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Hazafiság.
A politika mezején fenséges, lelkes harc 

folyik. Két tábor küzd egymással egy jelszó 
alatt: A magyar nemzet, a magyar linzit bol
dogságáért. Mintha a nemzeti géniusz kü
lönösebben felgerjesztette volna a lelkekben 
a hazafiság tiizét, oly lelkes, oly heves a harc.

Nem kenyerünk a politika, nem kutat
juk, hogy a küzdő felek közül, melyiknél 
van az igazság, csupán örülünk és egyide
jűleg szomorkodunk a jelenség felett.

Örülünk, mert látjuk a nemzeti önér
zet hatalmas felbuzdulását s a vágynak erős 
fölgerjedését arra, hogy nemzetünk nagygyá, 
erőssé, boldoggá legyen; és szomorkodunk, 
mert azt tapasztaljuk, hogy a tűz, amely a 
politika mezején oly magasan lángol, a nem
zeti élet más terére nem csap át.

Avagy csak a politika az egyedül üd
vözítő tér, a melyen a nemzeti ügyet szol
gálni lehet ?

Nem! Arra a közélet minden tevé
kenysége alkalmas. És csak akkor lehet va
lamely nemzeti küzdelemnek sikere, ha a 
nemzeti élet minden tényezője, saját hatás
körében, alkalma, módja és eszközei szerint, 
az eszmétől lelkesülten, a célt mindig maga 
előtt tartva, következetesen, kitartóan dol
gozik annak érdekében.

Váljon a társadalom szorosabban a mi 
városunk s vármegyénk társadalma teljesiti 
e kötelességét arra nézve, hogy a nemzet 
s a haza ereje, boldogsága gyarapodjék?

T A R C Z A.
Memento.*)

Mint fáradt madár őszi éjjelen 
Messzire száll a szellő szárnyain 
S lankadt erővel, szárnyaszegetten 
Hull alá kéklő hegyek árnyain, 
Hívja az erdő, oly édes a csáb, 
De messze néz: csak tovább, csak tovább. .

ügy száll merengő képzetem hozzád . . . 
Látja a völgyet s rózsás ligetét, 
Hová mámoros csók mézét hozód, 
Mit sokszor loptam, — nézve szerteszét . . . 
Levél sem rezzen, szellő sem lebben : 
Oh, a mennyország — csókfergetegben !!...

Lesz-e még tavasz, fakad-e virág 
Bózsaligetünk ringó ágain, 
Midőn napfényben fürdik a világ 
S harmat játszik a virág szirmain ? 
Vagy mint orkán a tenger szirtfokán 
Szivünk örökké háborog talán!?...

A C*vt DrXKÓ.

Nyaralás után.
A wEelx'>-Zempléii“ eredeti tárcája. - 
Kedves barátom!

Jaj Istenem, ha a mama tudná, hogy én 
most magának levelet Írok. De hát nem tudok 
a kérésének ellenállni; aztán úgyis azt mondja 
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Bizony nem I
A nemzeti vagyon gyarapítására, a ma

gyar faj védelmére, a nemzeti kultúra és 
nyelv terjesztésére mit teszünk ? Semmit, 
vagy keveset. Egyesek talán igen, de tö
mörülve nem.

Pedig minő szép tér kínálkoznék a ma
gyar ipar, kereskedelem védelme érdekében. 
De kevesen törődnek azzal, honnan szer
zett, minő portékát vásárolnak ; mikor még 
a hatóságok között is akad olyan, amelyik 
idegen gyártmányú papíron, idegen gyárt
mányú tollal, irónnal, tintával ír, holott ezek 
Magyarországon is készülnek kifogástalan 
minőségben.

Mi kellene hozzá, hogy csak magyar 
ipartermékeket fogyasszunk ? Semmi, csak 
igaz, benső meggyőződésből való lelkese
dés és némi nagyzási hóbortnak, majom- 
kodási szeretetnek elhagyása.

Az volna a magyar társadalomnak leg
fontosabb, legszebb és legkönnyeboen vég
rehajtható kötelessége, hogy a magyar ter
mékek pártolása s az idegennek minden le
hető terén való mellőzése által a nemzeti 
vagyon s az ebben rejlő nemzeti erő gya
rapodását előmozdítsa. Szervezkedni kellene 
e cél érdekében a hazafias elemeknek az 
egész vonalon s minden rétegben.

E mozgalomtól azonban némák még 
berkeink.

És mit teszünk a magyar faj védel
mére?. Keveset vagy semmit, hagyjuk őket 
Amerikába vándorolni és helyettük enged

maga, hogy ez csak amolyan irodalmi levele
zés. Fiát Írok.

Tudja, ahogy a múlt héten megjöttünk 
Bániról, a nyaralásból, hát annyi dolgunk volt 
a lakással, hogy még most is alig lélekzem. A 
fejem is fáj a sok szellőztetéstől s váltig erős
ködöm a mamának, hogy migrainom van.

— Na persze — mondja a mama — most 
jövünk faluról és fejfájásról panaszkodik a kis
asszony. Szégvelheti magát.

llát az igaz, hogy megerősödtem a nyá
ron. Es meg is nőttem. Epén tizenhárom milli
métert. A mama nem akarja hinni, hogy rövi
dek a ruháim.

