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Hov* a lap szellemi részét illető mimlwn 
közlemény intézendő - 

Kossuth Lsjos-utoza 34. szám.

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

Egye* szám .ira 20 fii

Kéziratok ne.n adatnak vissza.
Hérmenfetluit levelek nem fogadtatnak •!.

Nyilt-ter soronkint 40 fll.

kiadóhivatal:
Hova az előtizetéaek, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők :
Landeeman B. könyvnyomdái

Egy fontos kongresszusról.
Az 1903. év április havában Brémában 

tartott nemzetközi alkoholizmus elleni IX. 
kongresszus elhatározta, hogy a nemzetközi 
X. kongresszus 1905. évben Budapesten fog 
ülésezni. A szervező bizottság megállapí
totta, hogy a kongresszust szeptember 11- 
tól 16-ig bezárólag tartja meg.

Az alkoholizmus elleni ezen nemzet
közi kongresszus ezúttal oly országban fogja 
tárgyalásait tartani, amelyben eddigelé az 
alkoholizmus veszedelmének elhárítására úgy 
szólván semmi sem történt. Az a csekély 
társadalmi mozgalom, mely a bécsi hasonló 
tárgyú kongresszus hatása folytán hazánk
ban megindult, még alig mutat fel vala
melyes eredményt, s küzd a kezdet nehéz
ségeivel. Pedig az alkoholizmus kérdése 
immár régen kinőtt azon szűk keretből, 
melyben az ellene való védekezés kezdetén 
mozgott és nagyfontosságu társadalmi kér
déssé fejlődött.

Köztudomású, hogy az alkoholizmus 
minden társadalmi osztálynak végzetes csa
pása és sújt szegényt, gazdagot, műveltet, 
műveletlent egyaránt. Nem is egyesekhez, 
se nem egyes osztályokhoz, hanem min
denkihez, osztálykülönbség nélkül intézi hivó 
szózatát a kongresszus szervező és végre
hajtó bizottsága, vegyen részt a kongresz- 
szusban, igyekezzék a fontos kérdést mi
nél alaposabban megismerni, s vele együtt 
arra törekedni, hogy az emberiség azon 
pusztító járványát közös erővel leküzdhes-

T A R C Z A.
Hangulat.

Szivein olyan, mint a falevél, 
Nyári nap ha rátűz, elalél; 
Keresi a csöndes félhomályt, 
Hol rivalgó fény, zaj sose bánt.

Mit nekem a kapzsi emberek, 
Ha befogad árnyas, hüs berek.
Sárgarigó van fönt a bogon, 
Alkonyatkor úgy elhallgatom.

Árva pipacs ottan ácsorog, 
Álomteje pillámra csorog.
S félig önkényt, fél-önkénytelen, 
Édes lankadás győz telkemen.

Esthajnali harmat gyöngye hull, 
Az ég alja halkai elpirul, 
Csillagos köntösbe öltözik, 
Szivembe a béke költözik.

Harmatos virágszál, gyönyörűm, 
Egész valóm reszket, úgy örül, 
Ha te, szemérmes szűz liliom, 
Szerelmesen pihegsz vállamon.

Hattyuformán úszó fellegek 

síik. Társadalmi betegségtől csali öntudatos 
társadalmi küzdelem válthat meg bennünket.

Ezen kongresszus nem egy irány szol
gálatában áll. Működésükben egyesül min
den törekvés, mely az alkoholizmus leküz
dését célozza, akár a mértékletesség, akár 
a teljes abstinencia utján. Tárgyalásaik nem 
ölelik föl az alkoholizmus összes kérdéseit; 
az anyag immár olv nagy, hogy lehetetlen 
minden részletre egy kongresszus keretén 
belül kiterjeszkedni. A brémai kongresszus 
fényesen bevállt mintájára itt is csak a főbb 
pontokat, a leginkább aktuális tárgyakat sze
melték ki megvitatás céljából, melyekben 
képviselve van a kérdés szociális, pedagógiai, 
hygienikus, jogi és orvostudományi része, 
s így minden résztvevő megtalálhatja az őt 
leginkább érdeklő fejezeteket.

