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Kfjrsn ásás ■ I

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bt*rinentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii

kiadóhivatal:
Hova az slófizetéaek, hirdetém éa uyiltlái 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

Az iskolai év végén.
Verejtékes, meleg napokat él most az 

iljuság az iskolában. Őrlik az idegeiket, éle
tük forduló pályájához értek, hol vagy a 
szerencsés vizsga lefolyása vár reájuk, vagy 
egy szégyenteljes bukás. Az előbbi eredmény • 
büszke, mondhatnánk elbizakodott »érett« 
embert nevel, olvik meg revolvert szegez 
a fejének. Maguk a tanárok nézik fohász
kodva a napokat, melyek megváltják őket 
az érettségi vizsgálat kellemetlenségeitől, a 
melyről jól tudják, hogy nem okvetlen 
kompetens mérleg a karier elérésében és 
nem okvetlen döntő az ifjúság képességé
nek megítélésében, mert sokszor egv sze
rencsés kérdés gyönge fejű ifjakat juttat je
les bizonyítványhoz és hány jeles fiatalem
bert buktatott már meg a szekatúra, az iz
galom, a zavar, mely a kimerült iljuságnál
— mikor az egész élete pályája egy vizs
gálattól függ és az egész rokonság beléje 
helyezi várakozását, magától értetendő dolog.

Hogy mire jó az az érettségi vizsgá
lat, azt sok szülő kérdi. Egész családokat 
izgat és hány szülő nézi szivszorongva fiát
— most már leányát is — akik ott alsza
nak el a könyveik felett, akik álmukban is 
tanulják a sok gramatikát, amiről jól mondja 
Raunschburg Pál dr., a ki híres idegorvos 
hogy egy szabály betanulása sok energia
vesztés és semmi akció.

Nyolc esztendőn keresztül jár a diák 
a közép iskolába. Minden évben megexa- 
minálják egy évben tett előhaladásától. Van
nak, akik jelesen, vannak akik úgy ahogy, 
de mind a nyolcz éven keresztül úsznak 

minden vizsgát és nem merülnek el. Ha 
tehát mind a 8 osztályban megfelelt, mi
nek az érettségi vizsgálat, talán repetálása 
a gramatikának, amelyről Rákosi Jenő azt 
mondja, hogy a nép nyelvét azok rontják 
meg, akik gramatikát tanítanak és többé- 
kevésbbé tudnak ; amelyről Gárdonyi Géza 
azt írja, hogy a nyelvtannak soha se vette 
hasznát, pedig mesterségéhez tartozik és 
hogyha ir, küzdenie kell ellene. Talán ki
raktározást kell rendezni a klasszikusok tör
ténetéről, mikor a középiskola pl, megta
nítja azt, hogy micsoda jelenete volt Petőfi
nek édes apjával, mikor Selmeczröl meg
szökve, vele Budapesten találkozott, meg
tanítja, hogy Kazinczyt rokonai megrövidí
tették a szülői osztozkodásban, de ezek 
munkáinak megismerését arra a korra vi
gyék, mikor szabadok lesznek, mikor csö
mört kaptak a könyvektől.

A szabadságharc előtt nem kellett érett
ségi vizsga, mégis akárhány jeles orvosa, 
szónoka, ügyvédje, tanára, bírója volt az 
országnak Az alkotmányos idők megszü
letése óta minden évben és évről-évre szi
gorúbbak az érettségi vizsgálatok, melyeket 
tisztán azért tartanak fenn, mert a külföl
dön is ez az uzus járja és nehogy érettségi 
bizonyítvány hiányában a külföldi egyete
mek bezáruljanak a törekvő ifjak előtt.

Helyes. De minek annak az érettségi 
vizsgálat, aki nem lép egyetemre. Érettségi 
vizsga nélkül lehet még mindig valaki igen 
okos tisztviselő. Legyen az az érettségi vizsga 
a törekvő iljuság próbája, a törekvés koro
nája, de ne képezzen akadályt a tisztviselői 
pályán: a kenyérszerzésnél, adassék meg az 

alkalom, hogy kenyérrel a kezében, később 
is tehessen érettségi vizsgát. S ha minden
áron vizsgázunk a középiskolában, ugyan 
miért teszik ezt a népiskolákban ? Képezni 
akarnák már azt a hat éves gyereke: is a 
vizsgára? Bizony, mi sokszor furcsán ,og- 
juk fel a humanismust. Az apagyilkosokat 
megsajnáljuk, de saját gyermekeinket meg- 
kinozzuk embertelenül.

Látjuk, hogy parányi emberkék roska
doznak a könyvek alatt, mikor ott magol
ják a jelzői mellékmondatok szabályait, mi
kor fület sértő éneklő hangon darálják Petőfi 
gyönyörű verseit, melyek a kicsinyek szá
ján úgy hangzanak, mint mikor öreg kin
tornások valami Wagner operakeringőt ját
szanak. ügy látszik, hogy a középiskola 
összes rendszertelenségeit a népiska is át
vette és azt nevezik modern pedagógiának, 
ha a gyermek órákon keresztül olyat darál, 
amit nem ért, ami két hét alatt elröpül a 
fejéből, mint a füst.

