
Nagymihály, 1906. február 22. száján.. XX. évfolyam.

Felső -Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

e xt ZvZ i xt zx zec xt c s xir t ö i? t ö bz ö xt.
SZERKESZTŐSÉG:

Ha*,  a lap Nz.elltomi rőnzét illető mitiriwn 
közleiiióny intézendő •

Kossuth Lajos-utoza 34. szám.

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

Egye. A*ám  ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérinentetl«sn levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
llova az előfizetősek, hirdetési és uyilttéi 

díjak küldendők :
Lindeimin B. könyvnyomdái

Gyermekvédelem anyagi áldozatok 
nélkül.

A múlt : az apáé. A jövő már a gyer
meké. Az a jövő, melytől az ország istá- 
polását várjuk. Nem hiába mondják az or
szág fiatalságát az ország oszlopának: raj
tuk van minden lelkesedésünk, bennük van 
minden reménységünk. És méltán. Annyi 
pesszimizmussal nézik az ország állapotját, 
hogy kell jönni a megváltásnak is, hiszen 
nyakig vagyunk a bajban.

Reményeinket azonban nem szabad szét 
málló homokra építeni. Vizsgáljuk meg, hogy 
az az alapzat, melyre az a sok remény épül, 
kibirja-e a vihart, szembe tud-e nézni ter
heivel ? Vájjon, ha az a közmondás: »lesz 
még az rosszabbul is« beválik axiómának, 
itt-ott kimondják hitnek, van-e olyan erős 
az ország ifjúsága, hogy kibírja azt a sok 
veszélyt, mely annyira rajostul lepi meg a 
társadalmat ?

Kívül az ablakot kopogtatja a hó. Az 
eresz alatt lelógó jégcsapok tetszhetnek a 
költőnek : de nekem a szegényes házakban 
nyomorgó családokon megdöbben a szivem. 
Összefacsarodik a szivünk, ha arra gondo
lunk, hogy mikor odakünn süvít a szél, sok 
ember nem vesz meleg ételt magába, a fakó 
gyermekek egész tömegével fekszenek az 
ágyakon betegen. Itt is, amott is, tizenként | 
temetnek ifjú embereket és a hazai temetők 
telnek, egyre telnek.

A mig a temetőkben sírhelyet vés a 
csákány a fagyos rögökben, apák, anyák azon

T A R C Z A.
Az eltemetett csizmák.

1
Kent, a cigánysoron túl az uj temetőnél la 

kott Hamar Márton, a csizmadia. Olt már vége 
volt a falunak, azontúl a végtelen szántóföldek kö 
vetkeztek, itt ott egy domb, mig messze a hava 
sok kékes láncolata fonta körül a világot.

Hamar Márton zsupfödeles házban lakott, a 
melynek még kéménye sem volt. A ház vályog 
falán lyuk ásított, abból meredi ki egy pléh kürtő, 
amelyen a tőzeg orrfacsaró füstje gomolgott ki. 
Olyan volt tisztára ez a nyomorúságos kaliba, mint 
ha pipáznék.

Kora reggeltől késő estig dühös kalapácsolás 
hangzott ki a Hamar Mártim házából. A mester 
dolgozott ott nagy igyekezettel, ványolta a külön 
féle bőröket, kiverte a nyersszagu talpakat s a sok 
boszorkányos szabdalásból, kalapálásból, helyre, rán 
cos kordován csizinácskák kerültek ki.

Hamar Márton nagy mestere volt az efféle 
csizmácskáknak. Gyönyörűség volt az ilyen csizma, 
rajta felejtette a szemét, aki meglátta. A mester 
maga is Lüs/.ke volt az alkotásaira. Mikor elkészült 
egy*iyel*egygyel,  odatette az ablakba maga elé, 
oda, ahova legjobban sütött a nap s úgy mustrál 
gáttá a napfényen jobbról balról.

siránkoznak, hogy újszülött jött megint a 
házhoz. Borzasztó lelkiüresség és az emberi 
lélekben, itt-ott a hazában, már az egy gyer
mekrendszert áhitozza. Szerencse, hogy a tör
vény még az anyahiénákra reá teszi a ke
zét rut bünük napfényre derültekor.

Nagyobb városok a megmondhatói an
nak, hogy még a reménységre jogosított 
gyermekekben is mennyire pusztít a társa
dalmi élet ellenőrzésének hiánya. Ennél pon
gyolább, bünösebb nemtörődömség nincs 
egyhamar társadalmi életünk labirintjében.

Ki is fejtjük indokainkat. Meghoztuk a 
törvényt, hogy Magyarországon a Ili éven 
aluli gyermekek korcsmázása tilos Nincs rá 
statisztika : hogy hány gyermeket mentenek 
meg az abstinenciának, de nyitott szem kell 
hozzá, hogy az ember meglássa a papiros
törvény lelketlen be nem tartását.

