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Felső -Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

MEG-TELErr MIlTEElT CSÍTTÖBTÖKÖ 3ST.
bzeekesztöség:

Hov< a lap azellami részét illető minden 
közlemény intézendő :

Kossuth Lajos-ntozA 34. szám.

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

-■ Egye*  "»*m  «r*  20 fii.

Kéziratok nem adatnak vitass.
Bermsntetlvn levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

iiadohivatal:
Hova az előfizetéaek, hirdetési és nyílttól 

díjak küldendők :
Landeaman B. könyvnyomdája.

Téli gondolatok.
Pihen a föld, pihen a munkás kéz, de 

azért a hazai termőföldeken ezernyi gondunk 
van igy telente is. Föl-fölujuló reménysé
günk vissza-visszatér a még zöldelő gabo
nára és a sok panaszkodás ezekben a re
ményekben talál kielégítő vigasztalást. Úgy 
vagyunk a termőfölddel, mint a fösvény 
gazdasszony a citrommal. Belőle akarunk 
mindent, kifacsarjuk és erejét ki is merítjük 
úgy, hogy a hazai földön termett Isten ál
dása már alig bírja kielégíteni a várakozók 
kívánságát. Mi magyarok, kik úgy ragasz
kodunk a föld kincses valóságához, ne is 
okoljuk, ne is szidjuk a földet, hogy nyúj
tott kincsén oly sok panaszkodó kíván töb
bet, mint amennyit az adott viszonyok foly
tán a föld nekünk nyújt. Ha már annyira 
hozzá nőtt a magyar nemzet a földhöz és 
ősidőktől ismeri, azt iníveli, ha jogot for
mál ahhoz, hogy földet nevelhessen és ha 
ezek mellett a termés fölött mégis panasz
kodás esik, vizsgáljuk meg, vájjon a dolgos 
kezek körül nincs-e hiba?!

Nem vagyunk azok, akik a magyar ag- 
rarizmust csupa konzervativizmussal vádol
juk, mert közgazdasági téren jelentős újí
tások történtek egy-két évtized óta, sőt 
újabban törvény van arra, hogy már a nép
iskola is tanítsa a gazdálkodás módozatait. 
Mindamellett az ujitások terén is csak a 
kezdet lépcsőin állunk, a célravezetőbb re
formok egész légiója kell ahhoz, hogy stag

T A R C Z A.
A görgényi csodakút.

Régen történt. Még boldogult nagyanyámtól 
hallottam mesélni:

Erdélyben, ahol a görgényi hegyek hófedte 
csúcsai az eget látszanak érinteni, élt egy csoda 
szép oláh fáta, Florica.

Bogárfekete haja, ragyogó szeme csak még 
jobban kiemelték arcának érdek's halványságát. 
Pici piros csizmába bujtatott lábacskáival, karcsú 
derekával olyan volt, mint egy mesebeli tündér. 
Hát még a hangja! Bűvös beszéde a pacsirta da 
tolásra emlékeztetett és aki egyszer hallotta, nem 
feledte el soha. Egy éd< s mosolyáért, barátságos 
jó szaváért oda adta volna minden legény a lelki 
üdvösségéi is. Nem volt Floiicának párja széles 
Magyarországon.

Édes anyját sohasem isin*  rte, apja az öreg 
Petru sem az igazi, — nem étles gyorni*  ke. Egy 
reggel az ajtaja előtt találta a siró kis leányt. Az 
emberek azt regélték, tündér járt arra az éjjel, az 
hagyta olt Floricát.

Bolondult utána az egész környék legénysége. 
Móricának nemcsak nagy szépsége, de hozománya 
is volt: egy csinos házikó kerttel, két tehén, négy 
kecske, szépen kivarrott katrincák, aranynyal hím
zett pruszlikok.

Vasárnaponként, templomból kijövet, egész 
sereg legény kisérle haza. Florica legjobban von 
zódott Mitrulioz, aki ám szintén nem a legutolsó 
legény volt a faluban ; ö készit*  tte azokat a csoda 
szép agyagkorsókat, melyekre szebbnél szebb ma 

nált helyzetéből a közgazdasági eredmény 
mihamarább felmutassa a jelentős eredmé
nyeket. Az üdvös reformok életbeléptetésé
vel nagyon elől járnak most a bácskai gaz
dák. Bács-Bodrog vármegye tíz esztendőre évi 
28 000 korona segélyt szavazott meg a Bács- 
megyei Gazdasági Egyletnek és a Bácsme- 
gyei Gazdaszövetségnek, mely egyesületek 
a következő nagy horderejű munkaprog- 
rammot állapították meg:

A mezőgazdaságra vonatkozó összes 
bel- és külföldi adatok gyűjtése.

Népszerű gazdasági müvek terjesztése 
és szakszerű előadások tartása.

Gazdasági pályára készülő bácsntegyei 
ifjak támogatása.

