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Irányváltozás.
A függetlenségi párt esti félhivatalosa 

e napokban vezércikkben constatálta, hogy 
a hazafiakon mostanában nagy kedvetlen
ség vett erőt, látván azt, hogy a független
ségi párt mindent szép rendben megszava
zott, továbbá, hogy az állások betöltésénél 
nepotizmus uralkodik s végre, hogy a mi
niszterek a kerületek nyakára küldenek je
lölteket, akik a kerületeknek nem kellenek.

I Iát bizony mi tagadás benne, ezekről 
sokat lehetne elmélkedni. Hogy a függet
lenségi párt az ujoncz és indemnity javas
latokat megszavazta, az ugyan nem ok a 
csodálkozásra vagy pláne a bizalmatlanságra, 
mert hát ezzel mindenki tisztában lehetett 
akkor, midőn a koalíció kormányzásra vál
lalkozott, lévén a kormányalakításnak fő
feltétele az állami szükségletek tető alá ho
zatala, s ezen legfeljebb a volt szabadelvű 
és haladópárti elemek botránkozhatnak meg, 
ők is ezt inkább „uszitási" eszköznek te
kintik, amelylyel az ingadozókat ugratni le
het. — De igenis sok szó férhet szerintem 
a függetlenségi pártnak a delegációban való 
működéséhez. Első sorban, mint általában 
itt is nem a lényegre, hanem a formákra 
fektette a fósulyt, vörös könyvet s eféléket 
említettek, mintha ezáltal már boldog volna 
a magyar; holott épen a függetlens. párt el
nöke, Kossuth Ferencz kereskedelmi minisz
ter megmutatta, hogy a formát fel lehet ál
dozni a lényegért, megengedvén Nikolics 
horvát delegátusnak, hogy a magyar dele
gáció hadügyi albizottságában célszerűségi

TARCZA.
A legboldogabb.

Az angyalok egyszer együtt Ölének a 
mennyben és akkor Gábriel arkangyal beszél
getés közben szóla közölök.

Isten megteremtette az embert minden 
fajtájában, s tudom, hogy öröm és szenvedés 
egyaránt nyílik a teremtmény számára a föl
dön. Tudom, hogy az emberek egy időre, vágy
részben boldogok, s azután ismét egy időre 
vagy más részben boldogtalanok, felváltva, mint 
a hogy a felbők váltakozva kergetik egymást 
a Nap előtt; tudom, hogy nincs tökéletes, esz
ményi, örök boldogság a földön; de szeretném 
tudni, kicsoda mégis aránylag a legboldogabb 
valamennyi embertársa között ?

A többi angyal, aki Gábriel arkangyal kö
rül üldögélt, összenézett, egymás tekintetében 
keresve a választ a fogas kérdésre. Végre, mi
után egyikük sem tudott felelni, valaki közö
lök szóra emelkedett :

— Mi sem tudjuk, amit te nem tudsz 
Gábriel, s mi is szeretünk tudni, amit te sze
retnél. Legjobb lesz tehát, ha megkérdezzük 
magukat az embereket és azután Ítélünk az ő 
boldogságuk felől. Hozassunk tehát magunk elé 
néhányat a másvilágon élők közöl, hogy meg
mondanák ők maguk, mennyire voltak boldo
gok és boldogtalanok az életben. 

szempontból németül szólaljon fel. Arról 
nem is beszélek, hogy máskor emiatt haza
árulással vádolták volna a kormányt, lévén 
ez a szó „célszerűség" ama bizonyos omi
nózus szócska, amivel az egész közös had
seregbeli és külügyi rendszer jogosságát az 
eddigi kormányok és a közös miniszterek 
vitatták. A felszólalások is inkább szerény 
óhajszámba mentek, s olyan izük volt, mint
ha a szónokok - egy-kettő kivételével 
csak azért szólaltak volna fel, hogy az or
szág tudomást vegyen róluk. Másodsorban 
pedig kétségtelen tény, hogy a volt szabad- 
elvüpárt mindig hangoztatott annyi kívánal
mat, mint a mostani tigrisek, a kik a kül
ügyminiszter szétmarcangolására készültek. 
Pap Géza mindig követelt annyit, mint a 
mennyit Sághy Gyula a szélbali határozati 
javaslatba belefoglalt. Erősen köpték a mar
kukat, hogy kicsavarják Goluchovszki nya
kát. Az adatok óriási tárháza állott rendel
kezésükre. Az itt található fegyverekkel nem 
egy, de tiz külügyminisztert is agyon lehe
tett volna ütni. Vagyis az adatok egy tized- 
része is elég lett volna ahhoz, hogy Golu
chovszki iránt bizalmatlanságot szavazzanak 
s a külügyi politika irányának a megváltoz
tatását követeljék. Nem tették. Csak hirdet
ték nagy garral ország-világ előtt, hogy igy- 
ugy, majd ők megmutatják Goluchovszki- 
nak, hogy most már vége az at anyjuezi szép 
napoknak, mikor a volt szabadelvüpárt li- 
ferálta a bizalmat quantum satis s végered
ményében ugyanazt cselekedték, mit a volt 
szabadelvüpárt. A hadügyminiszter pedig, 
midőn éles osztrák szemével észre vette,

Elküldték pedig egy angyalt érettük és 
ez nemsokára három embert vezetett az an
gyalok serege elé.

