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Idegenforgalom.
A törekvés, hogy Magyarországot is

mertté tegyük a külföld előtt s hogy mi
nél több idegen keresse fel hazánkat, egé
szen elismerésre méltó. Ha elgondoljuk, 
hogy Olaszország, Schxveiz, Tirol, Páris la
kosságának tekintélyes hányada él meg ab
ból a pénzből, amelyet a külföldiek költe
nek, tudatára jutunk annak a közgazdasági 
nagy érdeknek, amely az idegenforgalom 
növekedéséhez fűződik. A mi szegény né
pességünk ugyancsak rá van szorulva erre 
a rendkívüli jövedelmi forrásra, és áldás 
lenne Magyarországra nézve, ha nagy ide
genforgalmunk lenne. Pártolunk is minden 
olyan törekvést, mely az idegenforgalom 
növekedésére irányul, mert ebben eminens 
közérdeket látunk.

Azonban felette mulatságosnak tartjuk 
azokat a módokat, amelyeket azon célból 
eszeinek ki, hogy az idegeneket Budapestre 
csőditsék. Még mindnyájan emlékezünk a 
Dunaünnepélyre. Nemcsak a magyarországi 
de még a külföldi sajtó is felült annak az 
irtóztató reklámnak, amelyet a Dunaünne- 
pélynek csináltak ügyes emberek, akiknek 
a sajtóval összeköttetésük van. Felült en
nek a reklámnak az egész ország, de még 
Bécs, Prága s a messzebb külföld is s sok 
százezer ember nézte végig a Dunaünne- 
pélyt. S lön nagy kiábrándulás, sőt meg
botránkozás. A Dunaünnepélyre szóló Ígé
reteket nemcsak, hogy nem váltották be,

TARCZA.
A bonbon.

A történeti igazság az volt, hogy Winter 
János urat megszerette a főnöke felesége. \\ in- 
ter János ur bankhivatalnok volt és hogy va
laki egyáltalán belészeretett, ez olyan eléggé 
föl nem becsülhető tény volt életében, ami ta
lán születése óta nem cselt meg vele.

A főnök felesége egy alkalommal felke
reste az urát az irodájában, amikor végigment 
a hivatalszobákon, a lorgnettjét egy pillanatra 
rajta felejtette Winter János uron.

— Ki ez az ember! — fordult ekkor az 
asszony az urához, a rettegett bankigazgatóhoz.

— Senki! — felelt kurtán a férj.
— De Frédi! — mondotta sértődötten a 

bankigazgatóné ő nagysága — micsoda felelet 
ez, ha én kérdezlek?

— Hjah úgy? Hát kérlek, hogy is hívják 
csak ? . . . Ejnye izé . . .

Türelmetlenül pattintott az ujjúval. A hi
vatalszobában riadtan néztek a tisztviselők ama 
sarok felé, ahol Winter János ur dolgozott. Az 
arcizmaikkal, a szemöldökükkel nógatták és in
tettek neki, hogy az igazgató ur beszélni óhajt 
vele. Winter János ur azonban úgy bele volt 
merülve a munkába, hogy nem vett észre 
semmit.

A bankigazgató ur végre is hozzá lepett 

hanem egy közönséges nagyszabású tűzi
játékot produkáltak, amilyet akárhányat lá
tott már mindenki, aki nagyvárosi ünne
pélyeken részt vett. Ehhez csőditették a ha
zát és a külföldet I Ezzel akarták növelni 
az idegenforgalmat. Éppen az ellenkezőt 
érték el vele, mert bosszúsan ment el Bu
dapestről a külföldi azon tudatban, hogy 
felültették és a drága pénzt haszontalanul 
dobatták ki vele. A vidéki magyar is ezzel 
a meggyőződéssel ment haza. Neki ugyan 
hirdethetnek szenzációs látványosságokat 
Budapesten. Ö fel nem ül többé. Üzletileg 
talán eredményes volt a Dunaünnepély a 
magánvállalkozóknak. De az idegenforga
lomnak csak ártott, mert a külföldiek az
zal a hírrel jöttek haza, hogy Magyaror
szágon becsapták őket.

Most meg bikaviadalokat rendeztek 
ugyancsak az idegenforgalom emelése szem
pontjából. Szintén óriási reklám és vérmes 
remények. S kiderült, hogy a bikaviadal 
korántsem az a látványosság, amely a kül
földit vonzza, de még a belföldit sem va
lami túlságosan. Ez sem volt egyéb, mint 
magánvállalkozási spekuláció, amely lehet, 
hogy jövedelmez — de az idegenforgalom 
emeléséhez semmivel sem járul hozzá.

így utazunk mi kalandos vállalkozá
sokban, ahelyett, hogy reális, szolid bázist 
véve alapul, azt kultiválnánk, amivel tény
leg fel tudnék kelteni a külföld érdeklődé
sét, mert szépet, jót és élvezeteset tudnánk 
neki nyújtani. Ez az egyetlen szelíd bázis, 

és karonfogva alantasság, bizonyos iróniával 
mondta:

— Bemutatom izé . . . hogy is hívják? ... 
a feleségemnek.