Ilyen munka után nem csoda, ha tanár 
és tanító, fiatalember és kis gyermek sa
rokba dobja a könyvet és mindegyik siet 
el abból az iskolából, a melyről a hittant 
tanuló kis nebuló a beszéd értelemgyakor
lati órán az iskoláról kérdezve, azt felelte:

Az iskola ama hely, hol az elkárhozot- 
tak lelkei örökké kínlódnak.

Törvényhatósági bizottsági ülés.
Zeinplénvármegye törvényhatósági bizottsá 

gáliak f. hó 20 An tartott közgyűlésén a bizottsági 
tagok'rendkivüli nagy számban jelentek meg, mi • 
nrk oka főleg abban keresendő, hogy a vármegye 
ki akarja venni a részét az alkotmányunk ellen

T ARCZ A.
Az édes anyák.

l'gy-e, aki itt sokat szenvedeti,
Ki csak lemondott, tűrt és szeretett, 
Öröme csöpp és tenger volt a búja :
Az előtt nyitva a mennynek kapuja .'

S mennyországodban, ugy-e Istenem, 
A legszebb, a legédenebb helyen
Ölében örök gyönyörűségnek
Az édes anyák, ugy-e ott élnek !

S a legszelídebb, leghűbb angyalod’ 
Szolgálatukra, ugy-e őt adod?
S az ugy-e érzi, az ugy-e tudja : 
Merre visz, hova legtöbbször útja ?

S leszáll a földre minden este reggel. 
Meg is tér sebesen az üzenettel,
S este is azt mondja, mit reggel mondott 
- A fiad, a leányod boldog .. .

Ln>ni>érth Gctu.

Halál keresés. (
Este óta kóborolt az utcákon. Nem mert 1 

hazamenni. Hátha keresték már ott? A nagy 
körúton a házak tövében osont el, hogy isme
rőssel ha találkozik, rá ne ismerjenek. A ren
des kávéházához közeledve, átcsapott a túlsó 
sorra és amikor egy csomó vidáman, borosán 
beszélgető ember jött feléje, bemenekült egv 
szűk sikátorba.

Nem akart ismerőssel találkozni, nem 
akart senkivel a volt társaságából beszédbe ele
gyedni a leszámolásnak ezen a nagy éjszakáján.

Es hátha már megrejtették, hátha már 
tudják a dolgát ?

Es milyen hosszú ez az éjszaka, épp ez. | 
S ebben a nagy sötétségben átmenni r. másikba, 
az örökösbe. Beleolvadni, mint az árnyék. El
veszni észrevétlenöl, mini egy hernyó és nem 
törődni azzal a nagy, csúnya lármával, a mit 
majd holnap csap a közvélemény az elpusztult 
hernyó botránya fölött.

Igen, ez az egv, ez, he.gv az ember nem 
tud majd semmit a botrány harsonázásból, ez 
az egv, a mi enyhíti ezt a helyrehozhatatlan' 
csúnya ostobaságot s ami megbékít a megsem
misülés gondolatával.

Csak meghalni önként, még igy, még eb

ben a megőrjítő, keserves állapotban is nehe
zen megy. Hogy az ember egyszerűen csak be
szüntesse magát, beletörődve abba, hogy a vi
lág nem szűnik meg velünk és a sírunk fölött 
tovább bujkálkodik, tobzódik a mohó, csömör- 
letescn falánk élet.

Ha valaki leütné, leszúrná itt ezekben a 
sötét zeg-zugokban, amelyekben szinte meg- 
párlik az alvó nagyváros izzadtsága.

Hiszen annyi gazember settenkedik az éj
szakában és éppen most nem jönnek, hogy egy- 
gyei kevesebb legyen ebből a fajtából.

— Igen, gazember vagyok. Közönséges 
tolvaj, aki loptam. Es csak nem is bánom. A 
lelkiismeretem nem furdal. Ha nem kaptak 
volna rajta, ma is olyan vigan pezsgőznék, mint 
tegnap és azelőtt mindig, mióta először loptam. 
De rajta kaptak és a vidám éleinek fucscs. Két 
sötét lyuk közt választhatok, az egyik a bör
tönbe nyílik, a másik . . . Nos, a másikba sem 
merek belépni. Pedig ebben legalább vége volua 
mindennek.

Kivette az erszényét, fölnyitotta és meg
rázta, rázta, rázta sokáig. Az ezüst pénz han
gosan csörgött benne.

l'élig tébolyodon volt már a gyáva halál
keresés izgalmában és eszelősen kurjongatta :

Deák Jenő fogtechnikus készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Hégi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak. 
Készítek poi cellántöméseket, melyek úgy színben, mint erőben, teljesen a fogéhoz hasonlítanak.

~ M ü terem: Nagymihály. Rákócxi-utcxa. —

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



intézett támadások visszaverésében. Az elnöklő al 
ispán a közgyűlést d. e. 9 órakor nyitotta meg s 
részvéttuljcs meleg hangon emlékezett m« g Jétzsej 
kir. herceg, Andrdssy Tivadar gróf és Dessewjfy 
József gróf elhunytéról. Azután tárgyalás alá ke 
rült Matolay Etele és társai indítványa . melynek 
foglalatja a következő :

Zemplén vármegye mély hazafias fájdalommal 
vett értesülést arról, hogy nem a parlamentáris 
többségből neveztetett ki a kormány, ennélfogva 
a megye a törvénynyel ellenkező rendeletek tel 
jesitését megtagadja.