A kongresszus iránt az egész kontinens 
müveit társadalma érdeklődik, mert ma már 
az orvosi tudomány meggyőző érvekkel bi
zonyítgatja, hogy az emberiség legalattomo
sabb ellensége ellen, az alkohol ellen síkra 
kell sziltanunk. A szeszes italokkal való élés 
megbénítja, megfojtja az idegsejteket, az 
okos embert butává, a becsületest becste
lenné teszi, előidézi az idegeknek, az agy
nak, a léleknek és elmének súlyos, legna
gyobbrészt gyógyithatatl.m betegségeit. í-s 
ezzel pusztításainak borzasztó sorozatát nem 
fejezi be, megtámadja a szervezet legfon
tosabb sejtjeit s az utódok ebben lelik testi 
és lelki nyomorúságainak fonását. E miatt 
lett az emberiség legkegyetlenebb ellensé

Szeldesik a tengerkék eget. 
Hova tűnnek egyre változón? 
Tán hogy élek, azt is álmodom.

I.il>eseg Adriin.

Vezeklés.
Irta: VEKNEK JENŐ.

Szilveszter este volt. A templomban meg- 
kondult az estharang az ő vigaszos hangjával. 
Ilyenkor, midőn a családok szivét melengeti 
valamelyes boldog, ünnepies érzés, az agglegé
nyeknek fütetlen szobájában kellemetlen gon
dolatai vannak. A szubjektivitások is megbo
csáthatok ilyenkor.

Elmesélem egyik szilveszteri estémet.
Végigjártam az utcát, mintha nekem is 

menőkéin lenne valamelyik jókedvű famíliához, 
hogy lessem az uj évbe siető pillanatot. De az 
agglegényé ilyenkor is a füstös kávéház, mely
nek mutatós, festett jószága konvencionális mo
sollyal fogad, akinek én is néhány banális bók
kal tartozom, mely lehet sivárság, vagy gorom
baság. Betértem az agglegények tanyájára.

Egyik márványasztalnál három fiatalem
ber ült és akit Janinak hívtak, azt valami fá
sult busongás kergette pilvókás állapotba. Ok
lével csapkodta az asztalt, szeme olv tűzben 
égett, mint akit egy kis gulaűtéstől vagy deli- 

gévé, mert itt nem az egyén, hanem az 
egész faj állandó, biztos romlásáról és el
fajulásáról van szó.

A kórházak és bonctermek statisztikái
ból és az orvosi gyakorlat tapasztalataiból 
tudjuk, hogy az alkoholizmussal csak egyet
lenegy betegség, a tuberkulózis veheti fel 
a versenyt. S az emberiség e két öldöklő 
csapása között szoros összefüggés is bizo
nyult be, mert az alkohollal mérgezett szer
vezet jóval csekélyebb ellentállást képes ki
fejteni a tüdővész és egyéb fertőző beteg
ségek csiráival szemben.

Hülyék, elmegyengék, nyavalyatörősek, 
vízfejűek, törpék, túlnyomó nagy számban 
alkoholista szülőktől származnak.

Az igazságszolgáltatás még más elret
tentő képét mutatja az alkoholnak. A bűn
tényeknek átlag véve 42 százalékában ki
mutatható az alkohol végzetes szereplése, 
a mint a szerencsétlen házas élet, az elvá
lások, az öngyilkosságok egy része is az 
alkohol rovására Írandó.

Látni való, hogy a kongresszus az ér
deklődést méltán megérdemli, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a kongresszuson meg fogják 
állapítani, mint kell felvenni a célravezető 
küzdelmet a nép körében, társadalmi s ál
lami jóakaratu támogatása mellett.

Hogy az alkohol ellen Magyarországon 
is legnagyobb küzdelmet kell vennünk, a 
következő számok is e mellett szólanak:

Lássuk csak :
Mondjuk, hogy Magyarországon átlag

riumtól kell félteni. Ossze-vissza beszélt, sőt 
néha szitkozódott.

A pincért szólítottam.
— Kik ezek?
— Kettő pintér legény, a részeg: kovács.
— Es miért engednek ide ily alakokat?
— Tűrnünk kell; a gazdám bora ment a 

fejűkbe, le kell vonnunk a konzekvenciákat . . .
— Hát valami gyengéd utasítás nem tenné 

meg a hatást ?
— Olaj a tűzre. Már a felesége itt járt a 

kovácsnak, de azóta duhajkodik csak igazán. 
Szegény asszony, átkozódott, siránkozott, ri- 
mánkodott, de mindez, borsó volt a falra.