— Winter János vagyok — hebegte ijed
ten Winter János ur.

Az asszony újra fölemelte a lorgnettjét 
és megkérdezte:

— Csak Winter János és semmi más?
— Öli dehogy ! védekezett Winter ur, két 

keresztnevem van. Winter Nepomuk János
A bankigazgató ur bosszankodva fordult 

el, de az asszony éppen erre való tekintettel 
felséges főhajtással jegyezte meg:

Ez egészen arisztokratikusan hangzik. Az 
arisztokratáknak is több keresztnevük van. 
l'gy-e Frédi ?

— Igen, igen! — mondotta a bankigaz
gató ur türelmetlenül.

Az asszony sértődötten nézett újra a fér
jére, aztán nyomatékosan mondta:

— Winter Nepomuk János ur igen jól 
nevelt embernek látszik, tehát meghívom hol- 
naputánra hozzánk, zsurnapom van Winter 
Nepomuk János ur, a viszontlátásra! És bájos 
mosolylval lebegett el az irodából.

♦

Winter ur két éjszakán keresztül nem 
aludt semmit az izgalomtól. Mi lesz vele .'Mit 
fog csinálni azon a zsuron ? Ez járt örökösen 
a fejében. Amellett a kollégái is egyre nyug- 

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

a gyönyörű Magyarország, a Balaton, a 
Tátra, az erdélyi havasok, gyógyhatású für
dőink. Ahelyett, hogy mindenképen arra 
törekednénk, hogy Európa legremekebb tá
jait s fürdőinket írásban és képben, reklám
ban és plakatirozásban megismertetnék a 
külfölddel, ilyen apró sikerekkel csorbítjuk 
komolyságunkat s szavahihetőségünket. Ko- 
ntédiázunk, légvárakat építünk, beugrasztjuk 
magunkat is, másokat is és a végén ku
darcot vallunk.

Ami Magyarországon idegenforgalmat 
bir teremteni, az csak a szép vidék és a 
gyógyhatású fürdők. Látványosságokkal mi 
nem tudjuk idevonzani azt a külföldit, aki 
odahaza a nyugati nagy városokban sokkal 
külömbeket látott, mint amit mi tudunk 
neki nyújtani.

Ilyen vadregényes pihenésre és gyö
nyörködésre alkalmas táj, mint amilyen 
Magyarországon van, nincs sehol Európá
ban az Alpesek vidékén kívül és ha ezt 
meg tudjuk értetni a külfölddel, akkor meg 
is oldottuk az idegenforgalom emelésének 
és állandósításának kérdését. Nagy, min
denhova eljutó, világra szóló reklámra van 
szükség — ez azonban még nem elég.

Be keli rendeznünk a modern kivá
nalmaknak megfelelően fürdő és nyaraló
helyeinket és végét kell vetni annak a gya
lázatos visszaélésnek, hogy a legtöbb ma
gyarországi nyaraló és fürdőhelyen olyan 
drágaság van, akár Osztendében s Ischlbert.

Nekünk jóval olcsóbbaknak és szeré- 

talanitották. A kollégái irigyelték a Winter ur 
nagy szerencséjét és egyre biztatták:

— De aztán vigyázz magadra! Ha ügyes 
leszel, megalapíthatod a szerencsédet egész éle
tedre. Járj kedvébe az igazgatóimnak, mondj 
szellemes bókokat, amellett ne légy alkalmat
lan az igazgató urnák.

Szegény Winter János ur szerette volna, 
ha sohasem mutatták volna be az igazgatóné 
őnagyságának. Már arra is gondolt, hogy e ne
vezett napon beteget jelent és nem megy el a 
hivatalba sem. De nem volt hozzá bátorsága. 
Szerencséje is volt, mert az igazgató ur, mikor 
délelőtt végig inspiciálta a hivatalos szobákat, 
leereszkedő kézmozdulattal üdvözölte Winter 
urat és félig barátságosan, félig szigorúbb han
gon kiáltotta neki :

— Aztán Winter ur, tegyen eleget a nőm 
meghívásának 1

Ezt a figyelmeztetést, úgy látszik, az igaz
gatóné őnagysága rendelte meg.

Este pedig Winter János ur megjelent a 
zsuron.

— Winter Nepomuk János ur — mon
dotta a zsur vége felé egy nagy legyezőlámpa 
mögött az igazgatóné őnagysága Winter János 
urnák — szereti ön a Kugler-bonbont?

Meg kell jegyeznem, hogy ekkor már 
olyan vidám volt a hangulat az igazgatóné ő 
nagysága zsurján, hogy senkisem törődött az
zal, hogy a húz úrnője a nagy sálon sarkában 



nyebb igényüeknek kell lennünk, mint a 
világhírű fürdőhelyeknek, mert bennünket 
az utazó külföld csak most kezd felfedezni.

