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szerkesztőség:

Hov* * Ixp Hxellemi részót illető minden 
közlemény intézendő :

Kossuth Lajos-utcza 34. szám.

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

Egye» szám ára 2<» fii.

Kéziratok nem adatnak viasza. 
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyllt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttól 

díjak küldendők :
Landeiman B. ^önyvnyomd^<^

Földtehermentesités.
Állami beavatkozással most már létre

jött az a nagy lépés, mely a kisbirtok jel
zálogos terheinek konvertálására vonatko
zik. Ugyanis az Országos Központi Hitel
szövetkezet a Kisbirtokosok Országos Föld
hitelintézetével megegyezésre jutott, hogy 
együttesen jelzálogos kölcsönt adnak a kis
gazdáknak is és legközelebb az ország há
rom vármegyéjében, Nyitra vármegye vág- 
ujhelyi járásában, Maros-Torda vármegye 
marosi alsó és felső járásában és Bihar vár
megye cséffai járásában megkezdik munká- 
jokat. Erre az intézkedésre nagy szükség 
volt. Már évek óta azon panaszkodnak az 
országban, hogy a magyar föld igen el van 
adósodva. Az uzsora-kölcsón csődbe ker
gette a gazdákat, a végrehajtók eldobolták 
a földet, sok tősgyökeres magyar család ju
tott koldusbotra, sok pedig kivándorolt 
Amerikába. Sok gazdán segíthetett volna a 
kedvező és a gyors kölcsön. Ámde a jel
zálogos hitel igénybe vétele rendkívüli nagy 
munkával járt és még több költséggel. A 
kisgazdák nem voltak összeköttetésben a 
fővárosi nagy pénzintézetekkel, a közvetí
tőket pedig busásan meg kellett fizetni. Ma
guk a pénzintézetek sem szerettek kisebb 
kölcsönök lebonyolításával foglalkozni, mert 
a kis kölcsön lebonyolítása ép annyi mun
kát okoz, mint a nagyé. A nagy kölcsö
nöknél a költségek is aránylagosabbak, nem 
emésztették fel a kölcsön egyéb előnyeit.

Most a Kisbirtokosok Országos Föld
hitelintézete és az Országos Központi Hi-

TARCZ A.
A téli kabát.

Alihoz a csekélyke fizetéshez képest, ame
lyet minden hó utolsó napján egyenlő havi 
részletekben hozott haza I-őrincz János, mint 
fukaron javadalmazott hivatalnoka a lő és szék
városnak, elég tisztességesen osztotta be jöve
delmét a fiatal pár. Arra persze, hogy bármily 
irányban is némi luxust fejtsenek ki, gondolni 
se lehetett. Szerény lakás, a legegyszerűbb ét
kezés és lehelő nagy megtakarítás a ruházko
dásban ; főleg amióta egy apró, aranyos babát 
is helyezett el a boldog pár fészkébe ezelőtt 
hat esztendővel a gólya.

I.őrincz Jánosnak csak olyankor fájult meg 
a feje, mikor magának vagy a feleségének kel
lett nj öltönyt vennie. A részletvásárlásnak nem | 
volt Ilivé, csak készpénz ellenében vásárolt, 
mert helyes csapáson járt ez az emeletre, hogy 
a részletvásárlás hovahamarább az uzsorások 
karjaiba veti az emberfiát.

I.őrinczné már a múlt télen mcgcsele- 
kedte azt, hogy csak este bujt ki a házból, mert 
öt év előtt vásárolt kabátjának már olyan ante- 
diluvianus ábrázata volt s az olcsó fekete posztó 
már ugv megzöldült, hogy minden angyali jó
sága mellett, Erzsikében is volt annyi assznnvi 
hiúság, hogy ilyen ruhadarabbal nem igen óhaj

telszövetkezet együttesen adnak jelzálogos 
kölcsönt olyan kisgazdáknak, akik az utóbb 
nevezett központ kötelékébe tartozó hitel
szövetkezetek tagjai. E kölcsönöket a kis- 
birtok elfogadott fogalmának tnegfelelőleg 
egvenkint legfeljebb 30.000 korona érték
ben 50 évre engedélyezik, a jelzálogi biz
tosítékul lekötendő ingatlanok elfogadható 
becsértékének legfeljebb háromnegyedrészéig 
(75" 0) és pedig ugv, hogy a földérték 50 
®/0-a erejéig terjedő kölcsönt a Kisbirtoko
sok Országos Földhitelintézete, az ezen fe
lül még esetleges részt az értek 75%-áig 
az Országos Központi Hitelszövetkezet adja 
55°/o-os annuitás mellett, ami azt jelenti, 
hogy tőketörlesztés és kamat fejében együtt 
félévenkint utólag 55% törlesztési részlet 
fizetendő. A gazda, ki kölcsönt óhajt föl
venni, kérése a községi hitelszövetkezet igaz
gatósága elé terjeszti, megjelöli a kölcsön 
összegét, a célt, melyre azt fordítani kívánja, 
az ingatlanokat, melyeket biztosítékul le
kötni hajlandó. A hitelszövetkezet igazgató
sága intézkedik a jelzálogi iratok, u. m. a 
hiteles telekkönyvi kivonatok és kataszteri 
birtokivek beszerzéséről; megállapítja az in
gatlanok. becsértékét és számba veszi a föld 
jövedelmére alapított állandó értéket.