Városhelyeken siheder gyerekek a bün- 
fertőjében elveszhetnek a nélkül, hogy tö
rődne velük valaki. A korcsmárosok annak 
adnak, aki fizet. Hogy honnan veszi a gyer
mek a pénzt, az az ő dolga. Egy bizonyos, 
hogy a gyermekek romlanak.

Budapesten egy-egy rendőri razzia al
kalmával százával találnak notórius tolva
jokat, akik megdöbbentő pszihologiai tanul
mányt nyújthatnak a kriminálistáknak és a 
paedagogusoknak. A tolvajlás, az erkölcsi 
rend megsértése, az elsatnyult test rémes 
látványa nem képezi a rendőri jelentés mag- 
vát, itt csak a szám, a név szerepel a tár— 

| sadalom nyilvánossága előtt, az eredmény,

— Hm, hm, — dörmögte ilyenkor megelé
gedetten — ezt nem csinálja Rádi Gerzson utánam ’ 
Nem a!, ha százszor céhmester is.

Rádi Gerzson, az alsóvégi csizmadia veit, a 
csizmadiák céhmestere, aki világos nagy tornácon 
házban lakott. A tornácoszlopoki a iszalag futott fel.

Kiút, a madzagra járó reteszt valaki meg 
húzta.

— Ki az ? — szólt ki mogorván a mester.
— En vagyok, Márton ur, én. Az egyházfi. 

Meghalt a szép Kala Julis.
A mesternek egyszerre kigyult az arca az 

örömtől. Sietett ki a pitvarba és húzta befelé az 
egyházfit.

— Csak erre, erre ! A fejkopouyát pedig 
ajánltatik bevonni a vállapockák közé, mert az Ur 
mondta : halandó, hajtsd meg tennen homlokodat, 
különben beütöd az ajtófába. Hát igazán meghalt 
a Kala Julis?

— Meg a szegény, azt se mondja már az, 
hogy nyekk ’

— Hm, hm! Különösnek találtatik. Éppen 
most készültem el a csizmáival. Nézze meg kied. 
Ott szaradnak a napon.

— Nagyon szép, nagyon szép! moudotta el 
ismeréssel az egyházfi. — hát aztán mikor ren
delte meg a szegény lélek ?

— Nem rendelte meg ő. Csak úgy találomra 
csináltam.

— Ne mondja már ! 

a következmény, az emberi sülvedés nem 
áll szemünk előtt.

Talán azért, hogy ne lássuk ? Talán 
azért, hogy éles sebet ütne rajtunk e lát
vány ? De hiszen tisztelt társadalom, ez nem 
jól van igv. Elő csak azzal az okokkal és 
okozatokkal. Lássuk őket. Nyissák fel vele 
a társadalom szemét, hogy mindenki lássa. 
Majd ha konganak a vészharangok, min
denki elmegy védgátat emelni a bősz ár
nak. Igv nem törődik vele senki. Vagy tö
rődik? Hát akkor miért engedik meg, hogy 
rossz hirü házakba bebocsátanak gyerekeket 
is ? Miért van egyes helyeken, hogy isko
lák közelében korcsma, s a mellett bünta- 
nya van ? Szomorú állapot ez nagyon. Szinte 
vibrál a toll a kezemben, mikor azokra a 
bűnökre gondolok, melyeket a gyermekek 
elkövetnek. Az se rend, az se egészség és 
az se a szabadság helyes értelmezése, hogy 
faluhelyeken már minden engedély nélkül 
korcsmákban rendezik a siheder gyermekek 
számára a farsangi mulatságokat. Arról meg 
ne is beszéljünk, hogy hány gyermek néz 
a kancsó fenekére és hány gyermek hall ott 
trágár szavakat.

Az volna legnevesebb embervédelem, 
ha legalább azokat, kik ifjan, vidáman, egész
ségben növekednek, megóvnánk őket ép tes
tével és ép elmével adnánk át az életnek, 
mert megúszni az élet folyamát úgyis olyan 
nehéz lesz hova-tova, hogy bizony nagyon 
is erős emberek kellenek hozzá. x.

— Biz úgy!
S a mester nagyot sóhajtott.
— Nagyon szereti az Úristen őfelsége az én 

csizmáimat. Mindig magához szólít olyat, akinek 
a lábára illik az én csizmám, Lám, a Kala Julis 
régi csizmája már elszakadt. A két látó szemem 
mel láttam a múlt héten. Ebbe temetődik cl, meg
látja kied !

Amire kint a retesznél bizonytalan motosz- 
kálás hallatszott s a mester kiszólt :

— Ki az már no ?
— En vagyok a Kala Péter! — sivitott be 

egy éretlen gyerekhang — kérdeti az édesanyám, 
van e egy pár kordovány csizmácska a Julis szá
mára, mert meghól.