Ez az egyetlen módja van nálunk az 
idegenforgalom fejlesztésének. Más mód 
nincsen s száz esztendőn belül nem is lesz.

A tanítók.
Országos tanitógyülésre jöttek össze a 

fővárosban a nemzet igazi napszámosai, a 
néptanítók, hogy nyolez évi pihenő után 
meghányják vessék jövendő sorsukat, mely 
a népiskolák reformjavaslata által uj meg
próbál hozásnak, uj fáradságnak teszi ki 
araiigv is túlfeszített munkabírásukat.

A társadalom szociális fejlődése, a nagy 
jelszavak uralomra jutása, állandóan felszí
nen tartja minden rendű foglalkozás fizetés
rendezését.

A strike a szociális harcz eme félelme
tes fegyvere, minden pereiben kivillan hü
velyéből, hogy rettenetes következményeivel 
megremegtesse a társadalmat.

Nincs napja a hétnek, melyben egy- 
egy strike ki ne törne, hogy piszkos füst
jével be ne mocskolná az emberi jogok hó
fehér palástját.

Fizetésrendezést kér. követel a vasutas, 
a rendőr, a gyári munkás, az iparos segéd 
s jogos követeléséért kész a késhegyig menő 
harcot folytatni felsőbbsége ellen.

A legutóbb lezajlott, óriási mérvénél s 
a roppant károknál fogva, melyeket a nem
zetgazdaságnak okozott, páratlanul álló vas
utas strike megmutatta, hogy a végsőkig 
való elkeseredés minő férges gyümölcsöket 
termel.

S e striket, az aránylag még eléggé jól 
dotált vasutasok inseenálták

Mikép lehet azonban a vasutasok anyagi 
s szellemi viszonyait összehasonlítani a nem
zet kultúrájának terjesztőivel : a néptani- 
tóékkal.

Szinte nevetségesen esekél vek azok a 
kívánalmak, melyek az országos tanitógyii- 
lésen a lizetésmiiiimuinokról elhangzottak.

Hitetlenül csapjuk össze kezünket. In
telligens, szellemi munkával foglalkozó em
ber ennyiből is megélhet ?

levő legyezölámpa mögött tart cerclc-t Winter 
János úrral. Mellesleg az igazgalóné épen egv 
darab Kugler-bonbout vett a pompás ajkai 
közé, amikor a fenti kérdést intézte Winter 
János úrhoz.

Winter János egy kicsit bambán nézett a 
főnöke feleségére, aztán pedig határtalan tisz
telettel felelte:

— A Kuglcr-honhonl? Oh, azt nagyon 
szeretem.

Az igazgalóné őnagysága ekkor odatar
totta kipirult arcát Winter János ur elé s aj
kait összecsucsoritva, csábos hangon mondta:

— Akkor hát megkínálom . . .
Winter János ur megrettenve nézett az 

igazgalóné őnagyságára. Egy kicsi piros szájat 
látott maga előtt, amelynek szélei megrezdül- 
tek. de Kugler-bonbol sehol sem tudott föl
fedezni. Mert azt a Kugler-bonbout, amelyet 
az igazgalóné a vakító kis egérfogai közt mu
togatott, ugyan hogy is tartotta volna Winter 
János ur elajánRékozhatómikEs éppen ezért, 
hogy az igazgalóné ne jöjjön zavarba, Winter 
János szeretetreméltó udvariassággal mondta .

Köszönöm. Azt hiszem, tévedtem. En nem 
szeretem a bonbont.

*
Vasárnap délelőtt az igazgató ur a hiva

talba bellivatta magához Winter János urat.
— Winter ur! — mondotta szigorúan —

Valóban szomorú ez az állapot.
A műveltség a kultúra világitó fáklyá

ját vivő egyéneknek éhezniük kell iszonyú 
megerőltetést kívánó foglalkozásuk mellett.

Pedig nyilvánvaló magyarázatra nem 
szorul az axióma, hogy nemzetek előhala- 
diisát a kultúra hajtó ereje viszi előbbre. 
A kulturállamok hatalmas lendülettel ha
ladnak előre az élet küzdelmes utain.

S azok, kik tehát a legfontosabb mű
ködést fejtik ki, azoknak az élet anyagi 
gondjaival kell kilzködniök, és gondterhes 
fővel, haza s államszeretetre s a társadalmi 

Ijog rendben való megnyugvásra kell ok
tatni a nemzet jövendő reményét, az ifjú
ságot.

Ez állapotban egy szemernyi igazság 
sincs. Belátják ezt úgy alant, mint fent az 
intéző körökben, de megszüntetésére nem 
gondolhatnak, mert előbb a jóllakottak ét
vágyát kell kielégíteniük, a jóllakottakét, a 
kik többet kiváltnak.

S most behozzák az uj népiskolai tör
vényt, amely megkétszerezi a néptaniók 
amúgy is fárasztó munkáját Vájjon gondol
tak-e arra is, hogy e fáradságot a fizetés
minimum felemelésével honorálják? Nem 
hisszük. A néma gyermeknek anyja sem 
érti szavát.