Ezekből látjuk, hogy a kölcsönt ala
kilag a községi hitelszövetkezet adja. Az a 
körülmény, hogy a tőke törlesztésére mind
össze a tőkének csak 5 fizetendő, va
lóban jótétemény a kisgazdára nézve. A föld 
jövedelme a legválságosabb gazdasági esz
tendőkben is jóval felülhaladja, [gaz. hogy 
népünk a hosszú lejáratú

tott napvilágos, sőt felhőkkel boritott nappalon 
se hivalkodni.

Az urától egy szóval se kért uj téli kabá
tot, mert jól tudta, ha volna szegénynek, maga 
ajánlaná fel az erre való pénzt.

Hát egyszerűen nem bujt ki a házból, csak 
este és akkor is a fogyatékosabban világított 
utcákon szedett magába friss levegőt.

Valami külön munkát végzett I.őrincz az 
egyik tanácsos ur részére, amiért 100 korona 
jutalomban részesült.

Ragyogó ábrázoltai rontott be a decem
beri zuzmarás napon.

— Föld, föld, asszony, föld!
— Mi történt Jancsikám ?
Csillogó szemekkel számlálta az ebédhez 

terített asztalra az öt darab huszkoronást.
— Ennyit fizetett Szirák tanácsos ur azért 

a munkáért, amit az őszsze) végeztem számára.
Örömtüz gyűlt ki Erzsiké szemében is. 

Összecsapta a kezét.
— Mennyi pénz egy határon.
— Elég helye is van ennek, fiacskám.
Kivett a zsebéből egy szeletke papirt, a 

melyről tételeket és később nagyobb rubriká
kat olvasott. Szén, fa, kávé, cukor, meleg ru
hácskák a gyermek számára, téli cipők mind a 
hármuknak, stb. stb.

— Summa summárum 00 korona. Marad 
10 korona. Ebből pedig egy téli kabátot ve
szünk az én drága Erzsikémnek.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

rátja, pedig ez nem egyéb, mint rossz elő
ítélet. Okosabb dolog hosszabb időre köl
csönt fölvenni, mint rövid időn belül oly 
kölcsönt fölvenni, mely alatt összeroskadunk. 
Ha a gazda oly szerencsés helyzetbe jut, 
hogy adósságát hamarább lefizetheti, ezt 
megteheti, anélkül, hogy a szokásos kárta
lanítási dijat a gazda fizesse.

A föld értékének háromnegyedrészéig 
adandó kölcsön nem kevésbbé jótékony ha
tása abban az irányban is érvényesülni fog, 
amikor a vékonypénzü ember is földet vá
sárol. Ha csak annyi vagyoni alapja is van 
valakinek, hogy a föld vételárának '/,-része 
a zsebeben van, már vásárolhat földet, mert 
a háromnegyedrész vételárra előnyös köl
csönt vehet fel.

A kölcsönök felvételénél igen üdvös 
intézkedés lesz az is, hogy a kölcsön költ
ségei igen csekélyek lesznek. A szövetke
zeti tagoknak rendelkezésére állván a bélyeg 
és illetékmentesség. A most fennálló tari
fánál is alacsonyabb bekebelezési díjon kí
vül, sem árfolyamveszteség címén, sem más 
címen, semmiféle költség nem számittatik 
lel, kivéve ha a megelőző terhek kifizeté
sénél postaköltségek merülnek fel. Ezek azok 
az intézkedések, melyek most a kisbirtok 
jelzálogos terheinek hitelügyére vonatkoz
nak, amelynek létrejöttét mindenki helyesli, 
aki csak a magyar fold adósságait, a gazda 
sok nyomorúságát ismeri.

Hisszük, hogy a két tekintélyes intézet
kuláns módon nagy segítséggel lesznek gaz
dáink érdekeinek előmozdítására és a ma

időnek nem ba- | gyár föld, melyhez úgy ragaszkodik a haza

Na, hát akkora örömet még nem látott 
valaki, mint a szép asszonykáé volt. Végre tűi
teket azon a rettenetes ódivatú, keshedt zöld 
kabáton. 40 koronáért gyönyörű téli kabátokat 
látott a Kerepesi-uton.