íme — mondotta a három emberre mu
tatva — kiválogattam valamennyi közül azo
kat, akiknek beszédéből leginkább Ítéletet al
kothattok magatoknak a dolog felől, amelyet 
tudni akartok. Ez az első — és egy szelíd arcú 
aggastyánt vezetett elő a sorból — becsületes, 
erős lelkű és nagy hitű férfiú volt életében, 
aki sohasem engedett a gonosz csábításainak 
és sohasem küzködött Ilin világi gyönyörökért. 
Hallgassátok meg, minő boldog volt ez aggas
tyán a földön !

— En — szólalt meg szerényen az agg 
férfiú — valóban sohasem futottam hiú világi 
gyönyörök után, sem pedig a gonosztól el nem 
csábittattam magamat. Senkinek kárát a magam 
javáért nem akartam s mindig beértem becsü
letes fáradozásom gyümölcseivel. A jó Isten 
boldog családi élettel is megáldott s hosszú 
esztendők munkája árán életem alkonyát egy 
kis anvagi jólét is megaranyozta. Nem panasz
kodhattam semmiért sem a sorsomra s most 
nyugodt lélekkel állhatok meg Isten Ítélő széke 
előtt, hogy parancsait sem meg nem szegtem, 
sem pedig ravaszul ki nem játszottam. En — 
és itt hevesen bólintott ősz fejével — valóban 
boldog voltam az emberek között, mert Isten 
minden kegyeivel megáldott; de . . .

Az aggastyán itt hirtelen elhallgatott. Le-

Lapank mai azáma 4 oldalra terjed. 

hogy fennakadás lesz valamely tétel meg
szavazásánál s nem fog menni, mint a ka
rikacsapás, bizalmasnak nyilvánította a vi
tát, bezáratott ajtót, ablakot, nehogy ott va
lamely nagyhatalmasság hallgatódzon, s ez 
annyira erőt vett a delegátus urakon, hogy 
ismét csak megszavazták a milliócskákat.

Ami pedig a közös hadseregnek nem
zetivé való tételét illeti, itt határozottan visz- 
szaesés tapasztalható, mert a mostani dele
gáció jónak látta még a kilences bizottsági 
program innak a megvalósítását sem köve
telni, elég helytelenül, mert a kilences bi
zottság programmját a király elfogadta, ezt 
a koalíció által a kormányzás átvétele tár
gyában kötött paktum nem érintette s nem 
is érinthette, s a kikapcsolás nem erre vo
natkozott, hanem csakis a magyar vezény
szóra. Mégis, midőn az egyik delegátus az 
ezrednyelvet és a katonai oktatást feszegette, 
a hadügyminiszter azzal vetett véget a dis- 
kussziónak, hogy ez a kikapcsolt kérdések 
közé tartozik és erre a delegátus urak el
hallgattak. Pedig emlékezhetik még min
denki arra a híres vitára, a mit az ezred- 
nyelv és a katonai oktatás dolgában Gróf 
Apponyi Albert, a mostani közokt. minisz
ter a két év előtti delegációban Tisza Ist
vánnal szemben kifejtett.

A dolgok ilyetén állása mellett aztán 
tényleg nem csodálkozhatni azon, ha a ha
zafiak fásultak s közömbösek lesznek a füg
getlenségi párt iránt, mert egyéb eredmé
nyét az irányváltozásnak még nem tapasz
taltuk, mint nap nap mellett kinevezéseket 
jól dotált zsíros állásokba.

hajtotta a fejét, mint a kinek rósz emlékek jut
nak eszébe.

Az angyalok, akik eddig szerető figyelem
mel hallgatták a beszédét, kíváncsian hajlottak 
feléje.

