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kiadóhivatal:
Hova aa előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

dijak küldendők :

Szövetkezeti tultengés.
Abban a szerencsétlen helyzetben va

gyunk, hogy amit az egyik oldalon felépí
tünk azt a másik oldalon leromboljuk.

tJöbb a rombolás munkájáról beszel 
tünk. Nem tekinthetjük másnak, mint rom
bolásnak azt a munkát, amelyet manapság 
a fogyasztási szövetkezetek kifejtenek.

Rombolják a kereskedelmet és az ipart. 
A falusi és városi boltosra utaznak, aki ter
mészetesen nem hagyja magát, felveszi a 
versenyt és irreális módon csinálja üzleteit. 
Számos községet tudunk, hol a szövetkezeti 
bolt versenye folytán az összeröffent bolto
sok beszerzési áron alul adnak túl áruikon 
és igy természetes, hogy a szövetkezet kény- 
telen-keiletlen szintén leszállítja az árakat. 
Tény, hogy a szövetkezet, ha reálisan dol
gozik, soha nem lehet olyan olcsó, mint a 
reális szatócs, mert a szövetkezetnek több 
személyzeti és kezelési kiadása van, elte
kintve attól, hogy nagyon sok esetben min
den szakértelem nélkül vezetik a szövetke
zeti boltot. És a legtöbb fogyasztási szövet
kezet épen ezt sínyli meg. Dacára annak, 
hogy közel ezer fogyasztási szövetkezet van 
már ez idő szerint Magyarországon, sehol 
nem észleltük, hogy a falusi nép gazdasági 
helyzetét kedvezően befolyásolták volna. Sem 
olcsóbban, sem jobban nem vásárol be a 
szövetkezeti boltban. Egyik jellemző saját
sága az italmérési joggal is felruházott szö
vetkezeteknek, hogy tagjai között éppenség

T ARCZ A. 

Számüzöttek.
Dénes Jenő, az aranysujtásos, de ki nen> 

fizetett egyenruha fess tulajdonosa, a kisváros 
s különösen a szerelmes hölgyek nagy rémü
letére s megbotránkozására — sikkasztott. Meg
dézsmálta az ezred pénztárát. Óriási volt a pá
nik s aznap nagy látogatottságnak örvendett a 
tiszti kaszinó. Városszerte érdeklődtek a rész
letek iránt

A magáról megfeledkezett kapitánynak he
csempészték ugyan tisztlársai azt a bizonyos 
pisztolyt, mely még megmentette volna őt az 
erkölcsi haláltól, vagyis tiszti temetésben gyö
nyörködhetett volna a városka. De Dénes a 
tisztikar egybehangzó állitása szerint, szerfelett 
gyáva volt és nem lőtte főbe magát.

A hosszú zöld asztal körül összeült a ka
tonai bíróság, a deli leventét, az éjjeli mulatók 
közismert törzsvendégét, pár évi elzárásra Ítélte.

A fogház nehéz, sorvasztó napjai eleinte 
alig-alig akartak múlni. De később Dénes bele
törődött sorsába s várta szabadulását.

És eljött a várva-várt nap is, szinte ha
marabb, mintsem gondolta. Megtörve külsőleg- 
bensőlcg egyaránt, távozott börtönéből. A szé
gyen, kétségbeesés s kivált a hosszú raboskodás 
megviselte az aránylag még fiatal embert. Oly 
sokszor járt a mély viz partján, nézte a rohanó 

gel nem terjeszti a józanságot és takarékos
ságot. Legiszákosabbak a faluban rendsze
rint a fogyasztási szövetkezetek vezető em
berei. Egy szó mint száz, a nép helyzetén 
nem javít a fogyasztási szövetkezet, ellen
ben alkalmas arra, hogy a helybeli keres
kedőket és iparosokat tönkre tegye. Az ipa
rosokat azért, mert a fogyasztási szövetke
zeteket egy-két esztendő óta áruházak mód
jára rendezik be és ipari cikkeket is, ruhát, 
szerszámot stb. árusítanak.

A nép gazdasági helyzetén nem lendít 
tehát, mint már említettük, a fogyasztási szö
vetkezet, amely — tapasztalatok beszélnek 
belőlünk — nem szolgál egyéb célt, mint 
hogy a népet egy politikai táborba terelje. 
Ez az igazi ok, ez az igazi cél!