Elhatározták, hogy ebéd után azonnal el
indulnak kabátvásárló útjukra. Mert idő kell 
ahhoz, hogy az ember egy ilyen értékes ruha
darabot megvásároljon.

Éppen tiz üzletben voltak már, amikor 
abban állapodtak meg, hogy a legelsőt veszik 
meg és visszafordultak az első üzlet felé, mely 
a Kerepesi-ut legelején van.

A Nagy-diófa utcánál Erzsiké egy volt is
kolatársának fiacskájával találkoztak, a kivel 
mostanig fenntartotta ugyan a barátságot, de 
csak nagyon ritkán jöttek össze és körülbelül 
másfél év óta nem találkoztak.

A fiúcska köszöntött rájuk, mert Erzsiké 
nagy boldogságában meg se látta volna az apró 
fiúcskát.

— Hogy van a mama? Mit csinál?
— Oh, édes néném, a mama nagyon be

teg, az apuska úgy sir; azt mondja, hogy tán 
soha se gyógyul meg.

— Hol laktok most?
— Itt a Nagydiófa-utcán, jobbra a har

madik ház.
— Nézzük meg egy percre, szólt férjéhez 

a jószivü asszonyka.
János nem mondott ellent és kis vártáivá



népe, gondtalanabb napokat biztosit a gaz
dáknak és az olcsó kölcsön apasztani fogja 
a bíróságok szomorú munkáját és a kiván
dorlást is. Agrár államunk lakói e szociális 
kérdésben bizonyára szimpátiával látja a két 
intézet hazalias vállalkozását és már a kö
zel jövőben alkalmunk lesz látni a gazda
sági élet fellendülését, melyen az ország 
boldogsága nyugszik.

Adná a jó Isten, hogy ugv legyen I

— Városi közgyűlés. Nagyiuihály város 
képviselőtestülete f. évi november hó 21 én a vá 
roshÁza tanácstermében tartotta inog őszi rendes 
közgyűlését.

Tárgyaltatott az. 1906 évi költségvetés, a 
melyet az elöljáróság javaslata értelmében a köz 
gyűlés elfogadott. A számadatokból kiemeljük a 
következőket : A város évi bevételei 16671 K 39 
fillért, kiadásai 43858 K 03 fillért tesznek ki, úgy 
hogy 27186 K 64 fillér lesz pótadóból fedezendő. 
A város évi pótadója immár 47 százalék, úgy hogy 
közönségünk bizony eléggé lesz megterhelve.

A villanyvilágitAs tárgyaltatott ezután. A köz
gyűlés elismerését fejezi ki Landesman Vilmos vál 
lalkozónak ama tényt ért, hogy hatvan láng helyett 
kilenczvennel kezdi meg a város világítását.

Az államvasutak megkereséséhez képest, el 
határozta a képviselőtestület, hogy amennyiben a 
vasul a kocsi utat jó karba helyezi és rövid idő 
alatt járdát építtet, úgy a község hajlandó a vas 
úthoz vezető ut állaudó világításáról gondoskodni.

A szegénysorsu tanulók könyvszükségletére 
a város 5<> koronát folyósított.

Végül elhatározta a város Czibur Bertalan in 
ditvánvára. hogy az állami adó 25 százalékát a 
jóléti bizottság rendelkezésére bocsátja, sőt a kép
viselőtestület tagjai is kötelezték magukat arra.

Ezzel a gyűlés véget ért.

VEGYES HÍREK.
— Kinevezés. A király lloskovics János 

Ítélő táblai bírói ciin és jelleggel felruházott mun
kácsi, ezelőtt nagymihályi kir. járásbirót a kassai 
kir. Ítélő Táblához bíróvá nevezte ki.

— A csend őrség köréből, A nagymihályi 
járás csendőrparancsnokságánál ma Hasenblass Ká 
rolv in. kir. csendörezredes vizsgálatot tartott. Az 
ügykezelésnek beható vizsgálata után az ezredes 
mindent a legnagyobb rendben talált és megelé
gedésének adott kifejezést a tapasztaltak felett. 
SzoLoczky József járásparancsnok az egész szárny 
bán egyike a legképzettebb s legbuzgóbb parancs 
nokolcnak és a mióta a közbiztonság reá van bizva, 

inár benyitottak abba a pici udvari szobába, 
amely a ház legvégén volt.

Úgy a fogyatékos bútorzat, mint a lakás 
parányi volta, az első tekintetre elárulta a si
ralmasan nagy nyomort, amelyben a kis csa
lád sínylődött.