Készvéttel gondoltam az asszonyra, a pin
cér pedig folytatta :

— Pedig a durva kovács igazán enged
hetett volna a könnyeknek. A majszterné szép 
fekete szemeivel, sápadt szenvedő arcával oly 
szánalomraméltó volt. S a kovács üti, tessék el
hinni, üti. Most is viselte a nyomát a durva 
öklöknek. Szerencsére nem merte bántalmazni, 
mert ezt már pincér létemre el nem néztem 
volna. Közel voltam hozzá, hogy nehéz szókat 
vagdossak a durva kovács fejéhez, mikor az 
asszony a négy éhező gyermekét emlegette, a 
kik elől elissza a kenyérnek valót; az üzlet
ember erősen viaskodott bennem a résztvevő 
kebellel. Hogy könyörgött az az asszony s hogy
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minden munkás legalább évi 500 korona 
jövedelmet szerez. Mondjuk azt, hogy a 
munkásosztály 18 százalékát alkoholra adja, 
akkor is hatszor többet ád ki alkoholra, mint 
gazdasági felemelésére, huszonötször többet 
költ italra, mint politikai emancipációjára s 
közvetlen kulturális elöhaladására.

Kanada, Norvég és Finnország. a me
lyek az abstinenciáért a szociális harcot oly 
lankadatlan erélvlvel vették fel, küzdelmü
ket diadallal fejezték be, mert azóta ezen 
országok gazdagodnak s gyarapodnak.

Magyarországra is ráférne nagyon a 
gyarapodás! x-

VEGYES HÍREK.
— A birónág köréből. Mattyasovszky Mór i 

kir. járásbiró e hó 14 én egy havi szabadságra tá 
vozott él a hivatal vezetését Garbinzzky Sándor 
kir. elbírónak adta át.

— Birtokvétel. Grnsz Ignác s tsai 800.000 
koronáért örök áron megvették a Lereleki család 
tulajdonát képező Apyonyi-íé\e uradalmat. A be 
zŐi gazdák a birtokot kisebb nagyobb parcellákban 
a tulajdonosoktól megvenni akarják.

— Állatforgalmi korlátozón. Az alis 
pán őrmező és Laborczfalva községekben az ott 
fellépett ragályos száj s körömfájás miatt a szarvas 
marha állományra a zárlatot elrendelte.

— Vinnzalépett nzerkenztö. Dr. Búza 
Barna a Sátoraljaújhelyben megjelenő .Felsőma 
gyarországi Hirlap“ szerkesztésétől visszalépett.

— Vármegyei közgyülén. Zunplénvár 
megye törvényhatósági bizottsága f. é. szeptember 
hó 28 án délelőtt 9 órakor rendes közgyűlést tart. 
A tárgysorozatból kiemelendő : a lemondás folytán 
megüresedett V. aljegyzői és II. oszt, szolgabirói 
állásnak, valamint ezek betöltése folytán esetleg 
megüresedő többi tiszti állásoknak betöltése A 
központi választmányba a gróf Andrássy Tivadar 
elhalálozása folytán megüresedett helyre egv tag 
nak választása.

— A málezai fürdő, mely eddig Szabó 
István tulajdonát képezte, gazdát cserélt, amennyi 
ben Zzelénzzky István kézdivásárhelyi szállodatulaj 
donos azt 14.000 korona vételárért megvette A 
fürdő a jövő évadban lényeges átalakuláson fog 
keresztül menni.

— Bucnu. A pénteki búcsúra oly nagy nép 
tömeg jött össze városunkba, hogy a közlekedés 
úgyszólván megakadt. A római katholikus templom 
bán tartott isteni tiszteleten a hívek oly nagy szám 
bán vettek részt, hogy a templomban mozogni sem 
lehetett. A délutáni vonatok 1 2—1 .. órai késést 
szenvedtek, miután a vasúti pénztárnok képtelen 
volt kellő időre a jegyeket kiszolgáltatni. A csend 

nem hallgatott rá az a tivornvás sehonnai! Még 
a kis fiát is magával hozta az asszony, akinek 
nvári ruha födte ványadl tagjait, ebből is mez
telenül vigyorgott elő fagy szít la könyöke.