Ad vocem ruha! Ma délelőtt a mamával 
kiszaladtunk egv kicsit a Kossuth Lajos utcába. 
Na tudja, majdhogv össze nem estem. Négy 
hónap alatt ennyi ideig voltunk lírádon ; ugv-e 
hosszú nyaralás? Ilát négy hónap alatt kép
zelje barátom, úgy megváltozott a divat, hogy 
én szaladni akartam a múzeumba, hogy tegye
nek spirituszba. A mama persze összcszidott, 
hogy mit léháskodom, de láttam, hogy őt is 
bosszantja ez a metamorfózis, hogy a Jóska sza
vaival éljek.

Ezek a szörnyű fodros ruhák — brr! Me
gyünk a Koronaherceg-utcába, hát ott is ugyan- 
ilv toilettek; a Váci-utcában pláne még a szi
liek is olyan szecessziósak. Mert szecesszió ez, 
barátom, csupa szecesszió! Minálunk lírádon 
ugyan nekimenne a bivaly, de hát ez az Ízlés 
dolga. De gustibus! hogy újra idézzem a klasz- 
szikusokat.

jük bejönni az Oroszországból kiűzött söp
redék népet.

A fővárosi lapok nemrégiben rámutat
tak arra a veszedelemre, amely az orosz
országi mozgalmak hatása alatt hazánk felé 
megindult népvándorlásból származhatik.Vál
jon e veszedelem elhárítására végvárme
gyénkben vagy városunkban tett-e valamit 
a hatóság ? Vagy a nagyközönség bejelenti 
e a bejött idegeneket? Pedig ezt nemcsak 
a hazafiság, hanem az 1903. V. te. is kö
veteli.

A magyar kultúra, a magyar szó ural
mát kifejező törekvések mennyiben erős- 
bödtek? Semmi változási

idegen szó, idegen beszéd folyik még 
mindig ott is. ahol teljesen fölösleges. Az 
idegen nyelvű feliratok közül sem tüntetett 
még el egyet is a nemzeti felbuzdulás.

Utcán, családokban oly közönyösen 
közönséges az idegen szó, sőt némely temp
lomban is hallunk még idegen nyelvű pré
dikációt, holott ott is, itt is már jól értik 
a hazai nyelvet, a magyart.

Váljon e jelenségek bizonyitják-e az 
erős magyar nemzeti érzés és törekvés ál
talános felbuzdulását?

Csak dikciózunk, de cselekedni nem 
merünk. Félünk, hogy ha nemzeti szem
pontból valami olyasra határozzuk el ma
gunkat, ami a magyarságot itt előbbre he
lyezze az idegennél, sőt kiküszöbölje a tel
jesen fölösleges, vagy káros idegent, ránk 
fogják, hogy szovinisták, türelmetlenek va-

nagy állítattál, miköz- 
— maga nagyon bril-

mondom erre én ájta- 
majd megpukkadtam,

I

— Na, mondtam a mamának, akár ki se 
bújjunk a lakásunkból, amig a szabónőnk nem 
rendezi a viszonyokat.

A mamát láthatólag igen bántotta a ruha- 
studiumok ez eredménye, én azonban, hogv 
őszinte legyek, nagyon raegörvendtem neki. I j 
ruhát kell csináltatni s most már sikerülni fog 
valahogyan egy pár ujjhossznyit hozzá alkud
nom a ruha-al|hoz.

Igaz, a 111a déli korzón a ruha-studiumok 
közepeit egyszerre csak elénk termett a kis 
Károly, a .marna kedvencet tudja.

— Na — mondja 
ben mttértően fixirozott 
bilisül fest Janka.

— Hjah, Brád I — 
tos szemforgatással és 
mikor láttam, hogy a mama minden csomagot, 
amit összevásároltunk, a Károlyka nyakába rak.

Hanem annyit emlegettem már magának 
Brádot, kedves barátom, kell valamit Írnom róla. 
Brád fekszik az északi szélesség . . . azaz, hogy 
ezt nem tudom egész pontosan. Szóval Brád 
fekszik valahol. De szép fekvése van. Nagy he
gyek tövén, a Kőrös völgyén, csomó erdő kö
zött, szóval igen brilánsul fest, amint Károlyka 
mondaná.

Négy hónap alatt, kérdezi maga, mit tud
tam én csinálni lírádon? Hát ittam harmatot, 
mosdottam virágillattal és fürödtem napsugár
ban. Tetszik igy ? Vagy talán igen költői.

Hát volt egy nagy szalmakalapom, azt tele 
tűzdeltem pipacsvirággal, aztán nyakamba ke-

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



gyünk, ez pedig szégyen. Szovinistának lenni 
pedig abban az értelemben, hogy a ma
gunkét védjük, minden idegennek elébe he
lyezzük, élei szükség; és hogy kifejezést ad
junk annak, hogy e föld Magyarország, a 
melyben a magyar nemzet a gazda s a ma
gyar szó az ur, ez pedig kötelesség.

Várjuk, hogy mikor indul meg már 
társadalmunk a nemzeti érdek hathatósabb 
munkálásának utján. Várjuk a kezdeményező 
lépést. Várjuk a lelkes hazafiakat, akik a 
nemzeti ipar védelmére, a nemzeti kultúra, 
a nemzeti nyelv terjesztésére tömörülni szó
lítsák fel a társadalmat.