A kórágyon fekvő, halálnak érett asszony 
kétségbeesve panaszolta el, hogy miféle csapá
sok szakadtak rájuk ame másfél év óta, hogv 
nem találkoztak. Az ura hosszú ideig tartott 
betegsége folytán elvesztette állását és csak 
most újévtől foglalhatja el azt a meglehetős 
jónak Ígérkező hivatalt, amelyet végre sikerüli 
elnyernie. De az még több, mint két hét. Egy 
fillér sincs a háznál. A gyermekek majd hogy 
éhen nem vesznek, mert már sehol sem akar
nak hitelezni.

A beteg szakadozott hangon tördelte az 
ő kétségbeesett panaszait.

Abban a szempárban, amelyben eddig a 
boldogs;ig, az öröm ragyogott, kél könnycsepp 
jelent meg ; ezt a könnyben úszó két szeméi 
rávetette az urára. Valamit kérdezett tőle. Lő- 
rincz János megértette és egy pillantással fe
lelt a feleségének.

— Nézd csak, édes, fordult Erzsi az ő be
teg barátnőjéhez, nekünk most van fölösleges 
negyven koronánk, ha ezzel tán könnyithetnék 
zavarotokon.

Hát azt nem lehet leírni, hogyan fogadta 
ez a sir szélén álló beteg ezt az életmentő 
ajánlatot. Mintha minden szenvedésétől illeg

nem is fordulnak elő oly sűrű panaszok, mint An 
nak előtte.

— llirtokvétel, Weinberger Sándor pazdicsi 
nagybirtokos a Báró Mednyánszky féle Bethlen 
pusztán 13(10 holdat kitevő birtokot 870.000 ko
rona vételárért a tulajdonosoktól megvette.

Meazpest község úrbéres gazdái a gróf Szé 
chényi féle abarai uradalomból 100 hold legelőt 
35.000 koronáért örökáron megszereztek.

— A villamos világítás szombaton rend 
szeresen kezdetét veszi. Az összes gépezetek im
már felállítva vannak és mi sem áll már útjában 
annak, hogy a világítás államló legyen, A villamos 
világítás mindinkább tért hódit és alig van már 
valamire való ház, a hová azt be nem vezették. | 
Erőátvitelre is alkalmazzák a villamosságot, liőnay 
Alajos géplakatos műhelyében az erőátvitel már 
működik is.

— Erzsébet gyászéin népéig Laborcz- 
szögön. Nagyasszonyunk halálának évfordulóját 
kegyelettel ünnepelte meg a laborezszögi állami 
elemi iskola az elmúlt héten. Az ünnepélyt Virág 
Péter tanító remi zte, akinek saját ez alkalomra 
irt ódáját hatással szavalta el egyik növendéke, 
Gerba Rózsika. Ezután Virág Péter ismertette a 
királyné életrajzát, szívj óságát s idegen földön tör 
tént gyászos elhunytál. Meg kell emlékeznünk 
Karczub Pál gk. plébánosról, aki megható beszéd
del zárta be az ünnepélyt, amely nagy közönség 
jelenlétében folyt le.

— A megyei tisztviselőkért. Tudvalevő, 
hogy a beiiigyi ügyvivő a vármegye állami dotá
cióját december hó 1 tői beszüntette. Nehogy a 
tisztviselői kar ez által sújtva legyen, gr. Andrdzzy 
Gyula 50.oo(» K t küldött a megye jóléti bizottsá
gához, hogy ez összeg is fedezetül szolgáljon a 
tisztviselők fizetésének kiegészítésére.

— l'j gyár. Szenes Lipól nagymihályi ke* 
repkedő az Andrássy Dénes utcában egy seprő
gyárat létesít, mely már legközelebb meg fogja 
kezdeni működését. Iparnak ezáltal is emelkedni fog.

— Brutális ftu. Macztnykó János őrmezői 
suhanc e hó 22-én egész nap a korcsmában dő
zsölt és csak késő este ittas állapotban került haza. 
E miatt édes atyja szemrehányással illette ót és 
a házból kiutasította. A tiu efelett annyira inge
rült leit, hogy atyját, az öreg 80 éves Maczeny 
k«’*t az égő kemencébe akarta dobni és e közben 
fejét be is uyomta a kemencébe. A szegény öreg 
ember ennek folytán égési sebeket szenvedett és 
egyik szeme ki is folyt. Most halálos sebeivel a 
nagymihályi kórházban ápolják.

Össze/ürészdt háztető. A St/-öwi/4 féle 
épülő uj szálló) tetőszerkezetét az elmúlt éjjel bősz 
szilből Ö8szefürészellék, úgy hogy az egész tetőző 

váltották volna. Sirt, hálálkodott s végre ujjon- , 
gott a koplaló, didergő magzatjai nevében.

— Köszönöm — rebegle Erzsiké, mikor 
végre újra az utcán volt az urával.

— Én is neked ezt a nagylelkű önmeg
tagadást. Mert most már nem vehetünk neked 
téli kabátot.

