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Felső -Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

szebkesztöbég:
Hbv* * Ixp részét illető minden

közlemény intézendő : 
Kossuth Lajos-utcza 34. szám.

előfizetési díj : vgé.. évre 8 kor. 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

-— Egy** szám ára 10 fii. _

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetluii levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fll.

kiadóhivatal:
Hova az előflsetéeek, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landesman B, könyvnyomdája.

A sportról.
Tavasz van, megnyílt a sportszezon.
Mi öregek nem ismertük a mai szó

rakoztató sportnak százféle nemét. Taná
raink nem tanítottak, újságban nem olvas
tuk, egyesületeink nem voltak, versenyeket 
nem tartottunk, dijakat nem tűztek ki, hogy 
a sportot minél inkább fejlesszük, még azt 
sem tudtuk, mi fán terem a sport, mégis 
többet sportoltunk, mint a mai fiatalság, a 
mely pedig már nálunk is eléggé kifejlett 
sport-szeretettel bir.

Mert mi öregek a sport alatt testedző 
testgyakorlatot értünk, futást, ugrást, eme
lést, birkózást, a ruganyos fiatal testeknek 
mindazon erőkifejtését, melyek az erőt és 
az életkedvet fejlesztik. S a hasznos, egész
séges mulatságnak ebből a módjából mi 
inkább kivettük a részünket, mint a mai 
fiatalok s bizony ez meg is látszik rajtunk. 
Lépten-nyomon találkozunk ma aszott képű 
kedvetlen, cingár, fiatal vénekkel, akiket 
megrontott a korán megkezdett dohányzás 
vagy egyéb szenvedélyek, no meg a túl
ságos tanulás a padban, a könyv mellett 
való gyógyulás. A mi időnkben sokkal ke
vesebb számmal találkoztak az ilyen szá
nalomra méltó legénykék, ámbátor voltak 
olyanok akkor is. Most azonban úgy va
gyunk, hogy minél nagyobb a város s mi
nél fejlettebb a sportélete, annál több a 
vérszegény, beteges fiatalember.

A sportolás nálunk még mindig nem

TARCZA.
Hajnalban.

Irta: GOD A GÉZA.

Amint befordulok abba a kis utcába, mely
ben lakom, két ember jön velem szembe. Szót
lanul mennek s csak a nehéz, szöges csizmáik 
kopogása hallatszik. Mikor a közelükbe érek, 
látom, hogy az egyik élesre fent szekercét visz 
a hátán, a másik pedig, mint a katonák az 
összecsavargatott köpenyeget, fűrészt kerített 
a nyaka közé.

Favágók, gondolom és hirtelen a nyaka
mon érzem az éles, villogó szekercét. Annyit 
hallottam már az ilyen hajnal felé munkába 
járó rongyos és nyomorult emberek rosszasá
gáról, hogy most arra gondolok, hogy itt men
ten megölnek. Hangosan dobog a szivem, de 
azért úgy lépegetek, mintha semmi félős gon
dolatom nem volna. Közelükbe érek és akkor 
az egyik vastag, dörmögős hangon igy szól:

— Jó reggelt adjon Isten!
Semmi egyebet nem mond, rám sem néz, 

csak tovább kopog a kövezeten a csizmájával.
Reggel van, — gondolom és fölnézek az 

égre, melyen csakugyan nincsen már egyetlen 
csillag sem. Valami fakó kékség az egész és 
messziről, a Gellérthegy felől valami rózsaszínű 
sugárkéve kezdi festegetni a világot. Csöngetek 
s aztán lábujjhegyen megyek föl a lépcsőkön. 

céltudatos, dacára annak, hogy sokhelyütt 
már elég nagy hűhót csinálnak vele. Egé
szen másként van ez Angliában, Ameriká
ban. de még Németországban is, ahol a 
sport általánossá, sőt társadalmilag kötele
zővé vált az egész iskolázó fiatalságra, ahol 
a sport valóságos nemzeti erénynyé fejlő
dött. Angol s amerikai labdarugó győzte
seket nemzeti bajnokokként tisztelnek és 
nemzeti ünnepélyeket rendeznek tisztele
tükre. Egy jó vívó vagy ugró hírnevesebb, 
mint nem egy államférfi vagy bölcs, s nincs 
igaza annak, aki ezt helytelen dolognak 
tartja. Mert a testnek éppen úgy, mint a 
léleknek és a polgári jogoknak, kell, hogy 
meg legyen a maga ápolása és fejlődése s 
kell, hogy ezt a fejlődést a társadalom ké
pessége szerint elősegítse. A sport sikeré
nek a külföldön az a titka, hogy népszerű. 
Sportol a munkás gyermeke éppen úgy, 
mint a lordé, a test fejlesztésének szóra
koztató tudománya a nemzet közkincsévé 
vált. Nálunk azonban még mindig messze 
áll a sport a népszerűségtől.

