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Felső-Zemplén
POLITIKAI ES TÁRSADALMI HETILAP.
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H • va a lap azollomi rénzét illető miti.Un 
közlemény intézendő ■ 

Kossuth Lajos-utoza 34. szám

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

Egye* Hzám ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyllt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és uyiltléi 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

Advent.
Sok, sok évszázaddal ezelőtt az emberi

ség nagy elhagyatottságban tespedett. 
Sötétség borult a lelkekre, melyek csiig- 
gedésükben nem emelkedtek föl a Minden
hatóhoz való ama bizalomig, hogy határ
talan kegyelmével gondját viseli minde
neknek.

Elernyedt az életben való öröm, az 
élet csak tengödés, munka és nyomor volt, 
hiányzott belőle a fennkölt égi czél felé 
való törekvés.

S egyszerre a betlehemi jászolból be
világít a föld egész kerekségére egy tün
döklő csillag, mely meggyujtja az áhitat, 
az ájtatosság mécseit. Ahol előbb a sötét
ség gonosz szellemei mardosták a gyehenna 
lelkeket, ahol a kufárszellem uralta az el
méket és a „ma" élvezetéért gondtalanul 
cserébe adták az emberek a mennyei 
üdvösséget: ott most a csüggedés helyébe 
az Isten örök és verhetetlen hatalmába 
vetett hit lépett és a gyarlóság fölött győze
delmeskedett az eszme, melylyel üdvözöl
hetünk.

Évezredek múltak el azóta és terjedt, 
világszerte elterjedt az eszme.

De vájjon jobb, erkölcsösebb lett-e 
az emberiség? Tiszta szívből, igaz lélekkel 
utálja-e a bűnt és nem-e csak a törvény 
vaskeze tartja féken a bűnös ösztönt, 
melynek felburjánzása lealacsonyítja az 
Isten képére alkotott embert észnélküli ál
lattá ?

T A R C Z A.
A cigányprímás.*

Végő Laci reggel még tépelödve forgatta a 
revorvert kezében, de aztán, hogy az nap egy 
kis pénzmagra tett szert, este már ott pezsgőzött 
barátaival a megye székhelyén, a nagy vendéglő 
kertjében, a fák alatt.

Az ősi kastély, a négyes fogat, még a birtok 
is az övé volt névleg. De hogy a hitelezők mikor 
rántják ki alóla a gyékényt, az már csak rövid 
idő kérdése lehetett.

Szerette mindenki. Ö is sokat szeretett 
életében. És épen ez a nagy szeretet okozta 
vesztét.

Nagyon zajos volt már a hangulat ezen a 
gyöngy virágos májusi éjelen. A mulatság elérte 
azt a stádiumot, amikor Végő Laci kivette a 
prímás kezéből a hegedűt és oda állt a banda elé. 
A délceg, fekete magyar úgy odaillett a cigányok 
közé, mintha csakugyan hozzájuk tartozott volna.

Sirt a száraz fa a kezében. Hipnotizálta az 
egész környezetet. A cigányokat szinte ihlet 
szállotta meg. Művészileg játszottak ők is vele. 
A banda prímása visszafojtott lélegzettel leste a 
hegedű minden egyes hangját s majd elnyelte 
szemeivel azt a kezet, mely az ő hegedűjéből olyan 
csodás hangokat tudott elővarázsolni.

A társaságban pedig mámoros lett, aki eddig
♦Mutatvány szerzőnek .Specialitások’ ez. most meg

jelent kötetéből.

Valamelyes feleletet adhatna e kér
désekre a lapok törvényszéki rovata. De 
ez a felelet nem tarthat tökéletességre 
számot; mert hol maradt az a rengeteg 
sok bűncselekmény és gaztett, mely nem 
kerül a büntető igazságszolgáltatás széke 
elé ? Hát még az ezeknél is ezerte több 
gazság, erkölcstelenség, melyeket a törvény 
meg se torol, de a melyek épp úgy 
megszegik azokat a valláserkölcsi tanokat, 
miket az örög igazság nevében a Megváltó 
hirdetett ennek a bűnökkel, vétségekkel teli 
világnak?

A legnagyobb ünnepre, a karácsonyra 
való előkészülés: az Advent. Az ünnepi 
hangulatra való előkészülés pedig a ne
mesre, a jóravaló hajlamot kelti a rom
latlan erkölcsű emberekben és a köznapi- 
ság torzsalkodásait feledteti el velők. Ma
gasabb, tiszta szférákba kívánkozik a lélek, 
melyre az alantas, nyomorúságos küzdel
mekben itt is, ott is egy tapotnyi sár, 
vagy mocsok ragadt. Nem az emberek 
alkotta szigorú törvény, de az Isten intő 
szava késztet a purifikálásra és nem a 
büntetéstől, a lelkiismerettől való félelem, 
hanem a jobbik érzésünk ösztönöz nemes 
cselekedetekre, felebaráti szeretetre, Istennek 
és embereknek tetsző jótettekre.