Ugyanekkor az iparpártolás jelszavaitól 
visszhangzik az ország. Milliókat szavazunk 
meg az iparfejlesztés, tehát közvetve a ke
reskedelem fejlesztés céljaira, rekedtre kia
báljuk magunkat az önálló vámterület kö
vetelésében s ezalatt bunkósbottal ütjük le 
az ipart és a kereskedelmet, azt, amit sike
rült eddig nagy keservesen megteremteni. 
Azon a réven, hogy az állam és a hatósá
gok újabban a legmesszebb menő támoga
tásban részesíti a fogyasztási szövetkezete
ket, fokozott mértékben folyik a rombolás 
munkája. És ha igy tart soká, bizony nem 
igen lesz mit fejleszteni azokkal a milliók
kal, amelyeket az iparpártolás céljaira meg
szavaztak.

A külföldön, különösen a mintának vett

folyót és szeretett volna a habok között meg
pihenni . . . Majd az életösztön felülkerekedett 
benne, friss szellő érintette arcát, teli tüdővel 
szívta magába az érdes levegőt és a markáns, 
erős vonásu ember megfogadta, hogy újra kezdi 
majd az életet . . .

Az egyik kóborlása közben betért a kül
város szélén egy rozoga, meszeletlen házban 
lévő, szurtos kis kávémérésbe, hová többnyire 
csak diurnisták s egy-két előmunkás féle járo- 
gatott. Dénes a társaságot nagyon megkedvelte, 
tetszettek neki az egyszerű gondolkozásu sze
gény emberek, kik közt nem félt attól, hogy is
merősre akad. S végül mindennapos lett a hat 
s nyolc krajcáros reggeli s ozsonna-kávék csön
des és piszkos birodalmában.

Sürü pipafüst és az olcsó szivar kellemet
len, fojtó, köhögésre ingerlő szaga tette kábí
tóvá a kávécsarnok levegőjét. Dénust mindez 
nem bántotta ; a szép, bánatos arcú felszolgálónő 
az Erzsiké, feledtette véle a kellemetlenségeket. 
Dijnokok, munkavezetők vastag ezüst óralán
cos mesterlegények forgolódtak a leány körül, 
persze minden komolyabb eredmény nélkül. 
Dénes Jenőben feltámadt az udvarlásokhoz szo
kott hadfi és erősen kerülgette Erzsikét.

A külvárosban sokféle hir keringett a szép 
Erzsébetről. Olyan nimbus övezte őt körül, mint 
valami szegény hősnőt. Az ő esetét tárgyalták 
a kávémérésben, ha egy uj törzsvendég került 
s a vén és jó nyelvű tulajdonosnőtől Dénes is 
nemsokára megtudta, hogy a leány szeretett egy

Németországban már megindult az ádáz harc 
az iparral szövetkezett kereskedelem és a fo
gyasztási szövetkezetek között, dacára an
nak, hogy ott az ipar és kereskedelem oly 
erős, hogy a fogyasztási szövetkezetek által 
előidézett visszás állapotot sokkal kevesebb 
mértékben érzik meg. Ugyanez a harc in
dul meg most nálunk is, a kereskedelmi és 
ipari testületek egymás után emelik fel til
takozó szavukat a fogyasztási szövetkezetek 
grasszálása ellen és biztosra vehető, hogy 
maholnap ez a harc kimegy már az utcára 
is, mert e szövetkezetek iparunkat és keres
kedelmünket létalapjukban renditik meg. S 
ha az állam, a törvényhozás és a hatóság 
nem akarják fölösmerni a fogyasztási szö
vetkezetekben rejlő veszedelmeket, akkor a 
fenyegetett iparosok és kereskedők fognak 
tömörülni, hogy védekezzenek a közös el
lenség ellen. x.

