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Felső-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

ME3-TE LE^T M I ET E E ET CStTTÖBTÖKÖ ŐST.
SZERKESZTŐSED:

Hova a lap Kzollonn rénzét illető mindán 
közlamény iiitézaiidő : 

Kossuth Lajos-utoza 34. szám.

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

Egyo* Mzám arx 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
HArmentetloii levelek nem fogadtatnak el.

Nyílt-tor soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttól 

díjak küldendők :
Landesman B könyvnyomdáéi

A hús.
A végső szükség kényszerítő hatása 

alatt Budapest főváros két jelentős dologra 
szánta el ntagát. Az egyik a hatósági mé
szárszékek felállítása, a másik a lóhusnak 
Magyarországon való meghonositásávali pró 
bálkozás. Valóban a mostoha idők jele mind 
a két kísérlet. A hajdanában tejjel s mézzel 
folyó Kánaánnak nevezett országban hihe
tetlen magasra szöktek a mindennapi táp
lálkozáshoz szükséges hús árai, úgy hogy a 
főváros szegényebb ’ néposztálya már hete
ken át nem engedhette meg magának azt 
a luxust, hogy marhahúst egyék. Nagyon 
téved az, aki azt hiszi, hogy ez a csapás
nak minősíthető jelenség csak a fővárosban 
volt észlelhető. Szerte a vidéki városokban 
mindenütt 40—100 percenttel szállott fel a 
marhahús és borjúhús ára s a szegényebb 
emberek itt ezt éppen ugv megérzik, mint 
a fővárosban. A husdrágaság okairól sokat 
Írtak, százfélét is, anélkül, hogy el tudták 
volna találni az igazi okot. Szerintünk az 
igazi ok az, hogy a tavalyi takarmányhiány 
miatt a gazdák és földbirtokosok marhaál
lományukat kénytelenek voltak a minimumra 
redukálni és ennek következménye most az, 
hogy az idén kevés a marha. Olyannyira 
kevés, hogy dacára annak, hogy Szerbiából 
az idén hihetetlen mennyiségű marhát hoz
nak be hozzánk, ez a bevitel sem tudja a 
hús drágaságát csökkenteni. A másik ok 
határozottan a budapesti vásárpénztár, mely 
markában tartja nemcsak a fővárosi, de a

TARCZA.
Fekete szem.

Fekete szemtől óvakodjál 
Jámbor keresztyén, elh hedd. 
Nincs az a büvetrontó zsoltár, 
Mi tőle megvédné szived. 
Babonázó, sötét pár csillog, 
A kárhozat ölére csal, 
Hol a gyönyör rózsái nyilnak 
S megöl kéjes fájdalmival.

Ez a két fölséges tilzcsóva 
Engem is orvul meglepett.
Két fekete szem reáin szórta 
S meggyujtotta a léikéinél. 
Tüzet kiáltok, ég a vérem 
És szomju ajkam perzseli, 
Könnyek esőjét esdve kérem 
S szemem zsaráttal gyűlt feli.

Viaskodó, álmatlan éjek. 
Virrasztás szivtépő tusán, 
Sokszor pihegve alig élek. 
Mintha az ég szakadna rám. 
S mig harsogó tOzfolyainával 
Az izzó láva eltemet: 
Vérszomjas, örök mosolyával 
Látom a fekete szemet. 

ETERNIT PALA A jelenkor legjobb tetőfedési anyaga “W 
Vezérképviselö : BRÜGLER LAJOS NAGYMIHaLT.

vidéki mészárosokat is s valósággal diktálja 
az árakat. Mert tudvalevő, hogy a legtöbb 
vidéki mészáros Budapesten szerzi be a 
marhaszükségletét s természetesen a vásár
pénztár által megszabott magas árat fizeti. 
Harmadik okul felhozhatjuk azt, hogy a ma
gyar államvasutak mindenféle kedvezmény
nyel elősegítik a magyar marhának Bécsbe 
való szállítását, úgy hogy a Dunántúlról, 
Horvátországból, Felsőmagyarország nagy 
részéből határozottan előnyösebb a Bécsbe, 
mint a Budapestre való szállítás. S igy van 
az, hogy a príma húst Bécsből hozzák visz- 
sza Budapestre.