— Van, van! — felelte diadalmasan a mes
ter és odaszólt az egyházfinak :

— No, mit mondtam ?
II.

A cigánysoron nem laktak kaputos emberek. 
Azontúl pedig egymagában lakott Hamar Márton. 
Maga kívánkozott ide, messzebb az élőktől, de kö
zelebb a holtakhoz. A háza éppen a temető kapu
jánál volt. Ezen az okon lett aztán belőle temető
csősz. Cigányra csak nem lehet bízni a temető őr
zését, ellopná az, ha mást nem, hát a sírkövek 
aranyozását. Hamar Márton kálvinista ember volt, 
de azért vállalta a pápista temetőt. Miért ne ? A 
temetőnél mar mindenki egyforma. Üe jobb, al
kat matosabb temetőcsősz nem is lehetett nálánál.

10 koronát
takarít meg mindenki, aki öltönyeit R E ICH ADOLF férfi-szabónál Nagymihályon készítteti 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb d i v a t u szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



VEGYES HÍREK.
— Az országgyűlést feloszlatták. A kor

mány Muroayoa kaluuákkal és rendőrökkel oszlatta 
fel a képviselőházal. Hazafiul fájdalommal regist- 
ráljuk e tényt és bízunk a magyarok Istenében, 
hogy sokat szenvedett hazánk e csapást is kiheveri 
és csakhamar eljö az idő, a midőn alkotmányunk 
teljes épségében vissza fog állíttatni. Polgártársain
kat nyugalomra, higgadtságra intjük, ne provokál 
juk sehol az erőszakot, hanem teljesítsük — ha 
majd eljön az idő és ismét az urna elé szólítanak 
— magyar emberekhez méltóan kötelességünket. 
Jusson eszünkbe : egy az Isten és egy a haza, e 
töld az, a melyen élnünk és halnunk kell.

— Építési engedély, a szépészeti bizottság 
e hó 20 án tartott helyszíni tárgyalás alapján Schcarcz 
B-mát földbirtokosnak megadta az építési < ngedélyt 
az Andrássy Dénes utcán építendő emeletes házra.

— Ismeretterjesztő előadásokat tan Oppitz 
Sándor r. k. plébános minden vasárnap délután az 
állami kisdedóvó termében. Az elmúlt vasárnapon 
a levegőre vonatkozó tudnivalókat adta elő nagy
számú közönség előtt, melynek soraiban városunk 
intelligens közönsége ép úgy helyet foglalt, mint 
azok, akiknek oktatását az előadások elsősorban 
célozzák : nevezetesen az iparosok és iparos ifjak. 
Elismerés illeti a nemealelkü férfiút, ki ily szép 
feladat megoldására vállalkozott. S csodálat illeti 
öl azért, hogv oly bámulatos sikerrel tudja meg 
valósítani ezt a nehéz munkát, melyhez már so 
kan fogtak hozzá, de a mely nagyon keveseknek 
sikerül. Nem lein t ‘ léggé helyeselni, hogy nem a 
száraz felolvasás, hanem a szabad előadás formá
ját választotta, melynek keretében zamatos s egy 
sz< rü nyelvezetével nemcsak megvilágítja a kérdé
sekét. de egyszersmind meg is kedvelted. — Az 
előadást változatossá teszik az érdekes kisérlelek, 
melyek Mathiázz József áll. iskolai igazgató segéd 
kezése mellett lettek bemutatva és egytől egyig ki 
tünő< n sikerültek. — Kívánatos volna azonban, 
hogy az előadások valamely nagyobb helyiségben 
tartassanak, mert az ovoda terme már legutóbb is 
szűknek bizonyult, az érdeklődés pedig minden
esetre egyre jobban fog emelkedni.

A legközelebbi előadás vasárnap délután 5 
órakor lesz és tárgyát .4 vű*  fogja képezni.

— Eljegyzés. Dr. Liehtenztein Jenő sátorai 
jaujb<*lyi  ügy ved jegyet váltott Éried Emma kis
asszonynyal, Dr. Éried Ignácz munkácsi ügyvéd 
leányával.

— Hármas ikrek. Butkán, Hujaloz Kováig 
Hibái yné e hó 18-án három egészséges gyermek
nek adott éku-t. A faluban a szegény asszony se
gélyezésére Szotdk István gyűjtést rendezett, mely 
által közel 100 korona gyűlt egybe.