— Csak egy virágszálat! Esdve kér
jük a mi jó közönségünket, rójja le azt a 
szent vámot, amelyet a szegénysorsu tüdő
betegek megmentéséért tőle kérnek. Ne dob
ják el azt a befizetési lapot vagy utalványt, 
melyet a József Kir. Hcrczeg Szanatórium 
Egyesület (Budapest IX. Lónyay-utca 47.) 
a napokban szétküldött és ha valóban csak 
egy virágszál váltságdíját is, de küldjék el. 
Azt mondja Mikszáth, hogy még most is 
siratjuk a mohácsi csatát, ahol 25.000 em
ber veszett el és közönynyel, ölbe tett kéz
zel, siváran nézzük ennek a derék egyesü
letnek fáradhatatlan tevékenységét, melylyel

előkelő bankhivatalnokot, ki elcsábitotta és az
tán sietve a faképnél hagyta. Szegény leányt el
űzték hazulról és Erzsébet bolond, meggondo
latlan fővel, rálőtt a kedvesére. A lövés nem ej
tett halálos sebet és Horváth Erzsébetre a bí
róság — az enyhítő körülményeket tekintetbe 
véve, mindössze csak egy esztendei fogházat 
mért. És azóta a leány oly szomorú, él anélkül, 
hogy tudná miért. A rombadőlt reménye, nagy 
tragédiája kiölt szivéből minden életörömet. Ajka 
körül a fájdalom vonása, szeme nem ragyog s 
üres, egykedvű tekintettel néz a semmibe.

Olykor-olykor, ha a vendégek beszélnek 
hozzá, immel-ámmal felel; azért mégis dédel
getett kedvence ő a kávémérésnek. Hisz min
denki rkf a mélabús Erzsiké kedvében járni.

Dénes megszerette a leányt, igazán, tisz
tességes szándékkal. De vallomásával nem akart 
előhozakodni, mert hiszen tudta, hogy a leány 
örökre leszámolt a szerelemmel. Nem tépte fel 
vérző sebét; várt a nyilatkozással, l’edig a kávé
mérés vén dijnoka gyakran mondogatta neki:

— Lássa öcsém, jó volna magának felesé
gül az Erzsiké, maga minden bizonynyal meg
becsülné.

Erzsébet, ha nem is szerelmet, de minden
esetre rokonszenvet érzett Dénes iránt. Hisz an
nak is olyan fájdalmas volt az arca, annak is 
nyomta valami erkölcsi folt a lelkét. Hisz az is 
száműzve volt abból a világból, amelyben az
előtt élt. És a leány lassankint felvidult, ha az 
ex katonatiszttel beszélt. Arca már nem volt bá- 
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minden évben annyi magyart tudna meg
menteni, ahány a mohácsi csatasikon elvér
zett, ha a közönség a halottak napi koszo
rúból egy szál virág árát valóban elküldi. 
Fogja el a sziveket az emberszeretet meleg 
érzete és ha nehány krajcárral is, de áldoz
zunk! Nem szabad a magyarnak pusztul
nia! Filléreket, vagy koronákat egyforma 
mélységes hálával fogad a József Kir. Her
ceg Szanatórium Egyesület, mely az ország 
minden tájáról, tehát tölünk is vesz föl majd 
gyógyházában (már épül az elsőt betegeket.

Előfizetési fellxi'vá.s.
Október hó 1-vd uj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket. kiknek 
előfizetésük szeptember hó végével lejár, hogy az elő 
fizetést megujitani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos el 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél elől 
szives beküldésére, hogy számadás-,inkban mi is ren 
det tarthassunk.

A „Felsó-Zemplén“ kiadóhivatala

VEGYES HÍREK.
— A postahivatalból. A kassai ni. kir. posta 

és távirda igazgatóság fegyelmi bírósága .Molnár 
István nagymihályi m. kir. postafőnököt hivatali sza
bálytalanságok miatt hivatalvesztésre Ítélte. A jobb 
sorsra érdemes főnők a tulszigoru ítélet ellen fe- 
lebbezéssel élt. A postahivatal ideiglenes vezetésé
vel Rako-vszky Aladár postatiszt lett megbízva.

— Hymen. Widder Erzsikét, néhai Widder 
Izidor volt nagymihályi lakos leányát Debrecenben 
eljegyezte Dr. Grosz Pál ottani gyakorló orvos.

— Előléptetés. A in. kir. pénzügyminiszter 
Jakubovits Lukács helybeli kir. adótisztet kir. adó
hivatali segéddé kinevezte.

— A hotnonnal tanfelügyelői kirendeltség 
vezetője Rutsek Imre ellen a fegyelmi választmány 
vizsgálatot indított. E hó 2-án hozatott meg az Íté
let, amelynek értelmében Rutsek Imrét áthelyezésre 
és a felmerült eljárási költségek viselésére Ítélte a 
vármegyei fegyelmi választmány.