Budapest székes főváros az ő hatalmas 
anyagi erejével képes volt arra, hogy a hus- 
drágaságot némiképen ellensúlyozza. Ható
sági mészárszékeket állított fel, melyben — 
miután a főváros nem akar nyerészkedni s 
adót sem fizet az üzlet után — olcsóbban 
adja a húst, mint a mészárosok, akik ter
mészetesen kézzel-lábbal tiltakoznak az uj 
konkurencia ellen. Kétségtelen, hogy a mé
szárosok ilyenformán áldozataivá válnak a 
husdrágaság ellen való védekezésnek, viszont 
azonban általános érdek, hogy a marhahúst 
a szegényebb néposztálynak hozzáférhetővé 
tegyék. Már most fölmerül az a kérdés is, 
hogy ami a fővárosban lehetséges volt, nem 
volna-e az lehetséges a vidéken is ? A vi
déken is olcsó hús kell és aki ezt meg 
tudja adni, az egy nagy kötelességet ró le 
a szegényebb néposztálylyal szemben. A ha
tósági mészárszék intézménye természetesen

S ha elveszek és roha sírban
A férgek rágják agyvelőm,
S mi örömem volt, minek sirtani,
Nem ölelget melengetőn: 
Holló hajából szálló illat 
Akkor is őrültté teszen, 
Megvakul bár a többi csillag, 
Gyújt, ragyog a fekete szem.

l.ii>cney .Ítlíini

De szép a katonaélet.
Ha azt akarom, hogy az udvaromon ne 

nőjjön meg a burján, a kankalin, meg azárva 
csalán, keserű lapu, meg más gazda hírnevét 
rontó paréjok, füvek, hát magamhoz csőditek 
egy pár kis gyereket, akik egyébként nékem 
jó barátaim. Helytelenül mondtam ; dehogy is 
csőditein. Mindig sompolyog utánam az utcán 
egynéhány, ha barátságos arccal fogadom és a 
kávém terhére elcsent fehér cukorral megkí
nálom őket, rajban sorakoznak utánam. Akinek 
meg barackot nyomok a fejére, az egész bizal
mas, kikérdezi a házam rendjét, a néni álla- 
potját, meg vájjon fel lehetne-e most ülni a 
Neró kutyául hátára. Beszédközben ugv követ
nek, hogy egyszerre otthon is vagyunk.

— No, fiuk ! Álljatok sorba. Nesze neked 
is egy kukorica kóró, neked is Erős Pali, Hi
das János, Szentpéteri Matyi, nesze nektek is 
kicsinyek. Ezek a lapuk itt, amelyek úgy le

csak addig tartandó lenn, mig az abnormis 
húsárak tartanak, mert a cél az olcsóbb éle
lem és nem a mészárosipar tönkretétele.

Egészen más szempont alá kerül a ló- 
hussal való kísérletezés. A budapesti kísér
letről már konstatálni lehet, hogy bevált. 
A publikum — természetesen a vagyonta
lan, mohón kapott az uj élelmiszer után, 
az első héten sok száz métermázsa lóhus 
és sok ezer lókolbász fogyott el és a fo
gyasztás napról-napra mind nagyobb lesz. 
Általánosan konstatáljuk, hogy a lóhus, ha 
kellően el van készítve, mivel sem rosszabb 
a marhahúsnál — de ennek ellenében több 
mint felényivel olcsóbb. A lóhus egyébként 
csak nálunk megy uidonságszámba. Bécs- 
ben, Párisban s Európa nagyobb városaiban 
az az eledei általános elterjedtségnek ör
vend. Eddig nem volt nálunk szükség ló- 
husra, intéző köreink tehát nem foglalkoz
tak vele. Most azonban, sajnos, ütött a szük
ség órája, szükség van, nagy szükség a ló- 
husra, erre a nálunk uj, olcsó s feltétlenül 
alkalmas élelmiszerre. Meg van tnár törve 
a jég, a budapesti kísérlet beigazolta a ló- 
hussal szemben táplált előítélet alaptalansá
gát s most már nincs más hátra, minthogy 
a lóvágás és lóhusárulás az egész országban 
elterjedjen.

Mert annyi bizonyos, hogy a budapesti 
kísérlet elszigetelten nem maradhat. A mi
lyen szüksége van a főváros szegénysorsu 
lakosságának az olcsó húsra, csak olyan 
szüksége van erre a vidéki szegény ember-

hajtják széles leveleiket, tudjátok : kínaiak lesz
nek, mert azoknak is akkurát úgy áll a baju
szok. Amott azok törökök, amiből legtöbb van, 
az legyen ?...