— Baj is az! Hordom a régit és ennyi 
az egész.

Es hordta büszkén, boldogan azt az ócska 
téli kabátot. Kövér Ilma.

ZE2 m léksorok.
.1 Józsi/ Főherceg Szanatórium Egyénidét em- 

lékkönyvébe" hogy a tüdőbetegeket megmentsék. n leg
jelesebb írók, közéletünk, a főúri társadalom jelesei 
írtak szép axiómákat, fejtegetéseket, gyönyörű gon
dolatokat. Az egyesület engedte át nekünk a szép 
bokrétát.

A legnagyobb boldogság abban rejlik, hogy 
szenvedő embertársaink kínjait csillapítsuk és 
nyomorát enyhítsük.

Auguszta főherczegnő.
•

A mit ezen legkisebb atyámfiai közül cse
lekedtek, nekem cselekedtétek, mondja az Ur.

Vaszarv Kolos.♦
Minden fillér, amelyet a népszanalorium 

javára juttatunk, egy csepp olaj e sötétség el
leni küzdelemhez.

Szikra (Gróf Telcky Sándorné.)
♦ 

tet újból kell csinálni. Idegen ácsmesterek ép most 
fejezték be a tető szerkezetét és azt rebesgetik, 
hogy bosszúból az itteui iparosok tették azt tönkre. 
A csendőrség ez ügyben megindította a vizsgáin 
tót, eddigelé azonban semmi eredményt nem éri el.

— 17 menetrend Ungvár /elé. Az ung 
vár- sianki vona1 kiépülése folytán Ungvár fölé a 
vonatok másként közlekednek, mint eddig. Ugyanis 
ezentúl délelőtt 10 órakor érkezik Uugvárra azon 
vonat amely délben érkezett. Az Ungvárról Ujhely 
felé induló vonat pedig 1 óra helyett 2 ó. 13 perc 
kor indul Ungvárról.

— Járványon betegségek. Városunkban 
a roncsoló toroklob fellépett és már több megbo 
legedés lelt a főszolgabírói és járásorvosi hivatal 
nál bejelentve. A hatóságok az előirt és szükséges 
intézkedéseket megtették.

— Köegyleti bál. A nagymihályi izraelita 
nőegylel szokásos évi táncmulatságát január hava 
első felében fogja megtartani, amely műkedvelői 
előadással lesz egybekötve. Az egylet buzgó <1 
nöknője már fáradozik a műsor összeállitásán, úgy 
hogy legközelebb a kész program nyilvánossá is lesz.

— Í7 föesperes. őfelsége a király a 
munkácsi egyházmegyéhez tartozó zemplénvárme 
gyei székeskáptalanon kívüli főespere&i szék* t Mik- 
lózzy István sátoraljaújhelyi esperes lelkészszel töl
tötte be. Az uj főesperes, Aki járásunkban Rákó- 
ezon született, teljesen rcátermett díszes állására ; 
képzettsége, társadalmi élete, mintaszerű lelkipász 
torkodása és minden izében magyar lelke praedes 
tinálják öt e nagyfontosságu tisztségre. Az egész 
vármegyében közkedveltségnek örvendő esperes 
kitüntetése mindenütt megelégedést kellett.

— Gyűjtés az oroszországi zsidók ré
szére. Az egész müveit világon gyűjtést indítót 
tak az oroszországi forradalomban szerencsétlenül 
járt zsidó családok részére. Nemcsak vagyonukat 
veszítették a zsidók több helyen, de az orosz rend 
őrség örök gyalázatára, sőt annak határozott izga
tása folytán ezer és ezer zsidó család veszítette el 
családfenntartóját. Bár az orosz kormány minden 
tekintetben kárpótolni akarja a szerencsétlenül járt 
embereket, a gyűjtés az egész kontinensen meg
indult azok javára. Városunkban is 2000 korona 
gyűlt össze ezon humánus célra, mely’ összeget 
Brünn Mór, az izr. hitközség elnöke már rendel
tetése helyére is juttatott.

— Az alispán felfüggesztése. Várme
gyénk érdemes alispánját a belügyminiszter állá
sától felfüggesztette, a miért a közgyűlés határé 
zatát foganatosította. Az alispán ugyanis a tör 
vény hatósági bizottság határozata folytán lezáratta 
és lepecsételtette a föispáni lakás és hivatal összes 
helyiségeit és azokat az uj főispán rendelkezésére 
bocsájlani nem akarta. Ballavicini fiiispán ennek

Nekem úgy látszik, hogy az emberi élet 
és egészség becsét mi magyarok még nem e- 
léggé méltatjuk. Pedig ha a jövőbe tekintünk, 
arra nekünk több okunk volna, mint másoknak.