Utasítja tisztviselőit, hogy a meg nem sza 
vazott adók behajtására és a meg nem ajánlott 
újoncok állítására vonatkozó rendeleteknek ne en 
gtxlelmosked jvnek.

Megszavazott költségvetés hiányában az ön 
ként fizetett állami adók elfogadását megtiltja.

Mindaddig, mig az alkotmányellenes állapot 
fonnál, havonként legalább egyszer rendkívüli köz
gyűlést tart.

Végül id. Meczner Gyula, Meczner Béla, J/fl- 
tolay Etele és Gauzaugh Miklós személyében öt 
tagú bizottságot küld ki a tisztviselők existenciális 
érdekeinek a kormány ellen való megvédtlmezése 
céljából.

Az alispán lelkes szavai, dr. Haza Barna, 
dr. Engel Jakab, dr. Éried Lajos és dr. Szirmay 
István pártoló hozzászólása után az indítványt egy 
hangulag elfogadták.

Ezután a választásokra került a sor.
A Karsa Ferenc nyugdíjaztatása következté

ben megüresedett árvaszéki ülnöki állásra Bajusz 
Zoltán 94 szótöbbséggel dr. Szentgyörgyi Zoltán s 
Pilisy Béla ellenében, az ekkén* megüresedett V. 
aljegyzői állásra pedig Závody Elemér 7 szótöbb 
séggel J/úfdA József ellenében megválasztatott. A 
megválasztottak a hivatalos esküt a közgyűlés színe 
előtt nyomban le is tették.

Végül hozzájárult a közgyűlés Heves-, Vas , 
Arad- és Szilágyvármegyék, valamint Baja város 
feliratához, mely utóbbi a Március 15. ének tör 
vénybe iktatását célozza. Elfogadta továbbá Abauj 
Tornavármegye feliratát a választói jog kiterjesz 
lése ügyében.

Előfizetési felfiivás.
Július hó 1 vei uj eliijizetés nyílik lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük junius hó végével lejár, 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.

h „Felső-Zemplen“ kiadóhivatala.

— Gyeitek, gyertek vörös éjjeli kakasok 
a ti aczél csőreitekkel. Egyetek a húsomból, 
igyatok a véremből és a tiétek mind ez a szép 
csörgő ezüst kukorica is. Gyertek, gyertek vö
rös kakasaim.

Es nem jöttek.
Kétségbeesve gyömöszölte zsebre az er- ' 

szélivé! és ekkor a kezébe akadt a revolver 
hideg csöve. Elővette és kábán bámult a resz
kető kezében táncoló fegyver csillogására. Fel
nyitotta a závárját és a fejéhez próbálta emelni. 
Behunyta a szemét, nem merte látni a halál 
forrását.

A sivár, sötét csendben pedig tulfeszült 
idegeivel megszázszorozott zaj támadt. Nehéz 
szöges csizmák kopogása, mely feléje közeledett.

A csizmakopogásba azonban kardesörre- 
ués is esendőit és egy recsegő, durva hang rá- 
rivallt :

— Ki az, hé? Mit hadonászik azzal a pisz- 
tolylyal ?

A lélegzete elfúlt és a szive felszorulva a 
torkába, szinte megfojtotta.

A nehéz csizmás ember szaladva sietett 
feléje: j

— Ne moccanjon, letartóztatom,
— LetartóztatEngem ' Már tudja ?
Mire hozzáért a rendőr, már eldörrent a |

VEGYES HÍREK.
— Az uj fölzpán. Laptársunk, a .Felső 

magyarországi Hírlap- tegnapi számában azt Írja, 
hogv W’iezmándy Ödön bu’kai földbirtokos a vár
megye tőispáni állására van kiszemelve. Részünk
ről ezt lehetetlenségnek tartjuk és nem hihetjük 
el, hogy Wiezinándy Ödön a inai politikai viszo
nyok közöli, ismerve a törvényhatósági bizottság 
állásfoglalását, elvállalná a tőispáni hivatalt.

— Házvétel. Honig Hermán helybeli ven
déglős megvett,* Siadler Mihálynak a Kossuth La
jos utcában lévő házát 40.500 korona vételárért.

— Évzáró vizsgálatok. A nagyiniliályi 
állami elemi iskolában most folynak az évzáró 
vizsgálatok. A szülők és a tan ügy barátai szép 
számban jelennek meg az egyes vizsgálatoknál és 
örömmel konstatáljuk, hogy a tanítványok szép 
előmenetelt tanúsítottak. A magyar nyelvel min 
denki simán bírja és eszünkbe sem jut, hogy a 
tanulók 30 százaléka tótajku. Dicséretére válik a 
derék tanítói karnak, i nvly évek óla fáradozik, 
hogy tanítványaival in.oél szebb eredményt érjen 
el, a mi teljes mértékben sikerült is. — E helyütt 
megemlítjük, miszerint az évzáró ünnepély folyó 
hó 29 én délelőtt 10 órakor lesz.

— Halálozás. Friedman Simon a nagymi 
hályi kereskedők köztiszteletben álló Nestorát sú
lyos csapás érte. Neje, született Brandt Johanna 
e hó 19 én 67 éves korában, boldog házasságának 
48 ik évében hosszas szenvedés után meghalt. Te
metése junius hó 20-án általános részvét mellett 
ment végbe. Az elhunyt úrnő jótékonyságáról is
meretes volt, az árvákat és szegényeket állandóan 
gyámolította s bárki fordult hozzá segélyért, sen
kitől sem tagadta azt meg.