Némely iskola diáksága sportol csak s 
ezeknek ösmeretsége, rokonsága érdeklődik 
a sport iránt. A tömeg, különösen a sze
rényebb viszonyok között élő néposztály 
eddig még nem vett tudomást arról, hogy 
sport van. Kivételt képez a lósport, amely 
a leggazdagabb embereknek való ugyan, de 
a nagyvárosi szegény emberek veszitnek 
legtöbbet a lóversenyen. Az úgynevezett 
embersport azonban parlagon hever, minél

Behunyom a szememet, mert sötét van ugvis 
és számolom a lépcsőket. Minden emeleten ti
zenegy lépcső van s mire harminchármat ol
vasok, kinyitom a szememet. Csönd van. Sötét 
van s érzem, hogy bent a pesti házak udvari 
lakásaiban most szörnyű melegségnek kell lenni. 
Már a folyosón megüt a nagy nehéz levegő, a 
mely mintha valami fáradt madár volna s ugv 
szorult volna ide a szűk odúba és most nem 
tudna fölrepülni többé. Az egyik ablakban vi
lágosság van és amint elhaladok előtte, látom, 
hogy konyha van belül. Istenem, minő konyha! 
A vízvezetékből hallom csöppenni a vizet s a 
falakra csikókat mázolt a füst, a gőz. Azon a 
sárga szekrényen már sokszor láttam, hogy 
húst vagdalt egy kövér asszonyság s most ime 
megtanulom, hogv ez egy csalafinta bútor. Ágy 
van benne. Tollas, puha ágy, melybe fehér
piros csikós ágynemű van beledobálva. A fa
lakon sárgaréz edények csillognak és a köze
pén valami etazsért látok. Kicsi poharak álla
nak rajta sorban, a sor közepén pedig egy váza, 
melyben orgonavirág hervadozik. A plafondon 
komoran ég a lámpás.

— Szép, gondolom. Ez egy konyha, mely
ben nappal főznek, este -pedig egyedül alszik 
benne a cselédleány.

A cselédleány csakugyan ott fekszik a föl
dön. Ruhástól, mindenestül, a két karja előre 
nyújtva s amint egy kissé fölcsuszott a szok
nyája, látom, hogy csizma van a lábán.

Egy pillanatig nézem, sajnálom, gondol
készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Régi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak.

~ Műterem: Nagymihály, Rákócxi-utcxa. —

kisebb a város, annál jelentéktelenebb a 
sportélete.

Népszerűsíteni kell a sportéletet. Kell, 
hogy mindenki, aki nem a szabadban való 
munkával keresi a kenyerét, céltudatosan 
edzze a testét; ez olyan kötelesség, ame
lyet a nép akcióképessége s egészsége kö
vetel meg. Minél inkább el lesz terjedve a 
sportolás ifjúságunk körében, annál keve
sebb számmal lesznek a penészvirágok, a 
szánalmas külsejű, kiélt legénykék, a kik 
megszégyenítik fiatalságunkat. A haladó mű
veltséggel együtt rohamosan terjed az er
kölcstelenség, lazulnak az erkölcsök és az 
erkölcsi pusztulás legijesztőbben az ifjúság 
köréből szedi áldozatait. E pusztításnak a 
fiatalság között csak a sportolás vethet gátat.

Minden diák, minden szüló, minden 
iskola és minden város tegye magáévá a 
sportolás eszméjét s terjessze azt tőle tel- 
hetőleg. Legtöbbet e tekintetben természe
tesen az állam tehet, a magas minisztérium, 
amelynek módjában áll a sportot százféle
képpen terjeszteni és elősegiteni. De tegye
nek minden tőlük telhetőt a városi hatósá
gok s az iskolák vezetőségei is. Népszerű
sítsük a sportot a nép alacsonyabb rétegei
ben éppen úgy, mint a műveltebb osztá
lyokban, mert erőteljes s egészséges a jövő 
nemzedék, amelynek bizonyára még többet 
kell majd dolgoznia a kenyérért, mint ne
künk s melynek erkölcsei fokozott mérték
ben lesznek megtámadva, csak igy maradhat.

kodom a sorsa felett és lehetetlennek tartom 
ezt a helyzetet. Föl kell keltenem, mert a lám
pás minden pillanatban kigvuladhat s mert a 
konyha kövétől meghűlhet ez a leány. Az ágy
nyitva van, csak bele kell feküdnie.

Kopogtatok az ablakon.
Semmi felelet. Még egyszer, kétszer, tíz

szer kopogtatok. Ez a leány csak fekszik csön
desen, a csizmás lába meg se mozdul, a karja 
most is előre van nyújtva és a vízvezetékből 
lassan csepeg a viz.

Rázom az ablakot és valami mérhetlen 
harag száll meg arra a gondolatra, hogy ez a 
leány milyen nyugodtan tud aludni a konvha 
kövén. — Keljen föl, hallja! Keljen föl I Keljen 
föl! — Utoljára is megmozdul, fölemeli a kar
ját s gyorsan a szoknyája alá húzza a csizmás 
lábát. Az ablakra néz és talán egy percig néz 
rám, de egy szót sem szól.

A lámpást — mondom — oltsa el és fe
küdjék az ágyba.

Fölkel s álmosan nyújtózkodik és a kö
tényét igazgatja. Aztán odajön az ablakhoz, ki
nyitja és buta mosolygással néz rám.

— Hány óra ? — kérdi szuszogva.
— Három.
Lehajtja a fejét s gondolkodik. Aztán me

gint szuszog s azt mondja:
— Még egy órát alkatom.
— feküdjék az ágyába, tanácsolom neki, 

a lámpást pedig oltsa el.

Deák Jenő fogtechnikus
Lapunk mai száma 4 oldalra teljed.



VEGYES HÍREK.
Krónika.

Cirkuszlovarnök száguldónk lovon, 
Mit paripának szánt balvégzde, 
S 9i:ldy csodája' — hirdetik dobon, 
Mit mutat a cirkusz személyzete . . . 
A szegény paripa nverit nagyot, 
Mintha szólna : nekem is befagyott, 
Nem úgy van biz, mint volt hajdanában 
A jiakkercs — tulajdonában ! . . .