Daránvi Ignácz.
♦

Legjobban szeretik hallgatni az olv pré
dikációt, mely a könyörülelességről és az ala
mizsnáról szól, de legtöbben a kapásra s 
csak kevesen az adásra gondolnak.

Gróf Csáky Károly, váci püspök.
*

Mint a nap a reggeli harmatot, ugv szá
rítja fel a jótékonyságnak envliet nyújtó me
lege, embertársaink szenvedéseinek fájó köny- 
nyeit és nyomdokában — áldás fakad.

Gróf Hadik Béla.
*

Szeretném minden orvos zsebórájára, a 
címlapra ráírni: .Soha beteget vigasztaló szó 
nélkül el ne hagyj !

Gárdonyi Géza.*

Európa akkor lesz boldog, ha a kaszár
nyákat átalakítják szanatóriummá, a tüdőbete
gek számára.

Rákosi Viktor.

Korunk nagy társa talmi kérdéseinek meg
oldásához a humanisnius útja vezet. A ki ma
napság emberbaráti intézményeket alkot, azok 
lelvirágozásán közreműködik, nemcsak a szív 
sugallatát követi, hanem egvszersmind a kor 
szellemének intő szavára is hallgat.

Wlassics Gyula. 



folytán karhatalommal törette fel a helyiségeket, 
azonban csakhamar kivonult azokból. (így látszik, 
nem érezte magát csendőri fedezet dacára kellő 
biztonságban, pedig nyugodt lehet, bojkotton felül 
egyéb baja nem lesz, erre pedig rászolgált. /\ var 
megye közönsége rendületlenül ragaszkodik alis 
pánjához, a minek tanujelét is adta hétfőn este, a 
midőn a megye minden részéből ös&zeseregleltek 
a bizottsági tagok és fáklyás zenével tisztelték 
meg Dókus Gyulát, biztosítván Őt szeretetük és 
tiszteletükről.

— Főispánt Installáció. Pallavicini Alfréd 
őrgróf főispán, e hó 27 éré hívta egybe a vármegye 
törvényhatósági bizottságát. A közgyűlés célja az 
installáció lenne, csakhogy abból nem lesz semmi, 
mert egyetlen egy bizottsági tag sem jelenik meg 
a gyűlésre. Kiváncsiak vagyunk, mit fog ezek után 
tenni az uj főispán.

— A hivatalos lapból. A Budapesti Köz 
löny és ennek nyomán laptársunk a „Zemplén- is 
most közli, hogy Tolnay Béla jegyzőt sztárai anya 
könyvvezetővé nevezte ki a belügyminiszter. Sze 
gény Tolnay ! Ki tudja merre borong a tengeren 
túl! Itthon pedig a hivatalos lap most hozza ki 
neveztetését.

— Z>r. Jan Vészéig xastupec. Egy hír
hedt pánszláv agitátor nyitott Nagykaposon ügy 
védi irodát. Neve annak a gyönyörűséges mákvi
rágnak <7un Veszély. Ez a derék ur következő szö
vegű körlevél* két küldötte szét a járás közönsé
gének : „Ct. P. ! .Ja kázom Vám, zse ja moju 
advokatsku cancellárnu u Velkého Kapuban v proti 
velkom hostincu som otvorel. Z uctu Dr. Jan V< 
szely xastupec.- Közismerelü, bog Nagy kapós és 
egész vidéke tiszta magyar ajkú lakosságból áll, 
csodálatos tehát, hogy az ügyvéd ur tót nyelvű 
köriratban tudatja irodájának megnyitását. Legyen 
nyugodt, ez a mi hazafiasán gondolkozó népünk 
kerülni fogja őt. A márainarosszigeli ügyvédi ka 
Marától pedig elvárjuk, hogy Jan ur ellen meg
indítja a fegyelmi eljárást.

— Ax időjárás. A száraz nyarat esős ősz 
követte, csakhogy a míg nyáron nagy szükség lett 
volna az esőre, most el lehetnénk a nélkül is. Im
már egy hónapja, hogy napról napra szakad az eső 
és mindenfelé oly nagy a sár, hogy alig lehet gá 
zolni benne. Az utak az egész járás területen meg
romlottak és csak ilyenkor láthatjuk, mennyit ér 
a jól gondozott állami ut. Bizony a kassa -jabloni- 
cai országút az esőzések dacára jó karban van. 
többi utaink pedig silányná is silányabbak

— Modern hirdetési iroda, l’gy a bel 
földön, mint a külföldön előnyösen ismerik az „Ál
talános Tudósító- hirdetési osztályát tulajdonos: 
Leopold Gyula szerkesztő). A legnagyobb hirdető 
cégek e megbízható innia utján eszközük összes 
reklámjaikat, inért kiváló szakértelemmel, odaadó 
lelkiismeretességgel és felülmúlhatatlan pontosság 
gal teljesiti nz összes megbízásokat. — Leopold 
Gyula szorgalma, leleményessége és agilitása meg 
termelte a gyümölcsét, amennyiben hirdető irodája 
ma a legnagyobb Budapesten, sőt mint értesülünk, 
most ismét tetemesen megnagyobbította vállalatát 
és az Erzsébet körút 41. szám alá helyezte.