De '?
Van valami, ami megrontotta becsületes 

örömeidet, óh halandó ?
Ay aggastyán fölemelte a fejét és lassú 

hangon felelt :
— Isten látja telkemet, semmi elégedet

lenség vagy zúgolódás nem volt én bennem az 
ő fenséges parancsai ellen. Mindig nyugodtan 
viseltem el a válságokat, amelyeket a boldog
ság között rám bocsátott s hitvesemnek és jó 
gyermekeimnek szeretete mindenért bőséges 
elégtétel volt nekem. De, hejh, keserű dolog az 
a szeretet boldogságában, amikor az imádott 
hitvest, a rajongásig szeretett, féltve féltett 
drága gyermeket kórágyon fekve, lázban, szen
vedni, vergődni kellett látnom s reszketve kel
lett gondolnom a pillanatra : nem szakit-e el 
egymástól örökre a halál ? Amikor éjszakákat 
virrasztottam át szeretteimnek testi szenvedé
sei felett és nem tudtam segíteni, ha a szen
vedő azt mondta: fáj, s mosolygó arccal kelle
tett vigaszt, bizalmat és reményt öntenem a 
betegségtől csüggedő lélekbe, amikor magam is 
vigasztalan voltam a csapás súlya alatt. Igaz, 
hogy a becsületes munka, megelégedés hit és 
szeretteink szeretete a legnagyobb boldogság



A központi képviselójelölés terén pedig 
szintén olyan állapotok uralkodnak, amely 
állapotok csöppet sem válnak dicsőségére 
az uj rendszernek. Meg kell szüntetni azt 
az abuzust, hogy a miniszterek vezényelje
nek ki képviselőjelölteket az egyes kerüle
tekbe, amely jelöltek a kerületekben nem 
kellenek senkinek, ne diktáljanak reá a vá
lasztókerületekre elveket, t. i., hogy milyen 
legyen az elve egyik és másik kerületnek, 
függetlenségi-e. alkotmány- vagy néppárti-e. 
Mert a felülről ajánlott jelölt mellett van a 
hivatali apparátus s így lehetetlen, hogy a 
választópolgárok szabad akarata minden be
folyásolástól menten érvényesülhessen. Vagy
ba már mindenképpen jónak látják a köz
ponti jelölés intézményét fentartani, ne le
gyenek tagjai a kijelölő bizottságnak a mi
niszterek s ne a miniszterek ajánljanak kép
viselőjelölteket. Ezzel sok visszásságnak le
hetne elejét venni és a függetlenségi párt 
iránt nem rendülne meg a bizalom a füg
getlenségi eszmék híveiben. s. S.

Előfizetési fellxi-vás.
Július hó Ível uj előfizetés nyílik lapunkra, 

'l'isztelettel kórjuk mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük junius hó régével lejár, hopj az elő 
fizetési megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos el 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szíves beküldésére, hogy számadásai okban is ~ 
det tarthassunk.

A „Felső-Zemplen" kiadóhivatala

VEGYES HÍREK
Képviselő választás. A Gróf Andrássy 

Gyula lemondásával megüresedett olasz-lis/kai és 
tőketerelwsi kerületekben f. hó 28-án volt az uj vá
lasztás. Tőketerebesen ellenjelölt nem lévén, az al
kotmánypárti Gróf Eszterházy Móric lett a kerü
let képviselőjévé egyhangúlag megválasztva. Olasz- 
Liszkán pedig a függetlenségi Nagy Barna és az 
alkotmánypárti Béla Henrik között heves mérkőzés 
folyt mindvégig és az eredmény az. hogy Nagy 
Barna szótöbbséggel képviselővé választatott.

Sorozás. \ járásjerületén a sorozás szom
baton véget ért. A katonai bizottság az eredmény
nyel meg van elégedve, amennyiben az eddigi évek
nél sokkal több hadköteles soroztaié >tt be és a mi
nőség is kitűnőnek mondható. Az uj katonák már 
augusztus hó 1-én bevonulnak csapattestükhöz.

ezen a földön, de egy hosszú élei tapasztalatai 
után mondom, hogy a szeretet egyúttal örökös 
gyötrő aggodalom szeretteink egészségéért, bol
dogságáért, életéért, jelenéért és jövendőjéért. 
És szeretteinktől megválni a legnagyobb fáj
dalom az emberi szív összes fájdalmai között.

Az angyalok gondolatokba merülve pil
lantottak az aggastyánra, aki — a földön hát
rahagyott övéire emlékezvén vissza — alig 
bírta visszatartani zokogását a gyötrelemtől, 
amelyet a válás tudata támasztott benne.

Gábriel arkangyal végigsimitotta a hom
lokát es halkan, hogy az aggastyán meg ne 
hallja, suttogta a körülötte állóknak :

— Íme tehát a szeretet és becsületesség 
boldogsága nem az a zavartalan boldogság, a 
melyet én keresek az emberben. Lássuk a 
második embert, akit elénk vezettek.]