Szóval, keresünk olyan igaz hazafiakat, 
akik nemcsak akkor magyarok, mikor haza
adta jogokat élvezni alkalmuk van, hanem 
akkor is, mikor a nemzet boldogulása, a 
nemzeti nyelv uralma és méltósága érde
kében cselekedni kell.

Váljon akad-e sok ilyen közöttünk?
Hisszük, hogy akad! G.

VEGYES HÍREK.
— 17 közigazgatási gyakornok. Zom 

bory Géza közigazgatási gyakornokot Zemplén 
vármegye alispánja a nagymibályi járásba osztotta 
be szolgálattételre.

— Anyakönyvi kinevezések. A m. kir. 
belügyminiszter Molnár Vilmos körjegyzőt a lácai, 
Kandó Ferenc segédjegyzőt az ujpataki anyakönyv
vezetői kerületbe anyakönyv vezetőkké, Kiss Jenő 
segédjegyzőt pedig a mezőlaborci anyakönyvi ke
rületbe anyakónyvvezetó helyettessé nevezte ki.

— Andrássy Gyula a tüzkárosultak- 
nak. Gróf Andrássy Gyula a tőketerebesi tüz- 
károsultaknak 1000 kor.-t küldött. Az adományt 
hétfőn osztotta ki a községi jegyző a károsultak 
közt. A község elöljárósága meleg hangú átiratban 
mondott köszönetét az adományért.

— Halálozás. Zsarnói Zsarnay Lajos ügy 
véd, Zemplénvármegye bizottsági tagja hosszas szén 
védés után Budaiokon e hó 24-én életének 51 ik 
évében jobblétre szenderült.

— Királyi adomány. Őfelsége a király 
a kozmái r. k. hitközségnek 800 korun a segélyt 
adományozott.

— Hadkötelezettség és az aratás, a 
m. k. honvédelmi miniszter valamennyi törvény 
hatósággal leiratot közölt, mely szerint azokat a 
póttartalékosokat, kiket 28 napi fegyvergyakorlatra 
hívták be a honvédelmi és közöshadseregbeli had- 

ritettem a rétet, az erdőt és versenyt énekel
tem a madarakkal s versenyt szaladtam a szél
lel. Szóval pompásan mulattam. Aztán ettem, 
mint a farkas. De nem harmatot.

Most persze maga gúnyosan mosolyog. Na, 
ne is tagadja; kikacag, hagy milyen falusi liba 
lettem. Hát nincs igaza, csak azért is. Mulattam 
máskép is, valóságos tisztek kurizáltak nekem, 
három hadnagy, két főhadnagy és egy fél őr
nagy. Az őrnagy tudniillik nyugalmazott volt. 
Ma nem is zavarta a nyugalmamat. Hanem a 
hadnagyok s a főhadnagyok! Nagyszerű fiuk! 
Igazán lelkesedtem értük. Mondtam is a ma
mának, de neki éppenséggel nincs érzéke az 
ilyesmi iránt. Leszidott.

Zuárd, Viktor, Elemér, Gáspár, Tóni. Így 
hitták őket. Szegények olyan porosak voltak, 
mikor, megismerkedtünk. Nagy hadgyakorlatoz
tak és Brádra szállásolták he őket két hétre. 
Na, volt is mulatság! Minden éjszaka éjjeli ze
nét kaptam.

Tudja maga mi az éjjeli zene? Ha nem 
tudja, fogadja mélységes megvetésemet. Hát le
irom . . .

A hold ezüstösen világit le a dermedten 
alvó tájra. Egyszer csak halkan, mélabusan fel
sír egy hegedű valahol. Egy szál csak, bará
tom, egy szál. Hanem ez aztán úgy sir, hogy 
minden élő lény könnyezni kezd bele. A tyúk
ketrecben a tvukok, kakasok kórusban kezdik 
kisérni a hegedű sírását. A kerítések mögül 
gyanús mormogás hallatszik. Ebben a pillanat

kiegészítő parancsnokságok, ha az aratásra való 
hivatkozással ott jelentkeznek, az aratás tartamára 
a fegyvergyakorlat alól felmentik.

— Eljegyzés. Kállai Mártou márki lakos 
eljegyezte Nyírbátoron Schvarcz Juliska kisasz 
szunyt, Schvarcz Miksa nyírbátori lakos leányát.

— Személyi hir. Dr. Gittek Samu Bártfá 
ró| a mai napon visszaérkezeti és megkezdte or
vosi rendeléseit.

— Tüzörség A nagymihályi önkéntes tűz 
olló egyesület parancsnoksága tekintettel arra, hogy 
a behordott túlsók takarmány folytán a város tűz 
rendészeti szempontból a rendesnél nagyobb mér
tékben van veszélyeztetve, f. hó 27 élői kezdve 
minden éjjelre 1 altiszt és 3 tűzoltóból álló ké 
szültség felállítását rendelte el, mely készültség esti 
9 órától hajnali 3 óráig a városházán fog tartóz 
kodni, hogy' szükség esetén azonnal a vész sziu 
helyére vonulhasson.

— Győgyszertár-áthelyelyezés. SMösi 
Sándor gyógyszerész az őszszel az újonnan épült 
Goldstein és Eichenbaum féle házba helyezi át pa 
tikáját.