— Megszökött kereskedő. Lefkovic» S.da 
inon varannói kereskedő 240.000 korona adósság 
hátrahagyása melleit megszökött. Amit potom áron

Az ablaka ránézett épen a temetőre, ellehetett látni 
onnan egész a szántóföldek végéig. — Különben a 
csizniadiaság és a temetőcsöszi hivatal összefértek 
nála. Olyan jól ellehet dolgozni úgy, hogy az em
ber szeme ott borong a sírköveken. Mennyi gon
dolat támad igy, mire az egyikkel végez az em
ber, már kezdődik a másik, amikor kész is a rán
cos kordovány csizmácska.

III.
Hm. hm. mennyi szép ragyogó kordovány- 

csizmácska fekszik is már a föld alatt. A mester 
sóhajtott és haragosan nézett a napfényes levegőbe. 
Azok « szép lányok tudják, hogy mit csinálnak. 
Aig élnek, jó nekik a Rádi csizmája is, de mik<- 
ott fekúsznek a halálos ágyon, sóvárogva mondják 
a szüleiknek :

— Aztán Hamar Márton varrja az utolsó 
csizmámat. Abban temessenek el I

Hm, hm, bizony Isten kár azokért a szép uj 
csizmákért. Mennyi csizma, mennyi csizma I Olt 
feküszoek szép sorjában a föld alatt. A Fehér Klá 
rién vájjon még látszik e a szép sárga varrás ? Hál 
a Kondoros Ágnesén varrott volt a talpa is. Olyan 
csizma nem készül még Tordán se.

Hamar Márton minden temetés alkalmával 
maga is temetett. Temette a csizmáit, az ő büsz 
kcségeit, amilyeneket nem tud csinálni Rádi, ha 
százszor is céhiuvsler.

S valamennyi csizmáit maga földelte el. Hi

eladta és igen sok emberi rántott be, akik crotte 
váltóobligóban vannak. Legérzékenyebben károso
dott a kassai jelzálogbank, amely 30.000 koronáig 
van érdekelve és mint értesülünk, ezen intézetné*  
leszámítolt vállók majdnem mind hamisak.

— Uj élclap. Sátoraljaújhelyben egy megyei 
érdokü élclap indul meg. amely már március I én 
meg is fog jelenni. Az uj lapol annak idején mél 
tatni fogjuk.

— Alapszabály-megerősítés. A varannói ön 
kénles tűzoltó egylet alapszabályait a belügyi ügy
vivő jóváhagyta éa ennek folytán az. egyesület már 
megkezdette működését.

— Uj Ügyvéd. A kassai Ügyvédi kamara 
közhírré teszi, hogy Dr. Koncz Miklós ügyvédet 
Sátoraljaújhely székhelylyel az ügyvédek lajstro 
mába felvette.

— Halálozás. Özv. Füzczzéry Boldizsárul*,  
sz. Fiizy Fausztina f. hó 21 én életének 65. é'é- 
ben Füzesérben elhunyt. Temetése pénteken d. u. 
fél 4 órakor fog végbemenni. Az elhunyt úrnőt 
nagyszámú családja gyászolja.

— Utolsó farsang. A kaszinó-egyesületben 
f. hó 27 én este összejövetel lesz, amely tánccal 
fog egy békéltetni. Az estély zártkörű és csak ka 
szinói tagok és családjaik vehetnek azon részt.

— Gyászeset. Dokin László sátoraljaújhelyi 
központi foszolgabirót súlyos és mérhetlen csapás 
érte. Egy< tlen fiacskája, az öt éves kis Laczika, e 
hó 18 án rövid szenvedés után meghalt. A Dókus 
családot nagy bánat érte, az egész családban az 
elhunyt volt az egyedüli fiugyerm- k és dédelgetett 
kedvence a rokonságnak. Temetése szerdán nagy 
ríszvél mellett ment végbe. A bánatos szülőknek 
a Mindenható adjon erőt a nagy veszteség elvise 
lésére.

— A nagymihályi önkéntes tüzoltó-egye- 
SÜlet f. évi február hó 24 én Nagymihálybán a 
Barnai szálló összes termeiben zártkörű tánezvi- 
galmat rendez a tűzoltó-alap javára Belépti dij : 
személyjegy 2 korona, családjegy 3 korona. Kéz 
dele este 8 órakor. Kelül fizetések köszönettel fo- 
gadlatnak és birlapilag nyugtáztatnak.

— A Gazdasági Bank közgyűlése. A nagy
mihályi gazdasági bank e hó 18 án tartotta meg 
Dr. Glück Samu elnöklete alatt évi rendes közgyű 
lését, mely alkalommal az igazgatóság s felügyelő 
bizottság jelentése tudomásul vétetett. A felügyelő 
bizottság tagjaiul isin-t Malhiász József, Tóth Ár
pád, Muller Ignácz, Friedman Mihály és Buzay 
Gusztáv választatlak m -g.

