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Felső -Zemplén
POLITIKAI ES TÁRSADALMI HETILAP.

MEG-TELE1T MIOT E E N- OSVTÖETÖEÖ XT.
iZEBIEUTÓIÉQ

H.-.va * lap Bzollomi rÓMzét illatő mintán 
közlemény intézendő :

Kossuth Lajos-atoxi 34. .sxám

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

Egye* Bzsm ára 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bormoiitotlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyllt-ter aoronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetósek, hirdetési és nyílttól 

díjak küldendők : 
Lindáimén B. könyvnyomdája.

Frázisok.
Irta : Nagy Zoltán.

Azt olvastam valahol szó szerint, hogy 
„meddő a közélet méhe." És ebből az alap
hangból kiindulva egy hosszú dissertáciot, 
mely azt akarta volna bizonyítani, hogy 
miért meddő a közélet méhe. Elolvastam 
merő kíváncsiságból, mert magam is azt 
tartom, hogy okulásul -— s csak másod
sorban szórakozásból olvas az ember. No 
hát mit sem okultam: a szórakozásról, 
hogy ne essék szó.

A felvonultatott érvek, bizonyítékok, 
hogy miért „meddő a közélet méhe", nem 
voltak egyebek, mint szólam, szavak hal
maza, frázis. A minthogy frázis volt az 
egész. Szavaknak mondatokba való fűzése 
bizonyos gyakorlottságra valló módon, oly
kor fej és láb nélkül összedobva, de lé
nyeg, essencia, tartalom, vajmi kevés, mond
hatnám semmi.

Ilyen és hasonló frázisok azok, melyek 
kapcsán politikai, társadalmi kérdésekről 
szólunk és beszélünk. Sokszor nem is tud
juk, hogy frázis. Úgy vagyunk vele, mint 
az adomabeli becsületes csizmadia mester, 
ki cimtáblájára neve és foglalkozása után 
a „kéjgáz" szót pingáltatta fel. Egyszerűen 
azért, mert tetszett neki.

Pedig van-e olyan tárgy széles e vi
lágon, amelyhez hozzá ne szólanánk. Per
sze mindenkor az aktualitás kapcsán. Mert 
az is jellemzi, hogy első sorban az alkal- 
miság körében mozog gondolat menetünk. 
Kikap az ember egy eseményt, témát, gon

T ARCZA.
Váratlan fordulat.

Két hét választotta el Biharit esküvőjétől. 
Szép fiatal menyasszonya volt. Nagyon szerette 
és nagyon féltékeny volt rá. A mikor esténként 
ellátogatott menyasszonyához s az nem volt ott
hon, olyankor rettenetes nyugtalanság fogta el, s 
agyában a legképtelenebb gondolatok fogamzottak 
meg s tigy fölizgatták, hogy nem tudott sem ülni, 
sem állni. Idegesen egymásután fogyasztotta el a 
cigarettákat, s mire a lány hazajött, valóságos 
füstkatlanná változott át a szoba, melynek egvik 
sarkában zugó fejjel ült Bihari.

Ma szintén átélte ezt a tortúrát, egy óra
hosszat várt, amikor végre megnyílt az ajtó s vi
dám nevetéssel libbent eléje Margit.

— Régóta vársz drágám ? — mondja némi 
aggódással s folytatja a mentegetőzést, lehetetlen 
volt előbb szabadulnom Irénnél voltam s egy an
gol nagybácsijuk érkezett Londonból s az egész 
família nem beszél egy szót angolul s nekem kel
lett a tolmács szerepét elvállalnom, németül be
szélnek ugyan, de nagyon törve s az én nyelvtu
dásommal valahogy előbbre vittem őket a diskur
zusban.

Bihari dühösen fölkelt s szó nélkül föl alá 
járt a szobában. 

dolatot, ahhoz fűzi eszmemenetét s ily mó
don gyártója lesz maga is a frázisoknak. 
Hát persze, persze. Gondolatot, eszmét te
remteni kevés ember képes. Képesebb ta
lán tüneteket, jelenségeket úgy, a hogy 
megfigyelni. De mivel azzal tetszeleg első 
sorban, nagyon természetes, saját magá
nak, hogy eredeti legyen: aggódó félté
kenységgel, valóságos majom szeretettel 
bobusgatja feltoluló gondolatait. Pedig va
lójában az ő gondolat füzese éppen úgy, 
mint a mit kapiskált s tovább ad: frázis, 
frázis.

Érthető miért van ez a helyes felis
merésen alapuló megfigyelés ekként és meg 
is magyarázható, hogy miért nem lehet 
másként.

Keleti express-sebességgel halad körü
löttünk az élet s mi gyarló teremtményei 
az élő lények legtökéletesebbjének, beleke
rülünk a forgatagba. Tulajdonképen nem 
is élünk, hanem sodortatunk; visz, ragad 
magával az áradat. A testi szükségletek 
kielégítése után a lelkiekre, ha gondolunk 
is, azt keressük, a mi önkényt feltoluló 
gerjedelmeinket kielégít. Szórakozni, élvezni 
és pihenni vágyunk. Ez az irány visszaha
tásként akként nyilvánul, hogy a szórako
zás élvezet hajhászattá válik, mely az ide
gek tulizgatásával s végső eredményként a 
test elgyöngülésével jár.

