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Szegénység és tőkegyűjtés.
A szánalom vihara bizonyára felkorbá

csolja minden nemesebb lelkű ember forrongó 
indulatait, midőn Gilbert Stenger könnyek 
áradatában fogamzott jajszavát hallja: 
xeiut <les portes, c'est le sálon iles pauvres !* 
A szenvedések kohójában megtisztult emez 
aranyigazságnak a humanismus tízparancso
latának érctábláján első helyen keli tündö
kölnie s bizonyára el is foglalja méltó he
lyét ott, hol az agy hideg munkáját a szív 
melege lengi át, hogy lágy leheletével fel
szántsa a nyomor könnyűit. De, oh, hány
szor hajszolják el, mint kóbor ebet, a pa
loták küszöbéről a rongyokba burkolt sze
génységet és kergetik a kétségbeesés elszánt 
és förtelmes bűneibe! Hányszor némitja el 
egy hitvány kézmozdulattal az emberi mi
voltából kivetkőzött gőg az irgalom es
deklő szavát, mely ha aztán a boldogulás 
korlátáit pozdorjává törő elkeseredéssé fajul, 
az itélőszék elé hurcolt áldozat képében 
törvényt ülünk könyörtelen cinizmussal a 
magunk, a társadalom vétkei fölött 1

De legyünk igazságosak I A mindinkább 
sporadikusan előforduló esetekkel ellentét
ben, állami és társadalmi életünk bármely 
rejtett zugába tévedjen tekintetünk, minde
nütt feltaláljuk a megható emberszeretet 
nyomait. A humanismus valóságos csodá
kat müveit és áldásos intézményeit milliók 
meg milliók magasztalják. A pessimismus 
ugyan a materialismus korszakának szereti 
csúfolni századunkat, de a tények fényesen 
rácáfolnak ezen jóindulatú — mert ellen

T A R C Z A.
Sárika története.

lila: MAKOI.DY MABGIT.
Szacsvay Sárika még egészen kicsi gyer

mek volt, mikor elárvult és egy távoli roko
nához, Gyenesy Bélához került. Gyenesyéknek 
egyetlen gyermeke, Irén csaknem egyidős volt 
Sárikával. A két gyermek testvérként szerette 
egymást. Mikor felnőttek és végigsétáltak az 
utcán, minden szem rájuk tapadt, mert Sárika 
göndör-szőke hajfürtjeivel és Irén hollófekete 
hullámos hajával és mélytüzű, éjsötél szemei
vel a kreol-szépség igéző typusa volt.

A két leány egy nyári mulatságon meg
ismerkedett dr. Bózsa Lajos orvossal, aki tü
zesen udvarolt az egész estén át Irénnek. Sá
rikával nem foglalkozhatott, mert azt ugyan
csak körülrajongta udvarlóinak nagy serege. 
De azért feltűnt neki a szép szőke leány s mi
kor hazament, folyton azon gondolkozott, hol 
látta ő Szacsvay Sárikát és miért olyan isme
rős előtte a neve? 

Ekkor eszébe jutott az öreg Szacsvay dr. 
Sárika atyja, aki még gyermekkorában igen sú
lyos, életveszélyes betegségéből felgvógvilotla 

ETERNIT PALAA
Lapuak mai száma 4 oldalra terjed.

kezőre buzdító — koholmányra. De annak 
dacára, hogy a társadalom minden rétege, 
sőt majdnem minden eleme bőségesen ki
veszi részét eme fenséges küzdelemben, 
nemcsak hogy nem állott be a viszonyok 
javulása, hanem szinte érthetetlen módon 
határozott visszaesés mutatkozik.

Vizsgáljuk bár a törvényszékek bűn
ügyi statisztikáját, vagy kisérjük figyelem
mel az általános vagyonosodási viszonyo
kat: az eredmény egy és ugyanaz marad. 
Igen, mert mig az anyagi javak osztoga
tásában gavailérosan bőkezűek voltunk, az 
erkölcsiek igéretföldjére vezetni a népet el
mulasztottuk. Az anyagiaknak ezen előtérbe 
tolása a moralisok előtt természetesen meg
bosszulta magát és ez nem is lehetett más
kép, ha az éhség ideig-óráig való lecsilla
pításával feladatunkat kimerítve találtuk, a 
helyett, hogy a szellemi kincsek örök igaz
ságaival vérteztük volna fel a tudatlan nép
tömegeket. Mert ne feledjük: népünk jó
részben ma is gyermekkorát éli és éppen 
ezért képtelen céltudatosan irányítani élete 
útjait. Csak nemrég hallottuk az alkohol
ellenes kongresszus alkalmával elszomorító 
számadatok bizonyságával, hogy az alkoho
lizmus undorító szenvedélye mily szörnyű 
pusztítást visz végbe nemzetünk testén. Ez 
alatt természetesen nemcsak a testi szerve
zet elkorcsosodása értendő, hanem a nem- 
zetvagyon oly könnyelmű és nagymérvű el- 
tékozlása, amelynek következményeivel ko
molyan és idejekorán számot kell vetnünk.