— Rákóczl-ünnepségek. II. Rákóczi Ferenc 
es bujdosó társaiért hétfőn a gör. kath.. kedden a 
róm. kath. templomban gyászmise tartatott. A róni, 
kath. templomban az összes hatóságok testületileg 
jelentek meg. épp igy az elem' iskola növendékei 
tanítóikkal az élén. Oppitz Sándor hazafias szellemű 

italos, sőt még nevetni is megtanult, szinte csen
gett belé a kávémérés . . .

S úgy látszott, hogy a pajkos Ámor készül 
valamire ... az akác már javában virágzott és 
a buja, nehéz virágai nagy fürtökben csüngtek 
alá, a kávémérésbe láthatatlan kezek virágot 
csempésztek, hol ibolyát, hol orgonát, úgy a 
hogy jött. És a virágillattól a pipa és a szivar 
füstje se volt már oly orrfacsaró. Erzsiké ha
jába is mindennap friss virág került.

Az öreg dijnok odaszólt kártyapartnerének 
a cseh előmunkásnak:

— Meglássa itt még történik valami Er
zsiké menyasszony lesz.

És talán igaza volt a dij ttoknak, mert a 
napsugár Erzsiké szivébe is belopta a tavaszt, 
a feltámadást.

A zárás után Dénes rendszerint haza kí
sérte a leány*  De csak mind’g a kapuig. Illat
tal telt volt a levegő, künn a házak előtt em
berek, asszonyok álldogáltak és a legények har
monikája szívhez szób’ ’, szere*  ;.e a szólott. 
A leányok hármasával, négyesével sétálgattak 
és ha a legények mellett vezetett el utjok, ne
vetgélve összebújtak a kültelken, forrón csör
gedezett a vér az erekben . . . Dénes ma pár 
szóval elmondta múltját Erzsébetnek. S a leány 
megillctődve, hallgatta a férfi szavait.

— Erzsiké, ugv-e szégyenli, hogy börtön

beszédben ismertette a nagyságos fejedelem életét 
és a bujdosók korát. Az istentisztelet után fél óráig 
zúgtak a harangok.

Templomszentelés. Lélekemelő ünnepély
nek volt színhelye e hó 4-én Hegyi község. Aznap 
lett felszentelve az újonnan épült ev. ref. templom, 
a mely alkalomra a környékbeli falvak népe nagy 
számban gyűlt össze A szerény templomban a ven
dégsereg és a nép nem is fért el és igen sokan a 
szabad ég alatt maradtak. Az egyházi beszédet előbb 
magyar, majd tót nyelven Kiss Tamás málcai lel
kész tartotta, az egyházi harangot pedig Hutka Jó
zsef bánóci esperes-lelkész avatta fel és ugyancsak 
ö mondotta el az alkalmi imát is. Nagy Béla sá
rospataki theologiai tanár is lélekemelő beszédet 
tartott. Végül pedig Koznia Antal osztotta ki a hí
veknek az úri szent vacsorát. Az isteni tisztelet után 
az egyház ebédet adott, amelyen több lelkes felkö- 
szöntö hangzott el. Aleg kell emlékeznünk Rácz 
József kisráskai lelkészről is, aki mozgató lelke volt 
a templomépités eszméjének, aki fáradtságot nem 
ismerő lankadatlan buzgalommal dolgozott, járt, 
kelt a költség előteremtése körül, mig fáradozását 
siker koronázta. Ö nélküle a hegyieknek ma nem 
lett volna templomuk.

— Az „Aranybika- szálloda e hó 3-án nyílt 
meg. A nagyközönség egész itapon át nézte a szép 
szállodát és ízléses berendezését. Az „Aranybika" 
a legnagyobb kényelemmel van berendezve s Buda
pestig ehhez hasonló szállodára nem találunk.

Az ungvári törvényszék építkezési költ
ségeihez Ung vármegye közönsége 100.000 koro
nát szavazott meg. Mint hirlik, a törvényszék épít
kezése már a jövő tavaszkor kezdetét veszi.

— Színészet. Afícsey F. György színtársulata 
f. hó 20-án kezdi meg Sátoraljaújhelyben hat hétre 
terjedő előadásait.