Az aggastyán, akinek már nem volt több 
mondani valója, bátrabuzódott s előre lépett a 
három ember közül a második, aki a követ
kezőkép szólott :

— En is becsületes ember voltam, mert 
sem nem gyilkoltam, sem nem loptam vagy 
ralioltam ; hanem én bennem mindenesetre 
több volt a szeretet a világi örömök iránt, mint 
a tiszteletreméltó agg férfiúban, aki előttem 
ezen a helyen állott. Énnekem Isten megadta 
azt a gazdagságot, amelybe) mindent el lehet 
érni a földön és én bizony fel is használtam 
kincseimet a magam gyönyörűségére. Semmi

Az adókivető bizottság figyelmébe. A 
fővárosi lapok keddi száma közölte, hogy Wekerle 
Sándor dr. miniszterelnök, mint pénzügyminiszter 
több oldalról felmerült panasz következtében uta
sította az egyes fővárosi kivető bizottságoknál az 
előadói tisztet végző adófeliigyelóségi tisztviselőket, 
hogy a harmadosztály ti kereseti adóra vonatkozó 
javaslataik megtételénél a kereseti viszonyok ala
kulására állandóan figyelemmel legyenek és eme
lést csakis teljesen megokolt esetekben hozzanak 
javaslatba. Nem is várhattunk mást a nemzeti 
kormány elnökétől, csak azt fájlaljuk, hogy ezen 
rendeletet csupán a fővárosi adókivető bizottságok 
előadóihoz intézte, mert bizony elfért volna az pl. 
a nagymihalyi járás területére alakított és éppen 
most működő adókivető bizottsághoz is; mert bi
zony mi tagadás benne, az adókivetésnél sokszor 
a túlbuzgóság is működik, s nem egyszer történik, 
hogy a létért való küzdelemben kimerült szegényebb 
kereskedői és ipari körok adóját minden alaposabb 
indokolás nélkül tetemesen felemelik. Most, hogy 
uj korszak virradt ránk, kötelessége a pénzügyi kor
mányzást képviselő előadónak itt is érvényt sze
rezni a nemzeti kormány intenciójának, mely a nem
régiben kibocsátott pénzügyminiszteri rendeletben 
is kifejezésre jutott, hangsúlyozván, hogy az adó
zók viszonyainak figyelemmel kisérése a pénzügyi 
közegeknek egyik főfeladatát képezi.

Az állami elemi iskolában az évzáró 
vizsgálatok e héten mentek végbe. Szép szánni és 
előkelő közönség vett részt azokon és a tan ügy 
barátai teljesen meglehettek elégedve a növendé
kek által elért eredményűvel. A fáradságot nem is
merő és hivatása magaslatán álló derék tanítói kar 
ugyancsak rászolgált az elismerésre. Vajha összes 
népnevelési intézeteink ily kiváló tantestületre len
nének bízhatók. A magyar kultúra, a magyai nyelv, 
a nemzeti érzés és hazaszeretet bizony ez esetben 
teljesen fellendülne.

Uj vasutterv. Értesülésünk szerint igen 
életrevaló eszme megvalósításán fáradoznak Abauj 
vármegyében, nevezetesen Kassának Gömör vár
megyével és Eelsözemplénnel való közvetlen vas
úti összeköttetése. Gömör Tolnán át, l'elsőzemplén 
pedig Aboson át kerülne egyenes összeköttetésbe 
Kassával. A tervet az uj kormány elé fogják ter
jeszteni.

Végzetes baleset. Szerdán délelőtt egy 
inunkásvonat több száz lengyel aratóval Nagymi- 
liályon át az alföldre ment. Amint a nagymihályi 
állomásról a vonat elindult, a munkások lábaikat 
kilógatva leültek a kocsiban ; ugyanis a kocsik aj
tói ily nagy hőségben nyitva szoktak maradni. A 
pálya fordulójánál az egyik munkás a kocsiból ki
esett és a vonat kerekei alá került oly szerencsét
lenül. hogy a kerék mindkét Iáhát elvágta. A sze
rencsétlen embert félholtan szállították be a kór
házba. ahol pár órai vergődés után meghalt. Az 

örömet sem vontam meg magamtól és mond
hatom, sok oly élvezetben volt részem, aminőt 
az aggastyán sohasem ízlelt. De most, mintán 
már túl vagyok az életen, meg kell vallanom, 
hogy szívesebben éltein volna olyan szerény 
viszonyok közt, mint ez agg férfin, csak élvez
hettem volna azt az olthatatlan, benső szerete- 
tet, amelyről ő szólott. S amikor szeretteiin éle
téért és boldogságáért reszketve kellett volna 
aggódnom: százszorta boldogabbnak éreztem 
volna magamat, mint igy, pénzzel megvásárolt 
niulékony gyönyöreim között. Mert a gazdag
ság csupán szerencse, de — belőlem is egy élet 
tapasztalata szól: — nem boldogság.