Várjuk az ur közeledését! Várjuk az 
Üdvözítőt, aki ezt az élvhajhászásban de- 
generált emberiséget kivezeti a bűnök 
posványából! S amikor elhangzik a 
„Glória", amikor megszületik a Megváltó

józan volt és kijózanodott a becsipett ember a 
Végő Laci játékának hatása alatt.

Aztán letette a hegedűt és szótlanul nyúlt a 
pezsgős pohár után.

A társaság egészen elcsöndesedett volt. Csak 
most lélegzett föl mindenki, mialatt összeütötték 
a poharakat.

Az alispánná megindultan szólt az est hő
séhez :

Nagy művész maga Laci.
Végő keserű mosollyal vont vállat:
— Mi hasznom belőle ?
— Magának művészi körútra kellene mennie.
A reálisabb gondolkozásu alispán sietett köz

beszólni :
Ejh ! bolondság az egész. Neked meg kellene 

házasodnod. Egy jó parthie kirántana minden 
bajból.

— Ugyan ki jönne egy ilyen eladósodott 
ven legényhez, mint én vagyok ? Igyunk !

— Ne várj, hogy bókoljak, Laci. Fele sem 
tréfa ám annak, amit az uram mond. Majd 
beszélünk még erről a témáról máskor.

Mindenki szívesen segített volna ezen a 
szeretetre méltó emberen, aki annyira föl tudta 
melegíteni azt a kis kört, amelyben élt.

Ejfél közeledett, amikor automobil állt meg 
a szálloda kapuja előtt.

Laci épen másodszor vi tte kezébe a vonót, 
mire az idegen társaság megjelent a vendéglő 
kertjében.

Négyen voltak: egy szürke selyemköpenyes, 
vöröshaju asszony, bársonyos fekete szemekkel. 

és örömünnepet ül az egész keresztény
ség : az erény égi sugarai fényárként fogják 
elárasztani a világot. Vájjon be fognak-e 
hatolni e sugarak a lelkek sötétségébe is 
és kiölik-e belőlük azokat a gonosz szelle
meket, melyek rabságban tartják őket?

Nem merünk benne hinni, s bármily 
erős is legyen a gondviselésbe vetett hi
tünk, ezt a reményt nem merjük táplálni. 
A vallásosság, mely legerősebb, legbiztosabb 
támasza az erkölcsösségnek, mindinkább 
csökken. A felvilágosultság téves értelmezése 
megrendíti, megingatja a hitet és helyébe 
a kishitűség kerül, mely nemcsak meg- 
rontója az erénynek, az akaraterő hatal
mának, de magának az életnek is. A vallás
erkölcsi alap akiásásával kezdődtek azok a 
bajok, melyek megmételyezik társadal
munkat és annak egyeseit a züllés örvé
nyébe sodorják. A romlás nem késik, 
lázasan sietve szedi áldozatait és mint a 
ragályos nyavalya veti azokat oda az 
enyészet karjaiba.

Itt az Advent, készüljünk a karácsony 
fenséges ünnepére! Álljunk meg egy 
pillanatra! Ragadjuk ki lelkünket a köznapi 
élet élvet kergető, anyagi hasznot leső for
gatagából és gondoljunk az igére, melyet 
az isten fia hirdetett!

Bizzunk a jövőben, melyet egy lát
hatatlan. de örökhatalmu kéz intéz, és ne 
feledkezzünk meg lelkünk nemesítéséről.

Mert születik a Megváltó, akit ha 
keresztre feszítenek is, feltámad, mint fe

Olyan, mint egy makart-festmény. Ajkai élvetek 
pirosak s karcsú idomai asszonyosan teltek. Egy 
fehérbajuszu, jóképű bácsi, egy monoklis ifjú és 
egy bizonytalan korú lenszőke hajadon egészítették 
ki a társaságot.

A szomszéd asztalhoz telepedtek le és komoly 
tárgyalásba bocsátkoztak a korcsmárossal.

Végő Laci társasága érdeklődéssel nézte 
a jövevényeket. Vájjon kik lehetnek?

Laci háttal állt hozzájuk. Meg sem fordult, 
hanem tovább játszott a banda élén.

Hedery Iván, a főjegyző alig várta, hogy a 
korcsmárost elfoghassa, ki vallatni.

Mielőtt azonban ez megtörtént volna, az 
alispánné kitalálta a nagy titkot. Meghallotta 
ugyanis, hogy a vöröshaju asszony azt kérdezte 
a korcsmárostól, hogy milyen távolságra esik innen 
Bolzavár ?

Tehát ez a Bolzaváry-birtok uj tulajdonos - 
nője !

Szép kis birtok. Testvérek közt megér két 
millió koronát. Eddig bérben volt. De hogy az 
öreg Bolzaváry gróf Becsben meghat, örököse: 
Bolzaváry Judith (akinek a válópöréről annak 
idején annyit Írtak a lapok) fölmondott a bérlőnek 
és maga jött le gazdálkodni.