Gazdasági tanulmányok, kirándulások 
rendezése.

A konyhakertészetnek öntözéssel s csa
tornázással való fóllenditése.

Gazdasági szakoktatás szervezése.
A községi faiskolák szaporítása, a sze

der- és gyümölcsfa-tenyésztés fejlesztése.
Lóversenyek és lókiállitások rendezése. 
Baromfi hizlaló s értékesítő telepek lé

tesítése. Házi ipari cikkek készítése és el
adásának rendezése.

Szölőmüvelési és borkezelési napszá
mosokat képző munkástelepek létesítése.

Termelő szövetkezetek alakítása.
A tejgazdaság föllenditéséhez szükséges 

nyugati fajú tehenek fokozottabb mérvben 
való importja. A tejcsarnokok és tejszövet

darukat festett.
Egy ragyogó májusi reggelen vallották meg 

egymásnak szerelmüket s nemsokára kitűzték az 
esküvő napját is.

Ekkor történt, hogy N. gróf öreg erdésze bu 
csut mondott az árnyékvilágnak s a gróf egy fiatal 
erdészsegédet küldött ideiglenesen felügyelni a ha
talmas fény veserdőkro.

Mikor először találkoztak, Florica éppen vízért 
ment azokkal a gyönyörűségesen festett madaras 
korsókkal. Elég volt egy’ rövid pillantás s Florica 
tisztába volt, hogy ő még ezideig igazán nem sze 
relett ... A fiatal erdésznek is megakadt a szeme 
a bájos leányon és nem volt nehéz alkalmat ke 
Tvsni a megismerkedésre.

Az öreg P« tru csősz volt a gróf birtokán s 
az erdérz gondoskodott, hogy minél gyakrabban 
messzi utakra küldje az öreget. Ilyenkor ő mu 
lattalta a szépséges Floricát.

így történi, hogy az esküvő mindig tovább 
halasztódott. Florica mindenféle kifogással élt: még 
nem elég katrincát hímzett magának, majd, hogy 
nem jól érzi magát, valamije fáj, nem tudja, hogy 
hol ; valami bántja, nem tudja, hogy mi. Kérte 
Mitrut, várjon tavaszig, akkorra ismét jól lesz min 
dán s megtartják az esküvőt. Eközben azon gon 
dolkozott, hogyan szabadulhatna meg Mitrutól. Na 
gyón félt az erős oláh legény boszujától.

S a szegény Mitru várt. Hogy mit szenve
dett, annak csak a jó Isten volt a tanúja. Napról 
napra érezte, mennyire elidegenkedik tőle szépsé 
ges menyasszonya s lassan kint gondolkodóvá, bús 
komorrá lett. w „ 

kezetek létesítése, segélyezése és az üzem 
ellenőrzése.

Kenderáztatók létesítése, fonó s szövő
gyárak alapítása.

Sertés tenyésztés előmozdítása és hús
vágó gyárak létesítése.

Birtokoknak a kisgazdák közt való par
cellázása. A hitelviszonyok rendezése.

A szövetkezeti biztosítás terjesztése.
Értékesítő és fogyasztási raktárak léte

sítése. Gazdakörök szervezése és irányítása.
Gazdasági kiállítások rendezése.
A ki- és bevándorlásnak a megyei vi

szonyokhoz való szabályozása és meggátlása.
A kölcsönös állatbiztosítás szervezése. 
A marhasó kizárólagos árusítási jogá

nak a gazdakörök és szövetkezetek részére 
való kieszközlése.

— Ezen nagyjelentőségű reformoknak 
kétségkívül meg lesz a kívánt eredménye.

Mind olyan reform ez, mely mélyen 
belenyúl a gazdaközönség életébe és mind 
olyan a reform, mely sociális elvek szol
gálatában a gazdaközönség anyagi javainak 
föllenditését célozza.

Bácsmegye kétségkívül igen üdvös esz
méket hirdet és egész joggal számíthat az 
ország rokonszenvére. Bízvást hisszük, hogy 
ha e nagyszabású programit! minden egyes 
pontját nem is veszik fel a hazai gazdasági 
egyletek s törvényhatóságok programmjukba 
mert erre elég fizikai és anyagi erő sok he
lyütt nincs, de az bizonyos, hogy e zászló
vivő vármegyét egyben-másban az ország

Fönt a görgényi havasokon van egy csoda
kút, azt tartja róla a monda, aki abba belenéz, 
mielőtt az első elsárgult őszi falevél lehull, az 
örökké ifjú és szép marad. Ehhez a csodakúthoz 
csábította el Flórát Mitru. Eleinte nem akart sza
vára hajlani, de végre is győzött a női hiúság és 
el kisérte a legényt.