A József főherceg szanatórium javára 
a Rákóczi-requietn alkalmából a róni. kath. temp
lomban rendezett gyűjtés 59 koronát eredményezett. 
Ez összeget Oppitz Sándor rk. plébános rendelte
tési helyére juttatta.

Rossi Rosina. Mint értesülünk, Rossi Ro- 
sina, a világhírű énekesnő, Werner Sárika közismert 
cimbalommüvésznö közreműködésével f. hó 26-án 
városunkban a Barnai-szálló nagytermében hang
verseny < rendez. Az érdekes estély programmját a 
jövő számunkban közöljük.

Zeneestély. Miklós Jancsi zenekara min
den szerdán és szombaton este az .Aranybika" 
szállóban zeneestély, tat >.

Pestlk a vármegyében. A hírhedt hara
mia vármegyénkben garázdálkodik. A csendőrség 
ugyan betörő bandájának több tagját már elfogta, 

viselt sikkasztóval van együtt?—kérdezte re
megő hangon a volt tiszt.

— Megbünhödött már maga azért ép úgy 
mint én — felelt a leány.

— De a maga vétke más beszámítás alá 
esik. Különben maga nem is vétkezett, egysze
rűen csak megbüntette a csábitót. Azonban az 
én dolgomat máskép Ítéli a világ, mely köré
ből száműzött.

— Mi közünk nekünk a világhoz?! A vi
lág nem segített rajtunk, mikor gyöngék vol
tunk. Hagyott bentiünket elbukni s aztán nagy
lelkűen — elítélt! ...

— ügy szeretném újra kezdeni az élete*,  
beszélt lelkesülten a férfi — egészen újra, tá
vol attól a világtól, szerető szív mellett . . . Ta
lán még mindent helyre lehetne pótolni, talán 
még nem volna későn?! . . .

Elhallgattak. Szivük nagyon dobogott. Gon- 
dolkoztr*  gyorsan, szinte látszott az arcukon. 
S amikor rí egyik lámpához ét ,ek, egyszerre 
mindketten megálltak. Erzsébet a kezét a fér
finek nyújtotta s ünnepélyes hangon mondotta:

— Próbáljuk meg! Leszek társa az — uj 
életben . ..

— Erzsiként! — Dénes Jenő nem tudott 
többet mondani.

Es ahogy feltekintettek az égre, olyan kü
lönös fényben ragyogtak a csillagok mintha 
boldogságban úsztak volna ... A leány fátyolo- 

öt magát azonban hasztalan keresi. Pestik e napok
ban Ujhelyben járt és többen látták őt.

— Adomány. Thuránszky Tihamér szalóki 
földbirtokos a hegyii ev. ref. egyháznak egy uj ha
rangot adományozott, mely szép tettéért a szegény 
egyház ez utón is köszönetét mond.

— A lasztomérl Izr. hitközségnek az elmúlt 
szombaton nagy ünnepe volt. Ugyanis a járás fő
rabbija Ehrenfeld Simon engedve a hitközség rég 
táplált óhajának, meglátogatta a lasztoméri híveket 
és isteni tisztelet után nagyobb szabású predicatiot 
tartott. A jeles szónok a gyermekek vallásos neve
léséről és a mértéken túli fényűzésről beszélt s oda- 
konkludált, miszerint mindaddig nem lesz egészsé
ges társadalmi élet, mig a valláserkölcsi nevelés tért 
nem hódit s közönségünk az erkölcsös élethez nem 
szokik. A szép beszéd nagy hatással volt a hívekre, 
kiknek hő óhajuk, hogy a főrabbi minél gyakrab
ban látogassa meg őket. — A lasztoméri izr. hit
község elöljárósága ez utón is köszönetét nyilvá
nítja főrabbijának, a miért a zord időjárás dacára 
látogatásával tisztelte meg egyházukat.

Halálozás. Özv. Bujdos Istvánná, aki va
laha férje Bujdos István építőmester oldalán jobb 
napokat látott, vasárnap a helybeli közkórházban 
a legnagyobb nyomorban halt meg. Halálát három 
árvája siratja. Az elhuny temetése nagy részvéttel 
ment végbe.

Widder Albert nagybirtokos, Zemplénvmegye 
töt vényhatóságának tagja, folyó hó 3-án Barancson 
meghalt.