A frájlák arcán a festék alatt 
A miíveszéZef barázdákat von : 
Ritka tünemény az édes falat 
S mint a délibáb gyorsan eloson . . . 
Hej, jobb világ volt a kassza mellett 
Mikor nem éltek át zordon telet 
S kávéházban az éj mámorában 
Fürödtek a bókok záporában .

Nos, nem művészet, mit produkálnak ? 
Mindenki végzi emberül részét, 
S csődül a nép — számosán bár állnak — 
Látni a világ első művészét . . . 
Igaz ’ Művészek ők a javából, 
Receptjük vették a — nagyvilágból : 
Kevés eszközzel mutatni sokat 
S megtéveszteni — laikusokat. . .

A. D

Lapunk múlt heti száma technikai 
akadályok miatt nem Jelenhetett meg. 
miért is t. olvasóink szives elnézését 
kérjük

— Kinevezések. Dr. Örley Ödön a buda 
pesti Rókus közkórház alorvosát laikus Gyula a! 
ispán a nagymihályi közkórház igazgató főorvosává 
nevezte ki. Az uj főorvos már át is vette Chudovszky 
Mórtól a kórház vezetését.

A vallás és közokt. miniszter Grünhut József 
brassói lakos, tanítói oklevéllel bíró bölcsészettan 
hallgatót a nagymihályi áll. elemi iskolához ren 
des tanítóvá nevezte ki.

— A főszolgabírói hivatalból. Fejér 
Elemér szolgabiró hat heti fegyvergyakorlatra be 
vonult és hivatali teendőit Bajusz Andor főszolga 
biró intézi.

I)r. Widder Márk járási tiszti orvos szabad 
ságáról visszaérkezvén, átvette hivatalát.

— Személyi hír. Dr. /temkő Kálmán ke 
rületünk képviselője hétfőn és kedden városunk
ban időzött és ezen idő alatt a vidéken is több 
helyen megfordult.

— A sátoraljaújhelyi kórház meg
nyitása. Zemplénvármegyének újonnan felépített 
és a modern követelmények dús berendezésével 
ellátott kórháza május hó 1 én lett megnyitva. A 
kórház igazgató főorvosa, dr. Chudovszky Móricz 
már el is foglalta állását.

A leány az ágy felé néz, aztán a lámpásba 
bámul s igy szól :

— Nem.
Olyan, mint egy béka — gondolom — va

lóságos béka, szegény. Lapos, kicsit púpos is, 
s kialudt, fénytelen szeme van. Mindig szuszog, 
mikor beszél s a sovány keze úgy lóg le, mint
ha szalmából volna.

— Miért nem ?
— Mert . . .
— Mert?
— Az. A papok mondták, hogy ne.
— A papok ?
Int a fejével.
— A papok mondták, hogy a földön hál

jon, mikor itt van az orra előtt az ágya? kér
dem. Micsoda pap az, aki ilyent mond?

— < Hyan pap nincs a világon. Okos pap. 
Nagyon szép ember. Nem hallotta még prédi
kálni őt?

— Én? — kérdem. — Nem hallottam.
— Azt pedig meg kellene hallania, azt a 

papot. Nem ide való. Külországból jött vala
honnan s az prédikálta, hogy az ember ne fe
küdjék a puha párnák közé, ha bűnös.

— Maga bűnös? — kérdem hitetlenül. El 
sem tudám képzelni, hogy ennek a nyomorult, 
vézna teremtésnek bűne is lehet.

A leány int a fejével. Ahogy int, az maga 
a megbánás. Tele van vezekléssel, mély meg-

— A postahivatalból. Molnár István a 
nagymihályi postahivatal uj főnöke dicaéretreméltó 
buzgalommal iparkodik a közönség érdekét szol 
gálni. Többször említettük lapunk hasábjain, hogy 
a levél és csomag kézbesítés nálunk ázsiai állapo
tokra emlékeztet* tt és csak nagynehezen sikerült 
a hivatal volt főnökét reábirni, hogy a tűrhetetlen 
állapoton legalább némileg segítsen. Városunk lej 
lődik, a forgalom emelkedik és mi sem természe
tesebb, hogy a levél és egyéb küldemények is ro
hamosan szaporodnak, ezek gyors kézbesítése pe
dig elengedhetetlen kellék. Molnár István mind
ezeket belátta és intézkedett, hogy már a legkö
zelebbi időben a levélhordók száma szaporittassék. 
Mihelyt ez megtörténik, uj beosztás fog életbe 
lépni és az összes postai küldemények a legrövi- 
debb idő alatt lesznek kézbesítve. A hivatalnoki 
személyzet szintén túl van terhelve munkával és 
remélhetőleg ezek száma is szaporítva lesz.

— Országos vásár. Nagymihály városa 
bán f. hó 8. és 9 én országos vásár fog tartatni.

— Az „Uránia** Nagymihátyon. A 
budapesti „Uránia- magyar tudományos színház 
május hó 9 én és 10 én városunkban a Barnai 
szálloda nagytermében előadást rendez. Színre ke 
rül május 9 én : „A modern asszony* 150 színe 
sen vetített képpel és 15 mozgóképpel. Irta : Dr. 
Ráth István. Május 10 én: M Spanyol ország" 199 
vetített képpel, spanyol tánczczal és 2 teljes bika
diadalt ábrázoló mozgófényképpel, zenek isérette!. 
Az előadások iránt általános az érdeklődés és a 
jobb helyek már el is fogytak. Jegyek Landesman 
B. könyvkereskedésében előre válthatók.