— Muszka, muszka! zengték kórusban.
— Jól van. Azok a muszkák lesznek. De 

ti mik lesztek ?
— Magyarok! kiabálják nagy erővel, hogy 

a szemük ég bele.
— Negyvennyolcasok?
— Azok, azok; persze, hogy azok.
— Halljátok tehát fiuk! Hazánkat szomorú 

jövő fenyegeti. Hatalmas ellenségek fújnak harci 
riadót s háborút üzentek reánk. A magyar em
ber kezére nagy most a szükség, mert kezébe 
illik a kard, a történelem meg a legjobb tü
kör. Mit tudtok Nagy Lajosról, Hunyadyról, Ki
nizsiről ? No, hát ti is azoknak vagytok ivadé
kai, apró vitézeim, bátran induljatok a csatába, 
s kiáltsátok utánam : Éljen a haza ! — Már erre 
a kis beszédre is lükön állnak a gyerekek, alig 
várják a legfelsőbb helyről jövő kinevezéseket. 
Az is meg van egy füst alatt.

— Te, Hidas János ezredes leszel.
— Magyar ezredes, ugy-e bácsi?
— Az, Janikám.
— Te, Szentpéteri, te kapitány leszel.
— Huszár, ugy-e?
— Jó. Huszár.
— Te, Erős Pali hadnagy leszel.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



nek is és ezért kell a lóhust a vidéken is 
meghonosítani. Ezzel kettős célt szolgálunk. 
Nemcsak hogy olcsó húshoz juttatjuk az 
arra szorulókat, hanem nagyban hozzájáru
lunk a lótenyésztéshez, melynek már eddig 
is sokat ártott a vasút és még többet tog 
ártani a jövőben az automobil. x.

Előfizetési feltii-vás.
Október hó Í vel uj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük szeptember hó végével lejári, hogy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — llátrab kos eh. 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren 
det tarthassunk.

A „Felsó-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— A kórházból. Dr. örley Ödön kórházi 

főorvos október hó 30 án hat heti katonai szolga 
latra Budapestre vonul be. A korház beteglétszáma 
azonban oly nagy, hogy az alorvos képtelen lesz 
a teendőket ellátni s helyettesítésre okvetlen szük
ség lesz. A választmánynak ez iráni haladéktnla 
nul intézkedni is kell.

— Nagymihály város költségvetése. 
Városunk fejlődését mi sem igazolja inkább, mint 
azon körülmény, hogy az évi költségvetés 70.000 
koronára rúg fel és e nagy összeget a város fe
dezni képes a községi adóból, sőt mintegy 500 
korona pénztári fölösleg is marad.

— Az uj gőzmalom teljesen elkészült és 
a jövő héten megkezdi az őrlést. Oly csinos, oly 
szép a malom berendezése, hogy szakértők álli 
tása szerint ehhez hasonló berendezés csak a fő
város elsőrangú malmaiban látható.

— Anyakönyvi kinevezés, X belügyi 
ügyvivő Mande.lik János segédjegyzőt a esemer 
nyei kerületbo anyakönyvvezető helyettessé nevezte 
ki és egyszersmind a házasságkötésnél való köz 
remüködésre is megbízta Őt.

— Egyházi kinevezés, Kristóf Lajos tő 
keterebesi káplán Bodrogolasziba a Lónyay grófi 
család udvari papjává, helyébe pedig tőketerebesi 
káplánná Varga János neveztetett ki.

— A közvilágítás mostani állapotához sza
vunk lenne, pokoli sötétség uralkodik az egész vá

— De nincs sarkantyum a csizmámon.
— Tollat kötök a zsinegre, sarkantyúnak 

az is igen jó. Jó-e ?
— Ühüm.
— A Vetés Gáborék fia, hogy hívnak, no, 

gyere elő, igaz: Vetés Laci, te leszel a káplár.
Mire a káplár kiáll az ezredes elé és je

lenti fennszóval:
— Magyar ezredes urnák alásan jelentem 

a század glédáhan áll. A háború kezdődhet.
Hidas János most valami bolondot talált 

ki, azt mondja: A bácsi volna a király. Hát hi
szen királyival nem cserélek ebben a biroda
lomban — gondolom — jól van király leszek.

— Felséges királyom — szól a kapitány, 
döntő ütközetre készen állunk.

Intek. Azzal vége. Fékevesztetten neki a 
parajnak. Irtják az én magyar katonáim ugyan
csak. Két napszámost megspórolok vele, de a 
lelki gyönyörűség több ennél. Egynek-egynek 
verejtéket gyöngyözik keskeny kis homloka. A 
másik kiabálja nagy hangon, de vékonyan :

— Nesze török, nesze muszka, igy bántsd 
a magyart.