Kuruc estély. A málcai ev. r«f. énekkar 
és a sárközi zenekar f hó 25-én Málcán, a fürdő 
pavilonjában batyubállal egybekötött jótékonycélu 
kuruc estélyt rendez. Málcán az intelligencia az el 
múlt szombaton is szépen kikerüli táncmulatságot 
rendezett, amelyen az egész alsó vidékről sokan 
veitek részt.

szen teinetöcsősz volt, akinek segíteni kellett az 
elliantolásnál is, mert az külön tudomány, hogyan 
kell fölverni a sirhantot. Szépen az ásó vasával 
körül ütögetni az oldalát, aztán a kapával lenyom 
kodni szépen, egyenesre a tetejét. Hamar Márton 
az ablakon át tekintetével sorra fölkereste az ó 
halottait az. eltemetett csizmákat és sóhajtva dör- 
mőgte magában :

— Uj társat kaptok nemsokára. K szül már. 
várjátok már. Pedig olyan szép lesz, igazán kár 
érte ! . . . . S borúsan nézte a legújabban készülő 
kordován csizuiácskát.

Pakots József.

Emlékkönyvbe.
Ha majd kigyúl az első tűz szivedben,
Ne legyen üres szalmaláng csupán. 
Mely hamuvá láss s elenyészik sebten 
Egyetlenegy f Dobbanás után.

Legyen tűzvész, mely terjed, rombol, árad 
Ne bándd, ha mindent porrá éget is ! 
S ha gyáván elfut, a ki felgyújtotta : 
Égjen el benn' örökre szived is !

Bállá Miklós.

— A málcai takarék és hitelegylet zArszám 
adását az igazgatósig most tette közzé. Ebből lát
juk, hogy a hitelegylet mindinkább gyarapodik s 
ma már a vidék nélkülözhetetlen intézménye. Az 
elmúlt évben 50.000 koronánál nagyobb hitelt nyuj 
tott a szövetkezet tagjainak olcsó kamat melleit, a 
betétek 41265 koronára rúgnak. Minden egyes üz
letrész után 15. százalék osztalék lesz kifizetve, a 
mely eredmény fényesnek mondható.

— Egy lelkész öngyilkossága. F. hó 14 én 
Honétzy Miken tokaji nyug. ág. ev. lelkész pisz 
lolyával agyonlőtte magát. Sötét tervéről hozzátar
tozói semmit sem tudtak. Még övéivel szokott mó 
dón rendesen megebédelt, obéd után kilépett az 
előszobába, hol az öngyilkosságot elkövette. Honétzy 
nagyon eszes, népszerű lelkész, tántorithatatlan el
lenzéki ember volt. Nagy család, kiterjedt rokon
ság gyászolja.

— A szomszéd vármegyéből. Uug várme
gyének csúfosan kudarcot vallott főispánja, Hcrnáth 
Zsigmond lemondott állásáról. Belátta, hogy lehe 
tétlenség a megyét kormányozni és nehogy újabb 
kudarc érje öt, hamarosan megvált állásától.

Lemondott, illetve nyugdíjaztatását kérte az 
alispán Lörinczy Jenő is és amennyire örvendenek 
a megyefőnök távozásának, annyira sajnálják, hogy 
az alispán is visszavonult a közügyek vezetésétől.

— Aki kakaót szeret Inni, az tegyen kisér 
letel a Hoff János-féle Kandói Kakaóval. Ez lég 
kevesebb zsiradékot tartalmaz valamennyi kakaó
faj között s könnyen emészthető. Kitűnő íze mel
lett, maláta tartalma miatt, igen tápláló s a leg
gyengébb szervezetre is jótékony hatású. Rendkí
vül olcsó ára használatát minden háztartásban le
hetővé teszi.

— Uj sorsjegyek. A Pesti Hazai Első Ta
karékpénztár meg e hónapban kibocsátás alá ke
rülő uj sorsjegyei tudvalevőleg többszörösen túl 
vannak jegyezve, minélfogva ina már csak kész
pénzért a napi árfolyamon — vagy letétre és rész 
tétfizetésre, — az 1883. évi XXXI. t. ez. értel
mében inegszámitandó árban kaphatók. Bővebb fel 
világositással ingyen és legkimeritőbben szolgál 
Btijeld József bankháza Budapest, Károly körút 
1. sz. Alapittatott 1874.

— Az egészség fentartása és a takarékos
ság mindnyájunknak annyira fontos, hogy min 
delire, a mi e kettőt elősegíti, a legnagyobb figyel 
inét kell fordítanunk. Nem lehet azért háziasszo 
nyainknak eléggé ajánlani : a családi asztalra min
dig Kathreiner féle Kneipp maláta kávét szolgál 
tatni. Ez tisztán e’készitve, vagy nagyobb arány
ban babkávéval keverve a kávéital ideálját szol
gáltatja, melyet senki sein fog többé nélkülözhetni, 
mihelyt jótékony hatását fe’isinerte. — Nagyobb 
örömmel fogja tapasztalni minden háziasszony, 
hogy a Kathreiner használata által nevezetes ta
karítást lehet elérni. Különösen figyelembe veendő, 
hogy a babkávé íz foutos előnyeit csakis a valódi 
Kathreiner bírja a zárt eredeti csomagokban, inc 
lyek a Kneipp páh r védj. gygyel vannak ellátva. 
Főleg óvakodjunk a nyitva mérlegelt pörkölt tér 
mékektől.