— 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 kelt* tt 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- 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. Mutál 
ványszámot szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI. Andrássy ut 27.

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

— Flöflxetésí felhívás. Mindenki olvassa 
,A Polgár' 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 szabadéi 
vüség, a szociális igazság. Hangja szabad s nyílt. 
A Polgár a legolcsóbb, igazi radikális, szókimondó, 

irodalmi színvonalon álló, tartalmas újság. Főszer 
kesztője Dr. I áztonyi Vihmnt or&zaggyülési kép 
viselő, ki publicisztikai működését kizáró ag e .ap 
nak szenteli. Cikkeit, tárcáit hazánk logjek-sebb 
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 inog 
bízhatók és kimeritővk. A nap teljes krónikáján 
kívül szórakoztató, derűs olvasmányt is bőven ad 
az újság, humoros cikkei szatirizálják a nap ese 
menyeit s derűs élvezetül szo gáinak az olvadnak. 
A Po’gár „Szociális ügyek- címen külön gazdag 
rovatot nyitott a dolgozó kispolgárok ezreinek. A 
Polgár külön meglepő kedv*skedéssel is szolgál az 
idén előfizetőinek, a mennyiben karácsonyra gyö 
nyörű kiállítású Naptárral ajándékozza meg "kei. 
„A Polgár Naptára* 250—300 oldalon, miivészi 
kiállításban, számos művészi képpel, legjobb Íróink 
e’beszéléseivol, költeményeivel és karcolataival fog 
megjelenni. .A Polgár Naptárát* megkapja minden 
előfizető, A Polgár előfizetési árai, melyek ellené 
ben a lapot házhoz szállítják : Egész évre 16 K, 
félévre <s K. negyedévre 4 K, Egv hóra 1 K 40 f. 
Kiadóhivatal : Buaapest. VII. Eötvös-utca 37. sz. 
1905. nov. 1 tői pedig VI. Nagymező utca 12. sz.

— Az egészség előmozdítása a Kalhrei 
ner féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag kofeín) tartalmánál fogva, hátrányo 
san hat a szív működ'sőre. mely súlyos követ 
kezményekkel járhat. A Kalhrei ner-féle Kneipp- 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóltevő 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak telj s ér 
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind
azok, akik a Kathreiner tele Kneipp-inaláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobbal) bizonyít rendkívüli kellemessége mel
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s ren 
dezelt háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiányvznának. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner fék1 Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be 
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pör 
költ termékei, s nézzünk különösen arra, hogy a 
„Kathreiner- névvel ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

Felelés Mzerkeaztn : Dr. Kállai József.
F inunkatár-. : Aczél Dezső.

Hirdetések.
Aki kitűnő teát óhajt, 
Aki gyengélkedő, 
Aki vérszegény.
Aki álmatlan,
Aki kövér.
Aki sovány, 

de különösen aki egészséges, ne mu
lassza el saját érdekében a kitűnő 
hatásúnak elismert valódi angol 

IDEÁL RUM 
különlegességet használni.

1 liter ára 3 korona.
Kapható

BUCSINSZKY LAJOS üzleteben
Nagymihályon.

Kiadó lakás.
A Kossuth Lajos-utcán, a volt Lavotha- 

féle házban egy j szobából álló lakás mel
lékhelyiségeivel együtt, mely áll: előszoba, 
nagy konyha és kamrából — azonnal kiadó.

Értekezhetni Guttman Mrkusznál.

DeákJenő
— fogtechnikus—<

nagymihályon:
. Műterein !

ét a Rákóczy-utczán.•
Készít minden a fogászati szakmába vágó 
munkákat amerikai módszer szerint, 
gyökerek eltávolítása és szájpadlás nél
kül. Régi nem használható fogsorok 
használhatóvá alakíttatnak. Készít por- 
cellántöméseket, melyek úgy színben, 
mint erőben, a fogéhoz hasonlítanak.

Vasúti menetrend.
— Srvénges 1905. október 1-töL —

Indul Nagymihályból:

Budapest felé
Reggel 5 óra 34 perez.

■ Délután 2 óra 57 perez.
, Este 6 óra 03 perez.

Kassa felé
Reggel 5 óra 34 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Meső-Laborcz felé
Délelőtt 9 óra 16 perez.
Délután 2 óra 50 perez.
Este 9 óra 52 perez.