A nép vezetőinek, a papoknak e téren 
bő alkalom kínálkozik üdvös tevékenységre,

és úgyszólván a halál torkából kiragadta, mert 
a többi orvosok már lemondtak életéről. Mikor 
felgyógyult, szülői benső barátságban éltek dr. 
Szacsvay családjával és Sárika, aki ekkor még 
cseppnyi gyermek volt, sokszor eljött hozzájuk. 
Az élet utóbb elválasztotta a két családot és 
Bózsa immár évek hosszú sora óta semmit se 
hallott Szacsvavékrói. Az orvosi hivatást azon
ban annyira megszerette, hogy orvossá lett és 
kedves modorával, alapos képzettségével, lel
kes hivalásszeretetével csakhamar széles kö
rökben megkedveltedé magát.

Sárika is sokat gondolt azon estén Bó- 
zsára, az egykori Lajcsikára, a kivel oly sok
szor játszogatott kis gyermekkorában. Úgy sze
rette volna megkérdezni, hogy csakugyan l.aj- 
csika-c és megmaradt-e a réginek ? De attól 
tartott, hogy hátha nem az és esetleg úgy ma
gyarázzák a kérdést, mintha el akarná hódítani 
Irénke udvarlóját, l'gy tűnnék fel, mintha há
látlan lenne Gyenesyék iránt, akik oly jóságo
sán bálinak vele.

Bózsa dr. a nyári mulatság után sűrűn 
ellátogatott Gyenesyékhez. Ilyenkor Sárika min
dig kisietett a kertbe, hogy ne zavarja a •sze
relmes pár«-t. Mert biztos volt benne, hogy 
Irén és Bózsa dr. szeretik egymást. Megerősi- 
tetle hitében az is, hogy Irén egyik régebbi 

mert nemcsak az a hivatásból folyó köte
lességük, hogy a gondjaikra bízott és vesz
tébe rohanó nyájat az örvény szélén meg
állítsák, hanem az is, hogy önfeláldozó ta
nításaikkal elvezessék oda, hol a megtisz
tult erkölcsökön át egy uj élet kapuja nyí
lik. Ennek első állomása az alkoholizmus 
felváltása a józansággal, mely gondosan 
mérlegeli mindazon tényezők arányát, me
lyeknek helyes mértéke a testi s lelki egyen
súly állandóságát biztositja. Innen már csak 
egy lépés azon stációig, hol takarékosság és 
önmegtartóztatás árán azon anyagi fölösle
gek gyűlnek össze, melyek a jövő gondta
lanságát Ígérik azoknak, kik elég okosak 
idejekorán felvértezni magukat a sors csa
pásai ellen. A feladat ily látókörbe vezetni 
a népet, a mily életbevágó, épp oly nagy
szabású is, de a lelkipásztoroknak híveik 
lelkére gyakorolt befolyásukkal meg van a 
megvalósításához szükséges hatalmuk. Fő
kép ha egyeseknek azon követésre méltó 
példáit tekintik sikeres működésük vezér
csillagául, hogy abstract theologiai tételek 
tulságba vitt fejtegetése helyett a mértékle
tesség és takarékosság igéit hirdessék a szó
székről.

Az itt elmondottak a dolog természete 
szerint nemcsak az alsóbb néposztályokra 
vonatkoznak, hanem egyszersmind a társa
dalom magasabb régióinak is szólnak, me
lyek szintén nem jeleskednek a takarékos
ság erényében. Általánosságban mondhat
juk, hogy a fényüzési hajlam kerékbe törte 
a legjózanabb életösztónöket és ezeknek a 
hiánya szabad utat engedett bűnös törek-

I udvarlója, Nádav Géza ügyvéd, aki ezelőtt min
dennapos volt a háznál, azóta nem jött többé, 

' amióta Bózsa dr. udvarolt Irénnek.
Gycnesyné egy napon igy szólt az urához :
— Kétségbe vagyok esve a leányok miatt. 