Vármegyei közgyűlés. é\ törvényha
tóság tegnapi közgyűlésén a Ludovica Akadémiába 
a liutler féle alapítványi helyre szavazattöbbséggel 
Filzesséry Sándor. Füzesséry Tamás nyugalm. fő 
szolgabiró fia ajánItatott.

Elpusztult véreink. Dudás János, Du 
dás Imre, Babincsák Pál s Babincsák Mihály kis- 
ráskai gazdák ez év elején Amerikába vándorol
tak ki, hogy eladósodott és megterhelt ingatlanai 
kát a terhes adósságtól megszabadíthassák. Nehéz 
és földalatti munkát vállaltak lllionis állam Seigler 
községében. Kerestek is naponta 8-10 koronát, 
úgy hogy aránylag rövid idő alatt szép pénzt is 
küldtek haza családjuknak. Csakhogy a sors esé
lyei kiszámithatlanok, szegény véreink múlt hó 
3 án bányarobbanás következtében más 00 magyar 
munkással együtt elpusztultak és csak holt hírük 
jött haza. Kisráskában általános a részvét az el 
hunytak családja iránt.

— Ügyészségi megbízott. Az igazságügy 
miniszter dr. Tóth Béla homonnai ügyvédjelöltet 
a sátoraljaújhelyi kir. ügyészség területére ügyész 
ségi megbízottul rendelte ki.

— A lasztoméri vicinális ut a nagy
mihályi határ mentén a Laborcz folyó tavaszi ára
dása folytán »0 méter hosszban nagy rongálást 

győződéssel s mérhetetlen alázattal.
— Es mi a bűne? — kérdem.
Most vihogni kezd s bambán néz rám.
— Mi ? — kérdi. — Sok bűnöm van. Min

denkinek sok bűne van és mindenkinek peni- 
tenciút kellene tartani.

— Azt gondolja, hogy mindenkinek igy a 
földön kellene aludnia ? Azt? Hogy talán has- 
hártyagyuladást kapjon, vagy valami más be
tegséget? Mi?

— Nem, — mondja nyugodtan. — Télen 
is igy alszom. Csak a lámpást elfeledtem el
oltani ma. Es husi sem eszem.

— Es hogy hívják magát ?
— Ágnes.
— S mióta szolgál?
Az ujjain kezdte számlálni és percekig 

tartott, amíg megszólalt.
— Hat éve.
— Hat?
— Nem. Hét.
— Es mennyi bére van ?
— Hat forint.
— S mit csinál a pénzével ?
Ágnes mosolygott most s olyan bizalma

san, mintha évek óta ismernénk egymást, min
dent elmondott. Hogy a hal forintból egy év
ben egyszer csizmát vesz, három forint kell 
ruhára és ami megmaradt, az most már há
romszáz forint. 

szenvedett, amennyiben a viz árja egy és fél mé
tert szélességben elmosott. Amúgy is veszélyes volt 
a közlekedés ez utón és ha az kellően megerősítve 
nem lesz, egy uj áradás esetén teljesen tönkre fog 
menni. Bajusz Andor főszolgabíró jelentést is tett 
az alispánnak, hogy sürgős intézkedés teendő ez 
ügyben.

— Uj elemi iskola városunkban. A 
nagymihályi izr. hitközség, mint értesülünk, egy 
elemi iskola építését határozta el. A hitközség 
elöljáróságát az iskola építésére az izr. tankötele
sek nagy száma indította és legközelebb egybe 
fog hivatni a közgyűlés, a melytől a költség in< g 
szavazását fogja kérni az elöljáróság.

— Uj építkezések. Az építkezés inog in 
dúlt és kilátás van arra, hogy városunk ez évben 
legalább is 30 uj házzal fog szaporodni. Az uj 
házak közül különösen díszére fognak a városnak 
szolgálni Eichenbaum Lipót és Goldstein Adolfnak, 
továbbá Grosz Ignácznak a Kossuth Lajos utcán 
épülő emeletes házai. Az Andrássy utón Zbojdn 
Mihály vállalkozó szintén nagyobb és szép sarok
házat épit.

— El jegyzés. Lövy Samu helybeli keres 
kedő eljegyezte Groszmann Szeréna kisasszonyt 
Szászfán.

— Tűz. Laborczszögön in. hó 30 án éjjel 
tűz ütött ki. Egv lakóház égett le, az ingóságokat 
sikerült megmenteni. Szerencse, hogy a lakosság 
nagy számban jelent m-g a helyszínén és sikerült 
a tüzet lokalizálni, éjjel lévén, a szomszédos szal
mával fedett házak könnyen tüzet foghattak volna 
és ez esetben az egész utca veszélynek lehetett 
kitéve.

Az időjárás hirtelen megváltozott, va 
lóságos kánikula állott be. Az elmúlt héten még 
fűteni kellett, május elseje óta pedig <»ly nagy a 
bőség, hogy alig lehet az utcára menni. A gazda 
közönség ismét tart a szárazságtól, eddig is már 
nagy hiányát éreztük az esőnek, a minek követ 
keztébon a kerti vélemények és vetések is sokat 
szenvednek.

— Cirkusz Schvarcz A. cirkusztársulata 
egy hét óta városunkban van és szép közönség lá
togatja a Deák téren felállított sátorban az előadá 
sokat.

--- Köri gyűlés, üng vármegye általános 
néptanító egyesületének szobránczi járásköre f. hó 
17 én délelőtt 10 órakor Laborczszögön az állami 
iskola tantermében köri gyűlést tart.