Ha volna is ép, egészséges gondola
tunk, érett és élni képes eszménk, nincs 
időnk a megvalósítására, nem érünk rá. 
S mert tudjuk ezt, lelkünk inkább azzal 
foglalkozik, a mi illúziókba ringatja, leg

— Haragszol ? — kérdi ismét aggódva Mar
git s szerelmes pillantásaival igyekszik vőlegényét 
megbékíteni.

— Dehogy haragszom, én semmiért sem 
haragszom, — mondja elfojtott haraggal Bihari, 
csak furcsának találom, ha tudja, hogy én itt va
gyok és várom s Önnek mégis előbbre való más
nak az angol nagybácsija, mint én.

— De édesem nem tehetek róla, már más
fél órával ezelőtt el akartam jönni s úgy körül
fogtak, hogy képtelenség volt eljönnöm.

— Mondta volna, hogy én várom, de bizo
nyára eszébe sem volt azt mondani.

— Nohát igenis mondtam és Irén magára 
vállalta, hogy kiment engem magánál, ha legkö
zelebb összejövünk.

— Érdekes, hogy magát mindig kimentik 
nálam, még ahányszor későbben jött, mint mi
korra vártam, mindig volt mentsége, sőt elfogad
ható mentsége.

Azonban tudja meg édesem, hogy ez nem 
eljárás, s engem többé ne várakoztasson és ha ez 
mégis előfordul még egyszer, veszem a kalapo
mat s elmegyek s ha megüzeni, hogy otthon van, 
akkor majd teszem tiszteletemet. Egy csöpp ked
vem sincs többé más kedvéért itt órák hosszat 
várni Önre.

Margit érezte, hogy vőlegényének igaza van 
s nem tudta mitévő legyen, hogy békitse őt meg. 

enyhébben szólva, a mi illúziónkat táp
lálja. Az emberi nyelv pedig elég bő, szó
kincse elég változatos s szükségesnek fel
ismert, de tudva meg nem valósitható esz
mék, gondolatok kifejezése megterem a 
frázis.

A frázis, amely annyi szép, annyi ne
mes gondolatot ölt meg csirájában. A frá
zis, a mely tombolva diadalát üli közéle
tünk minden irányú megnyilatkozásánál. A 
frázis, a mely hatalmába kerít s a kigyó- 
büvöló fakir módjaként fogva tartja, le
nyűgözi minden erőnket.

Hogy tenni is kellene valamit, az világos 
mindenki előtt és minden téren. Ehhez 
azonban elengedhetetlenül szükséges lenne, 
hogy akarjunk is. De éppen ez a bökkenő. 
Akaratunk abban merül ki, hogy profilaxis
ként ismét frázisokat dobunk a közvélemény 
forgatagába; frázisokat, melyekről mi ma
gunk tudjuk legjobban, hogy megvalósítá
sukat nem is akarjuk.

Hány társadalmi szükségletet intézünk 
igy el frázisokkal. Hány, a társadalom, 
családi, egyéni élet körén belül feltoluló, 
megoldásra váró problémát ütünk el csak 
frázisokkal. A politikáról nem is szólok, 
hiszen a politikai élet nálunk valójában 
frázis. Hány felmerülő önként kínálkozó 
esetről beszélünk szóval, írásban s be is 
fejezzük egv frázissal. De akarni, komolyan 
akarni s ehhez képest cselekedni is, nem 
a mi kenyerünk; inkább nem is foglalko
zunk vele: egy frázis, egv kijelentés és be 
van végezve a dolog.

Hová lyukad ki tehát az, a mit a fel-

Hirtelen elhatározással odaugrott Biharihoz, át
ölelte a nyakát és megcsókolta :

— Ugy-e nem haragszik már ? ígérem, hogy 
ez nem fog többé előfordulni. Soha nem fog rám 
várni, soha édes Béla, bocsásson meg még ez 
egyszer.

Bihari kicsit küzdött makacsságával, de csak
hamar engedett. A harag lassan elillant s aztán 
ismét forró szerelem töltötte be a szoba levegő
jét. Ölelések és csókok közepette megbeszelték 
sok-sok teendőiket, mert az esküvő gyorsan kö
zeledik.

Biharit vacsoránál is ott tartották s Margit 
anyja is résztvett a komoly családi megbeszélé
sekben. A tanácskozás eredménye az volt, hogy 
másnapra tűzték ki a bútor vásárlást.

Az idő már jó belenyúlt az éjszakába s Bi
hari hazament. Margit azután izgatottan anyjához 
fordult s elmondta a mai délután eseményét.