A pincér olyan szívesen beszélte el, mintha 
novella iró lenne s a Bródv Sándor embereit 
olvasta volna.

— De nézze pincér, magának van szive, 
miért nem löki ki az ilyen embert, amig jó
zan, minek áztatja el? Végre is az ilyen em
berek rontják a kávéház tekintélyét.

— Való. De ha mi kilökjük, pulikba megy. 
Nálunk legalább urasan veri el a pénzét; az
tán uram, ilyenek után él a kávés, nem a dél- | 
utáni feketekávésok után. A kovács mesésen I 
tud költeni. Pedig az asszony megérdemelne, 
hogy féltve őrizzék.

— Valószínű, hogy a kovács nem szereti 
a feleségéi?

— Az bizonyos. (A pincér szerette a ha
tározott formájú kijelentéseket.) A kék folt ta- | 
nusitja, a gvöngédtelensége bizonyítja. Micsoda 
gyilkos szemeket vetett a feleségére, mikor az 
nem akarta megengedni, hogy a kis fiát leitassa.

— Hogy hagyta itt e rabiálus embert?
— Mig én az egyik vendéget kiszolgáltam, 

kirugdosta fiástul, kibuktak a hóra.
Fölállottam. A megtaposott igazság ébredt 

e fel bennem, vagy a gondviselés engem ren- |

őrség dicséretes buzgalommal tartotta fenn a ren
det és beavatkozásra szükség sem volt.

— A kanzínói választmány e héten ülést 
tartott és érdemileg foglalkozott Strömpl (iábor 
ajánlatával, aki tudvalevőleg újonnan épülő szál 
(ódájában uj helyiségeket ajánlott fel az egyest! 
Jetnek. A választmány, tekintve, hogy az uradalom 
a mostani helyiségeket bővíteni fogja, elhatározta, 
hogy eddigi helyén fog maradni.

— Halálozás. t'hudorzzky Móricot, a sá
toraljaújhelyi közkórház főorvosát és családját síi- 
lyos csapás érte. Két éves leánykája e hó 7 én 
hosszas szenvedés után meghalt.

— Nagymihály—l’ngrár. Evek óta uj 
és uj tervek merülnek a Nagymihály és l'ngvár 
közötti forgalom létesítésére. < >ly szerencsétlen ke
zekben van azonban mindig az ügy, hogy dűlőre 
sohasem vihető. Ezelőtt Bernáth Dezső a nagyka- 
posi kerület egykori képviselője volt a Nagymi 
hály Szobráncz—Ungvári vasút úttörője, de ugv 
látszik, terve nem volt kivihető és dugába dőlt. 
Legutóbb Köbér Simon budapesti vállalkozó Bá 
nócz—Málcza —Vaján—Kapóson át akarta az L’ng 
várra terjedő vasutat kiépíteni, azonban váratlan 
halála e tervtől is elterelte a közfigyelmet. Most 
ismét Nagymihály—Szobráncz—Ungvár dominál, 
amennyiben motor üzemi! helyi érdekű vasul léte 
sitése céloztatik. Mi ez ujabbi tervben sem látunk 
közeledést a vasút létesítéséhez, amire városunknak 
valami nagy szüksége nincs is.

— Eljegyzés. Gojdics Illés m. kir. adóhi 
vatali tiszt jegyet váltott Lászlóffy Ferike k isasz- 
“zonynyal, Lászlóffy László vál megyei utbiztos leá 
nyával.

— A Laboré* halottja. A 66. gyalogez
red egy zászlóalja e hó 13 án harcászati gyakorlat 
közben Abaráu áthaladt és ott nehány óráig meg 
pihent. Irtózatos hőség lévén, a legénység egv ré
sze a Laborcz folyóban mogfűrdött és e közben 
llatrinecz György gyalogos eltűnt. Társai hiába 
keresték, a szerencsétlen ember nyomára nem le
hetett találni, mig végre ma a viz hulláját partra 
vetette. Í gy látszik. Katrinecz egy örvénybe ju 
tott s hirtelen a viz alá került, a honuét ki sem 
juthatott már. A hatóság részéről Fejér Elemér 
szolgabiró és dr. IFidáer Márk járási tiszti orvos 
ma a helyszínére kimentek, hogy a boncolást 
megejthessék