Ezzel a boldogtalan ember visszalépett és 
— mialatt az angyalok ismét tűnődve nézlek 
össze — előlépett könnyedén meghajolva előt
tük a harmadik.

— Énnekem — szólott szinte derülten — 
szintén megvolt a családi boldogságom, mint 
az aggastyánnak, de megvoltak világi örömeim 
is, mint eme gazdag férfiúnak. A családi bol
dogságból csak addig vettem ki a részemet, a 
inig jól esett, s amikor kissé meguntam, inás 
gyönyörűségekkel igyekeztem kárpótolni ma
gamat. Igaz, hogv nem voltak kincseim, mint 
a szerencsés gazdagnak, de hála Istennek, volt 
Intelem és csinálhattam adósságot annyit, a 
mennyire szükségem volt. A sors csapásain so
hasem tudtam sokat búsulni, s ha bánatom volt, 
úgy hiszem, kötelességet teljesítettem magam 

ily esetek igen gyakran szoktak előfordulni s mó
dot kell tatáiéi azok megakadályozására.

— Tehenek egy boltban. F. hó 27-én az 
az esteli órákban épületes látványnak voltak szem
tanúi a járókelők. A kevésbé beavatottak előtt fur
csának tűnt fel, hogy a föutcza jobb oldalán a 
kereskedők sorra bezárták boltjaikat s a dolog úgy 
nézett ki, mintha valami égszakadás, földindulás 
lett volna készülőben. Egészben azonban csak 
annyi történt, hogy a jelzett főutcái oldal asphalt 
járdáján két bika kergetett egy tehenet s szaladás 
közben egyik-másik boltba is be-benéztek, de sze
rencsére mindenütt idejekorán észrevették a ve
szélyt. csak éppen Brügler Lajos üzlethelyiségében 
erről mit sem tudtak, úgy hogy éppen midőn por
cellán- és majolika-áruk kicsomagolásával voltak 
elfoglalva, beállít a tehén két bikától kisérve. Kép
zelhetni a rémületet, a mit ezen nem várt látoga
tás okozott, de szerencsére az izgalomnál nagyobb 
baj nem történt s sikerült az állatokat kihajtani 
a nélkül, hogy az éppen a bolt előtt játszadozó 
gyermekekben kárt tettek volna. — Rendőrt persze 
sehol sem lehetett látni !

A kaszinóhelyiségek bővítése. Említet
tük már, miszerint a kaszinói helyiségek szűknek 
biz< myultak és az uradalom a választmány óhajá
hoz képest bővítteti a kaszinó helyiségeit. A mun
kálatok ép most vannak folyamatban és rövid idő 
alatt befejezést is fognak nyerni, úgy hogy szep
tember hó végén a kaszinó egy uj szép társalgó
termet kap.

— Az elmaradt nagygyakorlatok. A had
ügyminiszter az összes katonai parancsnokságot ar
ról értesítette, hogy az idei év folyamán nem lesz
nek nagy hadgyakorlatok Magyarország és Horvát
ország területén. Ezred- és dandárgyakorlatokat 
azonban az idén is tartanak.

— Tánctanitás. Keszler Mór tánc- és illem
tanár, kit közönségünk jól ismer, városunkba ér
kezett és ti hétre terjedő tánciskoláját a jövő héten 
megnyitja. Ajánljuk őt a t. szülők szives figyelmébe.

A községi jegyzők fizetésrendezése. 
Gróf /Inr/ras'.yy Gyula belügyminiszter leiratot in
tézett a vármegyék törvényhatóságaihoz, melyben 
arról értesíti őket, hogy a községi jegyzőknek fize
tésük kiegészítését képző járulékait 1905. évre visz- 
szamenőleg kiutalványozta.

A berettői áll. elemi iskola f. hő 19-én 
tartott évzáró vizsgán Kazinczy Arthurné urasz- 
szony a legjobb tanulók között nagyobb összegű 
pénzjutalmat osztott ki, buzdítva őket a magyar 
nyelv tanulására és a hazaszeretetre.

Aratógazdák figyelmébe. Az államvas
utak osztálymérnöksége figyelmezteti az aratógaz
dákat, hogy learatott terményeiket a vasúti pályá
tól legalább is 1.30 lépés távolságra helyezzék el, 
mert különben, ha a mozdony szikrájától a kazal 
esetleg tüzet fog, a vasút nem fizet kártérítést.

iránt: vigasztalódást keresve az élet uj és uj 
szépségeiben. Nem csaltam, nem loptam, de va
lami nagy elveket sem vallottam soha, s adós
ságai illat is csak fölösleges pénz cinből fizettem. 
Az embernek — gondolom — végre is joga van 
élni, ha már megszületett s azt mondom, nem 
teszi helyesen, aki nem használja az életei és 
fiatalságát, addig amig lehet. Most ugyan már 
mindennek vége, s akikkel annyi kellemes órát 
töltöttem, alkalmasint hamar elfelejtenek oda
lent, de nem baj : legalább elmondhatom, hogy 
eleget éltem. Gyermekeim pedig, akik árván 
maradtak utánam, majd csak megélnek vala
hogy. Mert az én vérem olyan, hogy azzal a 
jég hátán is meglehet élni.