— Képzelje mama, alighogy kitettem a lá
bam a kapuból, Horváth szólítja a nevemet, úgy 
megijedtem, hogy majd elájultam, de amennyire 
lehetett türtőztettem meglepetésemet. Hozzám csat
lak zott és azt sem tudom hogyan, de belefogott 
a regi nótába. Azt mondta, hogy nem tud nélkü
lem élni s iia nem leszek az övé, főbe lövi ma
gát. ügy féltem tőle, egész testemben remegtem, 
olyan sápadt volt mint a halai. Meglátja mama 
ebből még baj lesz, ez a fiú megöli magát.

— És te mit feleltél neki ?

Lapunk mai száma 4 oldalra tarjad.



vetett s kezdőpontul szolgáló tétel mikénti 
megoldásaként az okulásra tudni szeret
nénk? Rövid a felelet. Azért akarjuk első 
sorban, mert tudjuk, hogy meg is tehetjük.

Lehet, azt mondják erre is, hogy ez 
is . . . . frázis.

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. A KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK
— Lapunk múlt heti száma technikai aka

dályok miatt nem jelenhetett meg. miért is t. ol
vasóink szives elnézését kérjük.

— Házasság. Nyékhegyi Nyékhegyi Ferencz 
m. kir. honvéd százados f. hó 9-én esküdött örök 
hűséget Málczán néhai nagyváradi Stépán Gábor 
és neje nagyváradi Stépán Amália leányának. Ró' 
zának. A polgári kötésnél Dókus Gyula cs. és kir. 
kamarás, alispán működött közre, az egyházi es- 
ketést pedig Hutka József bánóczi ref. esperes 
lelkész teljesítette. Násznagyok és tanuk voltak : 
nyékhegyi Nyékhegyi Lothár temesvári kir. itélö 
táblai bíró, a vőlegény testvérbátyja és nagyváradi 
Stépán Aladár földbirtokos a menyasszony bátyja. 
Esküvő után az uj házaspár nászutra indult.

— Kinevezés. A bánóczi ref. egyháznál 
újonnan szervezett segédlelkészi állásra Berecz 
Antal segédlelkész neveztetett ki.

— Előléptetés. A belügyminiszter Dr. Koncz 
Endre segédfogalmazó, főispáni titkárt jelen mű
ködési helyén való meghagyása mellett belügymi
niszteri fogalmazóvá nevezte ki. Az előléptetés az 
egész vármegyében helyesléssel találkozott, mert 
Koncz Endre agilitása folytán már régen megér
demelte az előléptetést.

— Tanár változás. Pichler Pál polgári is
kolai rajztanár helyébe, a kit az ujverbászi köz
ségi főgimnáziumhoz neveztek ki. a budapesti or
szágos rajztanárképző intézet igazgatóságának aján
lata alapján Zolnay Géza oki. középiskolai rajz
tanár választatott meg.

— Egyházi hír. A kassai püspök Grund 
Károly vásárhelyi és Hvaszta József parnói róm. 
kath. káplánokat kölcsönösen áthelyezte.

A telefon munkálatok be vannak fe
jezve, a kapcsoló szekrény is megérkezett, úgy, 
hogy a jövő hét folyamán a telefon a közforga
lomnak átadható lesz.

Azt amit százszor mondtam már neki, 
hogy nem lehetek a felesége és vigasztaltam, ahogy 
tudtam.

Miért nem mondtad neki, hogy már 
másnak a menyasszonya vagy, az talán kijózaní
totta volna.

Igen, hogy ott rögtön föbelöjje magát az 
utcán előttem, vagy hogy engem is lepuffantson.

— Ezt mind magadnak köszönheted, mond
tam neked, hogy Horváth nem olyan ember, aki
vel játszani lehet, mondtam, most itt a baj a nya
kadon.

l lát biztattam őt valaha is azzal, hogy a 
felesége leszek ? Elvégre minden leány kacérkodik 
egy-egy fiatal emberrel, azért nem kell mindjárt 
komoly következményekkel járnia.

— Holnap megírom neki, hogy menyasszony 
'agy s fölkérem, hogy kerüljön téged, ha nem 
akar magának kellemetlenségeket szerezni.

— Istenem, ha Bihari megtudná ezt, iga
zan nem tudom mit csinálna. Soha nem hazud
tam neki s ma hazudnom kellett neki akaratla
nul is. Nem tudtam lerázni a nyakamról Hor- 
váthot.

— Mit hazudtál neki ?
— Azt, hogy Irénéknek megjött az angol 

nagybácsijuk s én tolmácsoltam • beczelgelesuket. 
azért jöttem olv sésőn haza.

— De ilyet kitalálni. Es ha most Bihari ta- 
álkozik Irénnél és megtudja, hogy hazudtál?