Mind a kettő sovánvodik és egyre sóhajtozik, 
mintha betegek lennének.

Sárika másnap csakugyan ágynak esett. 
ÍGyenesyné aggódni kezdett és faggatta Irént, 

hogy mondja meg mi az oka szomorúságának 
és hervadásának. Irén lehangoltan felelte :

— Olyan az én kedélyem, mint az a sö
tét felhőtömeg, mely éppen most tornyosul az 
égen. Félek, hogy vihart hozva, szétrombolja 
egész életemet.

Anyja megnyugtatta:
— A felhők nem veszedelmesek. Megerad- 

nek és eső után újra derűs az égbolt. Talán 
szerelmes vagy Irénként ?

Irén szomorúan vallotta be, hogy ő bizony 
szerelmes.

— Bózsa doktorba ?
Irén tagadólag rázta fejét.
— Hát kibe?
Künn megeredt az eső és Irénnek zoko

gásba fűlt a szava. Alig derült ki azonban, Ná- 
; day Géza mintegy a gondviselés különös ren

deléséből — lehet, hogy az egyszer Irén anyja

jelenkor legjobb tetőfedési anyaga "Wl
miseid : BRÜGLER LAJOS NAGYMIHaLT.



vések mérgező hatásának. Nemrég olvas
tunk egy statisztikai kimutatást a föld né
peinek takarékosságáról és mi sem termé
szetesebb, mint hogy mi valahol hátul ban
dukolunk, mig Amerika ifjú népe a vezéri 
pálcát szorongatja. Ezen nem is kell meg- 
ütódni, ha ismerjük népünk felfogását, hogy 
minden számítás és rendszer nélkül szórja 
a guruló pénzt, a helyett, hogy biztos ala
pon végezne számadást.

Kezünkbe került a Járadék-Hitelbank 
egy füzete, mely a takarékossággal kapcso
latban igen érdekes eszmét pendit meg, t. i. 
fokozott kamatlábat biztosit azon esetre, ha 
a betétek előre meghatározott összegben s 
időközökben fizettetnek be. A 2 évenként 

kamatláb növekedés elég csábításul 
szolgálhat a takarékosság erényének kifej
lesztésére, a mellett, hogy a betevő bármi
kor rendelkezhetik pénzével, E szerint 10 
éven át teljesített */» évenkinti 100 korona 
befizetéssel 4896 K 74 f., 50 korona be
fizetéssel 2448 K 37 I. takarítható meg. Ily 
előre megállapított befizetési mód különö
sen kedvező azoknak, kiknek bizonyos idő 
múltán meghatározott tőkére van szüksé
gük. Tehát leányoknak kiházasitására. ifjak 
nagykorúságának idejére és életbiztosítás 
pótlására előnyösen alkalmazható.

Ugyancsak ily kezek közt mozognak 
az u. n. Fillérbankok is, azzal a különbség
gel, hogy lényegesen kisebb heti befizeté
seket is elfogadnak. Ezért válnak különösen 
iparosoknak, munkásoknak és kevésbé te
hetősöknek előnyére. Nem kell valami kü
lönös nyomatékkai hangsúlyoznunk, mily 
áldásos működést fejthetnek ki ezen inté
zetek, ha a nép megérti hivatásukat. Meg
elégedéssel konstatáljuk, hogy városunkban 
is működik ily irányú intézet, a Gazdasági 
Bank és igy nálunk is alkalma az alsóbb 
néposztályoknak a gazdagok forintja mellett 
a maga fillérét gyümölcsözőleg elhelyezni. 
Ne is mulassza el senki jelenleg nélkülöz
hető filléreit magától elvonni és ezek ösz- 
szegyüjtésével jövőjét biztosabb alapokra he
lyezni. Aczél Dezső

Előfizetési felliivás.
Október hó 1-vel ttj előfizetés nyílt lapunkra 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük szeptember hó végével lejárt, hojy az elő 

játszta a gondviselés szerepét — hirtelen elő
került és ünnepélyesen megkérte Irén kezét.