Nagy bennük a virtus. Olyan kiszámító csa
pással ülnek, hogy egyre leesik a levél tövé
ről. A melyik meg le nem esik egy ülésre, a 
kis katonát elönti az epe, addig szabdalja, a 
míg ki nem verte a földből a haszontalan nö
vényt. Valóságos katalauni mező. Elpusztítva 
minden. Egy szál magyar sem esett el. De há
lánk is érte. Parancsomra elkezdik zengeni le
emelt kalappal : Isten áldd meg a magyart . . . 
Ezek után alig képes megérteni az ember, hogy 

rosban, de miután november hava közéig és uj 
világítás előtt állunk, nem feszegetjük a dolgot. 
Addig is azonban legalább annyira világítsuk az 
utcákat, hogy a balesetek elkerülhetők legyenek.

— Birtokvétel. Az abarai gazdák a 
chényi gróf-féle abarai erdőt, mely 621 hold ter
jedelmű, örökáron megszerezték.

Az ordasfalvai gazdák pedig az oreszkai ha 
tárban lévő 100 holdas rétet, amely Grosz Ignác 
és társai tulajdonát képezte, szintén megvették. A 
mint értesülünk, mindkét vételnél óriási árral fizet
ték meg a gazdák a föld árát.

— Az utcaburkólán mihelyt az ország 
válságos politikai helyzete megszűnik, Nagymihály 
városában meg fog történni. Az építészeti hivatal 
egy közege már eszközli az úttest felmérését, hogy 
a jövő év folyamán a munkálatok megkezdhetők 
legyenek.

— Drága a fa. Dacára annak, hogy erdős 
vidéken lakunk, a fa ára rendkívüli módon drá
gul. Eddig 20—22 koronába került egy öl fa, ma 
azonban az uradalom 26 koronába számítja a fát. 
Szegény ember bizony nehezen fogja azt győzni 
és célszerű lesz, miként más városokban, itt is a 
szénfütésre átmennünk.

— Állategészségügy, Vidékünkön a kö 
vetkező járványos állati betegségei fordultak elő • 
Lépfene a homonnaí és sztropkói ■ ragadós száj 
és körömfájás a nagvmihályi; sertésvész pedig a 
gálszécsi, nagymihályi és varannói járásokban. — 
I’ng vármegyében a szobránci járásban különösen 
nagy számmal fordulnak elő a ragadós állati be
tegségek és ennek folytán az adatforgalmi korlá 
lozás az egész járás területén elrendeltetett.

— Országon vásár. Az e hó 17. és 18 án 
városunkban megtartott országos vásár gyér látó 
galotiságnak örvendett, ('sunya, zuzmarás idő volt 
és ez akadályozta a népet a vásáron való megje 
lenesében. Az állatforgalom is kicsiny volt, az árak 
pedig felette magasak.

— A kerettől állami iskola teljesen ké 
szén van, tanító azonban kinevezve még nincsen. 
Ez eljárás módfelett bántja a népet, amely oly so
kat áldozott az iskoláért s mint tudósítónk közli, 
küldöttség készül a miniszterhez, hogy végre az 
intézet tanerőt kapjon.

— A törvényszéki palota október 25 én 
fog átadatni rendeltetésének, az nap költözik a 
törvényszék régi helyiségeiből. A régi törvény
széki épület a vármegye tulajdonába ment át és 
uj évtől kezdve abban lesz elhelyezve a folyam 
mérnökség, államépitészeti, tanfelügyelői és fő
szolgabírói hivatal.

magyar katona nevelőintézetbe miért nem men
nek hát a gyerekekből suhanccá cseperedett 
ifjú emberek. Mert hát ami a mithologiában a 
üdére fény, az a katonaságnál a szellem: a nem 
magyar szellem. Én nagyon elhiszem és lel- 
kemből méltányolom, hogy a magyar ifjak in
kább hozzászoktak a >rajta« stb. szóra, mint
hogy reclits és linksumozzanak egész nap, az 
meg talán minden magyar embernek fáj, hogy 
nótát fiijainak előttük, amelyik mindig mérget 
csepegtet a pohárba.

I. Napóleon mondta: a francia gyalogság
gal és a magyar huszárral meghódítom a vilá
got. — A magyar huszárral. Azokkal az embe
rekkel, akik olt nőnek fel a magyar nép kö
rében, ki a Jászságban, ki a Duna töve mellett, 
vagy ahol a Maros siet Szeged felé, Csongrá- 
don túl a Balaton partján, világos völgyü Nóg- 
rádban, bérces Erdély-Háromszéken. A magyar 
szellem hiányzik a hadsereg neveléséből, még 
azokból is, akik már csakugyan a mi katonáink. 
Pedig hej, Istenkém, de hogy illik arra a ma
gyar huszárra az altila, a csákó, a kard a ke
zébe, bátorság szivébe '

l gyan ne tartsák már vasmarokkal azt a 
germanizáló szellemet. A magyar fin hamar 
csömört kap attól, de ha szabadon engedik 
gyökeresedni azt a szent hazaliui szereletet, ha
zánkat se fenyegetheti talán sohasem a vész, 
mert látom, ha az én udvarom akármilyen nagy 
bajban van, egy fél óra múlva ellenségeim le 
vannak terítve. Pedig ezek csak kis emberek, 
de a hasonlat azt hiszem jó.