— Igazi független ujaág, mint a közel 
múlt napok eseményei is igazolták, a Eczti Hírlap. 
\ szocialisták terrorizmusa, a sajtószabadság ellen 
intézett támadása sem felemlítette meg, amint nem 
ijedt inog soha semmi hatalomtól, liánéin hirdette 
és hirdeti a meggyőződése szerint való igazságot, 
küzdött és küzd folyton a szabad vélemény nyil
vánításáért. Liberális és demokratikus elveket val
lott immár 27 éven át, liberális és demokratikus 
irányban lóg haladni ezentúl is, az elvek diadaláig. 
S ebben bizonyára támogatja a nagy magyar ol
vasóközönség, melynek igy a szive szerint lu<l be
szélni. Magyarország legkedveltebb és legelterjed
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 
megjelent és minden újonnan belépő előfizető is 
megkapja, ha negyedévre egyszerre küldi be a 7 
korona előfizetést. Van a Pesti Hírlapnak divat 
lap melléklete is, melyet féláron rendelhetnek meg 
a lap előfizetői. Ez a Divat-Sálon. A Pesti Hírlap 
a kiadóhivatalnál (Budapest, Váci-kürut 78.) meg
rendelhető 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 naptárá
val) negyedévre 9 korona. Jó lélekkel ajánlhatjuk 
t. olvasóközönségünk figyelmébe.



NYILT-TER.
(fixen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerk.)

^Tyilatlcozat.

Politikai és társadalmi lapok híresztelésé
vel szemben kijelentem, hogy én semminemű 
küldöttségben részt nem vettem, ilyet nem ve
zettem, ilyennek élén nem szónokoltam, — ez 
tehát téves és roszakaralu értesítés. Hogy pedig 
ily ügyben még pénzen is megvásároltattam 
volna bárki által, ez már aljas rágalom. Ha 
Budapestre iskola ügyben bármikor felutazom, 
felmenetelemben ne lásson azonnal a tudósító 
küldöttséget.

l’azdics, 1906. február 21-én

Kozlay József.

A .Magyarország. f. hó 15-iki és a .Felső- 
Zemplén. ez évi 8. számában személyemet 
érintő részére vonatkozólag kijelentem, hogy 
én holmi küldöttségben sem Nagymihály váro
sát, sem annak választókerületét sein a kor
mányelnöknél, sem más fórum előtt nem kép
viseltem, annak ügyeibe magamat bele nem 
ártottam s igy e két hírlapi közleménynek reám 
vonatkozó részét aljas, piszkos rágalomnak 
declarálom.

Nagymihály, 1906. február 19.

Wei nberyer Zsiym ond.

Legutóbbi budapesti utamat összekötte
tésbe hozták azzal a bizonyos >felsőmagyaror
szági deputációval.< Kijelenteni, liogv én jár
tam ugyan Budapesten, de sem Fejérvárviiál, 
sem másutt nem tisztelegtem.

Tavaszi bevásárlásaimat eszközöltem, 
a melyhez, azt hiszem, nem kell bizonyos 
köröktől előre engedélyt kérnem.

Nagymihály, 1906. február 22.

Reich Adolf

A hírlapokban történt megrágahnazásomra 
vonatkozólag kijelentem, hogy én semmiféle 
küldöttségben nem jártam, én senki érdekében 
nem fáradtam, csakis a magam privát dolgai 
elintézése okából voltam távol hazulról néhány 
napig. Minden egyéb híresztelés üres ráfogás.

Nagymihály, 1906. február 22.

Friedman Márton.

Azon elterjedt hirt, mintha én a minister- 
elnöknél küldöttségben jártam volna, aljas rá
galomnak nyilvánítom. Politikával egyáltalában 
nem foglalkozom és kijelentem, miszerint a 
küldöttséggel semmiféle nexusban nem voltam 
és nem vagyok.

Nagymihály, 1906. február 22.

Liszkay Sándor.

Tény, hogy a miniszterelnöknél járt kül
döttségben részt vettem, kijelentem azonban, 
miszerint félrevezettek. Ugyanis nekem fogal
mam sem volt, hogy e küldöttségnek politikai 
missiója van, engem azért hívtak hogy menjek 
fel, mert most elérkezett az idő, a midőn az 
évek óta kért italmérési engedélyt megkapha
tom. Szánom, bánom tettemet és kinyilatkozta
tom, miszerint én senkitől útiköltséget nem 
kértem, nem kaptam és semmiféle más dijja- 
zást sem.