Végre, most szemtől-szembc láthatták azt a 
sokat emlegetett, érdekes asszonyt!

Hát elég az hozzá, hogy az uj társaság ét
kezni kezdett, a régi pedig annál többet koccin- 
gatott.

Végő Laci húzta szívvel, lélekkel. A han
gulat lassankint elérkezett abba a stádiumba is» 

Lapunk mai száma 4 oldalra taxjad.



kell támadnia a jóban való lelki örömnek, 
mely a vallásosság gyöngülésével egyre 
csökken.

Bárha az Advent ünnepe megerősítené 
azt a tudatot, hogy csak a valláserkölcsiség 
feltámadása képes megtisztítani a bűnökben 
fetrengő leikeket B.

VEGYES HÍREK
— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 

Spatz Gyula homonnai m. kir. adóhivatali ellen
őrt a dunaadonvi kir. adóhivatalhoz adótárnokká 
nevezte ki.

Uj vármegyei bizottsági tagok. A 
nátafalvai kerületben november hó 29-én válasz
tották meg az üresedésben lévő két megy ei bizott
sági tagot. Mertens Kelemen és Joós János lettek 
megválasztva.

Megerősítés. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter a helybeli iparos tanonciskolában alkal
mazott László E. Flóris rajztanból állásában meg. 
erösitette.

— Uránia. Az első előadás szerdán f. hó 
8-án tartatik meg. Sorrakerül: 1. .Szicília" vetített 
képek kíséretében bemutatja Oppitz Sándor 2. „A 
történet kútforrásai" irta és felolvassa Deák István 
polg. isk. igazgató. Az idényjegyet számosán elő
jegyezték. Helyelöjegyzés továbbra is László E. 
Flóris áll. isk. igazgatónál eszközölhető.

Ingyentej. Az ingyen tejet kiosztó bizott
ság vezetősége ezúton is közli az érdekeltekkel, 
hogy az első tejkiosztás f. hó 6-án hétfőn lesz 
az állami elemi népiskolában. Körülbelül 70 
gyermek lett eddig bejelentve és ép nagy számuk 
miatt kellett néhány napra az intézmény életbelép
tetését elhalasztani, mert előbb elegendő és jó 
tejről kellett gondoskodni.

Megalakult a nagymihályi korcsolyázó 
egylet. Szépen fejlődő közintézményeink mögött 
teljesen elhanyagolva húzódott meg eddig váro
sunkban a sport ügye, holott ma már minden 
kultur város felismerte ez ügy nagy jelentőségét 
és a sport ápolását az elsőrendű közszükségletek 
sorába iktatta. Örömmel üdvözöljük az első komoly 
lépést, mely ez irányban városunkban történt, 
midőn is november hó 30-án a nagymihályi 
korcsolyázó egylet megalakult, azon kiemelt célt 
tűzvén maga elé, hogy lassan a sport egyéb ágait 
is felölelő sportéletnek fogja az alapköveit le
rakni. Az alakuló közgyűlés a város ifjúságának 
lelkes részvétele mellett folyt le. Az egyesületi 
alapszabály tervezet felolvasása utált a közgyűlés 
azt egyhangúlag elfogadta, s jóváhagyás végett 

amikor Laci már nem csak hegedült, hanem a 
cigányt is hűen utánozta. Remek színész lett volna 
belőle.

Kezét csókolom a nagyságos asszonymik. 
Melyik a nótája? hadd húzzam el a fülibe!

Az alispánná oda súgta neki :
Jó lesz megnézni ezt a menyecskét, Laci.

F.z mag inak való volna. Tudom nem fájna a feje, 
ha bele ülhetne a Bolzavári domíniumba.

Igenis kezet csókolom !
Aztán megfordult az idegen asszony felé. 
A két pár fekete szeme összevillant . . . 
Az ticigány prímás keresztbe tette a vonót 

és elhúzta azt az edesbus magyar nótát, hogy :
Hagyj álmodni szerelemről,
Hagyj álmodni rólad . . .

Úgy játszott, amint csak ö tud játszani . . .
Azok is odaát visszafojtott lélegzettel hall

gatták.
A vöröshaju asszony elfordult s lopva könnyet 

törült ki szeméből.
(Szóval: a regény egész jól indul. A jószivii 

kis alispánná majd kiugrott a boriból örömében.)
Aztán, hogy Laci bevégezte a játékot, az 

igazi prímás tányérozni kezdett.
Verjen meg a devla ! te hibás! — kiáltott 

Lacira a főjegyző. — Hát neked már derogál a 
tányérozás, hogy más küldesz magad helyett ?!

Ne haragodjon, nagyságos ur! Inkább elhúzom 
a nótáját.