Forró nyári délután indultak útnak s szeren 
esésen elértek a négy órányira levő csodakúthoz. 
Florica gyönyörködve nézte a kristályvizben szép 
arcát, hajlékony termetét. Boldogan gondolta, hogy 
most már szépsége örökké megmarad. Mitru egy 
rövidebb utat ajánlott hazafelé menni. Igaz, kissé 
veszélyes, de Florica bátran rábízhatja magát.

így indultak útnak le a hegyről, könnyedén 
ugrálva egyik szikláról a másikra, mint a kőszáli 
zergék. Éppen egy kiálló szirtdarabon álltak. Flo
rica gyönyörködve nézte a hegy lábánál elterülő 
falut s megjelent előtte szerelmének, a délceg er
désznek képe. Édes ábrándjaiba elmerülve, Mitruról 
egészen megfeledkezett. Csak midőn az erősen át 
karolta derekát, nézett — most talán először egész 
uljok alatt — szemébe. Látva annak borzalmasan 
eltorzult vonását, tisztában volt, hogy Mitru előtt 
netn titok hűtlensége. Tudta, hogy vége van. A kö
vetkező pillanatban vőlegény és menyasszony egy 
jajkiáítás nélkül zuhantak alá a mélységbe.

• *•
Azóta augusztus éjjelén rémes siránkozás veri 

fel a görgényi csodakút mélységes csendjét. A ba
bonás lakosok azt mesélik : a szépséges Florica 
kesereg ott tönkretett boldogsága felett . . .

Lapunk mei száma 4 oldalra terjed.



valamennyi vármegyéje követni fogja, mert 
szinte elviselhetetlenül nyakunkon ül a baj 
és az emberek elvégre rájönnek arra a csal
hatatlan igazságra, hogy panaszkodással a 
bajon nem lehet segíteni. Ide a jobbak kez
deményezése, a kitartók erős keze kell és 
ha a reformok életbe lépnek, Magyarország 
gazdasági élete föllendül, mely mindennél 
elöbbrevaló. S.

— A járási bizottság értekezlete. Z • mplén 
vármegje százas bizottsága áltat a nagymihályi já 
rás területére kiküldött 17 tagú bizottság a nem 
zeti ellentállásnak járásunkban való szervezése tár
gyában tn. hó 30 án délelőtt 10 órakor értekezletre 
gyűlt össze. Az értekezlet elnökévé egyhangúlag 
Czibur Bertalan takarék pénztári igazgató, jegyző 
jéül Dr. Eperjezy Lajos ügyvéd választatott meg. 
Az értekezlet a járás 44 községe mindegyikéből 
a község lakosai arányában, 2—6 tagból álló bi 
zalmi férfiakat választolt meg, amely bizalmi fér 
fiakat külön felhívásban értesíti a járási bizottság 
működéséről és amely bizalmi férfiaknak hazafias 
kötelességévé telte. hogy a községekben a lakossá 
got a nemzeti ellenállásról kioktassák s tőlük tel 
hetöleg a nemzeti ellentál lás céljaira önkéntes adó 
mánvokat gyűjteni igyekezzenek. — A kibocsátott 
felhívás szövege a következő :

Tisztelt Polgártárs!
Veszélyben a haza! A törvénytelen kor 

mány nem ismerve megállást, folytatja erősza
kosságait és egymásután mozdítja el állásukból 
hazafias tisztviselőinket, akik szivük sugallatára 
hallgatva, vonakodnak a törvénytelen kormány 
törvénytelen rendeletéit végrehajtani. Hogy tehát 
a nemzeti ellentállás hatályosabbá tétessék, a vár 
megyei százas bizottság elhatározta, hogy járá 
sónként külön bizottságokat szervez, amely bi 
zottságokat az önkéntesen befizetett adományok 
beszedésére és nyugtázására feljogositotta.

A nagymihályi járás területére Czibur Ber
talan takp. igazgató elnöklete mellett Czehlár 
Gyula, Dr. Fuchs Ignácz, Horváth Sándor, Dr. 
Eperjese Lajos, Füzesséry Tamás, Szemen- Géza, 
Thuránszky Tihamér, Pollatsek Nándor, Widder 
Samu. Stépán Aladár, Haidíngt r István, Dr. Fe 
renczy Elek, Roth Mór, Dr. Kállai József, Dr. 
Kellner Mihály és Kolozsráry Ödön urakból álló 
17 tagú bizottság küldetett ki.

A járási bizottság mai napon tartott érte
kezletén a cél biztossá tétele végett községenként 
bizalmi embereket választott, hazafias kötelessé 
giikké téve, hogy a járás községeiben a lakos
ságot a nemzeti ellentá!lá>ró| kioktatni s ugyan 
ezen célra önkéntes adományokat gyűjteni szi 
veskedjenek. — Midőn t. Címet arrról értesítjük.

Dal
Margitkáról és Klárikáról.