— A Zemplén vármegyei Gazdasági 
Egyesület f. é. május hó közepe táján nagyobb 
szabású házi ipari kiállítást rendez a vármegye 
háza kis tanácstermében, mi lyen a Gazdasági Egye
sület, valamint a Gyulay Károly sárospataki gazd 
szaktanár által állami támogatással rendezett téli 
háziipari tanfolyamok productuinai fognak a kö 
zönségnek ingyenes n bemulattatui. A kiállítás ak
ként terveztetik, hogy azon nemcsak a kész tár-

— Háromszáz ? — mondom. — Az sok.
— Nem. Még egv száz kell.
— Aztán ?
— Aztán . . . elég az hozzá, hogy még egy

száz kell.
Nem akarta megmondani, hogy mire kell, 

pedig faggattam.
— Hát szeretője van-e? kérdeztem.
— Nincs, mondta egyszerűen. — Ne

kem nem is kell. Sohasem kellett.
— Miért nem?
— Tudja fene, miért nem. Elég az hozzá, 

hogy nem kellett, mert sohasem volt ismerő
söm. Nem járok sehova

— Vasárnap sem?
— Nem. templomba és vissza S egvszer 

voltam a keletinél.
— Ki az? — kérdeztem.
Bámészkodva néz reám.
— Hogy ki az a keleti ? magyarázom.
— Hát ahol a vonat jár, ott vannak a fa

lubeliek és egy lány, aki a szomszédban szol
gált, elvitt magával. De többet nem megyek.

— Miért nem ?
— Csak nem. Pedig találkoztam egv le

génynyel és az mondott újságot hazulról, hogy 
tavaly előtt meghalt az apám, mert hideg le
vest evett.

— Hideg levest?
Azt. Csömört kapott tőle és meghalt.



hanem azoknak előállítása, készítése fog 
szövőszék, füzvesszőhasito és gyaluló gépek s esz
közök beállításával és iizembehozásával szemlélő- 
tileg bemutattatni. A kiállítás vásárral lesz egybe 
kötve, hol csekély — szabott árak mellett minden 
látogató tetszése szerinti szövött árut, füzvesszöböl 
és gyékénybélből készült különféle alakú és nagy 
ságu kosár, fali szőnyeg, kerti bútorokat, cirok 
seprűket s egyéb tárgyakat fog beszerezhetni és 
megrendeléseket eszközölhetni. Bemutatva lesznek 
azonkívül a sárospataki agyagipar termékei is. A 
Gazdasági Egyesület eme kezdeményezése iránt 
általános érdeklődés mutatkozik. Az Egyesület ve 
zetősége nagy tevékenységet fejt ki annak minél 
jobb sikere érdekében.

— A Magyar Telepítő én Parcellázó 
Bank Bézzvénytáraaaág választmánya Zemp 
lénmegye területébe Muiiks Árpád földbirtokos urat 
(lakik AlsóUrabóczon) hívta meg. E körülmény
nél fogva mindazon megyénkben lakó főidőim, 
kosok, kik ingatlanaikat a Magyar Telepítő és 
Parcellázó Bank rt. nak eladni óhajtják, ajánlata 
ikkal az eljárás megkönnyítése céljából közvetle 
nül Mauks Árpád úrhoz fordulhatnak, aki minden 
egyes részletkérdésben készséggel szolgál felvilá 
gositással és a bank céljainak megfelelő birtok 
ajánlatokat szak véleményével felszerelve közvetle 
nül a nevezett intézethez terjeszti fel.

— VÍMzaélé* a markosával. Meglepő 
visszaélésről ad hirt újabban a Magyar Kereske 
dök Lapja, amelyet különösen a határszéli vár 
megyék szegény sorsú népe követ el. Egy pénz 
ügy őri szem lesz szolgálatteljesités közben a sóáru 
sok csekély forgalmát látva, ennek oka felől tu 
dakozódott, mire azt a meglepő felvilágosítást kapta, 
hogy a legalsóbb népréteg a marha sót emberi fo
gyasztásra használja fel és ez okozza a konyhasó 
forgalmában a visszaélést. Midőn — mondja a pénz
ügyőri szeinlész — kétségemet fejeztem ki és a 
nép között tovább kérdezősködtem, arra a még 
meglepőbb meggyőződésre jutottam, hogy az em 
berek tudatával bírnak annak, hogy a marhasóban 
levő donaturálószer az emberi szervezetre s egész 
ségre nem ártalmas, mert ha ártalmas volna, ak
kor az állam az állatok etetésére sem hozná azt 
forgalomba, vagyis ha az állatoknak jó, az embe
reknek legalább is nem árthat. Az ize pedig olyan, 
amitől nem mindenki undorodik, pláne, ha tekin
tetbe vesszük, hogy marhasó majdnem minden 
községben kapható és az emberi élvezetre szánt 
só egy kilogrammjának árából 2 klg. marhasó sze 
rezhető be. Ez a visszaélés mindenesetre törvénybe 
ütköző, de igen nagy nehézségekkel járna annak 
kiderítése, hogy ki követte el s teijes nnggátlása 
egyáltalán lehetetlen.

— A petróleum kartel, A petróleum fi 
nomitók kartelje egy bizottságot küldött ki a kon 
tingentált gyárak helyzetének szanálására. Ez a 
bizottság elhatározta, hogy a kartel tervezett fel
mondásától eláll, mert a helyzet szanálására meg 
felelő javaslatot tenni nem tud, másrészt pedig a

S azóta nem járok a keletihez.
Nézem ezt a nyomorult, agyondolgozta

tott, elbutitott teremtést, ki kócosán, álmából 
fölverve, olyan nyugodtan beszél arról, hogy 
az apja meghalt és csak egy év múlva tudta 
meg ezt egy legénytől, kivel véletlenül talál
kozott a keletinél.