— Templom szentelés. Petróc község rk. 
hívei az elmúlt évben uj templomot építettek. Va
sárnap volt az évi búcsú a községben és ez alka
lomból szentelték fel az uj templomot, a melyben 
a misét Oppitz Sándor nagyiniliályi plébános szol
gáltatta.

— Lövöldözés. A nagymihályi iparos if
júság egy idő óta a flóbert lövöldözésben találja 
ke<lvét és a város belterületén lövöldöznek. Tulaj 
donkép madarakra pályáznak, de megtörténhetik, 
hogy a közönség fogja kárát vallani a pasziónak. 
Az elmúlt héten is a Üztáray Sándor gróf gyű 
inölcsöa kertjének kerítését tűzték ki az ifjak cé
lul és világos nappal az utcáról lőttek arra. A 
csendőrség igen helyesen feljelentette ez okból 
Bujdos Andor, Z bóján Sándor és Onuska Antal 
iparos ifjakat, akik a testi épséget veszélyeztették 
eljárásukkal. A hatóság szigorúan fogja a tettese 
két büntetni.

Zongora vizsga. Walkovszky Béláné 
úrnő tanítványainak zongora vizsgája junius 29 én 
fog megtartatni. E körülményre a közönség figyel 
mét ez utón is felhívjuk.

lövés és elbukott, végigterült a lucskos, sáros 
járdacsatornában, mint egy széttépett pamut
bábu. Az arcát meleg nedvesség öntötte el és 
úgy érezte, mintha nagy vizek mélyén feküdne, 
a melyekben orgonahangok csobognak el fö
lötte és elaltatják, mindjárt elaltatják.

*

Aztán egész a szivéig ható fájdalmas szú
rást érzett és felnyitotta a szemét.

Ott feküdt a járda mellett. A járda szé
lén egy lapos sipkás fiatalember guggolt kocsi
lámpát tartva, egy másik pedig nedves szi
vacscsal mosta a sebét.

A rendőr a feje mellett állott a nyitott 
noteszt szorongatva a kezében és tekintélyesen 
szopogatva a plajbásza begyét. Az utca köze
pén horkolva futottak a mentőkocsi lovai. Sö
tét testükből szürke párafelhő szállt föl és kö
zöttük néhány lump kezdett csoportba verődni.

A lámpás ember és ez a másik, aki fáj
dalmat okoz neki a babrádásával, a rendőr az 
ő komikus tekintélyeskedésével s a bámészko
dók kíváncsisága az ő keserves holnapját jut
tatták eszébe íme az ostoba emberek útját áll
ják, amikor már megtelte a döntő lépést s nem 
engedik a fájdalmak, a nyomorúság, a gyalá
zat elől megszökni a semmibe.

— A tfixifec.kendlik megri.ygdlá.a. 
A járási főwiolgabiró elrendelte a járás területén 
lévő tüz.ifecskendök megvizsgálását és ennélfogva 
a községek iitazitva lettek, hogy fecskendőiket a 
városba hozzák bo. Szakértőül Novakovzzky Lajos 
mülakatos lőtt kirendelve, aki tüzetes vizsgálatot 
ejtett meg, amelynek eredményokép a hatóság igen 
sok községet utasított részben uj fecskendők bo 
szerzésére, részben a régiek kijavítására.

— Enküvii lieryer Ernő a Widdor Lázár 
helybeli terménykereskedő eég főkönyvelője I. bo 
25 én tartja esküvőjét Tőketeroboson Ölitek írónké 
kisasszonynyal.

Hönig Ödön a budapesti Kohlt Ármin tér 
ménykereskedő cég fökönyvvozotőjo f. évi július 
hó 4 én esküszik örök hűséget Kiéin Rózsika kis
asszonynak helyben.

— Ax a.phall járdák tisztán tartásáról 
egy rendelet gondoskodik, ennek értelmében a ház 
tulajdonosok kötelesek a járdákat naponként ön
tözni és tisztítani. Csakhogy igen sokan mindezek 
röl megfeledkeznek, a rendőrség hiába figyelme?, 
teti az egyeseket a rendeletben körülírt kötelezett
ségekre és bizony a város kénytelen lesz erélye
sebb rendszabályokhoz nyúlni, ha a háztulajdono 
sok ezentúl sem fognak eleget tenni a járda tisz 
tán tartásával járó kötelezettségeiknek. — Ezúttal 
felhívjuk az elöljáróság figyelmét azon körülményre 
is, hogy esténkint egyesek különösen a Kossuth 
Lajos utcában a járdát annyira elfoglalják, hogy 
a közönség sétájában akadályozva van.

— JUagánvlzngálatok. A lapunk főműn- 
Katársának, Aczél Dezsőnek vezetése alatt álló 
gymnasiumi magántfolyam I. osztályú növendékei 
f. hó Ili án és 17 én tettek magánvizsgálatot az 
ungvári főgymnasiumban. Megemlítésre méltó, hogy 
valamennyien sikerrel vizsgáztak le, úgy hogy a 
tanfolyam vezetőjét a város legelőkelőbb körei 
gratulálták. A következő iskolai évre az újonnan 
megnyitandó 1. osztályba máris annyian jelentkez
tek, hogy szükségesnek látszik tnég egy tanerőről 
gondoskodni. Esetleg az I. és II. osztályon kiviil 
magasabb osztályok is szerveztetnek elegendő számú 
jelentkezés esetén. A szünidőben bármilyen iskola 
növendékei pótvizsgára előkészittetnek.