Egyszer . . . bizony már jó régen,
Ha jól tudom : a inult éven 
Megígértem.
Hogy írok dalt rólatok !
De nem értem.
Mi az oka . . . hallgatok ? !
Pedig oka volna annak.
Mi volt késié kis dalomnak ?
— De hát ezt én
Nem kérdezném,
Hogyha nektek volnék lányok, — 
Es az ügyet rám bíznátok !
Mert szavamat beváltom ma,
S belő fogok a dalomba 
Rólatok . . .
De csak úgy : — ha hallgattok !

Jól van, jól van. 
Hallgatunk mi.

— Mondjátok. —
Halljuk, mit mond 
A vén Csűri ? . . .

Nos hát édes barátok :
— Szálljunk bércen völgyön által, 
Menjünk vígan gyermekek. 
Nem borús az ég felettünk, 
Eltűntek a fellegek !

* * 

hogy a járási bizottság bizalmi emberévé válasz 
tolla, felkérjük, hogy a járási bizottság ott meg
jelenő tagját működésében hazafias kötelességei 
bői kifolyólag támogatni szíveskedjék.

Nagymihály, 1906. január hó 30 án.
Hazafias tisztelettel :

Dr. Eperjesig Lajos, Czibur Bertalan, 
a járási bizottság

jegyzője. elnöke.
Miután még az egyes tagok az önkéntes adó 

mányok elfogadására s nyugtázására szükséges és 
a százas bizottság által rendelkezésére bocsátott 
nyomtatványokkal elláttaltak, elnök megköszönve 
a megjelenteknek a hazafias ügy iránti érdeklődé 
süket, a nemzeti küzdelemre való kitartásra bűz 
ditó szavai után az értekezletet bezárta.

VEGYES HÍREK.
— Kinevezés. A belügyminiszter Eüzezzéry 

Emilt belügyminiszteri segédfogalmazóvá nevezte 
ki.

— Az ipartestület bálja szombaton este a 
Barnai szálló összes termeiben h-sz megtartva. A 
város intelligenciája teljes számban fog részt venni 
az iparosok táncestélyén s ekként a bál a farsangi 
mulatságok egyik legsikerültebbje lesz.

Vivótanfolyam Nagymihályon. Lovag 
Zolnay Viktor oki. vivómester vívó tanfolyamot 
nyitott a Csillag szálló emeleti termében. Valóban 
nagy szüksége volt erre városunk fiatalságának, 
mert ezt az egészséges és n- ines sportot kény te 
lenek voltak egészen elhanyagolni. A jelentkezők 
száma már eddig is jelentékeny s igy remélhet
jük, hogy a vállalkozás sikerrel fog járni s hogy 
a tanfolyam minden esztendőben megismétlődik. 
A szülők nagyon jól teszik, ha serdült gyerme 
keiket bevezetik ebbe a szép sportba, melynél 
hasznosabbat és egészségesebbet bizony alig lehet 
találni.

— Felülfizetés. A nagymihályi izr. jótékony 
nőegylet által f. évi január hó 20 án megtartott 
hangversenynyel egybekötött tánczestély alkalmá 
val felülfizettek még : Dr. Demkó Kálmán 20 K, 
Spiegel Samu, Dr. Eperjese Lajos 10 —10 K. — 
Brünn Mór, Ráez Henrik 5—5 K, — Gynrócsik 
György, Kiéin Béni (Berettö) 2—2 K. Fogadják 
a szives felülfizetök ezúton is a nöegylet hálás 
köszönetét.

Halálozás. Súlyos csapás érte Kiss Lajos 
kerékgyártó polgáitársunkat. Neje január hó 29 én 
hosszas szenvedés után 30 év. s korában elhunyt 
Temetése általános részvét mellett kedden délután 
ment végbe.

— Tűzoltó estély Nyíregyházán. A nyír 
egyházai öuk tűzoltó egylet e hó 3 án hangver

Éldegélve egymagámban
— Egy kicsinyke tót faluban — 
Ti reátok gondolok :
Hogy . . . hogy vagytok ? 1 
Táncoltok e vidám roppot ? 
Űzitek e a jégsportot? 
Szóval van e sok jó muri, 
Hol n m lehet Csűri Gyuri ?
— Aki látja, hogy ti ketten
Kikeletnél százszor szebben
Hirdetitek a tavaszi,
M- ly életre kelti mindazt, 
Mit zordon ősz elhervaszt !
Mint engem is, akit hál 
Megeszi tett akkurát’.
De ez nem baj. Mi csak raeujünk, 
Nem boruz az ég felettünk!