— Ilomonna halad! <>ly egyéntől, ki 
nek szavahihetőségében nincs okunk kételkedni, 
azt az értesülést vettük, hogy a kereskedelmi mi 
niszter a homonnai postahivatalt postamesterséggé 
degradálta. Magára vessen Ilomonna, hogy ily kor 
szakalkotó (I bázist teremtett jövő fejlődésének, 
inért szűkmarkúságával sok borsot tört — nem a 
postahivatal, hanem a saját orra alá. mint a té
nyek <»ly fényesen igazolják. Hogy is mondja a 
nagv Római? Difficile est satyram non seribvre !

— Fapusztítás. Lapunk egyik előbbi szá
mában csak nemrég tettük szóvá azt a vandaliz

delt-e ki megtorló feladatra? Elhatároztam, 
hogv ez emberi bestiával végezni fogok. A ré
szeg emberek balsorsa még segített. Az az em
ber velem akart kötekedni. Osszenéztünk. Es 
minden retorikai szépitgetés nélkül kell kije
lentenem, hogy a maga tehetetlenségében ki
rúgtam a részeg kovácsol.

♦

Nem tudom, de a társadalmi jogrend korcs
mái kiegyenlítése nem hozott telkemre enyhü
lést. Azóta egy emlék kínoz: egy megfagyott 
halottat látok folytonosan, akinek fagyott keze 
mintha ökölbe szorulna. S én futok, mig agyam 
kimerül a rémes emlékekre . . .

Hallani vélem az asszony jajveszékelését, 
midőn hírül vitték neki, hogy az ura a kávé
ház előtt megfagyott.

Látom a didergő porontyokat, midőn utá
nozzák anyjukat és ők is kétségbeesetten men
nek a koporsó után.

Es felszólal bennem a vád, üldöz kegyet
lenül. A halottra vetett szememet feledékeny
seggel akarom befedni, de nem lehet. Pedig 
talán oka sem vagyok, hogy megfagyott a hó
ban. 0 akarta az életemet, kést rántott reám 
s én csak jogos önvédelemből cselekedtem.

Szivemet mardosó kínnal facsarja a meg
rugdalt asszony sírása, azé az asszonyé, a kit 
agyba-főbe verlek, kilöktek a hórakásra s aki 

must, moly a fák kipusztitásában keresi a maga 
apró örömeit és már is megismétlődik a panasz 
tárgyává tett fairtás. A villanyvilágítás érdekének 
ürügye alatt egymásután Ítélik halálra a főutcán 
diszlő és enyhe árnyékot nyújtó fákat, mintha n<*m 
is lehetne más megoldást találni. Bizony bizony 
nem ártana egy kis poézis az adminisztrációban !

— Viskók a főutcán. Az újonnan épült 
modern házak és paloták közt még most is ékle 
lenkedik néhány rozoga viskó a szépülő főutca kü 
lönös díszéül. Mintha csak ott felejtették volna az 
özönvíz előtti korból. Mindenki érdeklődéssel nézi 
ezen archeológiái emlékeket, csak a hatóság nem 
veszi észre, pedig annyira sincsenek a városházá
tól, amennyire valami szálas András bácsi duhaj 
jókedvében elrúg magától egy-ogy becsi pett deli 
(piVnst. De ha a hegy nem megy Mohamedhez, 
menjen Mohamed a hegyhez!

— A nagymíhályi anya könyv be jegy
zenei 1905. szeptember 1 tői lóig:

Születtek: Rabicki János és Marko Anna, le 
ány, Iludák Miklós és Fedor Mária, fiú, Goldsteiu 
Jakab és Feugenbaum Regina, fiú, Goldberger Ja 
kab és Goldslein Regina, fiú, (’sighy János és 
l’uky Mária, leány, Durkai .János és Szamos Má
ria, fiú, Pcsolár Mihály és Szoroc.sin Anna, leány, 
Piisko József és Havancsák Mária, leány, Berko- 
vics Leopold és Neuman Zsanet (Laborczszög) fiú. 
Halálozások: Maturkanics József 23 éves szoba 
festő, Gerber Zsiga 8 hetes gyermek, Durkai Mi
hály 6 napos gyermek, Tirpák János 66 éves föld
műves, Blanár Erzsébet 19 hónapos gyermek. — 
Házasság: Répáazky Gyula Leó és Alexy Margit.