— Renoválás és építkezés. Gittek Mór 
és Löfjicr Noa helybeli kereskedők Kossuth Lajos 
utcai házaikat a modern igényeknek megfelelően 
átalakították, üdvös példaadásul azoknak, kik még 
mindig vonakodnak repedező rozoga épületeiket 
összhangba hozni a város szépészeti érdekeivel. 
A (ioldatéin é.s Eichenbaum-féle emeletes ház már 
tető alá került. Már most is megállapíthatjuk, hogy 
e nagyobbszabásu épület a város nem csekély di 
széül fog szolgálni.

— A színtársulat távozása Az itt mű 
ködő Szabadhegyi féle színtársulat Gálszécsre tá 
vozott s valószínűleg már vasárnap megkezdi ott 
előadásait.

— Az ungvölgyí vasút a Már. keze
lésében. F. évi augusztus hó < Lejével feloszlik az 
ungvölgyi vasul üzletvezetősége s az Ungvár— 
Nagybereznai vonalat a m. kit. államvasut veszi 
kezelés alá s igy a vasút felügyelősége, tisztjei, 
alkalmazottjai, jelvényei slb. államvasuti jel.eget 
vesznek föl.

— Meghi ró. A Felvidéki Magyar Közmű ! 
velüdési Egyesület 1905. évi augusztus l.ó 23-án 
délelőtt 11 órakor Árvaváralja várában tartja in. g 
XX111. évi rendes közgyűlését, amelyre az egye 
siih-t összes alapító, örökös, rendes és pártoló tag
jait tisztelettel meghívja az elnökség.

— Elítélt kivándorlási ügynök. Fenn- 
mán Hermán fogási (zavadkai) lakos kivándorlás 
nak engedély nélkül való közvetítése miatt a m. 
kir. belügyminiszter, mint 111 ad fokú hatóság ál 
tál két hónapi elzárásra és 1100 korona pénzbün
tetésben marasztaltaiott.

bán belezug a hegedű-szólamba a brács duru- 
zsolása, a nagybőgő horkolása, ekkor aztán a 
mormogás ugatásba megy át, majd üvöltésben 
fejeződik be. A kutyák osztoznak a gyönyörű
ségben.

Ebbe az elringató szimfóniába végűi pe
dig beleszól egy borízű hang és azt sirja a 
nótával :

Ha elmegyek kis angyalom messzire, 
Jutok-e majd néha-néha eszedbe?
Na bál, ha mást igen, de ezeket az éjsza

kákat igazán nem lehet elfelejteni. Az utolsó | 
éjszakán — már mint a tisztek utolsó éjszaká
ján — Zuárd adta az éjjeli zenét. Nagy keser
vesen neki támaszkodott egy akácfának és on
nan dirigálta a cigányokat.

A többiek pedig táncoltak a szomorú nó
tára. ügy gondolom, egy kicsit be voltak csípve. 
Tóni járta a legkeservesebben. Andalgón, ér
zéssel táncolt s egyszer csak zsupsz! beleesett 
a kút mellett a pocsolyába.

Ilahaha! Azt kellett volna látni. Juj, de 
jól festett. Annyit kacagtam akkor éjszaka, hogy 
fájt a fejem. Szegény Tóni! Meghallott < a ka
cagásomat a malőr pillanatában, mert másnap 
nem jött el búcsúzni. Kimentette magát. Na, 
de igazán briliánsul festett.

Amelyhez hasonló jókat — hogy újra a 
klasszikusokat citáljam — magának is kivan

kis barátnője : Janka.
Pakol. Jó.séf.

— Gyümölcs-piac. Helybeli piacunkon a 
gyümölcs árak szokatlanul nagyok, ami abban leli 
magyarázati1, hogy a kofa nénikék valóságos kar 
telit kötöttek — a közönség bőrére. S amellett, 
borsos áron fizetjük meg a silány portékát, ráadá
sul még egy kis dikciót kapunk, hogy a jósaivü 
eladó tulajdonképen még rá is fizet a sejtre. A 
dolog a fenti körülményben leli magyarázatát, mert 
az árak valamennyi gyümölcsösnél hajszálnyi pun 
tosságig egyeznek. Hja, e modern szel'em .' Mel 
lesleg megjegyezzük, hogy nem ártana, ha a rend 
őrség egy kis kémszemlét tartana a rothadt gyű 
mölcsök elkobzása céljából.

— Halálos végéi szerencsétlenség. Tra
gikus eset történt f. hó 22 én szombaton László
méról!. Ugyanis Szemere László két társával Nyit 
r"Í György és Virág Gézával kimentek a mezőre, 
hogy magokat a céllövészetben gyakorolják s amint 
Szemere elsütötte éles töltényekkel megtöltött fegy
verét, a közel 150 lépésnyire levő Tkact Ilona a 
golyótól találva eszméletlenül terült el a földöu s 
nyomban meghalt. Tkacs Ilona 2 gyermeket és 
Amerikában levő férjet hagyott hátra. A vizsgála
tot megindították.

— Egö vonat. E hó 24-én délután Sátor 
aljaujhelyból Szerencsre közlokedő személyvouat, 
amint a pályaudvarra beért, a lokomotivhoz köz
vetlenül csatolt egyik 111 ik osztályú kocsi födele 
lángbaborult, melyet a személyzet a szerencsi pá 
ly au d varon azonnal eloltott. A tűz minden valószi 
nüség szerint a lokoinotivtól származhatott, mely 
a vonat gyorsasága által útközben élesztődön.