* **
Ébren vagyok, vagy álomban
— Az én kicsiny tót falumban — 
Ti reátok gondolok :
Hogy . . . hogy vagytok ?
Ám én látom, innen látom,
Hogy az én két kis barátom, 
Úgy a szőke, mint barna.
Méltó dalra ! . . .
Mert ti, lányok, mind a ketten
„Rázzak*  vagytok egy szép „AVr/ően", 
Hol mostan „a hatalom*  
Tombol virághaimokon.

senynyel egybekötött tincestólyt rendel, mely al 
kálómmal előadják Dr. Holló Andor és Dr. Holló 
Zoliin .Tül van*  ciniü bohózatát, melynek váró 
snnkban oly szép sikere volt.

— Eladó könyvtár. FUiutéry Bertalan, a 
kit a mull hó folyamin temettünk oly nagy rész
véttel, számos kötetből Álló könyvtárat hagyott 
hátra. Az özvegy most eladja ezeket a könyveket, 
természetesen a lehető legolcsóbb áron. Az érdek 
lödök Füieitéry Gyula mocsári körjegyzőhöz fór- 
dúlhatnak.

— Közgyűlés. A nagymihályi Takarékpénz
tár Ipar és Kereskedelmi Bank évi rendes közgyű
lését 1906. évi március hó 6 án délelőtt 10 orakor 
fogja az intézet helyiségeiben megtartani. Az in 
lézet a f. évben 60 korona osztalékot fizet, tehát 
10 koronával többet, mint a mull évben.

A Gazdasági Bank február hó 18-án délelőtt 
10 órakor tartja meg évi közgyűlését és javasolni 
fo.'ja a közgyűlésnek, hogy részvényenként 5 ko
rona (5%) osztalék fizettessék.

Casino egyesüket vasárnap február hó 4 én 
délután 5 órakor fogja évi rendes közgyűlését meg
tartani.

— Helyreigazítás. A krásznóczi lopás ügyé
ben egyik számunkban közöltük, miszerint Brunyo 
János mocsári lakos volt az, aki a község pénz
tárát feltörte és az ott talált pénzt elvitte. E hir 
annyiban téves, hogy a tettes Brunyo nem mo 
csári, hanem lazztoméri lakos. Mi megbízható hely 
ről kaptuk a tudósítást, azonban szívesen igazit 
juk azt helyre.

— „Nép és Igazság" címmel uj politikai 
hetilap indult meg Sátoraljaújhelyben. A lapot sok 
ezer példányban nyomatja s a nép közt ingyen 
osztatja szét a lapot alapító bizottság, melynek 
soraiban az Andrássyakat. Hadikokat és Sennyey 
eket találjuk. Felelős szerkesztője Dr. Szirmay 
István. Előfizetési ára egy hóra 1 korona.

— Uj gyár. Homonnán Rosenbaum és Hoch- 
berger fény máz és chewró crém gyárat rendeztek 
be. A gyár üzemét már legközelebb megkezdi a 
kaszárnya épület bérházában.

— Elóleges jelentés. A budapesti „Uránia" 
magyar tudományos színház folyó hó 15. és 16 án 
előadást tart a Barnai szálló nagytermében. 15 én 
színre kerül a „Párisi asszony" irta Pékár Gyula, 
16 án „Az orosz japán háború*  irta Strausz Adolf. 
Budapesten eddig több mint 150-szer adatott. Je 
gyek már most válthatók Landezman B. könyv 
kereskedésében.

— Eljegyzés. Krauzz Samu laborcszögi lakos 
január hó 28-án eljegyezte Breuer Fánika kisasz 
szonyt Nagymihályon.

— Golástein A. Jakab helybeli kereskedőéi 
jegyezte Moskovics Sálika kisasszonyt Zuhogón.

Rózsa egy is, rózsa más is,
Mely illatot, — jót lelie1. 
Melytől ittas a férfi szív, 
S megrészegíti a kebel.
— Rabotok az, kibeu él hit,
8 lányhüségben még remél!

Gyuri bácsi I
Kicsit ácsi!
Ki látta ezt, — mit beszél ?!

Jól van lányok, hát csak menjünk, 
Nem dörög az ég felettünk !

* **

Ébren vagyok, vagy álomban
— Az én kicsiny tót lalumban — 
Ti reátok gondolok :
Hogy . . . hogy vagytok ?!
Ám innen is bölcsen látom,
Hogy az én két kis barátom,
A szőke úgy, mint barna, 
Méltó dalra ’
M< rt ti ketten „napfény*  vagytok, 
8 „napsugár*  a mosolygástok. 
Mosolygástok eget ígér, 
Pillantástok: — mennyei bér!

Gyuri bácsi,
Kicsit ácsi 1
Ki látta ezt, — mit beszél ?!