Aki hangos szóval, milliókra menő ká
rokat okozó strike-val fizetésemelést nem 
erőszakol ki. arról a fensöbbség, a társada
lom megfeledkezik, jogos igényei kielégítést 
soha nem nyeritek.

Am a néptanítók hazafisága határt nem 
ismer. Miként első sorban harcoltak a nem
zet függetlenségéért 1848-ban, ép oly ha- 
láltmegvető kitartással küzdenek az anyagi 
gondokkal, kötelességük Ilii és pontos be
tartásával.

Senki sem gáncsolhatja őket nagyra- 
vágyással. jólétre való törekvéssel. Am min
denkinek el kell ismernie a néptanítók pu
ritán erkölcseit, melvlyel példát statuálnak 
a többi lakosságnak.

Szerény a kívánságuk e hős harcosok
nak, csupán azt kérik, ne hagyják éhen 
halni őket.

S ha az ösztönétől vezérelt állatnak 

ön a feleségem tegnapi zsurján valami nagy 
szamárságot követett el. Mi volt ez?

Winter János ur hebegett.
— Igazán nem tudom, igazgató ur.
No, csak erőltesse meg a memóriáját! A 

feleségem nagyon haragszik magára, már pe
dig beláthatja, hogy ily körülmények közt mi 
nem lehetünk jó barátok.

W inter ur kétségbeesetten törte a fejét, 
mig végre bizonytalanul nyögte ki:

— Nem tudom, hogy mi lehet az oka ? 
ha talán nem az, hogy azt mondtam őnagvsá- 
gának, hogy én nem szeretem a Kugler-bon- 
bont . . .

— Hopp! Látja ez nem lehetetlen. Az 
asszonyok furcsák. Lehet, hogy ön ezzel a ki
jelentéssel vonta magára a nőm neheztelését. 
Hiába, asszonyi szeszély. Éppen ezért, ha azt 
akarja, hogy köztünk is rendben legyen min
den, tegye jóvá a l ibáját. Megengedem, hogy 
most elmenjen a feleségemhez és kérjen bo
csánatot tőle. Annál is inkább, mert ha harag
szik valamiért, rendesen migrain-je van, ezt 
pedig én is megszenvedem. Szóval menjen ba
rátom. Azonnal! Jelentse ki ünnepélyesen, hogy 
igenis maga szereti a Kugler-bonbout. Hogyne 
szeretné? Csak ügyesen!

Winter János ur bambán nézett az igaz
gató urra és elment — bocsánatot kérni.

Pakoti József. 

joga van létfentarfására elragadni, szétmar- 
c tagolni a itala gyengébbeket, csupán hogy 
éhségét csillapítsa, mennyivel inkább sza
bad a teremtés koronájáuak, az embernek, 
könyörögnie, hogy ne hagyják éhezni.

A millenáris tanitógyülés óta nyolez 
esztendeig nem jöttek össze a tanítók. S eb
ben rejlik a hiba. Szerénységgel érvénye
sülni ma már nem lehet.

A néptanítók is végre felemeltek han
gos jajszavukat, hogy magukra tereljék a 
társadalom figyelmét, mely elfojtott, zoko
gásukat tudomásul venni nem akarta.

Hisszük és reméljük, hogy a magyar 
állameszme a haza jövendő boldogulása ér
dekében meghallgatásra találnak a néptaní
tók jogos kívánalmai és szebb jövő hajnal- 
pirkadását jelenti a közoktatásügyi minisz
ter barátságos beköszöntője.

Előfizetési felhivás.
Julius hó 1-vel uj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük junius hó végével lejárt, hogy az elő
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szíves beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren
det tarthassunk.

A „Felsö-Zemplén“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— Személyi hír. Skultéfy István beszter 

czebányai kir. ügyész, volt nagymihályi kir. a> 
járásbiró szabadságidejét városunkban tölti.

— llázvéte.l. Bajusz Andor főszolgabíró, 
/.bóján Mihály kölnivé*  mesternek az Andrássy 
Dénes ulon levő uj házát 26.000 korouáért örök 
áron megvette.

— Kömivea hiány. Városunkban az épít
kezések egy hét óta teljesen szünetelnek A kö
lni ves<k Gálszécsre mentok, ahol a tűz folytán 
nagyobb építkezések vaunak folyamatban és épp 
azért jobban is fizetik őket. A lengyel kőmi vesek 
visszamentek hazájukba, Rymanov városa úgy
szólván teljesen leégett s ennek építésénél kaptak 
munkát.

— A bánocz-unyvári vasút kiépítése 
érdekében az engedményes legközelebb városunkba 
érkezik és újból meg fogja kezdeni a tárgyaláso
kat hozzájárulás biztosítása iránt. Egyesek ugyan 
is a vállalkozót fölkeresték és biztosították arr<’l, 
hogy ha az érdekelteket a vonal fontosságáról fel- 
világosítja, úgy a város nem fog tartózkodni ki
sebb 11 ozzá j á r u I á s t ól.