— S nem megy vissza a falujába, ha meg 
lesz az egyszáz forint? kérdem.

— A falumba? Nem. Nem megyek, mert 
oda sem tudnék találni. Mit csinálnék ott? — 
Azután néz maga elé, mintha azon gondolkoz
nék, hogy mit csinálna ő otthon a falujában, 
ahol másfél év előtt meghalt az apja. Aztán, 
mintha a gondolkodásnak az lenne az ered
ménye, hogy nem mehet haza, nyugodtan ösz- 
szefonja a karját, rákönyököl az ablakdeszkára 
s az égre néz. A Gellérthegy felől pedig már 
egészen világos az ég s a leány ásítva kérdi:

— Háromnegyed négyre, — mondom és 
az égre nézek én is.

Egv percig csönd van. Aztán az utcáról 
fölhangzik a kocsik zörgése, valahol egy bolt
ajtó redőnye gördül fel, aztán a kapu előtt lép
tek hallatszanak. Munkások mennek a dolgukra.

— Jó éjszakát, mondom és beteszem az 
ablakot.

Ágnes nevet.
— Jó reggelt inkább! — mondja egyked

vűen s kinyitja a konyhaajtót.

kartelt bármily kis többség bármikor felmondhatja. 
A kartelben levő gyárak különben a petróleum 
árát ismét leszállították 37 50 koronáról 34 50 ko
rónára oderhergi paritáson.

r l'-raekujvórl lóvásár, Huszonhárma 
dik eve már, hogy a Nyitranngyei Gazdasági 
Egyesület a kor igényeinek t< Ip sén megfelelő ló 
sásárt alapította. A megelőző 22 éven át tartott 
vásárok meggyőztek mindenkit arról, hogy e vá 
sárokra kitűnő anyag hajtatik fel s hogy a Duna 
balpartján e vásár az egyedüli, amelyen a lovakat 
jói lehet értékesíteni. Érsekújvár n< incsak a vele 
közvetlenül szomszédos megyék lótenyésztőinek 
képezi könnyen hozzáférhető központját, de a ke 
reskvdelmi világra nézve is — Budapest—bécsi fő 
vonalba esvén — könnyű közlekedése folytán ked 
vező helyzettel bír. E vásár < z évben minden bi 
zonynyal május 7. és 8 án fog megtartatni. Azon 
híresztelések, mintha a vásár elhalasztatnék, vagy 
pedig hogy az ott vásárolt lovaknak Ausztriába 
való k vitele megtiltatnék, alaptalanok.

— Kis* szerencséje Nagy! Valóban bá
mulatos, hogy a m. kir. szab, osztálysorsjegyeket 
mennyire kedvelik, de érthető is ez. ha tek ntelbe 
vesszük, hogy a kibocsátott 110.000 sorsjegy kö 
zül 5;>.000 nyer, tehát biztosan minden második 
sorsjegy. A nyeremény esélyek páratlanok és ez 
az i ka, hogy a lakosság minden rétege kpróbálja 
szerencséjét. Ezer meg ezer ember lett ily módon 
szegényből egyszerre gazdaggá. A nagyközönség 
legnagyobb része Kiss féle sorsjegyeket vesz, mert 
a Kiss bankház (Budapest. Erzsébet körút 19 sz ' 
azonnal leközölted minden egyes húzáskor több 
napilapban üzletfeleinek nyeremény eredményeit 
és igy a leggyorsabban és legkényelmesebben lát 
hatja mindenki, nyerte és mennyit. Ezenkívül 
minden vevőnek a hivatalos nyereinénvj'gyzéket 
is ingyen beküldik és a kihúzott nyereményeket 
azonnal kifizetik. Megbízható és pontos működés 
nel fogva ajánlatos e szerencsés bankháztól sors
jegyeket venni és ma már közism rt, hogy Kiss 
szerencséje nagy !

— A Nap, Példátlan sikerrel egy csapásra 
hódította meg „A Napu a közönséget. Erissesége, 
elevensége, erős, becsületes ellenzéki hangja, tiszta 
demokratikus politikája, merész, kitartó és szén 
záeiós küzdelme az alkotmányos szabadságért és 
a kormány erőszaka ellen, rovatainak bősége, az 
egész lap eleganciája és kedvessége teljesen meg 
hódították ,A Nap“ számára a közönség szivét. A 
Nap ezenfelül a legolcsóbb napilap ; előfizetési ára 
negyedévre csak 4 kor. egy hónapra 1 K 40 fill. 
A Nap valamennyi újság megelőzésével a logki- 
meritőbb tartalommal már kora reggel megérkezik 
az összes vidéki városokba. ,A Nap* felelős szer 
keszlője Uraim Sándor, főmunkatársa Ábrányi 
Emil. Politikai cikkeinek nagyrészét dr. Vázsonyi 
Vilmos országgyűlési képviselő írja. Mutatvány
számot készséggel küld A Nap kiadóhivatala, Buda 
pest, Rökk Szilárd ntca 9.