Érkezik Nagymihályba:

Budapest és Kassa felől
Délelőtt 9 óra 11 perez.
Délután
Éjjel

2 óra 45 perez.
9 óra 47 perez.

Mező-Laborét felől
Reggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 58 perez.

ISZÁKOSÁG NINCS TÖBBÉ!
Kivanatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pró
bát a Cozaporból. Kávé, thea, étel vagy szeszes 
italban egyformán adható be az ivó tudta nélkül.

A COZAPOR többet ér, mint 
n világ minden szóbeszéde a tar
tózkodásról, mert esodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
desen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető mcgcsak néni 
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 tolt könyvet dij és költség
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyözödhes 
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész
ségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 497. az.
Vágja ki ezen szelvényt 

ók küldje még ma az inté
zetnek. Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér* 
mentexitendék).

COZA INSTITU.TE
(l)epL 497.)

62, Chancery Lane, 
London, Anglia.
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NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utca 36. (Saját ház)

Van szerencséin a nagyérdemű közönséget tisztelettel 
értesíteni, hogy üzletemet a Csop-féle házból a Kossuth Lajos- 
utcán újonnan épült saját házamba helyeztem át.

Bútorokat vásárolni szándékozó n. é. közönséget van 
szerencsém tisztelettel meghívni

RÜTORRAKTÁRAIM
szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú 
barokk, ó-német, secessiós és egyéb másnemű stilszerö bú
torok a legkényesebb Ízlésnek is teljesen megfelelőleg csinos 
és izlésleljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók.

Raktáraimban csakis jó és szolid minőségű és bárminő 
kívánalomnak megfelelő iztésteljes áruk vannak, miért is ké
rem a n. é. közönség bizalmát és szives támogatását.

JButor renoválások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

iá fel

; ■ A'**

cífe)
jZy, ZT iáfe) 1 iá felóc • »

Vezérszó: Minden darab szappan a Schicht névvel, 
tiszta és ment káros alkatrészektől. ■

Scliicht-szappan!
(Szarvas vagy kulcsszappan)

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

25.000 koronát fizet Schicht György cég
Auesigban, :i ki bvbizonyitja, hogy nzappa.ua 
a „Schicht4 névvel káros keveréket tartalmaz.

Üzletiuegnyitás.

Női ruhák inér'ék szerint is me*;ren(lellietők
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CUeiszbergei1 Samu
_________ vas- es festék-kereskedése --------------
NACYMlHÁbY, Kossuth Liajos-utcza 46. szám.

l’íHi sZei'eill'St 01 H II é. közönséget tisztelettel eiieSlteil I, IlMJI/ A iiyi/IH illái lf- 
biitij Kossuth Hajós utca Ifi. szám alatt (az izr- templommal szemben) egy 

vas- és festék-kereskedést 
m/Hottam. im7///e u niiudenneiníi (/azdasáui eszközök, baeslta < szálltét 
ekék, áxé>. lapát, kapa. aezélrilla. kasza. rastenyel tj, épü
let- és btdor-rasalások, ui/yszinteii teljes kont/haberendezettek, 
zománezozott ras- és pléh-cdéntj • »t<L <■ szakmába rágó cik
kek a legolcsóbb áruk mellett kapliatók.

Ajánlok továbbá ant/ol varrása tfépszijat. yépólóját és 
szekérkenöesöt, miből raktárt tartok és fellíinéi olcsó áron árusítom.

Xai/gbccsú pártfogását kérve vagyok kiváló tisztelettel
11 E1SZB ERG Éli 5.1 MU.
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Vall szer- ucséiii Nairyinilidtv és vidéke 1 
nagyérdemű köz.öas.-gél tisztelettel értesíteni. J 
hogy Nagyntihalyon Kossuth Lajos-utca 40. | 
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BURGER MIKSA,

• ÁRUHÁZÁT•
nyitottam.

Midőn in’g mogjeuyzeiii, lu»uy dii^iii 
felszerelt raktárain, vahmint legjobb és !<•<• 
olcsóbb áruimmal képes leszek a n. é. vovti 
közönség minden igényeit kielégíteni, ajáu 
lom magam b« c*es jóindulatukba és vagyok 

kiváló tisztelettel
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rOLDSTEIN ADOLF
- lámpa-, üveg- és porczellán-kereskedés ..............

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utca ;6. sz. (Saját ház.) 
Ajánlja dusin f« Iszereh raktárát mindenm mii 

asztali- és függő-lámpákban | 
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A nagyérdemű közönség szives figyel

mébe ajánlom már 22 év óla fennálló, 
két gyorssajtóval, 10 segédgéppel és a leg
modernebb betűkkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

1-ősulyt 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 remieléseikkel vál
lalatomat, ugv mint eddig, ezután is, meg
tisztelni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel
Landemnan B.
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