Pályázat. A itt. kir. posta, távirda és táv
beszélőnél betöltendő 91 gyakornokjelölti állásra 
ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állásokra az 1886. 
évi 1. te. 14. §-a értelmében azok az ifjak pályáz
hatnak, akik középiskolát vagy ezzel egyenrangú 
más tanintézetet érettségi vizsgával sikeresen elvé
geztek, 18-ik életévüket betöltötték és magyar ál
lampolgárok. A pályázat alá bocsátott állásokat a 
kerületi posta- és távirdaigazgatóságok fogják be
tölteni és pedig a budapesti posta- és távirdaigaz- 
gatóság 20-at, a zágrábi 15-öt. a többi igazgató
ság pedig egyenként 8-at. A folyamodványokat ez 
évi december hó 1-íg, ahhoz képest, ahol a pályá
zók alkalmaztatást óhajtanak nyerni: a budapesti, 
kassai, kolozsvári, nagyváradi, pécsi, pozsonyi, sop
roni, temesvári vagy zágrábi posta- és távirdaigaz- 
gatósághoz nyújtsák be. A felfogadott posta- és 
távirdagyakornokok fogadalmat tesznek, két korona 
napidijban részesülnek.

— Oh ez az Eszter .... Pityókásan ér
kezik haza az újdonsült férj. Fiatal felesége kisirt 
szemekkel várja. „Hol voltál oly sokáig és hogy 
nézel ki" mondja siró hangon. Férjuram nehéz 
nyelvvel dadogva csak ennyit válaszol: „Oh . . ez 

zottan nézett és a férfiún is észrevehető volt a 
megilletődés.

Megindultak, ki a mezők felé. Langyos ta
vaszi este volt. Kéz a kézben. Távolban a ku
tyák ugattak, itt-ott pislogott egy-egy gázláng 
és nagyon halkan, tompítva hangzott el hozzá
juk a város zaja mely őket száműzte s melyen 
kivül mégis boldogok akartak lenni.

... A város túlsó részén, egy csendes kis 
utcában, hol csupa földszintes házikó van s a 
hol nagyon igénytelen emberek laknak, béke- 
szerctőek és szegények; egy utcai szobácská
bán, mely módfelett tiszta és szegényes butor- 
zatu : magas, deresedő hajú, az élet viharát ki
állta férfi az asztalra hajolva gyorsan Írogatja 
a címeket. Az rblaknál egyszerű ruházatú csi
nos szőke nő kézimunkázik. Szaporán, fürgén 
jár a keze, mert nemsokára már hármukról kell 
gondoskodniok.

— Ne rontsd a szemed Erzsikéin! — szól 
a férfi s maga is abbahagyja munkáját és oda
megy az asszonyhoz, aztán szerelmesen átöleli. 
Arcukon a boldogság derűje látszik; ki vannak 
békülve az élettel.

Alkonvodik, a búcsúzni készülő napsuga
rak megelégedetten tekintenek a világból kizár
takra, a világból számüzöttekre . . .

Es ők pedig csendesen, mondhatni boldo
gan tűrik a — száműzetésüket.

Negyed! Szabó Béla. 

10 koronát takarít meg mindenki, aki öltönyeit R E I C H A D O L F férfi-szabónál Nagymihályon készítteti.
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb divatu szabás. Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.



az Eszter ..." — .Hát így vagyunk, hát Eszte
red van már neked?" felel az asszonyka. — .Hát 
az órát és láncod hol van ?„ — A ... a Pista 
bácsinál, ahol . . . azt a jó Eszter . . . .“ tovább 
nem tudta folytatni, mert a felesége zokogva adta 
ki a parancsot a csomagolásra. „Egy percig sem 
maradok veled egy fedél alatt, megyek haza a ma
mához, ki hitte azt hat hét előtt, hogy ily hamar 
kedvesed, Esztered lesz neked. Szerencsére e pil
lanatban lépett be Pista bácsi, átadva az asszony
kának férje óráját és láncát s nevetve világosította 
fel a féltékeny asszonyt, hogy nem asszony sze
mélyről van szó, hanem cognacról, ugyanis a férj
uram kissé többet ivott a finom Eszterházy cognac- 
ból és hogy illuminált állapotban óráját és láncát 
el ne lopják, hát Pista bácsi magához vette azo
kat. Boldogan ölelte magához a szép asszony fel
világosítás után férjét és nevetve monda: „Ezt az 
Esztert szívesen megbocsájtom neked."