Ezzel még egyszer könnyedén meghajlottá 
magát az angyalok serege előtt s mint akinek 
nincs több mondani valója, mosolyogva szin
tén visszavonult.

Az angyalok, akik valamennyien figyelem
mel hallgatták a könnyelmű ember beszédét, 
élénk suttogást kezdtek maguk között, tárgyalva 
a legutóbb elhangzott szavakat. Gábriel arkan
gyal pedig, miután egy pillanatig komolyan te
kintett maga elé, e szavakkal fordult a gyüle
kezetekhez :

— Bizony mondom nektek, ez a könnyel
mű ember legalább hiszi, hogy ő boldog volt, 
de igazi boldogság, csupa fény árnyék nélkül, 
a földön nem található. Zs. L.



— Kis gyermekek gyakori sírása, hirtelen 
felébredésük, úgymint más beteges állapotok is. 
Dr. Lutze A. egészségügyi 'tanácsos szerint nem 
ritkán utóhatások, ha anyák és dajkák az erősen 
izgató gyarmatkávét isszák. A legkevesebben tud
ják ezt, s azért jo a figyelmeztetés erre az okra. 
A Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé gazdag pót
lása által nemcsak finomabb és izletesebb lesz a 
kávéital, hanem a gyarmatkávé káros tulajdonsá
gai majdnem teljesen eltüntetnek. Anyák és dajkák 
még jobban tennék, ha a Kathreiner-féle Kneipp- 
maláta kávét teljesen tisztán innák, amely az egész
séget előmozdítja, táperős, vérképző és fiiszeres, 
kávéhasonló ize által nagyon jól ízlik. Azonban 
csakis valódi Kathreinert szabad használni, zárt 
eredeti csomagokban, mert csakis ez nyújt biztos
ságot a tisztaságról. A bevásárlásnál kérjünk tellát 
„Kathreinert*  és ügyeljünk a „Kneipp-páter“ véd
jegyre.

— Bizony, bizony az a hőség! Ha az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdeztek, hogy kü
lönösen a mezei munkáknál, az őket kinzó szom
júság ellen mitévők legyenek, akkor én azt aján
lottam nekik, — amit ezennel minden olvasómnak 
ajánlani fogok ; — ők azt kibrobálták és ezen jo 
tanácsomat megköszönték, és én úgy hiszem, hogy 
ezen soraim sok olvasója, ha csak szellemben is, 
ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próba áltál sze
mélyesen meggyőződnek. Vegyen, — úgy mondtam 
az emberekhez 1 liter vizet, hagyja ezt egy teli ka
nál, körülbelül 15— 20 gramm Franck-kávé-pót- 
lékkal, ami felesége konyhájában bizonyára meg- 
után szomjas, akkor igyék ezen Franck-főzetből 
egy jó nagy kortyot és csodálkozni fog, hogy szom
júsága milyen hosszú időre csillapítva marad. 
A „Franck" tehát nemcsak a legjobb kávé-pótlék, 
mert hiszen ilyennek általánosan el van ismerve, 
hanem a legjobb szomjcsillapitó is.

— (Jj kakaó. Az uj Hoff-János-féle kakaó
faj folyton nagyobb kedveltségnek örvend, mert 
valamennyi kakao-faj között ez a legzsirszegényebb, 
ezért rövid használat után is már igen könnyen 
emészthetőnek és Ízletesnek találtatik. Kandol-ka- 
kao nem dugul és a legfinomabb iz mellett még 
azt a fontos előnyt is bírja, hogy rendkívül olcso, 
miért is mindenki által könnyen hozzáférhető es 
használata a legszerényebb háztartásban is lehetővé 
válik és ajánlatos is.

— A Ferencz József keseríívlz a gyógy- 
kincsek egyik legértékesebb része és évenkint sok 
millió palackban az egész világba szétküldetik. - 
Kérjünk határozottan Ferencz József keserű vizet, 
nehogy valamely csekély értékű utánzatot kapjunk.

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

Felelőn Hz.erkeNz.tő: Dr. Kállai József.

Kindóliiv.txli milvnz.fft ő- Lindái József.