— A piaci uzsora ellen. Több város pa 
nasza folytan a m. kir. belügyminiszter rendeletet 
bocsájtott ki valamennyi törvényhatósághoz az or 
szágszerte tapasztalható tulmagas piaci árak miatt, 
melyek nemcsak a megélhetést nehezítik meg, ha
nem a szegényebb sorsú munkásnép soraiban egye
nesen elkeseredést keltenek. A belügyminiszteri 
rendelet szerint utasittalnak az illetékes rendőrha
tóságok, hogy a helyi viszonyoknak megfelelően 
dolgozzanak ki egy piaci tarifát, melynél többül 
az elárusítók nem követelhetnek es melynek át
hágása szigorúan büntetendő. A piaci árak meg 
állapításánál mérvadó tényezőknek tekintendők a 
termelőknek fizetett árak s ehhez hozzászámítandó 
az elárusítók bizonyos hányadokban követelhető 
haszna, tekintetbe véve az illető élelmicikk kon- 
zuinját is.

— A var annál önkéntes tűzoltó tes
tét tét által julius 23 án rendezett nyári táncmu
latságon, mely úgy erkölcsileg, mint anyagilag fé
nyesen sikerült, bevétel volt 460 K 40 f., kiadás 
volt 199 K 17 f., tiszta jövedelem 261 K 23 till. 
Ez alkalommal a jótékonycélra felülfizettek : Dr. 
Csőké József 18 K, W« mer Gyula 1 7 K, Maiidéi 
Rudolf, Záhr és Szakináry (Kassa) 10—10 K, Dr. 
Török Vilmos 8 K. Hedanek Lajos 7 K, Strasser 
Antal, Tibin István, Gaál Sándor, Frank Henrik 
és Fiai (Linz), Steiner Józs« f, Dr. Kasztriner 
László 5 — 5 K, Takács István 4 kor., ifj. Hobek 
János, Bodor Gábor, Knyazoviczky János, Peresz 
lényi István, Budák Adátn, Weiszberg Márk, Ma 
jercsin Mihály, Szendéi Lipól, Szalay János 3—3 
K, Kraeiner Sándor, Szemán János, S/.kiba Vince, 
Wachsiuan Henrik, Kubik József, Matuscsák Já 
nos (Jánosvölgye), Ruttkay Árpád, Balázs János, 
Szabó Lajos, Kosénberg Márton, Tóth Bertalan, 
Lichli nstein Hermán, lslvánkó L ijos, Slrompf Pál, 
Kinelsky Ferencz, Hamura Mihály, Rosenblüih 
Sándor, Pilissy Béla 2—2 K, Andreánszky Jenő, 
Sugár Mór, Hajdú Mihály 1 — 1 K, Molnár .János 
40 fillér, — kiknek ezúton mond az önkéntes tűz 
oltó testület hálás köszönetét. — Révész Mór főpa
rancsnok, Klauser Emil pénztárnok.

— Pályázati felhívás. A siketnémák bu 
dapesti állami intézetének első osztályaiba a l« g 
közeit bbi tanévre 30 uj növendék fog felvétetni. 
Ezen kívül felvételt nyernek a megfelelő felsőbb 
osztályokba oly siketnémák is, kik eddig valamely 
vidéki intézetben tanultak ugyan, de akiknek szü
lői időközben a székesfővárosba, vagy annak kör
nyékére költöztek. Végül felvétetnek a felsőbb 
osztályokba olyan gyermekek is, akik népiskolai 
tanulmányaik közben siketültek meg és akik az 
intézetben a beszédnek a szájról való leolvasásút 
tanulják mog és oz utón elemi ismereteiket kiegé
szítik. Első sorban a Budapesten s az annak kör
nyékén levő községekben lakó siketnémák vétet



nek ugyan fel, de másodsorban felvételt nyernek 
az ország bármely helyéről folyamodó olyan siket
némák is, akik az évi 200 K eltartási költséget 
egészben vagy legalább részben biztosítani képe 
sek. A felvétel a folyamodványok beérkezésének 
sorrendjében fog eszközöltetni ; miért is indokolt, 
hogy a szülök mielőbb küldjék be Kérvényeiket. 
Pályázati határidő julius 30. Részletes tájékozta 
tást és felvételi nyomtatványokat az érdeklődők
nek díjtalanul küld az intézet igazgatósága. (Bu 
dapest, Vili. Mosonyi utca 8.) Megjegyeztetik, hogy 
az intézet 8 évfolyamú.

— Az egésztég elóniozdltána 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 Kathreiner féle Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóltevö 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ér
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind
azok, akik a Kathreiner 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
dezett háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiány vznának. (’sakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner féle Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt por 
költ terméket, s nézzünk különösen arra, hogy a 
„Kathreiner* névvel ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

— Mint minden évben, úgy az idén is 
nagyértékü karácsonyi ajándékkal fogja megle pni 
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 évről-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* cimii 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 minden előfizetője, 
aki addig legalább egy félévet befizetett és egy 
további félévi előfizetésre magát kötelezte. Mutat
ványszámol szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI. Andrássy ut 27.