— Katonai tereyvlzuyálatok. A kassai 
hadtestparancsnokság három nap óla vidékünkön 
terepvizsgálatokat vétet fel. Több műszaki tiszt 
időzik e célból városunkban, akik a vidéket be
járják és a térképeken mutatkozó változásokat ki
tüntetik.

— Óriási tiiz, Garany községben o hó 
1 én óriási tiiz volt, mintegy 40 ház égett le és 
a behordott takarmány nagy része. A kár meg 
ha adja a 30.000 koronát, ennek fele biztosítás 
utján meg fog térülni. A tűz keletkezésének oka 
eddig ismeretlen.

— Színház. Monori Sándor, a pöstyéni 
fürdőszinház igazgatója elsőrendű operett-társula
tával városunkba érkezett és ma kezdi meg elő
adásait a Barnai szálloda kertjében épült teljes 
kényelemmel berendezett színkörben. Heti műsora 
a következő: Csütörtökön, julius 7. „Bob herceg4* 
operett**,  pénteken „Lotti ezredesei*  operetté, szom
baton „Slierrv“ op-rett*,  vasárnap r Ingyenélők4* 
népszínmű hétfőn „Takarodó4* színmű, kedden 
„Katinka grófnő" operetté

— Értesít és. Eriesittetink az érdekeltek, 
hogy’ a járdaépítés és csatornázás ügyében a köz
igazgatási bejárás f. hó 9 én d. e. 10 órakor fog 
megtartatni, melyre az érdekeltek megjelenhetnek. 
A csatornázási tervek az állatnépitészeti hivatal
ban vannak közszemlére kitéve. Elöljáróság.



— Rendkívüli megyei közgyűlés volt 
f. hó 5 én a vármegyeháza nagytermében. A gyű 
lésnek — mint múlt számunkban jeleztük volt_
csak egyetlenegy tárgya volt s ehhez képest meg
állapították a vármegyei alkalmazottaknak a fize 
tési osztályokba és fokozatokba való beosztását, 
mely után elhatároztatott, hogy a működési pót
lék és a fizetési többlethez szükségeltető összeg a 
soroztai pót ad óból és a tisztviselők fizetésemet 
sére megszavazott 2 százalék pótadóból még lel 
szabaduló összegből f >g fedeztetni. Ezzel az ülés 
véget ért.

— Felhívás. Tisztelettel felkérem a „Zemp- 
lénvármegyei Kazinczi Kör" t. ez. vidéki tagjait, 
amennyiben a külön kiértesítés nagyobb költség
gel jár, arait a kör csekély tagdíja nem bir meg, 
hogy tagdijjaikat címemre beküldeni szíveskedje
nek. Kincnessy Péter pénztárnok.

— Jegyzői jubileum. Métely János a só 
kuli kör érdemekben gazdag jegyzője in. hó 20 án 
csendes családi körben megünnepelte 20 éves jegy
zői jubileumát.

— Eljegyzés. Szilán Mór nyíregyházai ke
reskedő e hó 3-án eljegyezte Neviczkén Szrulovics 
Pepka kisasszonyt, Szrulovics Ignácz ottani föld
birtokos leányát.

— A homonnai önkéntes tűzoltó egy
let junius hó 29 én d. u. 4 órakor alakult meg. 
Az alakuló közgyűlésen 31 működő és 12 pártoló 
tag vett részt s a tisztikar egyhangúlag választa
tott meg a következő egyesületi tagokból : Elnök 
Haraszthy Miklós, főparancsnok lsépy Zoltán, al 
parancsnok Édes Gyula, segédtiszt Deszpotovits 
Vladimír, szakaszparancsnokok Ugray Lajos, Sza 
mosi József, Papp Károly, pénztárnok Peltsárszky 
Lajos, szerlárnok Dobrovolszki Károly, s. szertár 
nokuk Mikulik József és Grosszer István, ügyész 
dr. Dick Sándor, orvos dr. Szekerák János. Vá
lasztmányi rendes tagok lettek : Goócs József, Né 
inethy József, Friniiuer József, l’ápay Pál, póttag 
Pólik Sándor. Az alakuló közgyűlés nagy lelke 
büdössel határozta el, hogy a választmány i tagok 
ból egy küldöttség kérje föl gróf Andrássy Sán
dort a diszelnökség elfogadására. Ezzel a gyűlés 
véget ért.

— Segély. Gróf Hadik Béla főispán a gál 
szécsi tüzkárosultaknak újabban 600 koronát esz 
közölt ki a „Jó szív" egyesülettől. Tisza Kál
mánná, sz. Degenfeld Hona grófné, mint a „Jó 
szív * egyesület elnöke erről a főispánt e napok 
bán értesítette. Ugyancsak a belügyminiszter a fő
ispán közbenjárására a vehéczi tüzkárosultaknak 
300, a zubnai tüzkárosultaknak pedig 100 kor. 
segélyt engedélyezett.