Mosont Jenő,

— A bíróság köréből, A sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék elnöke Györgyei Pétert a nagy- 
mihAlyi kir. j bírósághoz hivatalszolgává kinevezte.

— Csőd, Speiser Izidor homonnaí kereskedő 
ellen a sátoraljaújhelyi kir. törvényszék a csődöt 
elrendelte. Tömeggondnokká dr. Moskovics Ervin 
homonnaí ügyvéd neveztetett ki.

— Kitüntetett tanfelügyelő, A király 
Hidasi Sándor, Ungvármegye tanfelügyelőjenek a 
Ferencz József rend lovagkeresztjét adományozta.

; — Felhívás, A kereskedelemügyi minisz-
ler felügyelete alatt levő Aulinger—Nizsalkovics- 
féle alapítványnak mintegy 80 koronára rugó évi 
kamata f. évi d.czember hó folyamán ismét ki
osztás alá kerül. A kamat elnyeréséért folyamod
hatnak : a) a kassai posta és táv. igazgatóság ke 
rületében alkalmazva volt postamestereknek hátra 
hagyott szegénysorait özvegyei s árvái, b) az elemi 
csapás által sújtott postamesterek. Folyamodni 
szándékozók bélyegtelen kérvényeiket a kassai 
posta és táv. igazgatóságához f. évi november hó 
20-ig küldjék be.

• — Szobor leleplezés. Rozsnyó város köz
adakozásból szobrot emelt a jótékonyságáról or
szágosan ismert Andrássy Franciska grófnéuak. A 
szobor ünnepélyes leleplezése folyó évi október hó 
29-én délelőtt 11 órakor lesz.

— Kereskedelmi iskola Vngvárt. A 
kassai kereskedelmi és iparkamara azzal a felter
jesztéssel él a kereskedelemügyi ministerhez, hogy 
ha Ungvári egy uj kereskedelmi iskola szervezése 
akadályokba nem ütköznék, helyeztesse át Ung- 
várra a hoinonnai kereskedelmi iskolát, mely köz
érdek szempontjából Ungvári inkább lielyéu való 
lenne, mint Homonnán.

— Anyakönyvi statisztika 1905. októ
ber hó 1 töl 15 ig.

Születtek : Minyo György és Milyko Anna 
fin, Blanár György és Vardzsik Mária fiú, Dra 
gomér Sándor és Csórni Mária (törvénytelen) fin, 
Hoszpodár János és Pasztorcsák Erzsi fin, Fecske 
János és Joszószki Anna fiú.

Halálozás : Steinhardt Józsefné szül. Weil 
Regina 68 éves, özv. Muha Györgyné sz. Mihóka 
Anna 60 éves, Borlner Antónia 15 hónapos gyer
mek, Guttmann Leopold 70 éves mészáros, Pau 
lovesák György 67 éves földműves.

Házasság : Balyo György és Lazorka Anna,
— Egy millió korona. Mennyi egy mii 

lió korona? Óriási összeg, melynek évi 4% os 
kamata gondtalan úri életet biztosit boldog tulaj 
donosának. Egy millió korona 80 nagy zsákot töl
tene meg, minek elszállításához 5 szekér szüksé
ges. Ugyanezen összeg egymás mellé helyezve 25 
kilométer hosszúságú vonalat foglalna le, oly távol 
ság ez, melyet a gözvasut körülbelül egy óra, a 
katona pedig 6 óra alatt tesz meg. Ha egy mii 
hó koronát egymás fölé raknánk, úgy egy oszlo
pot nyernénk, a mely Magyarország legmagasabb 
hegyénél, a Lomniczi csúcsnál magasabb lenne. 
Ily nagy összeget, egy millió koronát szerezhet 
bárki, ha Landesman B. könyvkereskedőnél Nagy
mihályon szeronsse osztálysorsjegyol vásárol. Egy 
nyolcad ára 1 K 50 f.

— Az egészség előmozdítása 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 (kofeln) tartalmánál fogva, hátrányo
san hat a szív működésére, mely súlyos követ
kezményekkel járhat. A Kathreiner-félo Kneipp- 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóltevő 
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 féh* 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 hiányvznának. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner-félo Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pör
költ terméket, s nézzünk különösen arra, hogy a 
„Kathreiner" névvel e’látott eredeti csomagokat 
vegyük.