— Vége a vadász-idénynek. A sokat zak 
látott tapsifülesek január hó 31 étül nyugodtan hu 
zódhatnak meg a rögök között vájt szellős tanyá 
jukkán s az erdők királyi vadját sein riasztja meg 
inás, legfeljebb a favágók fejszecsapásának erős 
hangja A puskák szegre kerüluek és a vadász 
urak most már újból visszatérhetnek polgári fog 
lapozásaiknak zavartalan folytatásához. Egy két 
hétig bizony nehéz lesz feledni a kedves sportot 
és amikor a vendéglőkben nyulderékről lesz szó, 
pár pillanatra el fog borulni a vadászember honi 
Inka. A vadászati törvény azért inég sem zárja ki 
a vérbeli Nimródot kedvelt sportjából. Jön a inár 
cius hónap s vele a szalonka, meg április hóban 
karcsú őzbakjaival. Attól fogva csak augusztus hó 
1 ig kell türelmesen várni, hogy újra megszólal 
hasson a puska.

— Összetört gőzgép. Lefkovite Samu 8 Ar 
min málcai gőzmalmában nagy szerencsétlenség 
történt. Ugyanis a malom nagy gőzgépe üzem 
közben nagy robajjal összetörött. A gép 27.000 
koronába került, melyből csak a kazán maradt meg 
A törés oka ismeretlen, valószínűleg a kezelő já
ratlansága az oka.

— Az egészség előmozdítása a Kalbrei- 
ner-féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp és élvezetcikkek 
torén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag (kofeín) tartalmánál fogva, hátiányo 
san hat a szív működésére, mely súlyos követ 
kezményekkel járhat. A Kathreiner-féle Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóltevö 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ér 
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind 
azok, akik a Kathreiner féle Kneipp maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sein tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége inéi 
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 féle 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 ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

— Modern hirdetési iroda, ügy a bel
földön, mint a külföldön előnyösen ismerik az „Ál
talános Tudósító" hirdetési osztályát (tulajdonos: 
Leopold Gyula szerkesztő). A legnagyobb hirdető 
cégek e megbízható iroda utján eszközük összes 
reklámjaikat, mert kiváló szakértelemmel, odaadó 
lelkiismeretességgel és felülmúlhatatlan pontosság 
gal teljesiti az 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 Erx»ébet körút 41. szám alá helyezte.

Lányok, lányok, hát csak menjünk !
Pedig borul már telettünk!

* ♦

Ébren vagyok, — nem álomban
— Az én kicsiny tót faluinban —
Es reátok gondolok :
Hogy . . . hogy vagytok ? !
De innen is csak azt látom,
Hogy az én két kis barátom, 
Úgy a szőke, mint barna, 
Méltó dalra ’
Mert ti kelten „remény*  vagytok
A's "bennetek*  van a „hitu :
Hogy bennünket „honlány erény*  
Más semmi sem idvezit!
Tanunk rá a „lioldogasszony* ,
S Erzsébet a királyasszony,
Kik a földön, — kik az égben
Pátrónáink nekünk régén I

Es ti, és ti — Margit, Klára,
— S Hunniának minden lánya —
Hű honfiak szózatára :
Lesztek Lehel trombitája!

Egy kürtrivaj elég nekünk, 
Harcba, tüzbe bátran megyünk I 
Hiszen Hazánk ege felett 
Haragosan gyűl a felleg,
ó’ dörög is már felettünk ! . . . Csűri Gyuri.

IRODALOM.
független újság, mint a közel 

múlt napok eseményei is igazolták, a Pesti Hírlap. 
A szocialisták terrorizmusa, a sajtószabadság ellen 
intézett támadása som felemlít' tte meg, amint nem 
ijedt meg soha semmi hatalomtól, hanem hirdette 

hirdeti a meggyőződése szerint való igazságot, 
küzdött és küzd folyton a szabad vélemény uyil 
vánitásáért. Liberális és demokratikus elveket val 
lőtt immár 27 éven át, liberális és demokratikus 
irányban fog haladni ezentúl is, az elvek diadaláig, 
b ebben bizonyára támogatja a nagy magyar ol 
vasóközönség, melynek igy a szive szerint tud be 
szelni. Magyarország legkedveltebb és legeherj< <1 
tebb lapja azzal hálálja meg a nagy pártolást, hogy 
ugyanazon árért sokkal nagyobb lapot ad. több 
olvasni valót nyújt, mint más újságok és minden 
előfizető díjtalanul kap egy díszes kiállítású nagy 
képes naptárt. Ez a naptár az 1906. évre már 
me^ijt lent es minden újonnan belépő előfiz.i tő is 
megkapja, ha negyedévre egyszerre küldi be a 7 
korona előfizetést. \ an a Pesti Hírlapnak divat 
lap melléklete is, melyet feláron rendelhetnek meg 
a lap előfizetői. Ez a Divat Sálon. A Pesti Hírlap 
a kiadóhivatalnál (Budapest. Váci körút 78.) m 'g- 
rendelhetö egy hóra 2 K 40 f. és negyedévre 7 
korona előfizetési áron, mely legcélszerűbben posta 
utalványon beküldhető. A Pesti Hírlap és Divat 
Sálon együtt (a Pesti Hírlap nagy képes naptára 
val) negyedévre 9 korona. Jó lélekkel ajánlhatjuk 
t. o vasóközönségünk figyelmébe.

