzése folytán 
560 korona tőkekövetelés, ennek 1901. évi május ■ 
hó .31. napjától járó 6° „ kamatai. váltódij
és eddig összesen 101 K 6.3 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig, llegyzávodon vég
rehajtást szenvedett lakásán leendő megtartására 
1909. évi febrnár hó 9-ik napjának délelőtti 
10 Órája határidőül kitiizetik és ahhoz a venni 
szándékozok ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. évi I.X. 
t. ez. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség eseten becs
áron alul is el fognak adatni.

Sztropkó, 1909. január 2.3.
Bmlnár ./»■„/<, 
kir. jbir. végreh.

Seszták István
-----  szűcsmester -----

Nagy mihály.. Sulyovszky-utca 7. szám.

Vau szerencsém a n. é. közönséget tisztelet
tel értesítem. hogy Newyorkban 15 éven át szer
zett tapasztalataim érvényesítésével Nagytnihályon 
Sulyovszky-utcza 7. szám alatt egy a mai kor igé
méinek megfelelően herendezett

• szűcs műhelyt • 
nyitottam, a hol minden r szakba vágó munkák 
a legpontosabban készíttetnek.

Mindennemű javítások és átalakítások el
fogadtatnak és azok csinos és finom kiviteléért 
szav atosságot vállalok.

A ii. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Seszták István.

23 1909. sz.

Hirdetés.
Kereskedelemügyi in. kir. Minister Ur 

Önagy méltóságának 112.450 908 sz. a. kelt 
magas rendelete értelmében kihirdetem, 
hogy a homonnai m. kir. állami faipari szak
iskolánál fölöslegessé vált alább vázolt tár
gyak folyó évi február hó 10-én délelőtt 
10 órától 12-ig, délután 2 órától 5-ig a 
helyszínén szabadkézből a legtöbbet igérők- 

I nek készpénzfizetés melleit el fognak adatni.
Az elárverezendő mintegy 1178 darab 

I tárgy 121 tétel alatt csoportosított jegyzéke 
minden szombaton d. e. 10-től 12-ig meg
tekinthető az igazgatónál, a tárgyakat pe
dig az érdeklődőknek Édes Gyula műhely
főnök mutatja meg. Eladásra kerül : 1 drb 
l eivel-féle 4 II. I’. forresöves álló gőzgép 
(beszerzési ára 3000 kor.) és transmissió ; 
régi iskola bútorok, tanulmány faragványok, 
használt asztalos szerszámok, festék örlő- 

\ gép, bútor részletek és fali szekrények ; áru 
i raktári kisebb-nagyobb tárgyak, bútorok, 

faragott áruk, kártya asztalok stb, 23 drb 
asztali és nagy függő petróleum lámpa ; 

i mintegy 200 kgr. régi acél és vas anyag.
Kelt llomonnán, 1909. január 22.

Mendly Károly
szakisk. igazgató.

——— Egészséges, száraz —

TŰZIFÁT
waggononként ,128 koronáért házhoz szállít

Widder Lázár cég Nagymibálvon.

— Csakis saját termésű ==

vinnai boraimat
Asztali bor . literenként 35 kr.
Vörös bor 45 kr.
Muskotály 50 kr.
Asszű „ 1 frt 50 kr.
Mr 50 literen felül árengedmény.

6 52 WIDDER BÉLA.

CFelapritott tűzifa
métermázsánként 2 koronáért ■■■

Porosz kőszén
■■■ métermázsánként 4 koronáért ■■
- —..—— házhoz szállít —

T^osenwasser Mór Nagymihály.



A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvény társaság

az életbiztosit ssal kapcsolatos betétüzletet üzletágai köze be
vezette és e ezélból egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 
kötelezi magat I koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
néni kell feltétlenül heten kent eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind eletet is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko
ronás heti befizetem kamatos kamataival együtt HM*) koronára no 
fel. ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha
lásznék az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését lő év előtt beszüntetné. Úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Belephetnek 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, meg csak azt jegyezzük 
meg. hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ílyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

MEGHÍVÁS.
A Málcza és Vidéki Takarék és Hitelegylet

mint szövetkezet t. ez. tagjai
az 1909. évi február hó 28-án délután 3 órakor Málczán a 

református népiskolában tartandó

IX. évi rendes közgyűlésre
azon értesítéssel hivatnak meg, hogy az 1908. évi mérleg, az igaz
gatóság és felügyelő bizottság jelentései a szövetkezet hivatalos he

lyiségében bármikor megtekinthetők.