— Tánctanitdu. Kezzler Mór táuctanitó lég 
közelebb városunkba érkezik, hogy jó hiruévnek 
örvendő tánctanltását megkezdje.

— Színészet. Szabadhegyi Aladár szinigaz 
gató társulatával a múlt héten Homonnára érke
zett és szombaton kezdte meg előadásainak soro
zatát. Városunkba is készül Szabadhegyi, mi azon
ban nem tanácsoljuk azt most, közönségünk í gy 
része a júliusi hónapot fürdőn tölti és a nagy me
legben különben sem szórót a színházba járni.

— VtnnáUAn. Ilutka Antal nagyazari la
kos e hó 20 án GAlszécsröl kocsin utazott hazafelé. 
Zebegnyö körül a Szécskereszturi legények meg-

Hogy körülveszik a gyöngédségükkel, mint 
a fegyházi orvos a halálra Ítéltei, hogy jó egész
ségben szállíthassa a bitófára. A kétségbeesés 
nyögő szóban tört ki belőle:

— Hagvjanak meghalni, mit akarnak ve
lem? Mit akarnak?

A fiatal orvos pedig barátságos arccal ha
jolt feléje és biztató hangon mondta:

— Ugyan ki beszél itt halálról. Egy kis 
karcolás az egész. Holnapután már remiben 
lesz minden.

A sebesült rémült szemmel bámult rá:
— Csakugyan, csakugyan ?
— Persze, katonadolog az egész. De ne 

mozogjon.
O pedig tétován tapogatózva előkereste a 

teste alá csúszott revolvert és mig az orvos a 
kötszeres táskában motozott, belelőtt a hom
loka közepébe, ahol a tébolyodon, riadt, rémült 
gondolatok főtték, hogy nem hagyják meghalni.

Egy kicsit hörgőit még és vége volt min
dennek. Haza talált az örökös nyugodt sötét
ségbe aztán.

Paláathy Marcsell.

* 



támadtak llutkút, lovonszolták kocsijáról s véresre 
verték. A csendőrség a verekedőket kinyomozta 
és a bíróságnak átadta őket.

— Eljegyxés. ifj. Pajor Bertalan június hó 
22 éu eljegyezte Tolna;/ Giziké kisasszonyt, ózv. 
Tolttay Arpádné leányát Vinnán.

— Hangverseny. A kassai nemzeti szín
ház tagjai közül Kállay Lujza, Tábori Erida, Fa
ragó Ödön és l’ápay Lajos e hó 15-én városunk 
bán sikerült hangversenyt rendeztek. Kállay Lujza 
és Tábori Erida a .Katalin", „Dancigi hercegnő" 
és .János vitéz" bői énekeltek egyes számokat, 
Faragó Ödön coupléival, Pápai Lajos énekével 
mulattatták a közönséget. A hangverseny után tánc 
volt, moly a reggeli órákig tartott.

— Ót lap havi egy koronáért. Szén 
zációs újítást léptetett életbe a , Kurticz Újság" 
cimü fővárosi napilap. A Kuruez Újság, mely' a 
legradikálisabb nemzeti politikát követi és amely 
nek vezércikkeit a függetlenségi és 48 as párt ki
tűnőségei Írják, június hó 1 tői naponkint 8—12 
oldal terjedelemben jelenik meg S.ere<lai Leó fő 
szerkesztő vezetése alatt. A Kuruez Újság elötize 
tési ára mindössze havi egy korona. Minden elő 
fizető rendkívüli kedvezményekben részesül, ami 
nőket még napilap nem nyújtott. Az állandóan két 
érdekfeszitö regényt közlő, kitünően szerkesztett 
Kuruez Újságon kiviii megkapják az előfizetők 
minden hét vasárnapján a .Gyermekvilág" cimii, 
tartalmas és gazdagon illusztrált folyóiratot; min
den hó 1 én és l.> én a „Mezőgazda" című szak 
lapot; minden hó 10 én a .Budapesti Divat" cimii 
magas színvonalú divatlapot és minden hó 20 án 
a „Sorsolási Értesítő" t, mely sorsjegyek és érték
papírok tulajdonaira nézve lesz megbecsülhetetlen 
tanácsadó. E külön mellékletekkel együtt a Kuruez 
Újság előfizetési ára egy hóra egy korona, mily 
összeg legcélszerűbben postautalványnyal küldhető 
be a kiadóhivatalhoz, Budapest, VI. ti utca 12.