A boldog szerelmes pár sietett Sárikával 
közölni az eljegyzés hírét. Sárika ámulva hall
gatta és meg nem állhatta, hogy Irénnek fü
lébe ne súgja a kérdést:

— Es Rózsa doktor?
Irén egyszerre megértette kis testvérkéje 

betegségének okát és elgondolta, minő aranyos 
lélek ez a Sárika. Szerelmes Rózsába és képes 
lett volna inkább meghalni, semhogy neki fáj
dalmat okozzon. Ossze-vissza csókolta az ál
dott jó lelket és visszasugta:

— Az a tiéd lesz!
Sárika láthatóan jobban volt, mikor Ró

zsa dr. odalépett betegágyához. Rózsa ekkor 
már hallotta Iréntől, hogy Sárika szereli s ez 
boldogsággal töltötte el. Hisz ő is szerette, de 
nem közeledhetett hozzá, mert Sárika mindig 
elfutott előle. Homlokon csókolta az édes le
ánykát, ezzel adva gyöngéden tudtára az ér
zelmeit.

Sárika szomorúan suttogta:
— Ah, milyen boldog vagyok! Jaj, Iste

nem, ha meg kell halnom!
— Dehogy halsz meg! Neked élned kell. 

Édes atyád megmentette az életemet a te szá
modra, én megmentem a tiédet az én számomra.

fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás -történjék. — Hátralékos elé 
fizetőinket pedig k,rjiik tartozásaik minél elől,la
szives beküldésére^ hogy szdiuadasai>>kban im is ven
det tarthaszimk.

A „Felsö-Zemplen" kiadóhivatala.

Tanítók gyűlése.
A .Zemplén vmegyei ált. Tanítóegyesület 

Felső-Köre« helyben, az áll. kisdedóvóban f. 
hó 26-án tartotta évi rendes gyűlését, melyen 
a tanügy-pártoló intelligencia impozáns szám
ban volt képviselve. Derék tanítótestületünk, 
élén az ügybuzgó és a paedagogia érdekei mel
lett lelkesen agitáló igazgatóval, mint már anv- 
nyiszor, most is bebizonyította, hogy hivatása 
magaslatán áll és hogy mindnyájunk osztatlan 
hálájára és elismerésére méltó. Nem az elődök 
régen kitaposott, kényelmes ösvényein jár, ha
nem uj mesgvéket hasítva, a tanításnak a gya
korlati élettel való szoros összefüggésében ke- ■ 
resi a súlypontot, jeléül annak, hogy átérzi és 

j méltányolja a modern kor jelszavát.
A gyűlés M a t h i á s z József elnöki meg

nyitójával kezdődött, melyben üdvözölte a meg
jelenteket és szép szavakban buzdította a tan
ügy iránt való lankadatlan lelkesedésre. A fáj- 

I dalom és részvét igazi hangján emlékezett meg 
' a nagy érdemeket szerzett Jelen Mátyás el- 

hunvtáról s indítványára határozatba ment, hogy 
emlékét jegyzőkönyvben örökítik meg s az öz
vegynek a gyűlés részvétét fejezi ki. Majd tol
mácsolta a tanfelügyelő üdvözletét és súlyos 
betegségével mentette ki távollétét. Az elnöki 
megnyitó után Goszt onyi Mariska gyakor
lati tanítását hallgattuk meg a .Különnemű 
elektromosság, köréből a VI. leányosztályban. 
A szemléltetésen alapuló előadás és az ennek 
eredményekép kapott biztos feleletek köztel- 
szést aratlak. Hasonló elismerésben részesült a 
tanítótestület svmpathikus tagjának, Chira 
Lászlónak gyakorlati tanítása a mértan köréből 

; (a hasáb ismertetése) a VI. fiúosztályban. A 
tanítás összekapcsolása gyakorlati példákkal 

. élénken illusztrálta, hogy Chira rendszere he
lyes nyomokat követ. Mindkét előadás jegyző
könyvi köszönetét kapott.

Erre a gyűlést 10 percre felfüggesztették, 
i de lett abból bizony 30 is, mert a gvülésezők 
; a szomszéd teremben pompásan terített aszta

lok mellett gyűjtöttek erőt és kedvet a gyűlés 
folytatására. A tanítótestület, mint házigazda 
igazán kitett magáért s fényes jelét adta, hogy 
nem halt még ki a magyar vendégszeretet.

A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolva
sása után László E. l’lóris »Az alkoholismus. 
c. felolvasása szerzett élvezetet a hallgatóság
nak. A folyékony stílusban előadott és meg
győző érvekkel támogatott szavak élénk vissz- 

i hangra találtak és dicséretére váltak a felolvasó 
szorgalmának és buzgó anyaggyűjtésének.