— A polgári leányiskola tanári testületé 
a jelen iskolai évben a kővetkező: 1. Fáy Bor
bála oki. polg. iskolai tanárnő, a II. osztály fő
nöke, tanárértekezleti jegyző, tanítja a magyar 
nyelvet a II. —IV., a történelmet a III.—IV. osztá
lyokban. a szépírást a II. osztályban és a tor
nát a II.—IV. osztályban. 2. Grtlnhut József 
oki. énektanár, tanítja az éneket a II—IV osztályok
ban. 3. Mannherz Adél oki. polg. iskolai tanárnő, 
a II. osztály főnöke, tanítja a német nyelvet a
III.—IV., a földrajzot a II.—III osztályokban, az 
egészségtant a IV.. a háztartástant a IV. és a 
kézimunkát a II. osztályban. 4. Pallér Klára oki. 
polg. iskolai tanárnő, a IV. osztály főnöke, tanítja 
a mennyiségtant a II.—IV. osztályokban, a fizikát 
a IV'., a vegytant a III., az állattant a II. osztály
ban és a kézimunkát a 111.—IV. osztályokban. 5. 
Zolnay Géza oki. középiskolai rajztanár, tanítja 
a szabadkézi rajzot a II.—IV. osztályokban.

— Esküvő. Ivachnoffalvi Rády Ferencz pénz
ügyi segédtitkár, tartalékos tüzérhadnagy f. hó 
20-án délelőtt vezeti oltárhoz iványi Fekete Annus- 
kát, iványi Fekete Béla és neje huszti és zilahi 
Kiss Margit leányának Zalacskán.

üuttmann Ármin budapesti ékszerész f. hó 
17-én esküszik örök hűséget Sátoraljaújhelyben 
Lieblich Irmuska kisasszonynak, Lieblich Márkusz 
helybeli kereskedő leányának.

— Ujhely szenzációja. E hó 7-én délután 
Dókus Gyula alispán megjelent Sátoraljaújhely vá
ros pénztárában, hogy a rendes évi vizsgálatot 
megtartsa, a mikor vizsgálta a gyámpénztárt és 
rendben találta. A gyámpénztári vizsgálat befeje
zése után azután Dókus Gyula alispán a háztar
tási s gyámpénztári értékek befogadására szolgáló 
pénzszekrényeket lepecsételte, az ellenőr s pénz
tárnok kulcsaival becsukatta s azután a kulcsokat 
magához véve azzal távozott, hogy másnap reg
gel a vizsgálatot folytatni fogja a háztartási pénz
tárban, mire Valkovszky Elek városi pénztáros 
haza ment s fejébe lőtt. A golyó nem tévesztett 
célt, befu'ódott a jobb halánték mellett, de ha
lált még sem okozott. Az öngyilkossági kísérlet 
Ilire legjobban a pénztárvizsgáló-bizottság tagjait 
lepte meg, annál inkább, mert a gyámpénztárt 
rendben találták. A másnapi vizsgálat folyamán 
azután kiderült az öngyilkossági kísérlet oka. zV 
déli órákig tartó vizsgálat során ugyanis 21,932 
K 99 f hiányt állapítottak meg a házi pénztár ká
rára. Dókus Gyula alispán e hiány megállapítása 
után fegyelmi vizsgálatot rendelt el, azon városi 
tisztviselők ellen is, a kik hivatással voltak a pénz
tárnok közvetlen ellenőrzésére. Valkovszkyt pedig, 
a kit az Erzsébet-közkórházban ápoltak : letartóz
tatták.

— Az állomás kivilágítása Csak egyre 
késik a villanyvilágitási vezeték szerelése az állo
máson. Napról-napra újabb és újabb panaszok

— Nem tudja meg, holnap délelőtt mindjárt 
odaszaladok Irénhez s beavatom öt a dologba.

Margit egész éjjel nem hunyta le a szemeit, 
nyugtalanul hánykolódott a párnákon, alig várta, 
hogy már megvirradjon. A lelkifurdalás nem 
hagyta nyugodni, amiért vőlegényének hazudott, 
úgy szerette volna emlékezetéből és életéből ezt a 
huszonnégy órát kitörölni, hogy sohase emlékez
zék többé rá vissza, de nem lehetett.

Másnap délelőtt, amikor Bihari irodájába 
ment, találkozott Irénnel az utcán. Szívélyes kö
szöntések közben megálltak néhány szóra. Bihari 
rögtön rátért az angol bácsira.

— Hallom, hogy angol vendégük van ?
— Nekünk ? — feleli meglepetten Irén — 

én igazán nem tudok róla.
— Nem ? — Bihari elsápadt s úgy reme

gett a lába, hogy azt hitte menten összerogy. Volt 
Önöknél tegnap este Margit ? — kérdezte mohó 
kíváncsisággal.

Irén nem tudta, hogy mit feleljen, mert sej
tett valamit s most minden áron használni akart 
barátnőjének.

— Én nem voltam otthon, lehet, hogy ná
lunk volt.

Bihari úgy tett, mintha misem történt volna, 
elköszönt.

Délután fölrohant Margithoz. Margit éppen 
valami Marlitt regényt olvasott. 

mennek az Üzletvezetőséghez, de ott a jogos pa
naszok. ugylátszik, süket fülekre találnak.