— Szilágyi éa Dlxkant miskolci gépgyá
ros cég kitűnő borsajtóira, valamint legújabb nVil
lám* centrifugális bogyózó és zúzógépére felhívjuk 
olvasóink figyelmét. Kiemelendök különösen a cég 
által feltalált és készített „Kossuth*, „Kincsem* s 
.Hegyalja* borsajtók, nemkülönben a nagy üzemű 
préseléshez készített llákóczy „kettős kosaruu 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 II. mezőgazdasági országos ki
állításon a cég borsajtói első díjjal, aranyéremmel 
lettek kitüntetve. A cég Ízléses árjegyzékét kivá 
natra minden érdeklődőnek megküldi.

— Elöftxetési felhívás. Mindenkiolvassa 
„A Polgár4 politikai napilapot. A Polgár megje
lenik mindennap reggel, vasárnap és ünnepnap után 
is rendkívül bö és gazdag tartalomban. A Polgár 
programmja a demokrácia, a radikális szabadéi- 
vüség, a szociális igazság. Hangja szabad s nyílt. 
A Polgár a legolcsóbb, igazi radikális, szókimondó, 
irodalmi színvonalon álló, tartalmas újság. Főszer 
kesztője Dr. Vdzsonyi Vilmos országgyűlési kép
viselő, ki publicisztikai működését kizárólag e lap
nak szenteli. Cikkeit, tárcáit hazánk legjelesebb 
Írói Írják. A tárcarovatban egyébként hazai Íróink 
legjobb elbeszélései mellett nap nap után egy egy 
kitűnő külföldi novellát talál az olvasó. A Polgár 
tartalma élénk és tarka. Hírei és tudósításai meg
bízhatók és kimeritőek. A nap teljes krónikáján 
kívül szórakoztató, derűs olvasmányt is bőven ad 
az újság, humoros cikkei szatirizálják a nap ese
ményeit s derűs élvezetül szolgálnak az olvasónak. 
A Polgár „Szociális ügyeku címen külön gazdag 
rovatot nyitott a dolgozó kispolgárok ezreinek. A 
Polgár külön meglepő kedveskedéssel is szolgál az 
idén előfizetőinek, a mennyiben karácsonyra gyö
nyörű kiállítású Naptárral ajándékozza meg őket. 
„A Polgár Naptárau 250—300 oldalon, művészi 
kiállításban, számos művészi képpel, legjobb Íróink 
elbeszéléseivel, költeményeivel és karcolataival fog 
megjelenni. „A Polgár Naptárát" megkapja minden 
előfizető. A Polgár előfizetési árai, melyek ellené 
ben a lapot házhoz szállítják : Egész évro 16 K, 
félévre 8 K, negyedévre 4 K, Egy hóra 1 K 40 f. 
Kiadóhivatal : Buaapest, VI1. Eötvös utca 37. sz. 
1905. nov. 1 töl pedig VI. Nagymező utca 12. sz.

— A mexögaxdasággal foglalkozóknak 
vélünk jó szolgálatot tenni, ha felhívjuk figyelmü
ket azon körülményre, hogy ez évben országszerte 
sok kárt tett a gabona üszög s hogy az ellen csak 
kellő anyaggal való csávázással lehet védekezni. 
Ily csávázó anyag a Schőnbeck Imre által Eszter 
gómban forgalomba hozott „Biztos szer a gabona 
üszög ellen" amiből ’/t kilós csomag elég 300 liter 
vetőmagra, minden csomagon rajt az igen egyszerű 
használati utasítás, ára csomagonkint 56 fillér. 10 
csomag bérmentes szállítással küldetik. A nekünk 
is bemutatott számos elismerő nyilatkozatokból lát 
juk, hogy az ország sok részéről csak dicséröleg 
nyilatkoznak a jó hatásáról. Ezen szer nemcsak az 
őszi búzát, hanem az őszi árpát, tavaszi búzát, ár
pát és zabot is biztosítja nz üszög-kár ellen. Ajánl
juk, hogy most az őszi vetéshez minél többen 
használják.

— 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 hóditoltak 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 minden előfizetője, 
aki addig legalább egy félévet befizetett és ogy 
további félévi előfizetésre magát kötelezte. Mutat
ványszámot szive.sen 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, június hó 1 töl naponkint 8—12 
oldal terjedelemben jelenik meg Sseredaí Leó 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 
erdekfeszitő regényt közlő, kitünően szerkesztett 
Kurucz I jságon kívül megkapják az előfizetők 
minden bet vasárnapján a „Gyermekvilág1* cimü, 
tartalmas és gazdagon illusztrált folyóiratot; min 
den 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 áu 
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. 0 utca 12.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedésében.