Kneiszl Emil értekezése .Szükséges-e 
a magyar nyelv és helyesírás tanításánál a 
nyelvtan tanítása?, élénk vitára szolgáltatott 
alkalmat. A felolvasó a mellett tört pálcát, hogy 
a nyelvtan az elemi iskolák tananyagából som
más utón kiküszöbölendő. Ez ellen felszólalt 
Aczél Dezső s már a középiskolák szempont
jából is követelte a nyelvtani anyag fenntartá
sát, mert az elemi iskola egyszersmind a kö
zépiskola előkészítése is. Emellett nem állhat 
fenn Kneiszl okadatolása, hogy a nagy többség 
ipari pályára lép, mert mint Aczél közbeszó
lása jelezte is, ez teljesen relatív dolog, pl. 
Budapesten, Kolozsvárt stb. épen az ellenkező 
jut érvényre. Csak nem gondolja a felolvasó, 
hogy kétféle tantervet fognak behozni : egy vá
rosit és egv falusit ? E tárgyra, főkép Mathiász 
ellenvetéseire jövő számunkban még visszaté
rünk. Ellenkező állásponton lévén bár, szíve
sen ismerjük el, hogy a felolvasó gondosan, sőt 
fölötte ügyesen csoportosította adatait és argu
mentációjával többeket hasonló véleményre bírt.

Mindkét felolvasás jegyzőkönyvi dicséret
ben részesül.

A tisztujitás egy évre elhalasztalott, az el
hunyt Jelen helyett pedig Hun se ha Ida vá

lasztatott meg pénztárossá. A gyűlés befejezését 
fényes bankett követte a Csillag szállóban.

Jíróni/fán.

VEGYES HÍREK.
— A főszolgabírói hivatalból. Fejér 

Elemér szolgabiró szabadságáról visszaérkezvén, 
átvette hivatalát.

— A sztárul körjegyzőség községei e 
hó 19 én választották meg Lefkovicz Kálmán but- 
kai segédjegyzőt körjegyzővé. Az uj jegyző már 
el is foglalta hivatalát.

— A százas bizottság tagjait Meczner 
Béla bizottsági elnök október hó 29-ének délelőtt 
fél 10 órakor a vármegyeháza nagytermében tar 
tandó ülésre meghívta Ez ülésen tárgyalás alá fog 
kerülni Kriztóffy József belügyminiszternek a tör 
vényhatóságokhoz intézett legutóbbi leirata is.

— Az Útburkolás munkálatai folyamatban 
vannak és Szűcs kir. mérnök e hó végével be is 
fogja azokat fejezni, hacsak az időjárás nem fogja 
abban zavarni. Legutóbbi számunkban megírtuk, 
hogy a bonyolult politikai viszonyok az okai an
nak, hogy a burkolási munkálatok már e nyár 
folyamán nem vétettek foganatba. Laptársunk a 
„Zemplén" pedig csodálkozásának ad kifejezést, 
hogy mikép lehetnek e munkálatok a politikai vi
szonyokkal összefüggésben. Erre nézve megjegyez 
ziik, a mit különben t. laptársunk is tud, hogy 
nincsen költségvetés, hogy az országút burkolatá 
nak költségei netn tolyosithatók s miként a többi 
beruházások, úgy e munkálatok is költségvetés lii 
Anyában halasztást szenvednek.

— Kivilágítás. A Kossuth Lajos utcában 
épülő Orosz féle palota ormait hétfőn este remek 
illumináció diszitette abból az alkalomból, hogy 
az épület tető alá került. A szép látványosságnak 
számos nézője akadt. A nyüzsgő sokaság sokáig 
hullámzott fel és alá. különösen a kicsinyek örül
tek a lángok lobogó játékának. A nézők hősies ki 
tartással mindaddig az épülettömb előtt maradtak, 
mig az utolsó mécs halvány fénye el nem tűnt a 
sötét éjszakában.