— Ideggyöngeség és ingerlékenység min
den erőltetett munkálkodó embernél, mint sok gyer
mek vérszegénysége Dr. Weigl F. (München) sze
rint nem ritkán a gyarmatkávé mindennapi élve
zetétől származik. Kis adagok is, mint a milyene
ket a szokásos tejes-kávéban használunk, hátrányo
sak a szervezetre. Amellett még tekintetbe veendő 
hogy épen az olcsóbb kávéfajok tartalmazzák a leg
több koffeint; tehát a legkárosabb hatásúak is. 
Továbbá a gyarmatkávénak semmi tápértéke nin
csen és a szeszes italokhoz hasonlóan csak pilla
natnyi ingert okoz s végül az erők teljes elernye
déséhez vezet. Azért ajánlatos a gyarmatkávét so
hasem Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé dús pót
lása nélkül inni, mely nevezett káros hatásokat lé
nyegesen csökkenti. Gyermekeknek, szív, gyomor 
és idegbajosoknak csakis a tiszta Kathreinert volna 
szabad inni, mely fűszeres kávéizzel bir, tápláló és 
vérképző. Hangsúlyozzuk azonban a bevásárlásnál 
a sok értéktelen utánzatok miatt, a „Kathreiner" 
nevet és csakis zárt eredeti csomagokat fogadjunk 
el Kneipp páter védjegygyei.

— 10.000. Október 2-án jelent meg a Pesti 
Hírlapnak alapítása óta a tízezredik száma. Ez a 
szám 28 esztendőt jelent, egy lap életében jelentős 
időhatárt, újabb olvasó-nemzedéket. És a Pesti Hír
lap régibb s újabb nemzedéknél egyaránt népszerű 
maradt és ma hazánk legelterjedtebb, legolvasottabb 
legkedveltebb napilapja. Mert radikálisan szabadel
vű, szókimondó és független újság volt mindig: 
mert három évtizeden át mindig a legjelesebb Írói 
és hírlapírói gárdát látta munkatársai sorában és 
mert azonkívül, hogy napról-napra a legnagyobb 
terjedelemben jelenik meg, más napilapokat felül
múlva, az előfizetőket különféle előnyökben is ré
szesíti. — A második tízezer szám első időszakára 
Eötvös Károly, Gárdonyi Géza, Tóth Béla és Bródy 
Sándor tollából igér a szerkesztőség tárcákat és re
gényeket. Az 1907. évre szóló Naptár, melyet min
den október 1-vel belépő uj előfizető is megkap iii- 
gyfen, karácsonyi ajándékul, több közhasznú rovat
tal bővítve és 32 képes oldallal fog megjelenni. A 
Divat-Szalont, Szabóné-Nogáll Janka jeles divatlap
ját a Pesti I lirlap előfizetői féláron kapják. A Pesti 
Hírlap ára egy hóra 2 K 40 f., negyedévre 7 K, 
a Divat-Szalonnal együtt 9 korona. (A Pesti Hírlap 
kiadóhivatala: Budapest, V., Váci-körut 78.)

— Kossuth rumnak nincsen párja, ma
gyar issza, magyar gyártja. Eredeti 1 literes, fél 
literes és negyed literes palackokban kizárólag kap
ható Bucsinszky Lajos üzletében Nagymihályon.