— Öt lap havi egy koronáért. Szén 
zációs újítást léptetett életbe a „Kurucz Újság* 
cimü fővárosi napilap. A Kurucz Újság, mely a 
legradikálisabb nemzeti politikát követi és amely 
nek vezércikkeit a függetlenségi és 48 as párt ki
tűnőségei Írják, junius hó 1 tői naponkint 8 —12 
oldal terjedelemben jelenik meg Szeredai L*ó fő 
szerkesztő vezetése alatt. A Kurucz Újság előfize 
tési ára mindössze havi egy korona. Minden elő 
fizető rendkívüli kedvezményekben részesül, ami 
nőket még napilap nem nyújtott. Az állandóan két 
érdekfeszitő regényt közlő, kitünően szerkesztett 
Kurucz Újságon kiviil megkapják az előfizetők 
minden hét vasárnapján a „Gyermekvilág* cimü, 
tartalmas és gazdagon illusztrált folyóiratot; min 
(len hó 1 én és 15 én a „Mezőgazda” cimü szak 
lapot; minden hó 10 én a „Budapesti Divat” cimü 
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 Kurucz 
Újság előfizetési ára egy hóra egy korona, mely 
összeg legcélszerűbb* n postautalványnyal küldhető 
be a kiadóhivatalhoz, Budapest, VI. O utca 12.

SZÍNHÁZ.

Csütörtökön a Napfogyatkozás került színre 
jó előadásban, mi főleg Képes Laura és llajagos 
buzgólkodásának tudható be. Pénteken Tóth Ede 
örökbecsű népszínművében, a Toloncban gyönyör 
ködhettünk jól összetanult interpretatioban. Percei 
művészi érzékkel töltötte be szerepét, Bodroghy 
most is bebizonyította, hogy a társulat elsőrangú 
ereje. Különben valamennyien méltóan állották meg 
helyüket, csak Sarkady folytonos kacérkodása a 
sugólyukkal keltett komikus hatást. Szombaton a 
Dancigi hercegnő ment Jeszenszky jutalomjátékául 
telt ház előtt. A főszerepeket méltóan töltötték bo 
Képes és Jeszenszky. Vasárnap délután a János 

vitézt adták zónaelőadásban, este Egy görbe nap 
cimü bohózat nevettette meg a közönséget. Kovács 
Sanyarú Vendelje a legjobb volt, amit tőle láttunk 
és nem vallott volna szégyent vele bármelyik szín
padon. A hétfői szünet után viszontláttuk zóna 
előadásban Sulainithot. Szerdán Sardou ötletes vig- 
játéka A csapodár került színre igen jó előadás 
bán. A legjobban tolmácsolták szerepüket Szabad 
hegyi, Erdélyi, Bodroghy és Kovács. Csütörtökön 
bucsuelöadásul Forgószél kisasszonyt adták Barnái 
Ödön és Tomko Gyula közreműködésével. Szele
püket meglepő ügyességgel töltötték be és bébi 
zonyitották rátermettségüket. A közönség nem győ 
zött tetszésének kifejezést adni. Végűi még pálcát 
kell tömünk azon patrialchalis fraternizálás fölött, 
mely az utóbbi napokban a színpadon végbement, 
mert ez egyrészt udvariatlanság a közönség iránt, 
másrészt azt mutatja, hogy nincs meg a keliö fe 
gyelem, mi elmaradhatatlan föltétele a sikernek.

^Előfizetési fellxi-vás.
Július 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 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren
det tarthassunk.

A „Felsó-Zemplen" kiadóhivatala.

Felelős .szerkesztő : Dr. Kállai József.
Főmunkatárs : Aczél Dezső.

Hirdetések
Szobránczi takarékpénztár Jjtészv. Járs.

Van szerencsénk t. részvényeseinket fel
hívni, hogy alapszabályaink 8. §-a értelmében 
az ott jelzett joghátrányok terhe mellett III. 
részlet fejében további L’O" ,,-ot vagyis részvé- 
nyenkint 40 koronát legkésőbb f. é. augusztus 
hó 1-ig pénztárunknál befizetni szíveskedjenek.

Szobránczi Takarékpénztár Részvénytársaság.

Eladó
I nagy valódi Wertheim-szekrény 
és több bútor. Czim a kiadóban.

I

A POLGÁR
POLITIKAI NAPILAP.

Főszerkesztő: Dr. VAZSONYI VILMOS 
országgyűlési képviselő.

Megjelenik minden nap reggel legalább 
16 oldal terjedelemben.

Egyes szám ara 2 krajezár (4 fillér).

A POLGÁR a legolcsóbb, igazi ra 
dikális, szókimondó, irodalmi színvona
lon álló és tartalmas újság, mely teljes 
kimerítő krónikáját adja a napnak. — 
Politikai cikkeit />?•. Vdzsonyi Vilmos, 
ifj. Ábrányi Kornél, Benedek János stb. 
Írják. Tárcarovatában elsőrangú hazai 
és külföldi elbeszélőink novelláit találja 
az olvasó. Tar* alma élénk s tarka. Hírei 
és tudósításai megbízhatók s kimeritöek. 
„A Polgár* fölöslegessé teszi minden 
más lap olvasását.

-■-t-j:- Előfizetési ára!

Egy évre 16 korona, félévre 8 korona, 
negyedévre 4 kor., egy hóra I K 40 f.