— Szilágyi én Dinkant miskolci gépgyá 
ros cég kitűnő borsajtóira, valamint legújabb „Vil
lám “ centrifugális bogyózó és zúzógépére felhívjuk 
olvasóink figyelmét. Kiemelendők különösen a cég 
által feltalált és készített „Kossuth-, „Kincsem- s 
„Hegyalja* borsajtók, nemkülönben a nagy üzemű 
préseléshez készített Rákóczy „kettős kosaru- saj
tók, amelyeknél a régi világ fából készített prése 
genialisan egyesítve van a modern technika vív
mányaival. A sajtó felső része acél, alsó része fa
szerkezet. Ennélfogva a must sehol sem érintkezik 
vasrészekkel, hanem csak a fával, ami a must szi
liét, zamatját nem befolyásolja. A törkölyt se kell 
ossz* vagdalni, hanem kisebb darabokban könnyen 
ki lehet venni. Az 1901. évi temesvári, 1902. évi 
egri és a pozsonyi 11. mezőgazdasági országos ki 
állításon a cég borsajtói első díjjal, aranyéremmel 
lettek kitüntetve. A cég Ízléses árjegyzékét kivá 
natra minden érdeklődőnek megküldi.

— Az egészség előmozdítása a Katbrei 
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 sz.iv működésére, mely súlyos követ
kezményekkel járhat. A Kathreiner-féle Kneipp 

i mégis váltig ugy siratja korhely urát: Édes, 
| drága uram! . . . Asszony! Mily talányos, kü

lönös lelked van neked. Minden keserved fe
ledni tudod egy-két pillanatért, melyben zsar
nokod kegyesen részesilett.

A magam vád alá helyezése, védekezése, 
a királyi kegyelemig menő pör megkegyeltne- 
zésemért, nem foglalt el oly benső lélekmeg- 
indulással, mint látni egy bánatos, feketeruhás 
asszonyt kisirt szemekkel, sápadt arcán a dé
moni bosszuállás vágyával, ha a törvénvházban 
találkoztunk.

Én, a megtiprotl jogrend hívatlan őre, 
| igyekeztem jóvá tenni hibámat s a kenyérke

reső nélkül maradt nőnek havi segélyre köte
leztem magamat, a mire a sápadt asszonynak 
egy kijelentése volt.

— Vérdij nem kell. Férjem gyilkosának 
aranya sem kellene, ha az üdvösséget váltanám 
is meg vele.

Soha sem felejtem el, mikor a harmad- 
birósági ítélet kihirdetésekor összekulcsolt ke
zekkel elém borult s az őrület fájdalmával szo
rította össze szivemet:

— Az uramat add elő nekem, az áldott 
emlékű uramat, kit felednem nem lehel!

| Hugó Viktor igazad van:
»Az égnél is van nagyobb látomány: az 

emberi lélck.« 



maláta kivé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
süt 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 félő Kneipp maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mel 
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s r*n 
dezett háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiány vznának. Csakis 
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 
nagyértékii 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 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 
vánvszámol szívesen küld a kiadóhivatal. Budapest, 
VI. Andrássy ut 27.

— Ö7 lap havi egy koronáért. Szén 
zációs újítást léptetett életbe a „Kurucz Újság" 
cimii 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 Szeredül 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 kívül megkapják az előfizetők 
minden hét vasárnapján a „Gyermekvilág* cimii, 
tartalmas és gazdagon illusztrált folyóiratot; min 
den hó 1 én és 15-én a rMezőgazda" cimii szak 
lapot; minden hu 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 Kurucz 
Újság előfizetési ára egy hóra egy korona, mely 
összeg legcélszerűbben postautalványnyal küldhető 
be a kiadóhivatalhoz. Budapest, VI. O utca 12.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatók Landesman B. könyvkereskedesében.

BKarkaaztő: Dr. Kállai József.
FoinunkatÁrs : Aczél Dezső.