Nagymihály, 1906. február 21.

Hoszpodár Mihály.

Az ominosus plakát ügyből kifolyólag több 
oldalról szemrehányással illettek. Erre vonat
kozólag kijelentem, hogy én Lacii öcsém tet
teiért felelősséget nem vállalhatok, s nem is 
vállalok, magam pedig a politikai dolgokba, 
mint hozzá nem értő, nem avatkozom.

Nagymihály, 1906. február 22.
Markovlcs Géza, fodrász.

Hirdetések.
8886 906. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járást íróság. mini telek 

könyvi hatóság ezennel közhírré leszi, hogy l’j 
helyszky Mihály és neje végn haj la lónak l’jhely- 
szky Pál végrehajtást szenvedő i lleni 300 korona 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtá-ó ügyében 
a nagytnihalyi kir. jbíróság terQb téli lévő, a nagy 
mihályi 207 számú tjkvbvn A 1 381. hrszám alatt 
i’jhelyszky Pál végrehajtási szenvedő nevén álló 
illetőségre az árverést 1832 koronában ezennel meg 
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fen 
tebb megjelölt ingatlanok az 1906. évi már
cius hó 3-ik napján délelőtt 9 órakor 
a nagymihályi kir. járásbíróság tlkvi helyiségéi). n 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10 százalékát, vagyis 183 kor. 
20 f. készpénzben, vagy az 1881 I,X t. ez. 42 § 
jelzett árfolyammal számított é*  az 1881. évi nov. 
I én 3333. sz. a. kelt igmin. rendelet 8. § ában ki 
jelölt óvadékképes éit kpapírban a kiküldött ke 
zéhez letenni, vagy az 1881. X te. 1<O. §. értei 
móben a bánit pénznek a bíróságnál e|ó|« g<s elhe 
lyezéséröl kiállított szabályszerű elismervényt át 
szolgáltatni.

Kelt Nagymiliályon, i9<>.‘». d< c *inb  r 19 én, 
a kir. j bíróság tkvi hivatala

Garbinszky, kir. albiió.

Egy négykerekű kis hintó megvételre 
kerestetik. Ajánlatok Gleich Mihály és Fia 
ezéghez Nagymiliályon intézendők.

Valódi „Lanyshan" fajta ükökből 
való tojások elültetésre kaphatók 

Molnár István posta főnöknél.

Jó minőségű elsőrendű 

bükköny, vörös lóhere, luezerna 
és árpa 

vetőmagvak 
WIDDER LÁZÁR czégnél 

Nagymiliályon kaphatók.

Eladó cséplőgép.
Egy teljesen jó karban lévő 6 lóerejíi 

cséplőgép szabadkézből eladó. Megvétel iránt 
érdeklődők értekezhetnek Kiinger Józsefnél 
Laborczsziigiin.

Eladó ház.
A Kazinczy-utcában egy 7 lakásból álló 

ház szabadkézből eladó. Cím e lap kiadó
hivatalában.

„Az Első Leánykiházasitási Egylet" 
gyermek- és életbiztosító intézet felsőmngyar- 
országi vezérképviselősége Nagymiliályon és 

vidékén 

óhajt létesíteni, igen előnyös feltételek mel
lett. Ajánlatok a kassai vezérképviselőséghez 
intézendők, hol járatos üzletszerzők fix fize- 

tét mellett felvétetnek.

Kiadó lakás.
Az Andrássy Dénes utcán eyy 
3 szobából álló lakás, esetlen ilz- 
lethelyiséynek is kiadó. Bővebbet 
Seszták Antal háztulajdonosnál.

MOSKOVITS és WEISZ
késmű-, úri- és női-divatáruhása 

Nagymihály, Kossuth Lajos-utca 44.
(az ixr templommal sxemben).

Vau szerencsénk Nagymihály és 
vidéke nagyérdemű közönségét tisz
telettel értesíteni, hogy Nagymiliályon 
a Kossuth Lajos-utca 44. szám alatt 
i.az izr. templommal szemben) egy a 
mai kor igényeinek teljesen megfelelő 

kézmű-, úri- és női-divat 
—áruházat =— 
nyitottunk, ahol minden e szakmába 
vágó legszolidabb és legdivatosabb 
árukkal állunk a t. közönség rendel
kezésére. — Midőn még t. vevőinket 
pontos és lelkiismeretes kiszolgálá
sunkról eleve is biztosítjuk, a nagy
érdemű közönség szives pártfogását 
kérve vagyunk

tisztelettel: MOSKOVITS és WEISZ.