így mulattak tovább
Később a másik kis társaságnak is kezdett 

a belügyministeriumba felterjeszteni elhatározta. 
Ezek után az egyesület tisztikarának megválasztása 
következett. Elnökké Dr. Holló Zoltán ügyvéd, 
alelnökké Deák István polgári iskolai igazgató, 
titkárrá Rakovszky Dezső közigazgatási gyakornok, 
jegyzővé Kolonay Béla joghallgató, pénztárossá 
Szentgyörgyi Gyula, a kassai jelzálogbank nagy
mihályi fiókjának főkönyvelője, ellenőrökké Schön- 
berger Géza magánhivatalnok és Tatár Miklós 
m. kir. adótiszt választattak meg. Pályaigazgató 
Werfer Viktor, a kassai jelzálogbank fiókjának 
pénztárosa lett. A választmány hölgybizottságába 
Bránszky Gyuláné úrnő, egyúttal a választmány 
kebeléből alakítandó vigalmi bizottság elnöknője, 
továbbá Bucsinszky Emma és Ica, Buday Ida, 
Csuk Amália, Dezső Sári, Egrecky Irén, Fröhlick 
Cory és Gitti, Fáy Borbála, Friedman Aranka, 
Glilck Margit és Erzsébet, Gráf Juliska és 
Györgyike. Karcuk Anna, Kolonay Margit, Kulin 
Margit, Mertens Adél és Reviczky Vilma’ urhölgyek 
választattak. A választmány férfitagjai Mertens 
Alfréd, mint a vigalmi bizottságnak is társelnöke, 
továbbá Bakajsza Andor, Besskó Ferenc, Dr. 
Brilgler Miksa, Dr. Bucsinszky Mihály, Fröhlich 
Gyula, Glllck Dezső, Homolay Gábor, Kneiszl 
Emil, Landesman Lajos. Dr. Lövy Mór, Laszka 
Gyula, Dr. Örley Ödön, Dr. Spatz Ödön, Dr. 
Spiegel Ödön. Strömpl Jenő, Schwartz Menyhért, 
Szondy István, Zimonyi Henrik és Vassenszky István. 
Az egyesület vezetősége nagy erélylvel látott hozzá 
a korcsolyapálya létesítésének feladatához. E fel
adat nehézségeit megkönyiti az az elismerésre 
méltó jóakarat és áldozatkészség, melylyel az 
egyesület a szükséges vízmennyiség szolgáltatása 
tekintetében a szomszédos sörgyár vezetőjénél 
Medák Gézánál, s a világítás kérdésében Landes
man Lajosnál találkozik. A jégpálya remélhetőleg 
rövid idő múlva az egyesület tagjainak rendelke
zésére fog állani.

— Eljegyzés. Freund Simon helybeli lakos 
f. évi november hó 30-án eljegyezte üarfunkel 
Juliska kisasszonyt Laborcszögön.

— Esküvő. Dzsuppa Ferencz helybeli lakos 
f. évi november hó 28-án esküdött örök hűséget 
Hoszpodár Annusnak Tarcalon.

Elfogott tolva). A fővárosi lapok annak 
idején közölték, hogy október hó 17-én Stépán 
Tihamér málcai földbirtokostól Budapesten a 
„Meteor" szállodában ismeretlen tettes 3000 korona 
készpénzt és egyéb'értékeket ellopott. A panaszos 
képviseletében Dr. Kállai József ügyvéd a fő- és 
székvárosi m. kir. államrendőrségnél feljelentést 
tett az ismeretlen tettes ellen. A megindított nyo
mozás csakhamar eredményre vezetett, amennyi
ben a detektívek a tolvajt Nagy Lajos szállodai 

melegedni a füle töve. (Rózsaszínű pezsgő került 
az asztalra.) A fehérbajuszu bácsi barátságosan 
bólintva intett át a teli pohárral az alispánékhoz.

Persze, hogy a másik percben nagy be
mutatkozás következett s összetolták az asztalokat. 
Az alispánná már épen be akarta mutatni V égő 
Lacit is, amikor az ifjú — a hegedűt le sem téve 
a kezéből — szeműidéivel tiltólag intett neki.

Az alispánné elértette. Hadd folytatódjon 
tovább a tréfa. Hadd maradjanak Bolzaváryék 
abban a hitben, hogy ő cigányprimás. A többinek 
is megsúgták a dolgot.

A két asszony persze rögtön letegezte egy
mást. Az öreg ur nagybátyja volt Bolzaváry gróf
nőnek. a fiatalember testvéröccse, a lenszőke hölgy 
meg a társalkodónő.

A vöröshaju asszony majd elnyelte szemeivel 
a délceg cigányprímást. Mámoros volt egv kissé. 
Bortól, zenétől egyaránt . . . Egy másik elvált 
asszony jutott eszébe . . . Egy hírhedt hercegnő, 
meg egy cigányprimás. . . Most már el tudta 
képzelni annak a botlását. Sőt — titokban — meg 
is bocsátotta. . .