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

A COZAPOR többet ér, mint 
a világ minden szóbeszéde a tar 
tózkodásról, meri csodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
deseu és biztosan hat. hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, 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 COZAPoR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és 
egy köszönő Írásokkal telt könyvet dij és kö tség 
mentesen küld, hogy igv bárki is neggyoződhes 
sen biztos hálásáról. K< zeskediink, hogy az egész 
Bégre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 497. bx.
Vágja ki ezen szelvényt 

és küldje még ma sz. inté
zetnek. (Levelek 2ő fillér, 
levelezőlapok to fillérre bér- 
inentenitenddk).

COZA I N STITUTE
(Dept. 497.)

62, Chancery Lane. 
London, Anglia.

A na^ymihályi izr. hitközség elöljáróságától.

Hirdetmény.
Az izraelita hitközség tulajdonát képezd

női- és férfi-ülőhelyek
I. hó 17-tól kezdve, I- hó 28 ig bezárólag 
tíz 19<b>. ti. templomi évre bérbe adatni fog
nak.

A régi bérlők kéretnek, hogy előbérleti 
jogukat f. hó 25-éig gyakorolni szivesked- 
jenk, mivel ezentúl ez figyelembe vétetni 
nem fog.

A bérletek eszközlésével Polliik .1/. ur 
bízatott meg, ki naponta délelőtt 8 — 10-ig, 
délután 2— 4-ig a templom előcsarnokában 
a t. bérlők rendelkezésére fog állani.

Nagymihály, 1905. szeptember 14.
Brünn IbzCór,

liitk. tiluök.

Mathiász József helybeli szőlő
telepén naponként friss 

csemegeszőlő 
===== kapható. .....

Goldflnger József. Henrik
NAGYMIHÁLY., Kossuth Laios-utca

i Frietlman 8iinon ur üzlete tÖKzomszédtiágában)

Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget 
tisztelettel értesíteni, hogy egy 

guvrirozó-gép 
beszerzése állal azon kellemes helyzetbe jutottunk, 
mindennemű guvrirozó munkákat a legjutányosabb 

I’ árak mellett gyorsan és pontosan eszközölhetni.
A nagyérdemű közönség szives támogatását 

kérik kiváló tisztelettel

Soldfinger [József és Jíenrik.

Van szerencsénk a nagyérdemű közönsé
get értesíteni, hogy Nagymihalynn a Rakoczi-utca 
27. szám alatt

fehérnemű-varrodát 
nyitottunk. — A nagyérdemű közönség szives 
támogatását kérik

kiváló tisztelettel
Király Erzsi és Hona.

Nagy-Muzsalyi 

csemege szőlő 
Módiin, Prekko, Muskatály. Passa- 
tuti és más legnemesebb fajok kaphatók: 

BALÁZS LAJOS 
fűszer és csemege kereskedésében Nagymihalyon. 
Napokint friss szállítmány. — Postai meg
rendelések azonnal a legpontosabban eszkö
zöltetnek. -— Helybeli megrendelések házhoz

. szállittatnak. ---------  

Jlz iskolai tanévre
teljes ellátásra elfogadok egy fiút, a ki né
metül is tanulhat. Cim e lap kiadóhivatalában.

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

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

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

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

$osenberg Jíerman
fényképész.

Uzletmegnyitás.
\ au szerencsém a n. é. közönség 

szives tudomására hozni, lmgy Nagyini- 
hályban a Marmorstein-féle házban 

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

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

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

Kiváló tisztelettel
BuBLAZS LJBTOS

fűszer-, csemege- és diszmü-ám kereskedő
NAGYMIHÁLY.



•I HALASZ J.
fényképészeti műterme Nagymihályon Kossuth Lajos u.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására 
hozni, hogy Nagymihályban, Kossuth Lajos-utca I. szám alatt 

FÉNYKÉPÉSZETI
MŰTERMET

nyitottam. — Nem kíméltem sem költséget, sem fáradságot, 
hogy a mai kor igényeinek megfelelő műtermet rendezzek be 
és azon reménynek adok kitejezést, hogy a n. é. közönség b. 
bizalmával meg fog tisztelni, annyival is inkább, mert N'agy- 
mihály város és környéke egy ilv berendezésű fénvirdát már 
rég nélkülöz.