Eelelőg sz«rke»stő: Dr. Kállai József.
E ('munkatárs : Aczél Dezső.

Hirdetések.
IíL . ife

■Óriási szerencséje!!.
van annnak, a ki 75 krért

60.000koronát
■■■■ tud nyerni.
Miután pedig ily szerencsés számit 

osztálysorsjegyek 
■■■■■ itt helyben ■■■■■ 

Landesman B. könyvkereskedésében 
is kaphatók, ajánlatos, ha nála sorsjegyet 
vásárol és azzal szerencséjét kipróbálja.

Húzás: November 23—24.

A Sulyovszky-utczában lévő Sonnenschein- 
féle házban két szoba, konyha, éléskamra 
,... ■ és fatartóból álló lakás kiadó. = 

Értekezhetni a tulajdonosnál.

Eladó birtok.
Nagyazar és Szöcske reszt úri 

(Zemplén m.) határban 24 kát. hold első
osztályú szántóföld, 20 kát. hold erdőség, 
3 kát. hold kaszáló rét, valamint a Nagy- 
Azar községben 2 kát. h. belsőséggel kas- 
télyi lak a hozzátartozó melléképületekkel 
szabadkézből eladó. — A megvenni 
szándékozóknak Andrejkovics r<il Gálszécsen 
a telekkönyvi szemleivek áttekintése mellett 
bővebb felvilágosítást nyújt.

:i

Ajánlja magát mindennemű

polgári-, katonai- és papi-ruhák
elkészítésére, magyar, német, francia és angol divat szerint.

EDELSTEIN és TÁRS
férfi-ruha készítő műhely 

Znuom-posztó és g-yapjia.-á,rn raJrtár 
NAGYMIHÁLYON. =====

Nagy raktár valódi angol őszi és téli ruhaszövetekben.

Férfi öltönyök mérték szerint valódi angol szövet-* 
bői a legújabb divat után készítve 14 írttól feljebb.',

BV Megrendelések jutányosán és pontosan eszközöltetnek.

1

Magas jutalék kereshető.
Ugges aquisiteurök előleget kapnak.

M TTj és Ic-CLlöxileg'es !■■ 
(Nem biztosítás, könyv, részletsorsjegy, stb.) 

Ajánlatok ..K 250" alatt Fischer J. D. 
hirdetési irodába Budapest, Gerlóczy-utcza 

1. szánt intézendők.

Kiadó lakás.
Az Andrássy Dénes utcán 3 szobából 

álló lakás 1906. január hó i-től kiadó. — 
Bővebbet Seszták Antal háztulajdonosnál.

Bor eladás.
Kriszt és Lánczocska hegyi 
finom V1NNAI BOR literenként 
32 kr.-ért nagyban s kicsinyben 

= kapható: =

Jfaíápi
Dianán

Eladó ház.
Nagymihályban az Andrássy Dénes ut

cán egy 3 szoba, 1 előszoba, 1 konyha és 
megfelelő mellékhelyiségekből álló ház a 
hozzá tartozó nagyobb kiterjedésű belsőség
gel s gondosan berendezett gyümölcsös kert
tel szabadkézből eladó. — Bővebb felvilá
gosítást Nagymihály község jegyzője ad.

Mathiász József helybeli szölö- 
telepén naponként friss 

csemegeszőlő 
=—— kapható. =====—

MiklósJancsizenekara
minden. péntek este

— a Barnai szálló nagytermében — 

zeneestélyt 
tart, melyre a u. i. zenekedvelő közönséget 
mély tisztelettel meghívj*

Miklós Jancsi zenekarvezető.



••••| •
• Miuilultliuiud •

NYOMTATVÁNYOK.
u. »i. községi-, ügy-

védi-, köz- és körjegy-

2 zői hivatalos, továbbá •

takarékpénztári és

egyéb intézeteknél

szükségelt nyomtatvá-

ny ok. báli- és laka-

| dalmi meghívók, láb- {

lázatok, gyászlapok.

névjegyek, egyházi-.

iskolai- és uradalmi

| nyomtatványok, fal- •

ragaszok slb. stb. a

legrövieebb idő alatt

pontosan készíttetnek.