— Húsz, A középkor történetének mindig 
érdekes fejezete lesz a cseh huszita mozgalom. Er 
dekes ez az óriási lázadó, aki kegyben állott a ki
rály, a királyné, a nagyközönség és a prágai ér 
sek előtt is, aki őt még a zsinat prédikátorává is 
kinevezte. S mégis egyszerre Wiclef irataiba me 
riilt s midőn azokat terjeszteni kezdte, ugyanez 
az érsek kimondta reá az átkot. Húsz f< lebbezett 
a pápához, de hiába, mire kiközösítették. A nép 
azonban kitartott Húsz mellett s gyűlölete a pápa
ság ellen csak fokozódott, kivált mikor Angelo 
bibornok Prágára kimondta az egyházi inlerdic 
tuinot. Húsz egy ideig cseh nemes urak váraiban 
tartózkodott, később megjelent a konstanzi zsina 
tón, ahol hitvallását egy bizottság nv-glinllgatta. 
Nyomban kihirdették az Ítéletet s egy a városban 
felállított máglyán Muszt még az napon elégették. 
Húsz életét és tanainak kifejlődését és történetét 
a Nagy Képes Világtörténet most megjelent VI. 
kötetében találjuk megírva a középkor jeles tudósa, 
dr. Csttday Jenő által.

A tizenkét kötetes nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik egyetemi tanár. Egy egy gaz
dagon illusztrált kötet ára díszes félbörkötésben 
16 korona; füzetenként is kapható 60 fillérjével. 
Megjeleli minden héten egy füzet. Kapható a ki 
adóknál (Révai Testvérek Irodalmi intézet Rész
vénytársaság, Budapest Vili. Üllői ut 18. szám) 
s minden hazai könyvkereskedés utján havi rész 
letfizetésre is.

Felsión szerkesztő Dr. Kállai József.
Főm un katari : Aczél Dezső.

Kia<l<>biv»tali miivezető Landal József.

Méltóságos (»'/-. Sztáray Sándor
nagymihályi u radal inában

............. t e 1 i v é r ——- =

yorkshirei malaczok
mindig kaphatók.

*KISS* 
szerencséje 

NAGY!
Ki meg eddig soha szerencseklsérletet nem 
tett az osztalysorsjatekban, vegyen egy sze
rencsesorsjegyet KISS bankhazában, mert 

KISS szerencséje NAGY!
Kinek még eddig az osztálysorsjátékban ered
ménye nem volt, az tegyen kísérletet KISS 

bankházában, mert

KISS szerencséje NAGY!
Több ezer fél nyert a lefolyt sorsjátékokban 
nagyobb nyereményeket KISS bankhazában.

Az eddigi húzásoknál 
szerencsénk volt már

Háromszor a jutalmat

600 000 koronát 
és egy nagy nyereményt 

400.000 koronát

1.800.000 kor.

400.000 kor.
Összesen

4 sorsjegyre 2.200.000
koronát t. vevőinknek kifizetni.

Minden egyes húzás után közzétesszűk a 
legnagyobb budapesti hírlapokban a nálunk 
nyert sorsjegyek jegyzekét úgy, hogy min
denki meggyőződhetik, miszerint t. vevőink

nek különösen kedvez a szerencse.

Kihúzott nyeremények azonnal fizettetnek.
Kísérelje meg szerencséjét Kiss bankházában, mert
KISS szerencséje NAGY!
A XVI. sorsjáték I-ső osztályának 
húzása f é. május 25. és 26-án lesz.

Az I. orztályu sorsjegyek árai:
Egy nyolcad I K 50 f. Egy fel ... 6 K 
Egy negyed 3 K — f. Egy egesz . . 12 K 

JCiss Jí árolij a 3sa 
a magyar kir. szab, osztály
sorsjáték föelárusitó-helye

Budapest, VII. Erzsébet-körut ig. sz.

Vasúti menetrend.
— Srvéntjes 1905. május 1-töl —

Indul Nagymihályból :

heggel
Délután
Este

heggel
Este

Budapest felé
5 óra 34 perez.
2 óra 57 perez. 
t> óra 03 perez.

Kassa felé
5 óra 34 perez, 
ti óra 03 perez.

Mezö-Labora felé
Délelőtt 9 óra 10 perez.
Délután 2 óra 50 perez.
Este 9 óra 52 perez.

Érkezik Nagymihályba :

Budapest és Kassa felél
Délelőtt 9 óra 11
Délután 2 óra 45
Éjjel 9 óra 47

Mező-Laborcz felöl
heggel 5 óra 29
Délután 2 óra 52
Este 5 óra 58

perez, 
perez, 
perez.

perez, 
perez, 
perez.



Van szerencsém a n. é köaönség szives 
tudomására adui, hogy

tavaszi bevásárlásomról 
visszatérve, Üzletemet férfi- es női divat- 
czikkekkel bövitettem, u m női* és gyermek
kalapok. sapkak. mindennemű selyem- és 
csipke diszek. menyasszonyi koszorúk és 
fátylak, fűzök, valamint férfiingek, gallérok, 
kézelők, nyakkendők, férfi- és noi-harisnyak, 
valódi prágai és pécsi glapé és szarvasbor- 
keztyük. és egyéb minden e szakba vágó 
csikkek dús választékával állok a t. vevők 
b. rendelkezésére.

Az irányomban eddig tanúsított jóindu
latért és támogatásért köszönetét mondva, 
kérem t. vevőim további támogatását.

Kiváló tisztelettel
Steindler Etelka.

Pártoljuk a magyart
Konyhakészlet

5 darab solingeni pen
géjű kés és 1 darab 

szeletolő villa csak
4 korona 50 fillér.

Legfinomabb kivitelű 
igen ezélszrrü villany 

világitásu

zseblámpa 
csak 3 korona.