Önfeledten élvezte a zenét, mialatt lopva 
legeltette tekintetét az ifjú daliás alakján. Istenem 

I hiszen neki is van tán joga a boldogsághoz ?! . . . 
1 Miért he lehetne ő is boldog ezzel az érdekes 

arcú cigánnyal! . . . Úgyis annyit szenvedett az 
első házasságában !

A kis alispánné kitalálta, hogy mi megy 
végbe az ő uj barátnőjének a lelkében, hagyta él
vezni a jelent. Csak néha, lopva, kacsingatott át 
Végű Lacira. 

fűtő személyében letartóztatták és őt a budapesti 
kir. ügy észséghez átkisérték. Nagy Lajos november 
havában kilépett a szolgálatból és azóta esténként 
különféle helyeken dőzsölt. Az elmúlt szerdán egy 
éjjeli mulatóhelyeit költekezett a tolvaj fütő, a mi 
a detektiveknek kissé feltűnt. Csakhamar vállalóra 
fogták, majd megmotozták Nagy l.ajost, a mikor 
is a káros pénztárcáját, 2400 korona készpénzt 
és a többi értékeket megtalálták nála. Az állam
rendőrséget csak elismerés illeti, hogy a furfangos 
embert kézrekeritette.

— Megnyílt a homonna takcsányi vasút. 
Vármegyénk szinnai járásának legforgalmasabb s 
természeti kincsekben is dús vidéke bekapcsolódott 
a világforgalomba. Az uj, homonna—takcsányi 
vasútvonal, mely további kiépítésre is vár még, 
nagy mérvben átalakítja e vidék közgazdasági 
helyzetét. — Nov. 27-ikén tartatott meg úgy az 
illetékes közigazgatási, mint az érdekeltségi ha
tóságok főtiszviselöinek közbejöttével az uj vasút
vonal mütanrendőri bejárása s ennek kedvező 
eredménye alapján a vonal december 1-én át
adatott rendeltetésének. Az uj közlekedési építmény 
a in. kir. államvasutak Sátoraljaújhely—mező- 
laborci fővonalából ágazik ki Homonna állomás
nál. tetemesen fellendítve a nevezett város ipari 
és kereskedelmi forgalmát is. Homonnához közel 
hatalmas arányú vashídon halad át a Laboré 
felett, majd a Cziróka regényes völgyében vonul 
északkelet felé. Állomásai: Láczfalva, Nagykemence, 
Czirókahosszumező, Czirókabéla. Szinna és Tak- 
csány mint egyelőre végállomás.

— Kétkoronások. Az ércpénzforgalom meg
könnyítése céljából már régen szüksége mutatkozott 
az ezüst forintosok bevonásának. Lassanként most 
már bevonják az ezüst forintosokat, mert meg
kezdték az uj kétkoronások veretését. Magyar
országon is, Ausztriában is 50—50 millió kétkoro- 
nást vernek.

— Névmagyarosítás Kiéin József sztárai 
lakos családnevének Keleti-re történt magyarosí
tását a belügyminiszter megengedte.

— Jelentkezések a sorozásra. A magyar 
királyi honvédelmi miniszter a védtörvény értel
mében körültekintő, nagyszabású felhívást tett közzé, 
melyben jelentkezésre szólítja fel az 1889., 1888. s 
1887. évben született ifjakat. Akik a három év
folyambeli ifjak közül a jelentkezést elmulasztják, 
azokat a törvény értelmében szigorúan megbüntetik.

Az osztrák áruk ellen. A pénzügymi
niszter a napokban rendkívül fontos rendeletet 
kiildö>t a pénzügyigazgatóságokhoz. A rendeletben 
a miniszter felhívja a pénzügyigazgatóságokat, hogy 
utasítsa közegeit, hogy azok járják sorra a trafik
joggal biró üzleteket és az ott található osztrák

Az pedig belézokogta egész lelkét a hege
dűbe.

Fogva volt már mind a kettő. . . Laci, 
cigányos szemtelenséggel, egész közel hajolt a 
szép asszony füléhez. Az pedig hátra dőlve székén, 
félig lehunyt szemekkel hódolt az igézetnek, a 
mámoritó zene és a férfi ezerszer mámoritóbb 
közelségének behatása alatt. . .

Eközben lassan pirkadni kezdett. Laci letette 
a hegedűt. Fülemlie sem csattogott már a bokorban. 
Pacsirta sem szólalt meg odafönn.

A társaság hazafelé cihelődött.
Bolzavár egy órányira feküdt a megye szék

helyétől. Onnan egy puskalövésnyire laktak az 
alispánék, a Laci birtokának tőszomszédságában.

Az alispánné sehogysem tudott belenyugodni, 
hogy már el kell válniuk. Denikve, a dolognak 
az lett a vége, hogy az egész társaságot meghívta 
kothelylevesre magukhoz. Természetesen a cigá
nyokkal együtt.

A dolgot úgy intézték el, hogy az alispánék 
Bolzaváry Judithtal előre mentek az automobilon, 
hogy mire a többiek kocsin megérkeznek, kész reg
geli várhassa a társaságot.