Szerkesztőség és kiadóhivatal :

Budapest, VI. Eötvös-utcza 37.
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Llzletmegnyitás.
Van szerencséin a n. é. közönség 

szives tudomására hozni, hogy Nagymi- 
hályban a Marmorstein-félé házban 

fűszer-, csemege- és díszmű
áru üzletet nyitottam.
E téren szerzett sok évi tapaszta

lataim és jelenlegi összeköttetéseimnél 
fogva azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy a t. vevőközönség minden igényei
nek megfelelhetek.

Midőn e körülményre b. figyelmét 
felhívom, előre is biztosíthatom, hogy 
pontos és jutányos kiszolgálás által is 
igyekezni fogok t. vevőközönségem meg
elégedését minden tekintetben kiérde
melni.

Kiváló tisztelettel
BJLLÁ.ZS L^AJOS 

fűszer-, csemege- és diszmü-áru kereskedő 

NAGYMIHÁLY.

1

ONUSKA P. ANDOR
asztalos mester

Nagymihály, Rákóczy-utca 22. sz.
•

Vau szerencsém a nagyérdemű kö
zönségei értesíteni, hogy Nagymihályon 
a Rákóczy-utca 22. szám alatt

asztalos-műhelyt
nyitottam. — Elvállalok minden e szak
mába vágó munkát. Különös specialitá
som : boltberendezés és jégszekrény
munkák. Kívánatra terveket díjtalanul 
készítek. — Magam a nagyérdemű kö
zönség b. pártfogásába ajánlva vagyok 

Tisztelettel

Onuska P. Andor
asztalos ra.

*

ISZÁKOSSÁG NINCS TÖBBÉ!
Kívánatra bárkinek bérmentesen 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 szóbeszéde a tar
tózkodásról, mert csodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
desen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaráut, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető mégcsak nem 
is sejti, mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit béki- 
tette 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 dij és költség 
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződbe** 
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész
ségre teljesen ártalmatlan.
Ingyen próba 497. sz.

Vágja ki ezen szelvényt 
és küldje még ma az inté
zetnek. Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
nientesitendők).

COZA INSTITUTE
(D.pt 497.)

63, Chanoery Lan*. 
London, Anglia.
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Jforunk legnagyobb találmánya! ?ehér $ 

izzófényt előidéző •

EXCELSIOR.
Nagyobb Yítágossá^ és petróleum megtakarítás!!

Használati utasítás.
Ha a lámpát megtisztítottuk, dobjunk két 
darabot a lámpa petróleumtartójába (na
gyobb lámpáknál 3 darabot), bol az Ex- 
celsior felolvad, — a felolvadt anyagot a 
lámpabél magába szívja és 10—12 óra 
múlva a lámpa még egyszer oh világos, 
légszesz-izzófényhez hasonló lánggal ég.

: 30 -50 stáialék petróleum megtakarítás :
' ' A fehér izzófényt előállító Excelsiornál a 

robbanás teljesen ki van zárva. — Ezen
• kétszeresnél is nagyobb fényerő addig tart, 
j mint a használt lámpabél, amit 3 hónapra

e számíthatunk. ;
i I jíra darabonként 20 fillér 10 kr. ■
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Kapható :

G0LDSTEIN ADOLF üzletében :

NAGYMIHÁLYON

II1I
II !

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomá 
sára hozni, hogy helyben 10 év óta fennálló 

fényképészeti • •• 
• ••• műtermemet 
Kossuth Lajos-utcába, a Takarékpénztár 
épületébe helyeztem át és azt a inai kor Ivg 
messzebbmenő igényeinek megfelelően rendeztem 
be. — Műtermem részére sikerült egy elsőrangú 
tapasztalt munkaerőt megnyernem, melynek alkal 
mazása által jutottam azon kellemes helyzetbe, 
hogy az esetleges megrendeléseket a legpontosab 
bán, művészies kivitelben és legjutányosabban esz 
közölhetem.

Készítek fényes és matt képeket a legki 
sebb nagyságtól életnagyságig és kívánatra eredt ti 
színekben ; tájkép, alkalmi- és társas-fel
vételek, semi-email képek ékszerekbe, fény
képek üveg és porcellánra. diapositivek 
a legjutányosabban. Kívánatra árfelemelés nélkül 
házhoz is megyek.

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

3losenberg Jíerman
fényképész.

! Szobránc-gyógyfürdő
Ungmegyében.

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

Eürdöidéuy : május 15-töl szeptember 15-ig.
E'öid.my : május 15-től junius ho 15-ig. IJtóidény: 
augusztus 16-tol szeptember 15-ig.

30% Árengedmény a lakásoknál.
Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz., 

mint ivó gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor 
és bélbajoknál s nlhaspangásoknál, makacs szék 
rekedéseknél enyhén, oldala-.; Imi, inájbajokuál, epe
homok és epekövekre oldólag hat. VértódnlAsoknál, 
szédülések, büdösek, gutaiitési rohamoknál vérle- 
vonókig, fölszivólag hal, csttzos s kös-.véuyes bán 
Ulmaknál o kór okozta erjési termékekre, elrakó 
dásokra az Ízületekben, azok oldására és kiküszö
bölésére hat. Kövérség, szivelhájasodás ellen, ezu- 
korbetegségeknél, v. s< bajosoknál úgy a cukor, mint 
a fehérje kiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő, különféle izzad Hiányokat, daga
natokat, Ízület- és esontbántaltnakat kedvezően ősz 
latja. Görvélykóros daganatok, fekélyek ellen, méh 
és méh közötti izzadtnányok, hashártya izzadtná 
nyok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb ma
kacs, idült bőrbetegségek ellen bámulatos gyorsan 
hat. — Vasúti állomás az Alföld és l’est felöl jö 
vöknek Ungvar. a felvidék és illetve Kassa felöl 
jövőknek Nagymihaly, honnan kényelmes bérkocsi
kon 1 és fél óra alatt elérhető.