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

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József. 

Kiadóhivatali miivezető • Lándal József.

Hirdetések.
„Az Első Leánykiházasitási Egylet" 

gyermek- és életbiztosító intézet felsömagyar- 
országi vezérképviselősége Nagymihályon és 
vidékén

főügynökséget
óhajt létesiteni, igen előnyös feltételek mel
lett. Ajánlatok a kassai vezérképviselőséghez 
intézendők, hol járatos üzletszerzők fix tize
iét mellett felvétetnek.

3021/905 tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat

A nagymihályi kir. járásliróság,. mint lelek 
könyvi hatóság ezennel közhírré teszi, hogy a nagy* * 
mihályi kereskedelmi és hitelbank végrehajtatónak 
Múlta Györgyné született Hardi Mária végrehajtást 
szenvedő ellent 1800 kor. tőkekövetelés és jár. ir. 
végrehajtási ügyében a nagymihályi kir. jbiróság 
területén lévő, a nagymihályi 990 számú tjkvben 
9.J1—33 hrszám alatt felvett s ti 1 ssz. alatt özv. 
Muha Györgyné szül. Muha Hardi Mária nevén 
álló ingatlanra az árverési 4000 koronában ezennel 
megállapitott kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fentebb me. jelölt ingatlanok az 1906. évi feb
ruár hó 13-ik napján délelőtt 9 órakor 
a nagymihályi kir. járásbíróság tlkvi helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapitott 
kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10 százalékát, vagyis 400 kor. 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42 §. jel
zett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
1 én 3333. sz. a. kelt iginin. rendelet 8. §ában ki 
jelölt óvadékképes élték papírban a kiküldött ke 
zéhez letenni, vagy az 1881. X. te. 170. §. értei 
méhen a bánatpénznek a bíróságnál időleges elhe 
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át 
szolgáltatni.

Kelt Nagymihályon, 1905. november 24-én, 
a kir. jbiróság tkvi hivatala.

Garbinszky, kir. albiró.

Saját termésű

B ÓRAIM A T
Hírenként 40 krajcárjával ; — 1905. évi 
5 puttonos asszút félliterenként 2 frt 50 
krjával adom.

WIDDER BÉLA.

Minden kályhában fűtésre alkalmas 
■I szagtalan solmárl ■■ 

w kőszén
100 kilogrammonként 3 koronáért 

házhoz szállítva kapható
Rosenwasser Mórnál Nagymihályon

FIGYELEM!
A szab, amerikai ön
működő szerkezettel 

ellátott
• ablakredőngök e 
(rollctták) a legjob
bak, legtartósabbak és 
ezáltal a legolcsóbbak 

Ezek valamint más 
szerkezein redőnyök 
is nálam legjutányo- 
sabban, jótállás mel

let kaphatók.

Zsinórral ellátott régi redőnyök jutányosán alakíttat 
nak át önműködő uerkeietűekre.

Elvállalom továbbá egész épületek üvege
zését, egyszerű, solin, homályos, mintázott, 
színes, reezés és tükör üvegből, ugvszin- 
tén képkeretek és tükör bevágásokat ! 

minden lehető minőségben.
Szóbeli vagy Írásbeli meghívásra szi- i 

vesen mintákkal és felvilágosítással szol
gálok.

Midőn még pontos és szolid kiszol
gálásról előre is biztosítom a n. é. kö
zönséget, kérem b. pártfogását es vagyok 

kiváló tisztelettel 4—to

GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymihály Kossuth Lajos utcza 62. szám. ■

Magnumbonum 
és magyar kincs 

kitűnő BURGONYA 
naponként kapható Bartus Boldizsárnál 

Nagymihályon.

Iszákossá^ nincs többé I
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pró
bát a Cozaporbol. Kávé, thoa, étel vagy szeszes 
italban egyformán adható be az ivó tudta nélkül.

A COZAPOR többet ér, mint 
h világ minden szóbeszéde a tar
tózkodásról, mert csodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
desen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető mégcsak nem 
is sejti, mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit béki- 
tette ki ismét, sok sok ezer férfit 
a szégyen és becstelenségtől meg 
mentett, kik később józan polgá. 
rok £s ügyes üzletemberek lőttek

Az intézet, mely a COZAPOR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és 
egy köszönő Írásokkal telt könyvet dij és költség 
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhes
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész 
ségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 497. az.
Vágja ki ezen szelvényt 

és küldje még ma az inté
zetnek. (Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
mentesitemldk).

COZA I NSTITU.TE
(Dept. 4»7.)

63, Chanoery Idut.. 
London, Angiin,



K Nagymihályi Kereskedelmi és Hitelbank Részv. társ, 
részvényesei

az 1906. évi február hő 11-én délelőtt 10 órakor az intézet 
helyiségében tartandó

XlI.évi rendes közgyűlésre 
ezennel tisztelettel meghivatnak.