— A Kossuth Lajos-utcal kereskedők adó
mentessége. Mint hírlik, a Kossuth Lajos-utcai 
kereskedők ez évre a községi adók elengedését 
fogják kérni a képviselőtestülettől, mely némán 
tiiri, hogy a piac cl van zárva, a forgalom meg 
van akadályozva. Az országos vásár alkalmával 
botrányos állapotok voltak, az összes szekereket 
kitelepítették a sáros mellékutcákba, ahol alig le
hetett azokat megközelíteni.

—- Letartóztatott kivándorlási ügynök. 
A székesfővárosi m. kir. államrendőrség két de- 
tektivje hosszabb idő óta figyelemmel kiséri járá
sunkban a kivándorlási üzelmeket. Fáradozásuk 
sikerrel is járt, amennyiben tegnap letartóztatták 
és a nagymihályi kir. járásbitósághoz beszolgáltat
ták ifj. Múzsa János tárnái lakost, a ki engedély 
nélkül napról-napra szállította Lupkón át a kiván
dorlókat egy sanoki ügynöknek. Múzsa János IS 
éves és három hónap óta 21X10 koronát szerzett 
foglalkozásából, a pénzt nála találták a detektívek 
és azt birói letétbe helyezték. Múzsa ellen a bün
tető eljárást megindították.

— Elfogott sikkasztók. Winkler Emil ke- 
ieni körjegyző és neje ottani postamesternő hiva
talos pénzekből közakarattal csekély 17.000 koro
nát sikasztottak el s a pénzmaradékkal Amerika 
felé igyekeztek. Szerencséjük azonban elhagyta őket, 
mert Hamburgban letartóztatták a minta házaspárt 
s pár nap múlva már a sátoraljaújhelyi fogház 
rabjai lesznek.

— Halálozás. Seyfried József a szegedi kir. 
Ítélő tábla ny. elnöke vasárnap Budapesten 01 
éves korában meghalt. A kiváló jogász hosszú 
éveken át a sátoraljaújhelyi kir. törvényszék el
nöke volt és Zemplénvármegye társadalma öt min
denkor osztatlan becsüléssel vette körül.

Mándi Mándy István Zemplénvármegye nv. 
főszolgabirája, a felsőzempléni ref. egyház in. ta- 
nácsbirája, a homonnai ref. egyház főgondnoka e 
hó 7-én életének 70-ik évében a sátoraljaújhelyi 
„Erzsébet" kórházban elhunyt.

— Többeknek. I lozzánk intézett kérdésre 
kinyilvánítjuk, hogy a Sátoraljaújhelyben lakó 
Valkovszky családdal nem azonos a lengyel ne
mesi származású róm. kath. vallásit Walkowski 
család, melyhez fiágott UZa/feowsW József homon
nai és Watkowski Mihály szatmári kir. posta- és 
távírda felügyelők, valamint W'alkowski Béla vá
rosunk bírája is tartozik.

— A nagymihályi polgári flu- és leány
iskola tanulóinak száma szeptember végén 150. 
Ezek közül 110 a fiúiskolába, 40 pedig a leány
iskolába iratkozott be. Létszámemelkedés a tavalyi 
eredményhez képest 24. Ezen statisztikai kimuta
tás igazolja, hogy a leányiskola ez idó szerint még 
mindig nem részesül a közönség részéről olyan

— Miért olyan korán, nem volt irodában ? 
— kérdi Margit.

— Nem voltam irodában és a hangja resz
ketett a felindulástól, — de beszéltem Irénnel s 
megtudtam, hogy tegnap hazudott.

Margit minden vére az arcába szökött s nem 
tudott szólni.

— Ezek után tudja meg, hogy semmit sem 
hiszek Önnek, azt sem, hogy szeret s én nem 
veszek feleségül olyan nőt, aki engem ámít és ne
kem hazudik ! Csak ezt akartam tudtára adni. 
Ajánlom magamat. És becsapta maga után az 
ajtót.

Margit elájult, édesanyja mikor belépett a 
szobába ott látta leányát a pamlagon fekvés első 
percben azt hitte, hogy meghalt. Hamar föllo
csolta s megtudta, mi ment végbe mialatt ő el 
volt.

Aztán összeszedte magát s odaszólt a leá
nyának.

— Rögtön írok Horváthnak, hogy jöjjön föl.
Másnap délután Horváth szépen kivasalva, 

megjelent Margitéknál. Az anyja Margitot kiküldte 
a szobából s Horváthnak bizalmasan ezt mondta.

— Tudja kedves Horváth, próbára akartam 
tenni, vájjon igazán szereti-e a lányomat ? Meg
győződtem róla. Mikor óhajtja az esküvőt meg
tartani ?

Peterdi Andor. 



támogatásban, amelyet nívójánál fogva méltán el 
lehetne várni. Hisszük azonban, hogy ez az álla
pot a jövőben javulni fog, jnert elleneseiben ilyen 
csekély létszám mellett Nagymihályon leányisko-' 
lát fenntartani huzamosabb ideig lehetetlen lenne.