Teljes dohányzó készlet 
csak 5 koronába 

kerül és pedig 1 finom 
u. tajtékpipa kínai 

1 ezlist foglalattal 1 
hozzávaló pipaszár 

célszerű dohányzacskó 
1 gyufatartó 1 tajték 
szivarszopóka 1 szivar
tárca 1 házi pipaszár

ral együtt 1 tajték 
szivarszopóka 1 szivar 
vágó 1 szivarhamutartó 

10 drb összesen.

s vegyünk csakis Magyarországban.
Egy nagy amerikai gyár tönkrejutá«a 

folytán azon helyzetbe jutottam, hogy az 
alant felsorolt 40 drb szabadalmazott ame
rikai ezüst árukat mélyen leszállított áron 
potom 6 frt 40 krért szállíthatom bárkin* k 
és pedig:

6 ‘ ‘ ‘ .....................

„Mitlen iunitelep" Nagpösz.

Szép és tartós szőlője 
csak annak lesz, aki i n g y e n kéri Magyar
ország legnagyobb szőlőiskolájának árjegy
zékét, amely szőlőiskola állami segélylyel s 

állami felügyelet mellett létesült.

drb amer. szab, ezüst asztali kés valódi 
angol-pengével
drb ain. szab, ezüst evővilla egy darabból 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb
drb

6
6

12
1
1
6
2

4 és fél kiló körűibe 
lül 50 darab különféle 

illatú tinóin pipere 
szappan csak 5 kor.

amer. szab, ezüst evőkanál
amer. szab, ezüst kávéskanál
ainer. szab, ezüst leves merítő kanál
amer. szab, ezüst tejmeritő kanál
angol „Vikt ria** pohártálcza 
remek asztali gyertyatartó.

40 drb összegen csak 6 frt 40 kr.-ért, ezen 
tárgyak ezelőtt 40 forintba kerültek. — Az 
amerikai patent ezüst egy teljesen teliér fém 

belül is, melyért jótállást vallatok
Megrendelhetők utánvét mellett 

NEUMANN JÓZSEF-nél 
Budapesten. VIII.. Örömvölgy-u. IS.

6 darab zománczozott 
fazék és 6 darab lábas 
külömböző nagyságúak 

csak
5 korona 90 fillér.

Egy valódi

Roskopf óra 
kétévi jótállás mellett 

csak 5 korona.

Tisztelettel értesítjük a n. é. közönsé
get, hogy Nagy mihiíly bán (Kossuth Lajos- 
utcza, Neuvirth-féle ház)

mérnöki irodát
nyitottunk.

Elvállalunk minden a mérnöki szak
mába vágó munkát, n. m. térképek készt- 
tése és kiigazítása, parczellázás. terülei- 
felvételek, épület-tervek stb. stb.

Maioniberendezések. gőzgépek, gőz
kazánok. motorok és automobilok képvise
lete. elektromos világítás és elektromos 
berendezések tervezése és vállalata.

Kiváló tisztelettől

Zimonyi és Keller
oki. mérnökük.

Fontos sérvben szenvedőknek!
Ne mulassza el senki, kinek kedves élete s 

egészségé, magának beszelezni a legújabban javí
tott cs. és kir. s z a b a d a I m a z o I t mid* I lkai 
rendszerű Gummiservkötöt beszerezni A giiminii 
sérvkölő Pollitzer találmánya s a I* ghiresi bb uno-* 
szaktekintélyek a legjobbnak ismert* t* tt el. M it 
nem szorítja a testet ejjel nappal hordható »<• a 
sérvet n* in engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv- 
kötőn alkalmazott bizton-ági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötönek a testről való 
lecsúszást

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

POLLITZER MÓR és FIA
c»ász. és kir. Nz.al>. k"t*zeré.izek.

BUDAPEST, V.. Deák Ferencz-utcza 10.

Sérvkölő árai: egyoldalú 7-től
kétoldalú 10 és

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Buclnpeet' Vóoal»l«öriit 0(1,

által a Icgjutlnyoaabb árak Mellett ajánltatnak: 

Locomobil és gőzcséplőgépek, 
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhera-cséplők, 

tlaztltó-rosték, konkolyotok, kaszáié és aratógépeft, 
szénagyUjtők, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr. 

kapálók, szecskavágók, répavágők, kukorlcza- 
k morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes .

aczél ekék, 2- és 3-vaau ekék éa minden 
egyéb gazdasági gépek.

\
I, II
II
t -

Modern berendezésű

elönyomdával és kötőgéppel felszerelt

ee kézimunka-üzletemben ee
mindennemű elonyomtatott. megkezdett és bevég- 

zett kézimunkák, valamint az ezekhez szükséges ösz- 

szes hozzávalók a legjobb minőségben kaphatók.

GOLDBERGER JAKAB
................Nacymiháuy. ■

Kossuth Lajos utca Lowi-féle ház).

..Kulcs

Schicht-szappan
VÉDJEGYEK: 

vagy 
. f 

a legjobb, legkiado- 
sabb és i 
iegolcsóbb szappan

leyKiauu-
azért a *g ■ - líTífaj 1

!
J

Minden kártékony vegyüléktöl teljesenjment?

Mindenütt kopható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a •SCHICHT, névvel és fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára

Keil-féle viasz-kenőcs kemény padló számára.
Keil-féle fehér ..Glasur-1 fénymáz 45 kr.
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-fele szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR czégnél NAGY-MIHÁLYON.

Nyom. Lan de,mán B. könjvayomdájábaa