— Nyilvános köszönet. A nagymihályi 
önkéntes tűzoltó egyesület választmánya ezúton 
mond köszönetét mindazoknak, kik az egyesület 
f. évi junius hó 5 én tartott majálisa alkalmával 
felülfizetésükkel az egyesület tőkéjét gyarapították. 
Felülfizettek : Dr. Eperjesy Lajos, Oppitz Sándor, 
Polányi Géza, Czibur Bertalan 8—8 kor. Dr. 
Chudovszky Mór 6 kor. Grosz. Ignácz 4 kor. Dr. 
Glück Samu, Szőllősy Sándor 3—3 kor. Spiegel 
Samu 2 kor. 20 fill. Bartus Boldizsár, Rapoty N. 
Bajusz Andor, Strömpl Gábor 2—2 kor. Grosz 
N., Sebőn berger N. 120—P2O *kor.  Ignáczy Géza 
1 kor. Miskovics Gyula, Koch Imre, Miskovics 
Boris, Markovics Géza 40—40 fill. Szegedy N. 
30 fill. Bujdos Verőn, Kirnág János, Lánczos I., 
Friedinan Zsiga, Hoszpodár Mariska, Szladck J., 

Schicht-szappan
„Szarvas-

VED J,E GYEK:

vagy ..Kulcs"

GOLDSTEIN JAKAB 
tomplom- éi izobi-feitö

NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza ii. szám.

a legjobb legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

Minden kártékony végvidéktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab j

Mszappan a .SCHICHT. névvel és fenti védjegyek egyikével 
legyen ellátva.

Elfogad mindennemíi festői és tapétázó munkákat 
valamint ablak- és ajtó-mázolást, czimfestést és minden 
e szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutá
nyos árak mellett. --------- -- 1 1 " ---- - -

3*estékkereskedésemben
mindennemű Borostyánkő máz szobapadlók fényes és tar
tós befeslésére, száraz- és olajfestékek, firneisz. terpen
tin. lakk, ecset, arany- és ezüst-bronz nagy választékban 
és jutányosán beszerezhető.

Robi Fereucz, Baán János, Molnár N. Remeczky 
N. Kajáti N, Gerba Aladár, Sóska N. Hoezman 
Gyula, Pribék N. Bélák Gusztáv 20—20 fillér 
Összesen 6G korona 70 fillér.

Mátyás ]>iák“. Esztendők hosszú 
sora óta mindenki tudja, hogy a „Mátyás Diák- 
a legjobb, a legterjedelmesebb s a legtöbb képet 
adó magyar élclap. A Mátyás Diáknak még az 
olyan rossz esztendőben is, mint az idei, kitűnő 
termése van s bőven ontja az ötleteket, a széllé 
mos mondásokat, a java adomákat, amelyek ked 
vés vidámságot okoznak. A Mátyás Diák, amely 
Murai Károly szerkesztésében és a Wodianer F. 
és Fiai kiadásában jelenik meg, még a külföldi 
nagy élclapokat is túlszárnyalja úgy terjedelem 
ben. mint közleményeinek és rajzainak jóságával. 
De különösen magyaros érzésével és humorával 
válik kedvencévé nagy olvasóközönségének. A 
Mátyás Diák most uj előfizetést hirdet, jelezve, 
hogy előfizetési ára negyedévre csak 3 korona. 
Azoknak, akik a vidámságot szeretik és akik a 
hazafias szellemet terjesztő sajtóknak barátai, me
legen figyelmébe ajánljuk ezt a nagy és kitűnő 
élclapot, amelynek kiadóhivatala (Budapest, IV. 
Sarkantyus utca 3.) készségesen és ingyen küld 
mutatvány számot.

— Rákóczy hamvainak hazaszállít 
fása. A miniszterelnökségben a minap vitatták 
meg Rákóczy hamvai hazahozatalának részletkér 
(lését. Az értekezlet állítólag úgy határozott, hogy 
nemcsak Rákóczy hamvait, hantin egész kíséreté
nek porló tetemeit hazahozzák. Az ereklyéket elő
ször Budapestre hozzák, honnét Kassára szállítják 
és ott fogják nagy ünnepségek közt eltemetni.