— Betöréses lopások. Az elmúlt héten Va- 
rannó és vidékén egy szervezett oláhcigányokból 
álló banda nagyobb betöréses lopásokat követett 
el. Az adóhivatalt, a postahivatalt betörték, a Wert- 
heint szekrények feltöréséhez fogtak, azonban ered
ményt nem értek el és a nélkül, hogy pénzt el
vittek volna, kénytelenek voltak menekülni. Nagyobb 
szerencsével operált azonban a cigányhorda a vidé
ken, igy Nagydomásán a szövetkezeti helyiséget 
úgyszólván teljesen kifosztották és több helyről a 
kezeik közé került ruhát elvitték. A varannói 
csendörség parancsnoka erélyesen hozzáfogott a 
rablók kézrekeritéséhcz és ez csakhamar sikerült 
is, úgy, hogy a rablók már a fogházban vannak 
és ott várják méltó büntetésüket. Érdekes a do
logban az, hogy Nagymihályon a Szeghy-féle korcs
mában állapították meg a hadi tervet és innen in
dultak a rablási kalandhoz.

— Vasutasok árvaháza. A Vasutas Szövet
ség egy országos árvaház alapítását határozta el. 
Az árvaház, ha felépül, befogadja azoknak a vas
utasoknak az árváit is, a kiknek atyja nem volt 
tagja a szövetségnek. A nemes cél elérésére szep
tember 30-án és október 1-én a belügyminiszté
rium engedélyével árvanapot rendeztek a vasuta
sok s e két napon a vasutasok árvaháza alapja 
javára minden községben és minden vasúti tele
pen és állomáson pénzadományokat gyűjtöttek. 
Az első gyűjtés városunkban igen szép eredmény
nyel járt, amennyiben 159 korona folyt be e célra. 
Az állomási főnök ezúton is köszönetét mond a 
közönségnek az adakozásért.

— Lasztomér község halad Szinte jól esik 
hírül adnunk, hogy l.asztoméron a községi képvise
lőtestület annyira felvilágosodott, hogy a község 
rendezését és utcákra való osztását rendelte el. 
Ennek folytán az. utcák és terek jelző táblákkal, a 
házak számokkal lesznek ellátva. Az utcákat a volt 
birtokosok nevéről neveztek el és pedig: Szemere, 
Vladár, Nyeviczkey, Szirmay stbbiekéröl. Bárha 
minden község követné a lasztoyiériak példáját.

— Rajz- és festészeti tanfolyam. Tanít
ványokat művészeti rajzra és festésre elfogad Zol- 
nay Géza középiskolai rajztanár. Jelentkezni lehet 
a nagymihályi polgári fiú- és leányiskola tanári 
szobájában naponta 8—1-ig.

— A burkolás szépen halad és miután az 
idő is kedvez, a tervbe vett utcarész kiburkolásá
val e hó végéig a vállalkozó kész lesz. Most ne
hány átjáró létesítése válik sürgős szükséggé, mert 
a város által burkolandó területen oly nagy a sár. 
hogy esős időben egyik oldalról a másikra való 
átmenetei felette nehézkes. Úgy értesülünk, hogy 
Walkovszky Béla községi főbíró még az őszön 
több átjárót létesít a Kossuth Lajos-utcán, ezért 
a közönséget nagy hálára kötelezi.

— Színházi élet. Az idei szezonra Sátoral
jaújhelyijei, Rozsnyó, Selmecbánya. Érsekújvár, 
Deés, Szamosujvár, Beszterce, Nagymihály és Be
regszász városok társultak egy szinikeriiletbe. A 
kerület igazgatója Palásthy Sándor.

— Uj vasutterv. Hiteles forrásból arról ér
tesülünk, hogy ungvári vállalkozók egy Munkács 
Szered ilye—Ungvár—Szobráncz—Nagymihály kö
zött kiépítendő vasút tervével foglalkoznak. A vál
lalkozók a terv keresztülvitele érdekében a keres
kedelemügyi minisztériumban már tárgyalásokat 
folytattak és rövid időn belöl benyújtják a kon- 
cessió megadása iránti kérvényeiket.

— Latin tanfolyam a nagymihályi pol
gári fiúiskolában. A helybeli polgári fiúiskolában 
az 1909—10 iskolai évben Dévényi Jenő tanár 
vezetése mellett rendes I.—IV. latin nyelvi tanfo
lyam tartatik. Előadó tanár szorosan ragaszkodik 
a gimnázium latin nyelvre vonatkozó tantervéhez. 
A növendékek tehát a gimnáziumi tantervkülön- 
bözeti vizsgálatot bármely középiskolában letehe
tik, mert a nyelvtan fejezeteinek részletes és ala
pos elsajátításán kívül mindazon klasszikus irók 
müveivel is meg fognak ismerkedhetni, a melyek
kel a gimnázium alsó osztályában foglalkozni 
szoktak. Minthogy a jelen tanévben a latin órák 
mindennaposak, a növendékek tehát kivétel nél