• •• ••••

LANDESMAN B.
KÖNYV. h. PAVIRKERESKEDÉSE

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos u. 34.
i*í <4 44 14 44 <414 4414 *4

A nagyérdemű közönség szives figyel
mébe ajánlóin már 22 év óta fennálló, 
két gyorssajtóval, 10 segédgéppel és a leg
modernebb beinkkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

Fősulyt fektetem arra, hogy a nálam 
megrendelt nyomtatvány, legyen az bár a 
legegvszernbb czélra szolgáló is, tiszta, 
hibátlan, tetszetős és pontos kiállításban 
kerüljön ki a sajtó alól.

Közvetlen összeköttetéseim a legna
gyobb papírgyárakkal lehetővé teszik, hogy 
nyomtatványaimhoz a legjobb minőségű 
papirost adjak s azokat a legjutányosab- 
ban számítsak.

Kérem a n. é közönséget, hogy nagy
becsű bizalmukkal és rendeléseikkel vál
lalatomat, úgy mint eddig, ezután is, meg
tisztelni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel
Landesmaa If.

„Hattyú" Gőzmosó-Intézet.

I

Tisztelettel van szerencsénk Nagymihály és vidéke 
nagyérdemű közönségét értesíteni, hogy Nagymihályon 
(Laborczszög) egy a mai kor igényeinek teljesen megfelelő

■■^■1 amerikai módszerü ■■■■■

g-özmosó-intézetet
nyitottunk, a hol szakszerű kezelés mellett minden a fe- 
hérneműekre nézve káros tiszlitó és fehérítő szerek mellő
zésével ingek, gallérok, kézelők s mindennemű fehérne- 
müek tisztítását elvállaljuk s azoknak legtisztább és leg
finomabb kiviteléről gondoskodunk.

Egy gallér tisztítása 4 fillér.
Egy pár kézelő tisztítása fi fillér.
Ezen vállalathoz a n. é. közönség támogatását kérve,

Bhm Testvérek
a .Hattyú* gázmosó intézet 

tulsjdouo-aí

Cl n

Ű

Földbirtokosok figyelmébe!
A FRANCK HENRIK FIAI-féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a mezőgazdáknak 

a czikória gyökér termesztését is ajánlja a vetésforgóba bevenni

A czikória (katáng gyökér = cichorium inthybus)
mély őszi szántást kíván, tehát már mostan ajánljuk a kísérleti művelésnek szánt talajt 
még tél előtt előkészíttetni. — A nyers anyag l'.HMi. évben métermázsánként 3 kor. 80 
fillérnyi árban 3"„ sulylevonással Kassára a gyárudvarba szállítva, vagy pedig 3 korona 
50 fillérnyi ár melleit Tóketerebes és Nagymihalyi állomáson vétetik át és azonnal kész
pénzben kifizettetik. — Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán, 1905. szeptember 15-én.

FRANCK HENRIK FIAI.
Ú

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer

— puha padló számára.

Keil-f'ie viaszkenöcs kemény padló számára. 
Keil-fele fehér ..Glasur- fénymáz 90 fillér. 
Keil-fel' arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

G-LTTOK IxxCdS czégnél 

~ Nagymihályon. -------

1902 borászati kiállítás Eger. I diszokl. 
es egy aranyerem

Mólók és bogjozok.

Szilágyi és ^Diskant gépgyára
|_Árj»gysoliMngy«n_j JYUskoIcZOtl. | Árjegyzék Ingyen |

1901. temesvári kiállítás. I sö dij. arany 
érem. 1902. őrsi. gazdasági kiállítás 
♦-5 Pozsony, l-sö dij. arenyérem. >♦ Rorsajtók i

Legújabb Kossuth-rendszerű 
es szerkezetű »Kincsem.< 
»Hegyalja«, »Mabille« 
és »Ácélorsós« a ma
gyar bortermelők leg
kedveltebb borsajtói.

Legújabb Rakoczy-rendszerű 
kettős kosaru sajtók 

nagyüzemi! preseleshez.

Főelönye: A must sehol 
sem érintkezik vasreszekkel. 
Egyszerű kezeles ! Óriási 
erőkifejtés ! A törköly egy 
darabban es könnyen kive
hető! Egy ember áltál köny- 

nyen kezelhető.

Deák Jenő fogtechnikus

Vezérszó: Mindon darab szappan a Scliicht névvel, 
tiszta és ment káros alkatrészektől. -...

Schiclit-szappan!
(Szarvas vagy kulcsszappan)

a legjobb és haszná
latban a legolcsóbb, 
minden ruhanemű és 
mosási módszer részére

, 25.000 koronát fizet Schicht György cég 
t Aussigban, a ki bebizonyítja, hogy szappana 

________ a „Schicht*1 névvel káros keveréket, tartalmaz.

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

■ S Műtér e m : Nagymihály, Rákóczi-utcza. -------- —
Nyom. Landeaman B. könyvnyomdájában