— Nincs többé ugorka-idény. Sőt évek 
óta épen a nyári hónapokban több a szenzáció, 
mint bármikor. Hát még ha háború is folyik, mint 
most az oroszok és japánok közt, mely ha távol 
is esik tőlünk, teljes érdeklődésünket leköti. Ily 
időben müveit és újságolvasáshoz szokott ember 
le nem mondhat még ideiglenesen sem a maga 
megszokott lapjáról. A folyó év eiső felének el 
teltével tehát nem lesz célszerűtlen felhívni t. ol 
vágóink figyelmét a legelterjedtebb napilapra, a 
„Pesti Hirlapu ra, mely úgy függetlenségével, ra
dikális nemzeti politikájával, mint gazdag tártál 
mával példátlanul megkedveltette és első helyre 
küzdötte fel magát lapjaink sorában. Vezércikk 
Írói sorában oly kitűnő politikusok is vannak, 
mint br. BAnfTy Dezső és Eötvös Károly és oly 
kiváló publicisták, mint Vázsonyi Vilmos és B< de 
Jób, tárcaírói közt Tóth Béla, aki a híres és szel 
lemos „Esti levelek- et is Írja, továbbá Eötvös 
Károly, Holtai Jenő, Szomaházi István, Murai 
Károly, Szabóné Nogáll Janka, Lux Torka, stb. 
Állandó előfizetőinek, akik már járatták a lapot, 
karácsonyi ajándékot is küld: a „Pesti Hírlap 
Naptárát". Előfizetési ára félévre 14, negyedévre 
7 korona, egy hóra 2 kor. 40 fillér. Mutatvány
számot kívánatra ingyen kül a kiadóhivatal: Bu 
dapest, V. Váci-körút 78 sz

— Mindennek ápolás és gondozás a 
fenntartó feltétele. Ily célokat szolgál a lirdzay- 
féle sósborazesz. Mint minden jónak, közkedvelt
nek, a mi elterjedésre jut — úgy a sósborszesz- 
r« k is — egymásután keletkeztek utánzói. Ezért 
ajánlatos, hogy az utánzatoktól mindenki megkü
lönböztesse a Brázay féle sósborszeszt az üveg 
alakjárói és az üvegen lévő védjegyről. A címke 
egyszersmind védjegy is.

í

X

Hirdetések.
1714-1904. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbiróság mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Bajusz János sza- 
loki lakos végrehajtatónak Kosztócsik János és 
neje Bajusz Mária végrehajtást szenvedettek elleni 
3770 K. tőkekövetelés s jár. iránti, valamint az 
ezennel csatlakozottnak kimondott Valyócsik Já 
nos deregnyöi lakos C/2. sz. alatt 220 K. tőke s 
jár. erejéig bekebelezett követelésének végrehajtási 
ügyében a sátoraliaujhelyi kir. tvszéknek a nagy- 
inibályi kir. Járásbiróság területén levő községben 
fekvő a szalóki 12G. sz. tjkvben 73. hisz, alatt 
felvett és B. 23 s. sz. a Kosztócsik János és neje 
Bajusz Mária végrehajtást szenvedők nevén álló 
jutalékra és B. 4. s. sz. alatt Friedinann Farkas 
társtulajdonos jutalékára a végr. törvény 156. § a 
alapján az árverést 69G K.-ban ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan 1904. évi augusztus hó 
4-ik napjának délelőtti 9 órájakor Szalók 
község bírójának házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áronalól is el 
fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10% át vagyis 69 korona 60 
fillért készpénzben, vagy az 1881. LX t. c. 42. 
§ ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. alatt kell ig. min. 
rendelet 8.§ ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
I. c. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság 
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbiróság mint tlkvi hatóság Nagy 
Mihályban, 1904. évi julius hó 2-án.

Garbinszky, kir. aljbiró.

JCiadó lakás.
A Kossuth Lajos utcai Marmorstein- 
féle házban 2 szoba, hálófülke, elő
szoba, konyha, éléskamra, stb. stb. 

azonnal kiadó.
285.

19»»4. V. sz. Árverési hirdetmény.
Alulirt bír-'-ságí végrehajtó az 1MH1. évi LX. t.-cz. 102. 

értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihályi 
kir. járáshir '.ság 1904. évi l*v.  115/1 sz. végzése követkéz 
lében l>r. Eperjessy Lajos ügyvéd által képviselt Eriseit 
Béládé javára Erisch Béla ellen 2000 korona s jár. erejéig 
1904. *-vi  junius hó 20-án foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt és 1959 kor. 51 fillérre becsült következő 
ingóságok u. ni. vegyes porcellán, üveg, plébedény áru stb. 
nyilvános árverésen elaltatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbiróság 1904. 
évi V. 193/2. sz. végzése folytán 2000 kor. 5» fill. tőkeköve
telés, ennek 1904. junius *0.  napját-’*!  jár-*  6*/ e kamatai lh*l % 
vált-’-ilij és eddig összesen 106 kor. 04 fillérben biróilag mar 
megállapított költségek erejéig Nagymihályon alperes Erisch 
Béla üzletében leendő megtartására 1904. évi julius há 
15-én d. e 9 órája határidőül kitiizetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjugyjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1KK1. évi LX. t.-cz. 107. és 
los. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le 
és felülfoglalt .tták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1N81. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagymihályon, 1904. évi julius hó 6. napján.

Pelle. Jó.sef, 
kir. bir. végrehajtó.