kül minden rendes tanítási napon részesülnek la
tin oktatásban, ez a körülmény a heti óraszámot 
a tavalyihoz képest lényegesen megnövelte s a la
tin oktatási dij méltányos, de mérsékelt feleme
lésére vezetett ; ennélfogva a dij ebben az évben 
30 (harminc) korona. Fizethető havi 3 (hárotp) 
koronás részletekben is. Végül esetleges féireét- 
tések kikerülése végett megjegyezzük, hogy az I. 
II. osztályú tanulók a kellő nyelvtani előismeretek 
megszerzéséig heti 3 órát, december 1-től pedig 
a III. IV. osztályú tanulókhoz hasonlóan minden
nap kapnak latin órát. Jelentkezni állandóan le
het Dévényi Jenő tanárnál a polg. fiúiskola tanári 
szobájában. (Található szombat, vasárnap és ün
nepnapok kivitelével 8—1-ig és 2 4-ig.

Uj fuvarlevelek. A nemzetközi vasúti 
forgalomban uj mintájú fuvarleveleket hoznak for
galomba. Az erre vonatkozó hirdetmény tüzetesen 
megjelöli az uj fuvarlevelek alakját, méreteit, ki
állításának módját és egyben közli, hogy az uj 
mintájú fuvarleveleknek használata f. évi decem
ber 22-ikével válik kötelezővé s igy a jelenleg for
galomban levő ilyen fuvarlevelek december 21 ike 
után többé nem használhatók.

— A szlvarkedvelók öröme. Nagy az öröm 
a szívarkedvelök között. A pénzügyminiszter leg
utóbbi rendelete nyomán vidultak fel az arcok : 
lesz már szép sárga, ropogós szivar nemcsak a 
nagy tőzsdékben, de minden dohányárudában. S 
ez elég ok arra, hogy a szivarok kedvelői öröm
mámorban ússzanak.

— Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „RÉTHY" figyelünk, úgy 
nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű-cukorkát 
kapunk (>0 fillérért, még pedig egy kedvelt régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és hu- 
rutos bántalmak sok ezer esetében oly kitünően 
bevált. De vigyázzon, hogy a doboz és a cukorka 
minden darabján rajta legyen a „RÉTHY" név.

W koronát takarit meg mindenki, aki öl
tönyeit R E I C H ADOLF férfi-szabónál 

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

Felelős szerkesztő : Dr. KÁLLAI JÓZSEF.

Hirdetések.
Árk.jlcsi hirdetés.

A munkácsegyházmegyei kormánynak 
f. évi attg. hó 14-én kelt 5825 szánni ren
deleté értelmében a jövő 1910. év tavaszán 
építendő solymosi (Ungmegye, szobránczi 
járás) gör. kath. lelkészt lak felépítésére 
ezennel nyilvános árlejtést hirdetek.

Az épület költségvetése anyag, fuva
rozás s mindennemű munkálattal együtt 
21.080 kor. 70 fillér, ügy a költségvetés, 
mint a tervrajz megtekinthető a solymosi 
gör. kath. lelkészt hivatalnál. Az árlejtés f. 
évi október hó 24-én délelőtt 11 órakor 
a solymosi gör. kath. iskolában fog meg
tartatni. Minden pályázó 500 korona bá
natpénzt tartozik letenni a lelkészi hivatal
nál. A szerződés a vállalkozóval azonnal 
meg fog köttetni, mely reá nézve azonnal 
az aláírás után, a hitközségre nézve azon
ban csakis az egyh. megyei kormány jó
váhagyása után válik kötelezővé. A hitköz
ség fentartja magának a jogot arra, hogy 
az ajánlattevők között tekintet nélkül az 
ajánlott árakra, szabadon választhasson.

Kelt Sólymoson, 1909. október 29.
Lescsisin György,

esperes-lel kész.

Saját vinnai szőllőniben termett 
finom fajll almát métermázsán

ként 28 koronáért szállítok.
BUeSlNSZKY LAJOS

szőllöbirtokos Nagymihály.

Hölgyek figyelmébe.
Van szerencsém a n. é. hölgyközön

ség szives tudomására adni, miszerint La- 
borezszögön, saját házamban, női ruha 
készitő műtermemmel kapcsolatban 

női kalap raktárt 
nyitottam, ahol a legújabb divatu női ka
lapok 6 koronától egészen 100 koronáig a 
legnagyobb választékban kaphatók.

Magamat a n. é. hölgyközönség szives 
jóindulatába ajánlva, vagyok

kiváló tisztelettel

Grünwald Zoltánné
nól dlvatterme Laborcszögön. 1—3

Kézzel szedett Tfírs
TÉLI FAJALMA 

métermázsánként 24 koronáért kapható 
TILF IMRE urad, intézőnél Ungszennán.

ELADÓ
2 jó karban lévő féderes kocsi, 
1 pár lószerszám és 3 vaskályha. 
Bővebbet Spiegel Samunál Nagymihályon.