Három fogat állott a rendelkezésükre: az 
alispáné, a Lacié és a főjegyzőé. A cigányoknak 
fiákért fogadtak.

Az erdőn át vezető ut, ezen a szép májusi 
hajnalon, egy csöppet sem zökkentette ki a han
gulatból a korhely társaságot.

Az alispánék tágas ebédlője egy óra múlva 
csak úgy hangzott a diiiom-dánomtól. Abban 
mindnyájan megegyeztek,; hogy a kis alispánné 



szivarkahüvelyekröl és cigarettapapírokról készít
senek pontos statisztikát. Továbbá figyelmesztessék 
a dohányárusitókat arra, hogy ezentúl az osztrák 
gyártmányt!, mindennemű szivarkapapirok árusítása 
tilos. Ez az utóbbi mondat úgy értelmezendő, hogy 
a mostani készlet kiárusítása után az osztrák áru
ból uj szállítmányt hozatni nem szabad. Ha vala
melyik trafikus a miniszter eme rendeletét nem 
respektálná, úgy az illetőtől megvonják a trafik 
engedélyt.

— Csökken a házbéradó. Az 1910. év január 
1-jével életbelép az uj házadó törvény. Ennek ren
delkezései szerint a háztulajdonos urak adója.

a sokat emlegetett házbéradó — 4 és fél száza
lékkal csökken.

— Értesítés. Dr. Lenorovits Mihály ügyvédi 
irodáját Dr. Pogány Oerő orvos ur házából, Dr. 
ülilck Samu orvos ur házának Jókai-utcán fekvő 
részébe, a volt adóhivatali helyiségbe helyezi át 
f. évi december hó 6-án.

— Egy Utolsó felhívást intéz a független
ségének évszázados ünnepélyére készülődő s díszítő 
Argentína mindazon résztvevöhöz, a ki a jövő év 
június havában megnyitandó nemzetközi mezőgaz
dasági kiállításon Buenos-Aiers-ben résztvenni 
óhajt. Az európai főbiztos (Niederlein konzul) 
Berlinben, azaz az argentínai követség, tisztelettel 
felkéri a mezőgazdasági termékek, iparágak-, 
földmivelési s tejgazdasági eszközök és gépek 
kiállítóit, kiállítási tér iránt beadandó irataikat 
minden időveszteség nélkül azonnal beküldeni 
szíveskedjenek. Ezen iratnak tartalmaznia kell 
az ország származását s a helység nevét, az illető 
intézet, termelő, gyáros nevét s postacímét, továbbá 
a kiállítandó tárgy körülírását s a szükséges kiál
lítási tér nagyság megadását négyzetméterekben. 
(Padló avagy falfelület.) A visszaszállítás a Syndikat 
közleménye szerint, a Rio de La Plata felé közle
kedő gőzhajóvonalain díjmentes, ha a kiállítási 
tárgyak visszaszállítása ugyanazon gőzhajón tör
ténik. Tér, villanyerö-s világítás a kiállítás nyilvános 
helyiségeiben az igazgatóság által ingyen szolgál
tatnak. Reméljük hogy a kiviteli cégek s termelők, 
saját érdekeikben ezen alkalmat megragadják, már 
azért is, hogy maguknak a jövőben egy különös 
jó előnyös piacot biztosíthassanak.

Egy fővárosi cég jubileuma. Kertész 
Pál férfi és női divatáru-üzlete Budapest, Rákóczi 
ut 40 sz. alatt mely egyik látványossága a főváros
nak, most jubilál, amennyiben 15 esztendeje annak, 
hogy üzletét alapitotta. Ez alkalomból pazar kiál
lítású katalógust adott ki, melyet mindenkinek 
ingyen küld, ki eziránt egy levelező-lapon hozzá 
fordul.

kész boszotkány. Olyan fejedelmi koszttal állt elő 
fél óra alatt az ő kedves vendégeinek, hogy nem 
tudtak eleget álmélkodni. Volt ott minden jó. ami 
a korhely gyomor előtt kívánatos. Kaviar, orosz
hal, körözött liptai, debreceni kolbász, libamáj, 
sör, szilvórium stb.

Hedery Iván jobb ügyre méltó buzgalommal 
imitálta a józanságot. Ez a nyomorult kísérlet 
azonban teljesen kudarcot vallott. Egy olyan kör
mondatba fogott ugyanis belé, Bolzaváry gróf
nővel szemben, amelyből sehogvsem tudott ki
bontakozni.

Végre az alispán megszánta és rászólt :
Hagyd abba, Iván ! Inkább add be holnap 

Írásban, aztán mindnyájan elolvassuk
Végö Laci alig tette le a hegedűt kezéből. 