J í
'

Közgyűlési tárgysorozat:
1. A jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése a lefolyt 

üzleti évről.
3. A mérleg előterjesztése és a felmentvény megadása.
4. A tiszta nyeremény mikénti felosztása iránti határozat 

hozatal.
5. Az alaptőke felemelése.
6. Az alapszabályok módosítása.
Nagymihály, ltMMi. január hó 18-án.

Zlz igazgatóság.
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JÉG YZET. -4 kozgynlésen csak azon réttrénymrk szavazhatnak, kik a k<>t- 
yyúlétt tnegeliizóley legalább 30 nappal táját wvúkre irt részvényeiket a közgyűlés 
elült az intézetnél leteszik.
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Házi kenyér sütöde NAGYMIHÁLYON ! *

Van szerencsém a jó kenyeret kedvelő és fogyasztó 
t. közönség tudomására adni, miszerint Nagyinihályls n, a 
Kossuth Lajos-utcza 12. szám alatt 30 év óta fennálló 
sütödémet

a hírneves gémes -féle

házi kenyér sütődével 
berendezve megnagyobbítottam, hol is 

naponta többször frissen sült
és alföldi női személyzettel házilag tisztán kezelt legizleteaebb 

házi kenyér 
kapható.

Szives pártogást kér mély tisztelettel

Uiehtman H®pmar!
Nagymihály., Kossuth Lajos-utcza 12. szám.
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* Naponta többször frissen sült kenyér !

♦

\

EICHENBAUM LIPÓT
NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utca 36. (Saját ház )

Van szerencsém 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

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

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

ÍButor renoválások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

r
I 
I 
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Xzf eg-lxi-vás. :

jR. Jíaggmihálgi gazdasági íBank Részvénytársaság [ 

1906. évi február hó 18-án délelőtt 10 órakor ’f
Nagymibályon, az intézet hivatalos helyiségében S

I. évi rendes közgyűlését } 
tartja meg, melyre a t. c. részvényeseket tisztelettel meghívja. A

A közgyűlés tárgyai :

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2. Az igazgatóság jelentése a társaság múlt évi üzleteiről 

és az üzleteredmény feletti javaslattétel.
3. A felügyelő-bizottság jelentése az igazgatóság által el

készített évi zármérlegről, valamint a nyereség felosztását il
letőleg telt indítványnak megvizsgálásáról.

4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a felment
vény kiadása iránti határozat.

5. Öt felügyelő-bizottsági tag választása 3 évre.
6. Az igazgatósághoz az alapszabályok 29. §-a szerint ne

tán beadandó indítványok tárgyalása.
Nagymihály, 1906. január 31.

Az igazgatóság.
Kivonat az alapszabályokból.

30. §. Szavazati joggal caakia azon részvényen bir. aki a köz.gyüléat meg
előzőleg legalább 30 nappal az. intézet réazvényköuyvébe mint részvényen be
vezettetett 34. § A közgyűlésen minden részvény egy-egy szavazatra jogosít 
20 részvényig, busz szavazatnál többet egy részvényes sem gyakorolhat. 3ft. §. 
Távollevők meghatalmazott által is szavazhatnak, a meghatalmazott azonban csak 
részvényes lehet és 20 szavazatnál többet nem képviselhet.

i

úri és női ezipész Nagymihály, Kazinezy-utca 12. sz.

Tisztelettel van szerencsém Nagymihály és vidéke nagyérdemű közön
ségét értesíteni, hogy Nagymibályon, Kazinczy-utca 12. szám alatt a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő

úri és női ezipész műhelyt 
nyitottam és azon kell, raes helyzetben vagyok, hogy férfi- és női lábbeliket a 
legizlésesebb és legszolidabb kivitelben készíthetek.

Három évig az ungvári cs. és kir. 66. gy. ezrednél mint egyenruházati tiszti 
ezipész működtem, úgyszintén több évi működésem hazánk nagyobb városaiban 
szakmámban való teljes jártasságot eredményezett számomra s a n. é. közönség 
támogatása mellett azt a legteljesebb mértékben érvényesíthetem is.

Szives támogatásért esd
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Nyom. Laodeaman B. könyvnyomdájában

Van szerencsém a t. hölgyközönséggel 
tudatni, hogg kelengyék és bárminemű

fehérnemüek
varrását a legjutányosabb árban elvállalom. 

Szives pártfogást kér

özv. Szépkuthy Mihályné 
Andrassy Dénes utcza. Zboján-ház.

Kiadó lakás.
Az Andrássy Dénez utcán egy 
3 szobából álló lakás, esetleg üz
lethelyiségnek is kiadó. Bővebbet 
Seszták Antal háztulajdonosnál.