— Tizedik évforduló. E hó 24-én Dr. 
Kellner Mihály nagymihályi ügyvédkedésén.k tize
dik évfordulója alkalmából régi barátai tiszteletére 
vacsorát adott a Barnái szálló külön termében. A 
közszeretetben álló házigazda meghívására közön 
ségünk színe java jelent meg a vacsorán. Dr. Eper 
jesy Lajos szép beszéd keretében üdvözölte juhi 
láló ügyvédtársát, kit a beszéd nyomában a jelen 
levők lelkesen ünnepeltek. A társaság cigányzene 
mellett egész hajnalig maradt együtt. A vacsora 
kitűnő rendezése Barnai Andor közismert kiváló 
konyháját dicséri.

— A máiéul körorvos Dr. lloth Mihály 
szabadságáról visszaérkezvén, átvette hivatalát.

— 17/ üzlet. Burger Miksa Nagymihályon 
a Kossuth Lajos utcán levő ujonnau épült Krausz 
és Gottesman féle házban f. évi november hé 1-én 
egy férfi- és női divat áruházat nyit.

— liiró választás. Málczán a községi biró 
hivataláról lemondott és tegnap tartatott meg az 
uj választás, melyet Bajusz Andor főszolgabíró ve
zetett. A község Kmetűni Jánost, az eddigi he
lyettes bírót választotta meg elöljárójává.

— Oláh czlgányok garázdálkodása. 
Mészpesten két hét óta oláhcigányok állandóan ga
rázdálkodnak, legutóbb Hrenyo Antal lakásába tör 
tek be és pedig akép, hogy az ablakokat feszi 
tették ki Ep végezték munkájukat a tolvajok, mi 
dón a háziak felébredtek és zajt ütvén a banda 
összes tagjai megfutamodtak. A csendőrség uvo 
inozza a tetteseket.

— Kóser vendéglő. Bre.uer Dávid Nagy
mihályon a Kossuth Lajos utca 40. szám alatt a 
inni kor igényeinek megfelelően berendezett uj 
kóser vendéglőt nyitott.

— Toronyszentelés. A sztropkói templom 
uj tornyát az elmúlt héten szentelték fel dr. Vt- 
rdgh Bal lelkész celebrálása m< llett. A kereszt
apái lisztet Malonyay Tamás főszolgabíró és Vng 
vdry Ede m. kir. postamester töltötték be. Ke
resztanyák Malonyay Tainásné é*» Ungváry Edéné 
úrnők voltak. Az ünnepélyt a ferencziek zárdájá
ban rendezett ebéd követte, amelyen a vidék in 
telligenciája nagy számban vett részt.



— Vasúti igazolványok megváltása. 
Az állami és vármegyei tisztviselők vasúti menet
jegy váltására jogosító igazolványaikat érvényesí
tés végett a m. á. v. igazgatóságához beküldhetik. 
Uj igazolványok is ez időtől fogva válthatók.

— Felszólamlást bizottsági elnökök, 
A vármegye területén 1906 — 1908. évekre kive
tett italmérési illetékek ellen beadandó felebbezé 
sek elbírálására alakítandó felszólamlási bizottság 
elnökéül Matolay Etele, helyetteséül J/ecz/ier Gyula 
választattak meg.

— Szabadságol  ás. lltreyszászy István kir. 
tanfelügyelő egy havi szabadságot kapott. Távol 
létének idejére a hivatal vezetésével Dudás Gyula 
kir. segédtanfelügyelő bízatott meg.

— Kitüntetés, A király Berczelly Jenőt a 
kassai kir. ítélő Tábla elnökét valóságos belső tit 
kos tanácsossá nevezte ki. A kitüntetés egy iga 
zán arra érdemes férfiút ért. Berczelly kiváló jo 
gász és mintaképe a buzgó tisztviselőnek.

— Pályázat. A varaiméi járásban fekvő 
Sókut községben a rém. kath. iskolánál egy 800 
korona fizetéssel javadalmazott tanítói állás van 
üresedésben. Pályázni óhajtók a sókuli espereshez 
adhatják be kérvényeiket.

— Cirkus. Egy 18 tagból álló nagyobb 
szabású miilovarda érkezett városunkba és a Deák- 
téren felállított 1200 személyre berendezett aréná
ban tartja előadásait. Mint értesülünk, a társulat 
elsőrangú erőkből áll és még itt nem látott elő
adásokat produkál.

— Főnyeremény a XVI. osztály sorsjá
ték legnagyobbjfőnyereményét ismét Beijeld József 
bankházában nyerték. (Budapest IV., Károly kör 
ut 1.) Ugyanis a 400.000 koronával kisorsolt 96851. 
számú szerencsés sorsjegyet ezen bankházban va 
sárolták. Ugyancsak e bankház vevői nyerték egy 
elmúlt játékban a 600.000 koronás főnyereményt is.