Most már kizárólag csak a vöröshaju asszonynak 
játszott. Elkülönített szigetet képeztek a társaság
ban. A grófnő a hintaszékben nyugodott, háttal 
az ablaknak. Laci meg az ablakmélyedésben 
húzta, egészen hozzá hajolva. Az asszonyt szinte 
hipnotizálta a férfi delejes közelsége. Mikor aztán , 
Laci letette a vonót, elébe került a grófnőnek és 
ajkaihoz emelte a kezét. Szinte kiesett szerepéből. 
A grófnő tűrte. Sőt gyöngéden visszaszorította 
a férfi ujjait. Összemosolyogtak. . . A korhelyek 
nem ügyeltek tájuk. Egyszerre beszélt már 
mindenki. (Csak az alispánnénak dobogott a szive 
örömében.)

Ekkor az alispán huszárja jött be az ebéd
lőbe. Kezében levelet tartott.

Egyenesen Lacihoz ment.
— Nagyságos Végő László urnák. Kezét

Hirdetmény a házbér jövedelem be
vallása tárgyában. Közhírré teszi Nagymihály 
község elöljárósága, hogy a házbéradó 1910. évre 
való érvénnyel kivetendő lévén, az ezen kivetés 
alapjául szolgáló házbér vallomási ivek benyújtá
sára a ni. kir. pénzügyminisztérium az 1909 évi 
december hó 15-lg terjedő időt tűzte ki.

I'elhivatnak tehát a vallomás adás kötelezet
tek, hogy a községi elöljáróságnál ingyen kapható 
nyomtatványon a házbér vallomási ivek pontosan 
és a valóságnak megfelelően töltsék ki és f. évi 
december hó 15-ig ezen községi elöljáróságnál 
annál inkább nyújtsák be, mert ellenesetben a 
kivetés során megállapított házbér adónak 4'7,,-a 
lesz a mulasztó terhére birság elmén előírva 
A vallomási iv kitöltésére nézve a vallomási ivén 
olvasható „Figyelmeztetés" nyújt kellő tájékozta
tást.

— Művészi kivitelű eredeti karácsonyi és 
újévi képes levelezőlapok érkeztek Landesman 
B. könyv- és papirkereskedésébe.

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

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

Felelős szerkesztő : Dr. KÁLLAI JÓZSEF.

JYtesés olcsó árak! 
■Ritka bevásárlási alkalom !!! 

(Juttmann J^árhusz 
rőfös- és divatáru-üzletében mindennemű 
------ rőfös- és divatáruk mélyen a — 

gyári áron alul 
------- - árusittatnak.

Minden vevőnek saját érdekében áll, hogy 
dúsan felszerelt raktáramat megtekintse, t 
Itt az alkalom ! Itt az alkalom !

A Dr. G. Schmidt fötörzs és tisztiorvos féle

F Ü L O L A J 
gyorsan és alaposan gyógyít időszakos süketséget, 
fülfájást, fülzügást és nagyothallást, még idült 
esetekben is.

Egyedü kapható üvegje 4 Kor.
Megay Oeffert gyógyszertára, Kassa, Fó-ut 12sz.

csókolom, nagyságos ur ! Levele van.
Laci idegesen kapta ki a kezéből 
Jól van. Mehetsz!
A vöröshaju asszon} csodálkozva nézett az 

álcigányra.
Ekkor már az alispánná is ott volt niel- 

lettük.
— Az az ostoba János elrontotta a tréfánkat 

— szólt nevetve Judithoz.
Az tágra nyílt szemekkel nézett rájuk.
— Hogyan ? Hát nem cigány ’?
— Persze hogy nem. Hadd mutassam be 

neked Végő Laci barátunkat.
— örvendik de rossz tréfa volt.
Erős napsugár tűzött be e pillanatban az 

ablakon. Megvilágította a férfi arcát. Kelletlen, 
korhely fakóság ömlött le azon. A ráncok kiéle
sedtek bágyadt szemei alatt s koromfekete hajában 
sok ezüstszál tűnt elő. . .

Judith unottan fordult el tőle.
Aztán elővette övéből miniatűr óráját, ásítsa 

szólt a háziasszonyhoz:
Ideje lesz hazamenni.
Végő Laci megszégyenülten nézett utána, 

amint eltűnt a szomszéd szoba ajtaján. Sajátságos, 
rideg józanság vett rajta erőt.

I léder Iván épen tósztba fogott belé, amely
ben a vármegye uj lakóit éltette.

Az a bizonyos napsugár mind erősebben 
tűzött be az ablakon, a padlóig aranyos létrát 
verve, melyben millió porszem táncolt. . .

A vörös hajú asszony másnap visszautazott 
Becsbe.

Halló!!! Halló!!!

Mi kell a magyarnak?
Az önálló magyar bank-e

— vagy alkalmas ----------- —

karácsonyi és újévi ajándék?
I la az előbbit el nem érhetjük, utóbbi 

annál kellemesebb, ha azt 

Steindler Stelka
cégnél szerezzük be, aki minden lehetőt 
elkövetett, hogy ezen idényre a legizlésesebb 
árukkal szerelje fel raktárát.