Közgyűlési tárgysorozat:
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2. Az 1908. évi pénztári forgalom, mérleg és nyeremény

szarnia. továbbá az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentéseinek 
előterjesztése és ennek folytán a felmentvény megadása

.3. A mérlegben kimutatott tiszta nyereményről való rendelkezés. 
4. Öt felügyelő-bizottsági tag választása .3 évre.
.">. Indítványok, melyek a közgyűlést megelőzőleg 3 nappal 

az igazgatóságnak írásban beadandók.
Málcza. 1909. február 2.

Az igazgatóság.

RwlwKWia/w t tx»rW»

Jakobovics Ármin ésT estvére
......-1 első kassai butorminta-terme és bútor áruháza

Kassán, Fő-utca 39. (saját házában)
Telefon 171 a székesegyházzal szemben. Telefon 171.
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Raktáron tartunk mindig legnagyobb választékú készletet szilárdan dolgozott 

bútorokból minden most használt fában és stylben, úgymint: teljes

háló, ebédlő, uri-szoba é szalonberendezések - 
bői, luxul-, fantaiia- ég ülőbútorokból, szönyegdivánok. ottománok és 
mindennemű matracokból; úgyszintén elvállalunk mindennemű digzitéii és kár
pitos-munkákat is. Továbbá nagy raktárt tartunk szőnyegek e- Függönyökben. 
ZRa-Jetár előszoba és Iccxiylia.'bereiid.ezéselE'ből.

Szolgáljon továbbá a nagyérdemű közönség becses tudomására, hogy a főtísz- 
tisztelendő papság, tisztikar, magasabb hivatalnokok és magánosok részére, valamint 
teljes menyasHzonyi berendezéseket ug\ helyben, mint vidéken 

kedvező fizetési feltételek mellett szállítunk.
Hús raktár niináennetnil rfabútorokban.

Specialistán medern angol berbutereliban
A n. é. közönségnek figyelmébe ajánljuk a most létesített külön osztályt 

tömörfa (m a s s i v) bútorokban, 
amennyiben egy elsőrangú tömörfa (massivl bútorgyárnak a kizárólagos elárusitását 
illetve képviseletéi

Abaujtorna-, Zemplén-, Sáros- és Szepesmegyék részére 
átvettük, és ezen kitűnő gyártmányból jutányos árszabás mellett állandó nagy raktárt 
tartunk Különösen ajánlható ez a tömörfabutor szállodák, fürdőhelyek és villák beren
dezésére. — Képes árjegyzékkel bérmentve szolgálunk. 5—ti
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Köhögés, rekedtség és hurut ellen
■ nincs jobb a 1

] RéthyZ- cukorkánál. [
Vásárlásnál azonban vigyázzunk jól és 

: határozottan RÉTHY-félét kérjünk, ’•
Iliivel sok haszontalan utánzata van.

. 1 doboz 60 fillér.
Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

D Kapható Nagymihalyon Szöllősi Sándor és '■
Tolvay Imre gyógyszerészeknél.

Szép téli alma
méterinázsánként 3 2 koronáért kapható 
TILF IMRE urad, intézőnél Ungszennán.
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Aki valódi angol szövetből 

jó és olcsó öltönyt 
viselni akar, szíveskedjék újonnan 
berendezett gvapjuáru-raktáraniat 
megtekinteni.

Tisztelettel 

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

ÉRTESJTÉS.
Mély tisztelettel vau szerencsém értesíteni a 

ti. é. hölgy közönséget, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet
Ungvárról Nagymihályha, a Kossuth l.ijos-mca 
2ti. sz. alatt lévő Tischler féle házba helyeztem 
át. a melyben francia és angol szabású toiletteket 
a legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

I'ötörekvésem leend t. pártfogóim bizalmát 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn a n. e. 
hölgy közön ség szives pártfogását kérem, vagvok 
kiváló tisztelettel

R. Josefovits Boris.

Keil-lakk
legkitűnőbb mázoló szer ------- ---------
—....... -■■■ ■ puha padló számára
Keil-feie viaszkenocs kémény padló szamara. 
Keil-fele feher GLASliR" fenymáz 90 fillér. 
Keit fele arany-fénymáz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden szinben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihalyon. 
••••••••«•••••••••

Nyomatott Landetman B. könyvnyomdájában