— A* egészség előtnoxditása a Kathrei 
ner féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag (kofeín) tartalmánál fogva, hátrányo
san hat a szív működésére, mely súlyos követ , 
kezményekkel járhat. A Kathreincr-félo Kneipp . 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, dojóltevő 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ér
vényre, iia azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind 
azok, akik a Kathreincr féle Kneipp maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mel
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s ren 
dez'-tt háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiány vauénak. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner féle Kneipp 
maláta kávét. Elért csak utasítsuk vissza a be
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pör 
költ termeket, s nézzünk különösen arra, hogy a 
.Kathreiner" névvel ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

— Mint minden érben, úgy az idén is 
nagyértékü karácsonyi ajándékkal fogja meglepni 
előfizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesz
tett, élénk és tartalmas lap minden egyes alkalom 
mai bámulatot és elragadtatást keltett ajándék al
bumaival előfizetői körében s ezek évröl-évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak e lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló .Modern Magyar Festő
művészek" cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly 
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló miuden előfizetője, 
aki addig legalább egy félévet befizetett és egy 
további félévi előfizetésre magát kötelezte. Mutat 
• ányszámot szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI. Andrássy ut 27.

— Ferke Ágost, az „Ész és Erő" cimü, 
akadémiai dicséretet nyert drámai költemény szer 
zöje, előfizetést Hirdet szeptemberben megjelenő 
,Gizy“ cimü verskötetére, melyeik előfizetési ára 
2 K 40 f. helyett csak 2 korona. Előrendelések 
1’ranke Pál könyvkereskedő címére (Budapest IV. 
Papnövelde-u. 8.) kéretnek,

CSARNOK.
A pénz a magyar közmondásban.'

Sokszor egy-egy közmondásban több höl- 
cseség van, mint testes könyvben Azért szed
tük össze a pénzre vonatkozó mugvar köz
mondásokat és ide Írjuk sorjára :

A krajcárból lesz a forint.
A fillér is pénz, mert ezzel szokták az 

aranyat kímélni.
Aki a krajcárt nem becsüli, az a forintot 

nem érdemli.
Két dolog káros a háznál: a rossz pénz 

és a rossz cseléd.
A rossz pénz el, nem vész.
A fapénz is jó: ha elvesztik sem kár.I 
Ebül szerzett, ebül vész el.
Nincs áldás a hamis kereseten, egy hami

san jött pénz elhajt száz igazat.
Nem jó sok szó, csak a sok pénz jó, nincs 

könnyebb a teli erszénynél.
A pénznek szerelme gonoszság gyökere. 

lidércet is imád, csakhogy pénzt hozzon; a 
pénzért a lelkét is odaadna.

Elrejtett kincs nem megy ki eszedből. 
A szegény ember ugv gondol az ő ké

vésére, mint gazdag ember az ő sokára.
Nyugtalanít a kincs, akár van, akár nincs. 
Kölcsönkérésnek megadás a vége.
Régi kölcsön sem ajándék. Ha ellenséget 

akarsz szerezni, adj kölcsön.
Adós fizess, beteg nyögj !
Sok esztendei bú sem fizeti ki a pénz

adósságot.
Aki vagyonánál többel adós, semmije sincs. 
Kinek mennyi pénze, annyi hitele.
Ha veszni akarsz, vállalj kezességet.
A kamatos pénz egy tálból eszik az em

berrel.
Kettőt nem lehet az országból kiirtani: a 

pört és adósságot.
Elég gazdag, ki senkinek sem adós. 
A nagy pompa erszény koporsója.
Előbb úri pompa, aztán koldus konyha. 
Pompás temetés, pénzvesztegetés.
Dárius kincsét is elköltené a tékozló. 
Akinek semmije sincs, nem sokat tékozol. 
Csúnya lánynak is szép a pénze.
A gazdag özvegyasszony mindig harminc 

esztendős, ha moringja van.
Kettői nem tanácsos elvenni : vén asszonyt 

pénzéért, rossz kocsit vasáért.
Gazdag leánynak böjtben is esik farsangja. 
Ahol a szegénység benyit az ajtón, ott a 

szeretet kirepül az ablakon.
Sok kevélyt és bolondot csinál a gazdag

ság, mikor a bányában pénzt vernek, sok ke
vélyt is támasztanak. x.

Felelőn szerkesztő Dr. Kállai JOZief.
Eőiiiuiikntárs Aczél DeZRÖ.

KiMtluhívMtali művezető Lan dal József.

A nagymihályi ö. tűzoltó-egyesület
f. évi julius hó 2-án délután 3 órakor 

a „Vörösházu erdőben és este 8 órakor a
Barnai szállóban
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MULATSÁGOT 
rendez, melyre a n. é. közönséget tisztelet

tel meghívja

A PARANCSNOKSÁG
— íBeléptidij személyenként 80 fillér.

Felüliizelések köszönettel fogadtatnak.

ISZÁKOSSÁG NINCS TÖBBÉ!
Kívánatra bárkinek bermentesen küldünk egy pró
bát a Cozaporbol. Kávé, thea, etel vagy szeszes 
italban egyformán adható be az ivó tudta nélkül.

A COZAPOR többet ér, mint 
a világ minden szóbeszédo a tar 
tózkodásról, mert csodahatása el- 
lenszen vesse teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
desen és biztosan hal, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gy-»r»"Ak 
egyaránt, az ivónak tudta «ül 
adhatja és az illető megcsa* nem 
is sejti, mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit böki 
t* tte ki ismét, sok sok ezer férfit 
a szégyen és becstelenségtől meg 
mentett, kik később józan polgá
rok és ügyes üzletemberek lettek.

Az intézet, mely a COZAPuR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és 
egy köszönő írásokkal telt könyvet díj és költség
mentesen küld, hogy így bárki is meggyözödbes 
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész 
ségre teljesen ártalmatlan.
Ingyen próba 497. sz.