Senki se késsen ezen árúház megtekin
tésével, ahol mindennemű férfi-, női- és 
gyermek kelengye, nyakkendő, valódi 
Jager-féle norma! férfi- női- és gyermek 
tricot áruk, eredeti pécsi-glacée, svéd-, 
mosó- és kötött keztyűk, tafette-, moirée- 
és brocat juponok, valódi amerikai fűzők 
állandóan nagy és dús választékban 
találhatók. Állandóan nagy raktár női-, 
gyermek- és leány kalapokban.

Mint különlegességek raktáron tartat
nak : Selyem , szövet, és mosóblouzok, 
angol szabású felső aljak, remek kivitelű 
pongyolák és gyermekruhák.

Egy kísérlet és mindenki meggyőződik, 
hogy kedveltjei minden igényét kielégítette, 
ha az ajándék beszerzésnél e hirdetésben 
foglalt felhívásnak megfelel.

Szives látogatását és támogatását kéri
tisztelettel

Steindler Etelka
úri és női divat áruháza.

Faárverési hirdetmény.
Udva (Zemplénvármegye, vasúti meg

állóhely) község határában alólirott és társai 
tulajdonát képező közös legelőn található 
180—195 drb. álló tölgyfa, 49 drb. lúcz- 

I fenvő, és 600 drb. erdei fenyőfa. 1909. 
december 16-án délelőtt 11 órakor Udván 
a körjegyzői irodában nyilvános árverésen 
el fog adatni.

Becsérték, mint kikiáltási ár 1170 K., 
245, 3000 kor. a leteendő bánatpénz 10°/e. 
Utóajánlatok el nem fogadtatnak.

Árverési feltételek az udvai körjegyzői 
irodában megtekinthetők.

Udva 1909. nov. 22.
Orendács János 

megbízott.

Leinerovits Simon
, -------------- női ruha készítő műterme---------------

NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos-utcza 31. sz.
——

Van szerencsém a n. é. hölgyközön
séget tisztelettel értesíteni, hogy Nagy- 

| mihályon, Kossuth Lajos-utcza 31. szám 
i alatt, az újonnan épült Rosenberg-féle 

házban, egy 

női ruha készítő miihelyt 
nyitottam, ahol a legújabb divatu angol 
és francia divatlapok szerint a legelegán
sabb toilettek kiváló szakismerettel és 
pontossággal készíttetnek.

Gyors és pontos kiszolgálást bizto
sítva, kegyes pártfogásért esd

teljes tisztelettel

Leinerovits Simon
női ruha készítő.



KARDOS 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 
„zeniben 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 es szolid kivitelben.

Főtörekvésem leend. hogy nagyrabecsült megrendelőim párt
fogását jó es pontos munkával minden tekintetben kiérdemeljem.

Kérve a nagyérdemű közönség szives támogatását, vagyok 
bvtotateMtel KARDOS LAJOS

kocsigyártó és kárpitos.

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvény társaság

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette és e czélból egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
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 kőig ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt ItXIO koronára nő M 
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.

Beléphetnek 20- 60 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.

ö í

101 engel Sámuel
ékszerész, óra, arany- és ezüst-cikkek raktára

í NAGYMIHÁLY.. KOSSUTH LAJOS-UTCZA.

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

Ajánlja magát mindennemű 20

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

inga- és sálon órák,

valódi ezüst gyertyatartók,

asztali készletek,

■■■■■■ Javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

valódi íBerndorfi ehina-ezüst

diszmü-áruk,

polgári • katonai és papi 
== RUHÁK =
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 
■■nna német divat szerint,

gyémánt és brillians-tárggak 

óriási választékban.

X ji<F Képkeretek nagy választékban jutányos árak mellett. <»

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

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

Jáf' Megrendelések a legrövidebb & 
¥ idő alatt pontosan eszközöltetnek. ¥

[Ö]S2S 
ru
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A Kassai Jelzálogbank r. t
= NAGYMIHÁLYI FIÓKJA. =====

Elfogad betéteteket takarékkönyvecskére \ agv folyószámlára 
a legelőnyösebb feltételek mellett.

Váltókat leszámítol és beszed, 
kölcsönöket

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

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

sok haszontalan utánzata van.

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

Tolvav Imre gyógyszerészeknél.

kamatozó és törlesztéses jelzálog
folyósít.

ezüst pénznemeket, idegen bankje- 
dijtalanul bevált.

értékpapírokra. ---------

Vesz és elad értékpapírokat, arany és
gyeket, szelvényeket

--------- Előlegek nyújtása

Foglalkozik az életbiztosítással kapcsolatos takarékbetét üzlettel.

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

IV TCitz- és betörésmentes safe d.eposit.

OSZT A LY SORS J EGYEK. -------------
•• •• •• •• Sorsjegy csoportok alakítása. •• •• •• ••

Tőzsdei ü g y 1 e t e k és minden egyéb bankügylet gyors és előnyös 
lebonyolítása.
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Nyomatott Landetman B. könyvnyomdájában