Társaskocsikőzlekedés.
Tisztelettel hozom a n. é. közönség szives 

tudomására, hogy a folyó évi julius 3-tól a 
Barna! szállótól a vasúti állomásig 

társaskocsi
=közlekedést

■
Minden családnak

saját jól felfogott érdekében csakis a

létesítettem.
IncLul:

a reggeli újhelyi vonathoz 
a délelőtti mezőlaborci »
a déli újhelyi •
a délutáni mezőlaborci •
a délutáni újhelyi •

az esteli mezőlaborci »

5 órakor
S óra 15 p.
1 óra 30 p.
2 óra 45 p. 
5 órakor
9 óra 15 p.

a Sj SCIS* TeStPSZAll IUUlUIfAUl a
sikerült életnagysága arcképeiről, melyeket elis
mert művészek által készíttet, számos (kir. köz
jegyző által hitelesített) elismerő levél a világ 

minden tájáról.

Eliörangu képek Arai:
Olaj , aquarell és pastell festésben 90 K 
fénykép után 48-63 cm. nagyságban ára
Legfinomabb kivitelű Brom . Platin- és E 1/ 
krétarajz ára v IX.

Részletes árjegyzék bérmentve.
Egy életnágyságu festményt készítünk mindenki
nek teljesen Ingyen, ha részűnkre 5 rende
lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi. ■
Viteldij személyenként 10 kr-

A társaskocsi oda- és vissza menet az 
összes szállodákat érinti.

£andesman 2ernát 
bérkocsi-tulajdonos.

„REKORD^
festészeti müintézet

BUDAPEST, VII., Rottenbiller-utcza 46.

Kathreiner-féle

Kneipp maláta kávét
szabadna pótlékul használnia 
a mindennapi kávéitalhoz.

Í==================Z3=
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f LANDESMAN IZSÓ T
• • • • • őrá. és ékszerész • • • • • 4

Nagymihály, Kossuth Lajos-utcza 23. sz. ;

Tisztelettel van szerencsém a n. é. közönség szives 
tudomására hozni, miszerint helyben (Kossuth Lajos-utca 23. 
Miskovics Béla ur házában) egy 

órás- és ékszerész- 
üzletet nyitottam, a hol e szakba vágó legizlésesebb kivitelű 
árukkal és legjobb gyártmányokkal állok a nagyérdemű közön
ség rendelkezésére. — Amennyiben áruimat a legelsőid) rendű 
czégeknél szerzem be, azon kellemes helyzetben vagyok, hogy 
áruim a versenyképességet minden tekintetben kiállják.

Tavitó ixi-ű-lxely-emben. 
a legcomplikáltabb óra és ékszer javítások 

'j az e téren legelőrehaladottabb svájci mód- 
szer szerint eszközlöm.

1,1 A n. é. közönség szives pártfogását kéri 
Landesman Izsó.

Btldnpe

legjutlnyosabb arak mellett aiÁnlUtnak:

egyéb gazdasági gépek.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH

Locomcbil és gőzeséplögépek
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - csépiok,

tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 
szénagyüjtők, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr.

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes

aczél ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden

A részére! Fontos sérvben szenvedőknek!

Minden t. hölgy saját maga, minden divat szerint, minden fáradság nélkül 
készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL féle

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

-i segélyével, anélkül, hogy a szabászati rajzot megtanulta volna, 
í Eme készülék minden testalkat részére szabályozható. Akadé

mián vizsgáztam. Számos elismerő levelet kaptam minden 
országból. Minden államban törvényileg védve és szabadalmazva.

Egy készülék ara 3 kor. Ri.cphpIhailRr Antal Snnrnn Magyarázatok inutánvét mellett ===== uuscneiuauer «niai. oopron. gyen |tö|detnek. _

Képviselők minden helységben kerestetnek.

Bor eladás.
Saját termésű boraimat a kővetkező áron adom :
Muskotály __ ______  2 írt — „
5 puttonyos asszú kis üveg 2 „ — „

WIDDER BÉLA
Nagy-Mlhaly. Sulyovszky-féle ház.

Elad.ó L-ázalc.
Sztrajnyánban közvetlen a hid mel

lett levő két ház szabad kézből azonnal 
eladó. Bővebb felvilágósitást nyujt

Hoszpodár Balázs 
hfatulajflonoi' 

Nagymihaly. Andrássy Denes utca.

Nyom. Laudesman B. könyvnyomdájában

Ne mulassza el senki, kinek kedves élete s 
egészségé, magának beszerezni a legújabban javí
tott es. és kir. szabadalmazott amerikai 
rendszerű GummiservkÖtÖt beszerezni. A guinmii 
sérvkölö Pollítzer találmánya s a leghíresebb orvos 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. Mert 
nem szorítja a testet éjjel nappal hordható s<> a 
sérvet m in engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást

őnní • egyoldalú 7-tól 10.
HL 111. t kétoldalú 10 és 16

Rendelésnél kérjük megadni a test körmére 
tét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal, vagy mind 
két oldalon van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás mellett pontosan eszközöl ;

POLLÍTZER mór és FIA
cséw. és kir. szab, kötszerészek,

BUDAPEST, V., Deák Ferenoz-utoza zo.
Alapittatott 1864-ben.

• • • Egy jó házból való fiú • • •

TANULÓUL 
felvétetik BÜCSINSZKY LAJOS 
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