Hirdetések.
Mocsár községben 15 perc távolságra 

a nagymihályi állomástól, országút men
tén egy kényelmes

URILAK
szép kerttel, melléképületekkel és 7 hold 
belsőséggel, tejgazdasághoz kiválóan al
kalmas szabadkézből eladó. Ugyanott egy 
zongora is eladó. Értekezhetni SPIEGEL 
MAYER tulajdonos úrral a helyszínén.

Eaborczszögön eladó 
szép modern lakház, jó búzatermő vidéken, 
a melyen fél évvel ezelőtt 8 év óta fenn
álló jó vámmalom volt. Yámmalomnak igen 
alkalmas hely. ^Bővebbet Jreund £ipótnál 

Jíagymihályon.

Iszákossá^ nincs többé !
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pró
bát a Cozaporbol. Kave, thea, etel vagy szeszes 
italban egyformán adható be az ivó tudta nélkül.

A COZAPOR többet ér, mint 
a világ mind*  n szóbeszéde a tar
tózkodásról, mert csodahatása el 
lenszenvessé*  teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
ti esen és biztosan hal. hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető mágusuk nem 
is sejti, ini okozta javulását.

COZA a családok ezreit béki- 
tette ki ism- t, sok sok ezer férfit 
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 díj és kő tség 
mentesen küld, hogy igy bárki is inrggyözödhes 
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész 
ségre teljesen ártalmatlan.
Ingyen próba 497. sz.

Vágja ki ezen szelvényt 
éw küldje még ma az inté
zetnek. (Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
mentesitetidók).

COZA INSTITUTE
(l»epL 497.)

62, Chancery Lane, 
London, Anglia.

Yan szerencsém a n. é. közönség b. 
tudomására hozni, hogy Jíagymihályban 
jRndrássg íDénes-ufcza 20. szám alatt

építési irodát
nyitottam. — Slvállalok az épitési szak
mába vágó mindennemű munkát, terveket, 
költségvetéseket a legpontosabb kivitelben.

Szives pártfogást kérve, maradok 

kiváló tisztelettel

Gyulay Lajos
oki építész.

A nyári idény beálltával t. vevőim szives 
tudomására hozom, hogy üzletemben ál
landóan mindennemű ásványvíz 

behütve 
kapható a rendes árak mellett.

■■■MM Naponta friss MMM 

kőbányai üvegsör. 
BALAZS LAJOS 

fűszer- és csemege-üzlete Nagymihályon.

Kalinovszky Sándor
kalaposmester Nagymihályon.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 
hogy Nagymihályon, Kapitány-utca 8. sz. alatt

kalaptisztitó intézetet 
rendeztem be, melyben mindennemű puha és 
kemény kalapok, úgyszintén czlllnderek kifo
gástalanul tisztittatnak és vasaltatnak.

Minta szerinti kalap megrendelések saját 
műhelyemben jutányosán és pontosan eszkö
zöltetnek.

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
tisztelettel kéri

Kalinovszky Sándor.

Szobráncz ...... 
................gyógyfürdő 
(Jngmegyében. Glaubersós, hideg kénes sós víz. 
Gyomor- és májbetegek magyar Karlsbadja.

Fiinl-'évxil : május 15-től szeptember 15-ig. Előidény : 
május 15-től junius 15-ig. Utóidény : augusztus 15-től szep
tember 15 ig 30% árengedmény nyel * lakásoknál.

Ezen a nisga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivó
gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál ■ ál
ható pangásoknál, makaea >zokrukedé»eknél enyhén, oldólag 
hat. Vértódulásoknál szédülések, büdösek, gutaütési rohamok
nál vérleronólag, felszivóilag hat, csuz és köszvényes bánta 1- 
tnaknál e kór okozta erjedési termékekre, lerakódásokra az 
ízületekben azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövéraég, 
szivelhájasodas ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál, úgy 
a énkor- s fehérjekiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő különféle izzadmányoknt, daganatokat, izü
leti és c.sontbántalmakat, csont-szót kedvezően oszlatja. Gör- 
vélykóros daganatok, fekélyek ellen, méh és méh közötti iz- 
zadmányok, hashártya-izzadmányok felszívódását elősegíti, a 
legkUlönfélebb makacs, idült bőrbetegségek ellen bámulatos 
gyorsan hat.

Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felől jövőknak 
Ungvár, a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagymi- 
hály, honnan kényelmes bérkocsikon 1% óra alatt elérhető.

A víz otthon is sikerrel használható. Ara 1 nagy láda 
40 üveggel 14 korona, kis láda 20 üveggel 8 korona. A viz 
a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések és tudakozódások : „Szobráncz QyÓgy- 
fűdö igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő'*  cziiuzendők. 
Posta es távirdaállomás helybeli. A fürdő igazgató-orvosa : 
Dr. Russay Gábor Lajos A fürdő igazgatósága.