Vágja ki ezen szelvényt 
t-.s küldje még ma az inté
zetnek. Levelek tillér. 
levelezőlapok 10 fillérré bér- 
uientesitendők).

COZA INSTITUTE
(Bept. 497.)

62, Chanoery Lane, 
London, Angii*.

Szőlőlugast
ültessünk minden ház mellé és kertjeink

ben föld- és homoktalajon.
A szőlő hazánkban mindenütt megterem és 

nincsen oly ház, melynek fala mellett a legcseké
lyebb gondozással felnevelhető nem volna, ezen 
kívül más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek stb. 
a legrem«-kebb dísze, anélkül, hogy legkevosebbb 
helyet is elfoglalna az egyébre használható részek
ből. Ez a legháladatosabb gyümölcs, mert minden 
évben terem.

Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas 
(bár mind kúszó természetű), mert nagyobbrésze, 
ha megnő is, termést nem hoz, ezért sokan nem 
értek el eredményt eddig Hol lugasnak alkalmas 
fajokat ültettek, azok bőven ellátják házukat az 
egész szőlőérés idején a legkitűnőbb muskatály és 
más édes szőlőkkel.

A fajok ismertetésére vonatkozó színes fény 
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg, aki címét egy levelezőlapon tudatja. 
Borfaju szölöoltványok is még nagy mennyiségben 
kaphatók leszállított árakon. Borok családi fogyasz
tásra .»() I. és feljebb olcsó árban és „Delawaro* 
sima, ültetéshez és ebből borminta.
Érmelléki első szölőoltványtelep Nagy-Kágya, Bihannegye.
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Jíorunk legnagyobb találmánya! Jehér • 

izzófényt előidéző 

EXCELSIOR.
Nagyobb világos ág és petróleum megtakarítás I!

Ungmegyében.

!

Használati utasítás.
Ha a lámpát megtisztítottuk, dobjunk két 
darabot a lámpa petróleumtartójába (na
gyobb lámpáknál 3 darabot), hol az Ex- 
celsior felolvad, — a felolvadt anyagot a 
lámpabél magába szívja és Itt—12 óra 
múlva a lámpa még egyszer oly világos, 
légszesz-izzófényhez hasonló lánggal ég.

: : 30 50 szíulék petróleum megtakarítás :
A fehér izzófényt előállító Excelsiornál a 
robbanás teljesen ki van zárva. — Ezen 
kétszeresnél is nagyobb fényerő addig tart, 
mint a használt lámpabél, amit 3 hónapra 

számíthatunk.
jRra darabonként 20 fillér

Kapható :

10 kr.
I
! GOLDSTEIN ADOLF üzletében
•••’ NAGYMIHÁLYON’•*: NAGYMIHÁLYON j***

• •••••••••••••••••••••••••••••• ®
Van szt i•. nőéin a n. közönség b. tudomá 

sára hozni, hogy h.-lyb. n 10 év óta fennálló 

fényképészeti ••• 
• ••• műtermemet 
Kossuth Lajos-utcába, a Takarékpénztár 
épületébe helyezi. in át azt a inai kor lég 
messzebbmenő igényeinek ne gfclelö- n rendeztem 
be. — Műtermem részén- sikerül*, egy «Isörangu 
tapasztalt munkaerőt megnyernem, melynek alkat 
mazása által jutottam azon kellemes helyzetbe, 
hogy az esetleges megrendeléseket a legpontosab 
bán, művészies kivitelben és legjutányosabban • sz 
közölhetem.

Készítek fényes és matt képeket a legki 
sebb nagyságtól életnagyságig és kívánatra eredeti 
színekben ; tájkép, alkalmi- -'•> társas-fel
vételek. semi-email k.-pek ékszerekbe, tény, 
képek üveg s porcellánra. diapositivek 
a legjutányosabban. Kívánatra árfelemelés né'.kii 
házhoz is megyek.

Midőn azon reménynek adok kifejezést, hogy 
a n. é. közönség b. bizalmával meg fog tisztelni, 
vagyok kiváló tisztelettel

íRosenberg Jíerman
fényképész.

Glaubersos. hideg, kénes, sós viz Gyomor- és majbetegek 
I — magyar Karlsbadja — ■ —

Fürdőidénv. május 15-töl szeptember 15-ig. 
I r. ..idény május 15-tól jun’us ho 15-ig l’tóidény: 
1 augusztus 16 tol szeptember 15-ig.

3<’", árengedmény a lakásoknál.
Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz, 

mint ivó gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor- 
és l». bajoki ál s alhaspatigásoknál, makacs sz.-k- 
rek''<léseknél enyhén, ohlóia^ hal, tnájbajoknál, epe- 
hóim k .-s epekövekre oldó'ag hat. Vértódulásoknál, 
- .dőlések, büdösek. gutaütési rohamoknál v.-rle- 
v.mó »g. fölszivólag hat, csuzos s kös - vényes bán 
talm iknál e kór .okozta . rjésj term ékekre, elrakó 