— Kiadó lakás, A Kossuth Lajos utczán 
levő Marmorstein féle házban egy három szobából 
álló lakás azonnal kiadó.

— Szilágyi és Diskant miskolci gépgyá 
ros cég kitűnő borsnjtóira, valamint legújabb „Vil
lám* centrifugális bogyózó és zúzógépére felhívjuk 
olvasóink figyelmét. Kiemelendők különösen a cég 
által feltalált és készített „Kossuth*, .Kincsein* s 
„Hegyalja" borsajtók, nemkülönben a nagy üzemit 
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 szí
nét, zamatját nem befolyásolja. A törkölyt se kell 
össz< 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 kívá
natra minden érdeklődőnek megküldi.

— Előfizetési felhívás. Mindenki olvassa 
.A Polgár4 politikai napilapot. A Polgár megje
lenik mindennap reggel, vasárnap és ünnepnap után 
is rendkívül bő és gazdag tartalomban. A Polgár 
programmja a demokrácia, a radikális szabadel- 
vüség, a szociális igazság. Hangja szabad s nyilt. 
A Polgár a legolcsóbb, igazi radikális, szókimondó, 
irodalmi színvonalon álló, tartalmas újság. Főszer 
kesztője Dr. Vázsunyi 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 ügyek* címen külön gazdag 
rovatot nyitott a dolgozó kispolgárok ezreinek. A 
Polgár külön meglepő kedveskedéssel is szolgál az 
idén előfizetőinek, a mennyiben karácsonyra gyö 
nyörü kiállítású Naptárral ajándékozza meg őket. 
„A Polgár Naptára* 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 1. 
Kiadóhivatal: Buaapest. VII. Eötvös utca 37. sz. 
1905. nov. 1 töl pedig VI. Nagymező utca 12. sz.

— Mint minden érben, úgy az idén is 
nagyértékü karácsonyi ajándékkal fogja meglepni 
előfizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesz
tett, élénk és tartalmas lap minden egyes alkalom 
mai bámulatot és elragadtatást keltett ajándék al 
bumaival előfizetői körében s ezek 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* című 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.

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

Felelős szerkeextő : Dr. Kállai József. 
Fomunkatárs : Aczél DezsÓ.

Hirdetések.
2544/905. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság ezennel közhirré teszi, hogy Dr. 
Eperjesy Lajos ügyvéd által képviselt özv. Vojtkó 
Györgyné végrehajtatónak Sztaruch János és tár
sai végrehajtást szenvedő elleni 100 kor. lőkeköv. 
s jár. iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi 
kir. jbiróság területén lévő, a sztárai 107. számú 
tjkvben A. I. 2—12X1 sorszám alatt felvett s B. 
3—5, 14—16 sorszámok alatt fentnevezett végre- 
rehajtást szenvedők nevén álló illetőségekre, az 
árverést 1640 koronában ezennel megállapított ki
kiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fentebb me jelölt ingatlanok az 1905. évi decz. 
hó 18-án délelőtt 9 órakor Sztára község 
bírójának házánál megtartandó nyilvános árveré
sen a meg állapitolt kikiáltási áron alul is el fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10 százalékát, vagyis 164 kor. 
készpénzben, vagyaz 1881. LX. t.-cz. 42 §. jel
zett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
1 én 3333. sz. a. kelt igmin. rendelet 8. §-ában ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke 
zéhez letenni, vagyaz 1881. X. te. 170. §. értei 
méhen a bánatpénznek a bíróságnál elől. g< s clhe 
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át 
szolgáltatni.

Kelt Nagymihályon, 1905. évi október 8 án, 
a kir. jbiróság tkvi hivatala.

Garbinszky, kir. albiró.
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Kiadó lakás.
Az Andrássy Dénes utcán 3 szobából 

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

■ Óriási * •

van annnak, a ki 75 krórt

60.000koronát
■■■■■ tud nyerni. MMM 
Miután pedig ily szerencsés számú 

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

Landesman B. könyvkereskedésében 
is kaphatók, ajánlatos, ha nála sorsjegyet 

vásárol és azzal szerencséjét kipróbálja.

Húzás: November 23—24.

Ügyes aquisiteurök előleget kapnak. 