A szab, amerikai ön
működő szerkezettel 

ellátott
• ablakredöntjök • 
(rolletták) a legjob
bak, legtartósabbak és 
ezáltal a legolcsóbbak 

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

let kaphatók.

Zsinórral ellátott régi redőnyök jutányosán alakíttat 
nak át önműködő szerkezetitekre.

Elvállalom továbbá egész épületek üvege
zését, egyszerű, solin, homályos, mintázott, 
színes, rcczés és tükör üvegből, úgyszin
tén képkeretek és tükör bevágásokat 

minden lebelő minőségben.
Szóbeli vagy Írásbeli meghívásra szí

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 7—lo I

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

Iszákossá^ nincs többé !
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pró*  
bat a Cozaporbol. Kávé, thea, 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 
(lesen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető mégcsak nem 
is s<jti, mi okozta javulását.

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

Az intézet, mely a COZAPuR 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 

én küldje még ina az inté
zetnek. (Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
uiunte*iten<lők).

COZA INSTITUTE
(DepU 497.)

63, Chuoery L*n.,  
London, Angii*.



Házi kenyér aütöde NAGYMIHÁLYON!

Van axerencaém a jó kenyeret kedvelő és fogyasztó 
t. közönség tudomásár*  adni, miszerint Nagyinihálylwn, a 
Kossuth Lujos-utcxa 12. szám alatt 3(1 év óta fennálló 
sütödémet

gk*.*  a hírnaces 9 * « « s -féle

házi kenyér sütődével
berendezve megnagyobbítottam, hol is

J£*?  naponta többször frissen sült '^2
és alföldi női személyzettel házilag tisztán kezelt legizletesebb

házi kenyér
kapható.

Szives pártogást kér mély tisztelettel

Liiehtman germán
Nagymihaly., Kossuth Lajos-utcza 12. szám.

Naponta többször frissen sült kenyér !

Vn7Árft7n*  Minden darab szappan a Schicht névvel, 
WCXCI JaU. és ment káros alkatrészektől. __ i___

Schicht-szappan!

Min<lenuetuH

NYOMTATVÁNYOK,
u. m. községi-, ügy

védi-, köz- és körjegy- 

• zói hivatalos, továbbá

takarékpénztári és 

egyéb intézeteknél 

ssükségiit nyomtatvá

nyok. báli- és laka

dalmi meghívók, táb-

lázatok, gyászlapok, 

névjegyek, egyházi-, 

iskolai- és uradalmi

nyomtatványok, fal

ragaszok stb. stb. a 

legrövidebb idő alatt

po n fosa n készíttet ti ek.

LANDESMAN B.
KÖNYV- «■ PAPIKKEKESKEDÉSE

NAGYMIHALY.. Kossuth Lajos u. 34.

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

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

Fősulyt 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 minőségit 
papirost adjak s azokat a legjutánvosab- 
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
Lan de*mán  li.

Bor eladás.
Van szerencséin a 11. é. közönség szives 

tudomására hozni, hogy az idei szüreten na
gyobb mennyiségű borokat vettem és azon kel
lemes helyzetben vagyok, boraimat a következő 
legolcsóbb árban adni :
Beregszászi 1905. évi literje házhoz 32 kr.

» 1901. » » » 36 kr.
» 1904. • • uradalmi 44 kr.

Sóstói, Kövidinka, Bisling, Mustos fehér, 
Burgundi Schiller, Kadarka literje 10 kr.
Sóstói Karbenet > 50 kr.
Hegyaljai 1904. évi > 50, 60 és 80 kr.
Beregszászi uagyban hordókban 22 kr.
Sóstói » » 26 kr.
Nagy raktárt tartok régi hegyaljai, szamorodni 
és gyógyírokban, likőr, rum, szilvórimn kü
lönlegességekben stb.

A n. é. közönség b. pártfogását kérve, 
kiváló tiszteletlel

Kösxliiibtitiiit Mór
bar keresi etiii.

í 
i
i
i

(Szarvas vagy kulosszappan)

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

t 25.000 koronát fizet Schicht György cég 
Aussigban, a ki bebizonyítja, hogy szappana 
a rSchicht“ névvel káros keveréket tartalmaz.

ttfh 3L $iOj ticb
IP ‘V „SE *

EICHENBAUM LIPÓT
BT7T

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 11. é. közönséget 
szerencsém tisztelettel meghivni

BUTORRAKTÁRAIM

van

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 izlésteljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók.

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

ÍButor renoválások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

TP T? T? 'T?'Jc5
úri és női ezipész Nagymihály, Kazinezy-utea 12. sz.

DZSUPPA

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

úri és női ezipész műhelyt 
nyitottam és azon kell mes 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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ezipész.

Nyom. Landeamau B. könyvnyomdájában