I dósokra az ízületekben, azok oldására es kiküszö 
í bö . >"ie hat. Kövérség, szívelhájasodas ellen, ezu 

korbetegséuéknél, v. s- bajosoknál úgy a cukor, mint 
fehérje kiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő, különféle izzadtnál) vokat, daga
natokat. Ízület- és vsonlbántalmakat kedvezően osz
latja. ( iöi vél vkóros daganatok, fekélyek ellen, méh 
és méh ko/.ötti izzadinányok. hashárb a izzadnia 
nvok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb ma
kacs. idült bőrbetegségek ellen bámulatos gyorsan 
hal. — Vasúti állomás az Alföld és Pest felöl |Ö 
vöknek Ungvar. a felvidék és illetve Kassa felől 

| jövőkn- K Nagymihaly, honnan kényelmes bérkocsi
kon 1 *‘s fél óra alatt elérhető

A viz otthon is sikerre, használható. Ara, egy 
nagy láda 40 üvegg. , 14 korona, egy kis láda 20 
üveggel 8 korona. A viz a V.Hilton szállítási ked
vezményben részesül. -Megrendelések és tudako
zódások’: Szobrancz fcjogyfürdo igazyatosaganak. 
Szobrancz gyógyfürdő . mzendok. Po^ta > távírda 
á lomás helyben. A fürdő igazgató orvosa dr. RllSSay 
Gábor Lajos. fürdóigazgatóság.

•••••••••••••••• 
••••••••••A REKLÁM •••••••»••

•••••••••••••••• j
• Állandó, észszerű és ügyes reklámozás • 
£ minden gyári, kereskedelmi, ipari válla- •
• latnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltető •
• eleme. — Hogyan, hol és m i k o r hir- •
• dethető a legsikeresebben, legjobban és •
• legolcsóbban, megtudható az •

i JRltalános [Tudósító j
• hirdetési osztályánál •
• tulajdonos LE0P0LD GYULA szerkesztő • 
! BUDAPEST. VII. kér. Erzsébet-korut 54. sz. •
• •
• ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki- J
• ismeretcsséggel, pontossággal és olcsón J
• eszközölnek hirdetéseket és reklámokat J
• az összes budapesti, vidéki és külföldi la- j
• pókban és naptárakban. j
• Költsegvetesek és tervezetek ingyen ! •

A »Pesti Napló« 

uj karácsonyi ajándéka.

.Pesti 
dékát

mustéi i

Festőművészek
mely ot

di>/.müvei : a Modern

Modern Magyar

a czim. az uj kiadványunknak,
r.»n.’>. évi karácsonyi ajándékul szántunk

Ez uj ajándék müvünkt. előfizetőinknek
s kiegészítő része lesz anoha folytatása

Magyar Festőművészet Albuma-nak. még 
is mint teljesen önálló mii gyönyörű fog
lalatja b sz a modern magyar festőművészet 
remekeinek. Eddigi karácsonyi ajándé
kaink is a magyar irodalmat és magyar 
művészetet szolgálták, nagyszabású s nagy 
értékű diszmüvek százezernyi példányaival 
trrjoztve el a magyar költészet <■> festő
művészet nagyjainak alkotásait. A rmiek 
müvek e díszes sorozatát folytatja must a

Napló és minden ddigi aján
tulszárn való
Magyar Festömüvészek-kel. 
nagyszabású festményt szem. IliinkÖtven

ki a modern magyar festők alkotásaiból.
kivitelű mülapokon ('nagyrészt

gyönyörű, több színnyomású képekben. 
Ezenkívül ... fogjuk mutatni « műben 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. 
Ezt az uj, páratlan diszii ajándékot meg 
kapja karácsonyra állandó előfizetőinkül! 
kívül minden uj előfizető is, aki mostantól 
kezdv.. egy évre megszakítás nélkül a 
Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés fél és 
negyedév, nkint, sőt havonta is eszközölhető. 
Előfizetési ár: egy évre 26 kor. félévre 14 
kor. negyedévre 7 kor. egy hóra 2 kor. 
40 f. Mutatványszámot szives, n küldünk.
Tiszt, lett, I ; a Pesti Napló kiadóhivatala.

Kiérj ©xx 

egészen ingyen 
zomanezozott edeny kepes árjegyzéket, 

l’róbarcndclmény : 6 fazék és 6 lábas külön
féle nagyságban, összesen 12 drb 1 frt 75 kr.; 
6 egész nagy főzőfazék és 6 egész nagy főző
lábos, összesen 12 drb 3 frt 50 krajcár és egy 
teljes zománcozott mosdókészlet, mely áll: la
vór, vizesveder, mosdókanna, éjjeli, szappantartó 
és fogkefetartó, összesen 6 darab 2 frt 50 kr. 
csak én szállíthatok; ingyen csomagolás után

vétel mellett.
KOHN. gyári raktar, Budapest, Csengery-utca 51, 
Sürgönyeim : Kohn, edénygyári raktár, Budapest.

A jelenkor legjobb tetőfedési anyaga —

ETERNIT PALA
Vezérképviselő :

BRÜGLER LAJOS NAGYMIHALY.

I
í
I
í
I
I
I
I
I
{ . . . _______________
I Minden kártékony végvidéktől teljesen ment.

] Mindenütt kapható!
I A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogv minden darab 

szappan a •SCI1ICHT. névvel és fenti védjegvek egyikével 
legyen ellátva.

Schicht-szappan
V E D J E G Y E K * *

-Szarvas vagy ..Kulcs"vagy

a legjobb, legkiadó 
. sabb és azért a 
j legolcsóbb szappan

Nyom. Laudtsmaa B, könyvcyomdájábau
—x>