A viz otthon is sikerrel használható. Ara. egy 
nagy láda 40 üveggel 14 korona, Ogy kis láda 20 
üveggel 8 korona. A viz a vasúton szállítási ked
vezményben részesül. — Megrendelések és tudako 
zódások: Szobrancz gyógyfürdő igazgatósagának, 
Szobráncz gyógyfürdő cimzendok. Posta s távirda- 
á:lomás helyben. A fürdő igazgató orvosa dr. Russay 
Gábor Lajos. A fürdöigazgatóság.

•••••••••••••••• 
•••••••••• A REKLÁM •••••••••> 
! •••••••••••••••• -i ’

••••••••••••••••
- Állandó, észszerű és ügyes reklámozás $
• minden gyári, kereskedelmi, ipari válla- •
• latnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltető *
• eleme. — Hogyan, hol és tniko r hir-
• dethető a legsikeresebben, legjobban és 
$ legolcsóbban, megtudható az 

í általános tudósító
• hirdetési osztályánál

• tulajdonos LEOPOLD GYULA szerkesztő
2 BUDAPEST. VII. kér. Erzsébet-körut 54. sz. {

• Költségvetések és tervezetek ingyen ! •

• ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki-
• ismeretességgel, pontossággal és olcsón
• eszközölnek hirdetéseket és reklámokat
• az összes budapesti, vidéki és külföldi la-
• pókban és naptárakban.
• ................................. • • •

A »Pe«ti Naplón 
uj karácsonyi ajándéka.

.Modern Magyar -—- -------
:-----------------Festőművészek:
I a czime az uj kiadványunknak, melyet ’ 
; 1905. évi karácsonyi ajándékul szántunk ■
► t. előfizetőinknek. Ez uj ajándékmüvünk < 
[ noha folytatása és kiegészítő része lesz a ’ 
; Magyar Festőművészet Albumá-nak, még <
► is mint teljesen önálló mii gyönyörű fog- , 
J lalatja lesz a modern magyar festőművészet ‘
* remekeinek. — Eddigi karácsonyi ajándé <
► kaink is a magyar irodalmat és magyar < 
‘ művészetet szolgálták, nagyszabású s nagy • 
; értékű diszmüvek százezernyi példányaival <
► terjesztve el a magyar költészet é» festő- < 
; művészet nagyjainak alkotásait. A remek- ‘
► müvek e díszes sorozatát folytatja most a ■
► „Pesti Napló“ uj és minden eddigi aján ' 
' dékát túlszárnyaló disztnúvel : a Modem

Magyar Festömüvészek-kel.
; Ötven nagyszabású festményt szemeltünk
. ki a modern magyar festők alkotásaiból, ; 
; nagyrészt mesteri kivitelű mülapokon és 
gyönyörű, több színnyomású képekben.

| Ezenkívül be fogjuk mutatni e miiben 
; jelesebb festőink vonzóan megírt életrajzát.
• Ezt az uj, páratlan diszü ajándékot meg-
► kapja karácsonyra állandó előfizető in kön ! 
’ kívül minden uj előfizető is, aki mostantól
; kezdve egy évre megszakítás nélkül a
► Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés fél és ' 
’ negyedévenkint, sőt havonta is eszközölhető.
J Előfizetési ár: ogy évre 2S kor. félévre 14
► kor. negyedévre 7 kor. egy hóra 2 kor.
► 40 f. Mutatványszámot szívest n küldünk.
; Tiszteleti. I : a Pesti Napló kiadóhivatala.

Kiérjen

egészen inggen
zomanezozott edeny kepes árjegyzéket.

Próbarendelmény : 6 fazék és 6 lábas külön
féle nagyságban, összesen 12 drb 1 fi t 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 melleit.
KOHN. gyári raktar, Budapest, Csengery-utca 51. 
Sürgönyeim : Kohlt, edénygyár! raktár, Budapest.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Buclfipeat, VAoMÍ«körut OO

által a leeJutányosabb árak mellett ajánlatnak

szilmskezslozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők,

•gyéb gazdasági gépek.

Locomobil és gőzcséplőgépek,
tisztitó-rosták, konkolyozók, kaszaló és aratógépek,

szénsgyüjtők, boronák, sorvetőgépek, Plánét Jr.
kapélók, szecskavágók, répavágók, kukorlcza

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes
ácséi ekék, 2- és 3 vasú ekék és minden

Egyszeri átsimitáa

SGHICHT-sza

Kétszeri

..Szarvaa4

vagy

..Kulcs'*-szappan

pótol

átsimitást közönséges szapannal.

Schicht-szappan a legjobb és használatban a legolcsóbb I

Nyom. Laudvsuian 1J, köuyvnyomdájábt