■■■ TTj és lrü.löiileg'es !■■ 

(Nem biztosítás, könyv, részletsorsjegy, stb.) 
Ajánlatok ..K 250 4 alatt Fischer J. D. 
hirdetési irodába Budapest, Gerlóczy-utcza 

1. szám intézetidők.

Hirdetmény.
Nagymihály község elöljárósága köz

hírré teszi, hogy- Nagymihály község 1906. 
évre összeállított költségelőirányzata f. évi 
október hó 20-tól november hó 4-ig terjedő 
15 napon át a községi jegyzői irodában köz
szemlére ki van téve.

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

= kapható: =
HALÁPI GYÖHGY-nél Vinnán.

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

Értekezhetni a tulajdonosnál.



LANDESMAN B.
KÖNYV, é- PAPIRKEKE»KEI»ÉSE

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos u. 34.

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

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

Eősulvt fektetem arra, hogy a nálam 
megrendelt nyomtatvány, legyen az bár a 
legegyszerűbb 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
Landemnan H.
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G0LDSTEIN ADOLF
____ lámpa-, üveg- és porczellán-kereskedés ------------

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utca 56. sz. (Saját ház.) 
Ajáldja du.-sn felszerelt raktárát mindenei mii 

asztali- és függő-lámpákban 
mélyen leszállított árak melleit.

EVÖ-eszközök
nagy válás / lókban.

BARNA

kőedény.
Zománcozott

edények.• '

Kávé, likőr, 
sör- és evő
készletek. 

JUpacca
<■8

NIKKEL-ÁRUK.
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Majolika
FALI-

D1SZEK.

TELJES

KONYIIA- 
felszerelések.

(Jyor-s és pontos 
kiszolgálás.
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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 kivan, tehát már mostan ajánljuk a kisérleli művelésnek szánt talajt 
még tél előtt előkészíttetni. — A nyers anyag 1906. évben métermázsánként 3 kor. 80 
fillérnyi árban 3"„ súly levonással Kassára a gyárudvarba szállítva, vagy pedig 3 korona 
50 fillérnyi ár mellett Töketerebes és Nagyniihalyi állomáson vétetik át és azonnal kész
pénzben kifizettetik. — Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán, 1905. szeptember 15-én.

FRANCK HENRIK FIAI.
Ll

1901. temesvári kiallitas. I só dij. arany 
erem. - 1902. orsz. gazdasági kiallitas 
♦-j Pozsony. I sö dij. arenyerem.

1902. borászati kiállítás Eger I diszokl. 
és egy aranyerem

gORSAJTÓK |
Legújabb Kossuth rendszerű S 
es szerkezetű »Kincsem»< W 
»Hegyalja«, sMabille« 
és »Acélorsós« a ma
gyar bortermelők leg
kedveltebb borsajtói.

Legújabb Rakoczy rendszerű 
kettős kosaru sajtók 

nagyüzemü preseleshez.

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

nyen kezelhető.

| Szölözuzók és bogyózók.

| Szilágyi és ÍDiskant gépgyára
Z |^Árjegyzek_lngyen_J JKiSkolcZOtl. |^^^egyxák_ingyen_ |

Deák Jenő fogtechnikus

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer ......

— puha padló számára

Keil-fele viaszkenöcs kemény padló szamara. 
Keil-r,,|p fehér ..Glasur- fénymáz 90 fillér. 
Keil-fele arany-fenymáz képkereteknek 40 f 
Keil-fe,e szalmakalap-festék minden színben.

• Mindenkor kaphatók :

G-LÍTCK ZKzTÓZEe czég-rxél
—........  - Nagymihályon. --

Vg2érSZÓ' Mólóm darab szappan a Scliiclit névvel, 
_____________' tiszla és ment káro.> alkatrészektől ==

Scliicht-szappan!
i (Szarvas vagy kulcsszappan)

:i legjobb és haszná
latban a legolcsóbb, 
minden ruhanemű és
mosási módszel* részére

25.000 koronát fiz, t Schioht György cég 
, Aussigban, n ki bebizonyitjn, Imgy szappami 
. a „Schiche1 névvel káros keveréket tartalmaz.

készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása es szájpadlás nélkül. Itégi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak. 
Készítek porcellántöméseket, melyek úgy színben, mint erőben, teljesen a fogéhoz hasonlítanak.

, . ■ ■! ,*" — Műterem: Nagymihály, Rákócsiutosa. —
Nyom. Laadesman B, könyvnyomdájában