Finom fajú szedett ALMA métermá
zsánként 20 koronáért kapható Fröhlich

Gyula ügyvédnél Nagymihályon.

18 drb fehér szőrű tiszta magyar 
fajú marha eladó, részben mustra, 
részben számfeletti, még tenyész
tésre alkalmas. Bővebb felvilágo
sítást ad Ungszennai intézöség.

Gróf Sztáray Sándor uradalmi kerté
szetében Nagymihályon válogatott téli : 

csemege alma és körte 
métermázsánként 24 koronáért kapható.

Megkeresések az uradalmi kertészhez 
intézendők.

Helyi ügynököt
keresek

magas jutalékkal.

Rottmann Lipót
likórgyáros Ungvár

Finom, vegyes fajú alma mé
termázsánként 24 koronáért szál
lít MACHNYIK ANDOR Vinnán. 

Egy használt, de jó karban lévő Schlick-féle 

5orvetőgép 
azonnal e I a d ó. — Bővebbet Glűck Mór 

cégnél Nagymihályon.



KAHDOS LAJOS
KOCSIGYÁRTÓ ÉS KÁRPITOS

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni, 
hogy volt

kocsigyártó- és kárpitos- 
■—- műhelyemet —

Szolánka János úrtól átvettem és azt a szolgabirói hivatallal 
szemben a mai kor igényeinek megfelelően rendeztem be.

Több évi működésem hazánk fővárosában szakmámban való 
teljes jártasságot eredményezett, miért is azon kellemes helyzetben 
vagyok, hogy e szakba vágó munkákat a legjobb és legizlésesebb 
kivitelben készíthetek.

Elvállalok mindennemű kocsi és bútor javításokat, úgyszintén 
uj kocsi készítését is pontos és szolid kivitelben.

Eótörekvésem leend. hogy nagyrabecsült megrendelőim párt
fogását jó és pontos munkával minden tekintetben kiérdemeljem.

Kérve a nagyérdemű közönség szives támogatását, vagyok 
kiváló tiszteletté! KARDOS LOJO5

kocsigyártó és kárpitos.

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvénytársaság 

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette és e czélból egy előkelő életbiztosító társasággal lepett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő: A belépni szándékozó 
kötelezi magát 1 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 1000 koronára nő 
fel, ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha- 
láloznék. az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését Iá év előtt beszüntetné, úgy 
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 figyelmét az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még 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 ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.3

ékszerész, óra, arany- és ezüst-cikkek raktára
NAGYMIHÁLY., KOSSUTH LAJOS-UTCZA.

Edelstein és Társa
• • • • FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐ • • • • 
finom-posztó és gyapjuáru-raktár Nagymihály.

Ajánlja magát mindennemű 14

Feltűnést keltő olcsó árak mellett kaphatók: 
arang- és ezüst zsebórák 

inga- és sálon órák, 

valódi ezüst ggertyatartók, 

asztali készletek,

mhbm Javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

valódi íBecndorfi ehina-ezüst

diszmü-áruk,

polgári, katonai és papi 
= RUHÁK = 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 
■■■■■■ német divat szerint. hmkb

gyémánt és brillians-tárggak 

óriási választékban.

Képkeretek nagy választékban jutányos árak mellett.
'ifi 'ifi V

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi

angol ruhaszövetekben.
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 frttól felj’ebb.

K* Megrendelések a legrövidebb & 
'ifi Idő alatt pontosan eszközöltetnek. ¥

Köhögés, rekedtség és hurut ellen 
nincs jobb a Réthy-féle pemetefű 

cukorkánál.
\ ásárlásnál azonban vigyázzunk jól és 
határozottan Réthy-félét kérjünk, mivel 

sok haszontalan utánzata van.

Egy doboz 60 fillér.
Csak Réthy-félét fogadjunk el! 
Kapható Nagymihályon Szőllősi Sándor és 

Tolvay Imre gyógyszerészeknél.
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A Kassai Jelzálogbank r. t
===== NAGYMIHÁLYI FIÓKJA. -----

Elfogad betéteteket takarékkönyvecskére vagy folyószámlára 
a legelőnyösebb feltételek mellett.

Váltókat leszámítol és beszed, kamatozó és törlesztéses jelzálog
kölcsönöket folyósít.

Vesz és elad értékpapírokat, arany és ezüst pénznemeket, idegen bankje
gyeket, szelvényeket díjtalanul bevált.

—— Előlegek nyújtása értékpapírokra. ---------

Foglalkozik az életbiztosítással kapcsolatos takarékbetét üzlettel.

--------------- Átutalásokat bármely külföldi piacra is közvetít. ---------------

MT T-Ü.Z- és betörésmentes safe deposit.

------------- OSZT ALYSORS JÉG YEK. -------------
•• •• •• •• Sorsjegy csoportok alakítása. •• •• •• ••

Tőzsdei ügyletek és minden egyéb bankügylet gyors és előnyös 
lebonyolítása.

Nyamatatt Laadaaman B. könyvnyomdájában