□adó 50 darab 
uradalmi tenyésztésre alkalmas 

fajmalacz.
3~Col ? megmondja a kiadóhivatal

MAJOROSSY JÓZSEF
kályhás

LABORCZSZÖG.

Van szerencsém a n é. közönséget 
tisztelettel értesíteni, hogy I.aborczszögön 
az Uj-utczán

■m cserépkályha műhelyt m 
nyitottam. Elvállalok mindenféle kályha 
átrakását és javítását, úgyszintén teljesen 
uj kályhák készítését is a legrövidebb idő 
alatt es jutányos árak mellett.

Cserépedényeket megrendelésre ju
tányosán készítek.

Szives pártfogásért esd
Majorossy József 

kályhás.

ZEPHIER és 0ATTIST

BLÚZOK
remek kivitelben kaphatók

Lefkovits Albert
divatüzletében Nagymihályon.



JELENKOR LE6J0B6TETÖfEDBI MflMA
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PALA

MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:
ETERNIT MÜVEK 

ATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. AIWRÁ5SY-ÚT33.

Elárusító h. e 1 y :

Lajos Nagymihály,Brügler
Lutwalc és Klinghofer Homonna.

•<

EICHENBAUM HENRIK
varrógép-raktár Jíaggmihály, Jtossuth £ajos-utca 54. sz.

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, 
hogy varrógép-raktáramban egy három hónapig tartó "íRltl 

hímző-, ajour- és tűfestmény-tanfolyamot 
nyitottam. — Varrógégen való összes munkák tanítására egy 
tanítónőt fogadtam azon célhói, hogy I. vevőim, kik tőlem 
varrógépet vásárolni fognak, valamint azok, akik ezelőtt nálam 
varrógépet vettek, a varrógépen való himzést és egyéb mun
kákat díjtalanul megtanulhassák. •

Bátorkodom egyszersmint a már több 
év óta fennálló varrógép-raktáramat 
a n. é. közönség figyelmébe ajánlani, 
melyet a Kossuth Lajos-utca 54. sz. 
házba (a városháza mellett) helyez
tem át. Baktáramat a legújabb szer
kezetit, legjobb és legkényelmesebb 
gépekkel 
kérem a 
gatását.

••
•<

••

egészítettem ki, miért is 
n. é. közönség szives túmo- 

Kiváló tisztelettel
Sichenbaum Jíenrik.

• *»

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

A szabad, amerikai önmOködő szerkezeid 

ablakredőnyök 
(rolletták) a legjobbak, legtarlósabbak és 

ezáltal a legolcsóbbak, zzzzzz 
Ezek valamint más szerkezetű redőnyök is 
nálam jutányosán, jótállás mellet kaphatók. 
Zsinórral ellátott regi redőny>k jutányosán alakíttat

nak át önműködő szerkezetitekre
Elvállalom továbbá egész épületek Üvegezését, egyszerű, solin, 
homályos, mintázott, színes, rcezés és tükör üvegből, úgyszintén 
képkeretek és tükör bevágásokat minden lehető minőségben. 

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel GÁLÉT HERMÁN.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Budopea*.  Vóoil-körút OS,

Által a lecJutányoaabb Arak mellett aJAnltatnak: 

Locomobil és gőz cséplőgépek, 
■zalmakanlozök, járgány-caáplögépek, '* h*r* ‘ 

tlaatltó-roaták, konkolyozók, kaszáló- *»  
azénagyüjtök, boronák, sorvetögépek, Plánét jr. 

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukorlcxt- 
morzsotők, darálók, őrlőmalmok, egyetemea 

aoaél-ekék, 2- és 3-vasu okék és minden 
egyéb gazdasági gépek.

Goldstein Jakab
....................................... templom- és szobafestő •

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad mindennemű

festői és tapétázó munkát
valamint ablak- és aj tó-mázolást, czimfestést és minden e 
szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos 

árak mellett.
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festékkereskedésemberi 
mindennemű borostyánkő-máz szobapadlók 
fényes és tartós befestésére, száraz- és 
olajfestékek, firneisz, terpentin, lakk, ecset 
arany- és ezüst-bronz, úgyszintén minden
nemű festék-különlegességek nagy válasz

tékban jutányosán beszerezhető.
1

Jótállás:

\/p7PI*Q7n • Minden tlttrab „8rliicht“-nzxpptui 
wüfcülOfcU • tiszta óh ment káron Alkatrészektől.

Schicht-szappar!
(.Szarvas" vagy .Kulca" szappan)

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 

részére. ■
25.000 koronát fizet SCH1CHTGYÖRGY cég Aussigban 
bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappana a Schicht 
névvel valamely káros keveréket tartalmaz. . . .

AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÍI TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
Nyom. Landvaman B. könyvnyomdájában