A műterem a sátoraljaújhelyi főűzlet által administrá- 
lóxlik, a hol a legkomplikáltabb gépek és felszerelések állnak 
rendelkezésemre, miáltal a legtökéletesebbet produkálhatok e 
szakmában.

Készítek mindennemű aquarell, pastell- és olajfestmé
nyeket, photo-email és nagyításokat egészen 2 méter nagysá
gig a legjutánvosabb árak mellett.

A műterem állandóan nyitva van és borult időben is 
a legtökéletesebb felvételek eszközöltetnek.

A u. é. közönség támogatását kéri kiváló tisztelettel 
Főűzlet: Sá’.Taljauihely. ,
Fióküz etek : Mnopatak, Homnnna, Sz.-- XÍ3.13.SZ J.
.......... Nsu'ymili.ly — téi..k. p.-.z

■7 ~lf
l*
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„Hatty u“ Gőzniosó-Intézet.
Tisztelettel van szerencsénk Nttgymibály és vidéke 

nagyérdemű közöngégét értesíteni, hogy Nagymihályon 
I Idtborczazög) egy a mai kor igényeinek teljesen megfelelő

■■■M amerikai módszerű

gőzmosó-intézetet
nyitottunk, a hol szakszerit kezelés mellett minden a fe- 
hérnemiiekre nézve káros tisztító és fehérítő szerek mellő
zésével ingek, gallérok, kézelők s mindennemű fehétne- 
ntüek tisztítását elvállaljuk s azoknak legtisztább és leg
finomabb kiviteléről gondoskodunk.

Jfyif f/ailér tisztítása 4 fillér 
l'tlll leézelíí tisztítása <V fillér.
Ezen vállalathoz a n. é. közönség támogatását kérve, 

vagyunk kiválói tisztelettel

Blau Test vérek
.11“ göziuos 
lubijdonosai

1901. temesvári kiállítás. I só dij. arany 
erem. 1902 orsz gazdasági kiállítás 

Pozsony. I so dij. arenyerem ♦

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer

— puha padló számára

Keil-fele
Keil-fé,e 
Keil-f-"’
Keil-™-

viaszkenöcs kemény padló számára, 
fehér ..Glasur- fénymáz 90 fillér, 
arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

G-LVCK 1GCE czég-riél
------ Nagymihályon. ==

I Árjegyzék Ingyen

1902 borászati kiállítás Eger I diszokl. 
es egy aranyerem

Rorsajtók
Legújabb Kossuth rendszerű 
es szerkezetű „Kincsemet 
»Hegyalja«. »Mabille« 
és »Acélorsós« a ma
gyar bortermelők leg
kedveltebb borsajtói.

Legújabb Rakoczy-rendszerü 
kettős kosaru sajtók 

nagyüzemü preselrshez

Föelőnye: A must sehol 
sem érintkezik vasreszekkel. 
Egyszerű kezeles ' óriási 
erőkifejtés 1 A törköly egy 
darabban es könnyen kive
hető '. Egy ember áltál köny- 

nyen kezelhető.

Szölőzuzók és bogyózók.

Szilágyi és ÍDiskant gépgyára
| JYliskolcZOtl. | ...Jegyzek ingyen

i 

i

Vezérszó: Minden dsr.ib s .ippan » Schicli névvel, 
tiszta és ment káros alkatrészektől. —

Schichl-szappan!
(Szarvas vagy kulcsszappan)

a legjobb és haszná
latban a legolcsóbb, 
minden ruhanemű és
IHO.SÚsi módszer részére

koronát fizet Schicht György cég25.000
Aussigban, a ki bebizonyitja, hogy szappant 
n „•S<hicht“ névvel káros keveréket tartalmaz.

t\ fi T n r\ . i ii készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el-
iPíl K P II A tAOlííPhni IZllQ távolítása es szájpadlás nélkül. Bégi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak.Íz V (111 U v 11 V 1 V^lvvllllilltlU feszítek porcellántömescket, melyek úgy színben, mint erőben, teljesen a fogéhoz hasonlítanak. 

______________________ _______ _________________ : M ü tere m ; Nagymihály, RAkócai-utcaa. —■ 1 —
Nyom. Landeimnn B. könyvnyomdájában