A Pesti Napló idei ajándéka, az 1906. 
évi karácsonyi albuma kiállítása fényével felül fogja 
múlni a megelőző évi kiadványokat. Minden kötet 
kiilömb volt az előzőnél, pedig azok az előző kö
tetek is egytől-egyig remek diszmüvek voltak. A 
Pesti Napiéi idei ajándékkönyve Rákóczi Album lesz. 
Javairók fogják megírni a nagy szabadságharc ele
ven krónikáját. És meg fog szólalni ebben a kö
tetben a kor költészete és izzó muzsikája. Nagy
szabású festmények, elsőrangú illusztrációk, kiválói 
mesterek alkotásai díszítik majd e müvet. S a mű
lapokon kívül a sokszorosítói művészet egész sor 
több színnyomású képben fog remekelni. E díszes 
tartalomhoz méltói lesz a keret. Bekötését a magy ar 
iparművészet elsőrangú mesterére bízzák. Ezt az uj 
páratlan diszii ajándékot megkapja a Pesti Naplói 
állandói előfizetőin kívül minden uj előfizető is, aki 
mostantól kezdve egy évre megszakítás nélkül a 
Pesti Naplóra előfizet, illetve aki karácsonyig leg
alább egy félévi dijat befizet és egy további félévi 
előfizetésre magát kötelezi. Az előfizetés fél- és ne
gyedévenként, sőt havonta is eszközölhető s kívá
natra külön értesítést küld a módozatokra vonat
kozólag a Pesti Naplói kiadóhivatala Budapesten, 
VI. kér. Andrássy-ut 27. sz.

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

t'.l.lü. mwke.ztő : Dr. Kállai Józiaf. 
áiaüóbiraiali uiüvMMtó Lándai Jóssaf.

Hirdetések.
Értesítés.
Van szerencséin a n. é. hölgyközön

séget tisztelettel értesíteni, miszerint a hely
beli piacon lévő úri- és női divatüzletemet 

vászonnemü, női ruhaszövetek 
és egyéb e szakba vágó cikekkel kibővitet- 
tem olvkép, hogy ROSENBERG GYULA 
és Testvérei hírneves miskolci czégtől fenti 
árukból bizományi raktárt vettem át, mely 
cég hírneve biztosítékot nyújt aziránt, hogy 
elsőrendű mindenkor legdivatosabb áruk
kal állhatok a n. é. vevőközönség rendel
kezésére.

Az irányomban eddig tanúsított jóin
dulatot kérem eme újabb vállalatomban is 
részemre megtartani.

Szives támogatásért esd tisztelettel 

Lefkovits Albert 
úri- és női divatüzlete Nagymihályon.

Két éves száraz bükkfát házhoz 
szállítunk. Megrendeléseket köz
vetít: Schaplra Dávid pálya
udvari faraktárnokunk. =====

Gőzfiirészkezelóség Hanajna.

Pártoljuk a hazai ipart!
Minden takarékos háziasszony használja az 

„E M K E«- • • • • 
• • • •padlólakkot 
mely minden eddigi gyártmányt felülmúl. 
Jobb, kiadóbb és olcsóbb mint a „Keil“-!akk.

Egyedüli elárusító:

BALAZS LAJOS
fűszer- és csemege- üzlet Nagymihályon.

A legelőkelőbb orvostanárok által aján
lott és a kiállításokon aranyérmekkel és dísz
oklevelekkel kitüntetett

Eszterházy cognac 
mely a közönség kedvenc itala, mindenütt 
kapható. — Központi iroda: Gróf Eszter
házy Géza-íéle cognacgyár Budapest. V. 
Nádor-utca 16. szám.

ptöi kézimunka 
== újdonságok === 
és mindennemű hímző anyagok nagy vá
lasztékban raktárra érkeztek és a legjutányo- 
sabb árak mellett kaphatók ■■ ■■

STEINDLER ETELKA 
url- és nöi-dlvatáruházában Nagymihályon. 

Női kalap különlegesség!

Jíitünö hirnévngk örvendő és kiállításokon 

— 1 = első dijakat ngert -............ =

őriásvirágu japátii 
Ghrgsattthemumaim

válogatott 10 legszebb fajából álló 

diszgyiij töményt 
csomagolással együtt 6 koronáért ajánlok. 
Valamennyi cserépben tenyésztett, erőteljes 
példányok, amelyek november havában gyö
nyörű virágzatot fejlesztenek. ----- --  - -■■=

MÜHLÉ ÁRPÁD
kertészeti telep TEMESVÁR Árpád-telep 24.

vm-, húgyhólyag- és kósxvénybántalmak ellen, kigg* 
dara és vizalati nahéxságaknél, a cxukroa húgtjárnál, 
továbbá a Ugzö és amésxtési szervek knrutainál.

Hú^yhajtó !
Vitaestéi! Iftnnyen eaénthetd! eslraaestee! 

Kapható •ifvauyvúktvftkedtukhftt fagy • 
Salvutor-forrai igatgafotágásat F^arjvaat

A Szinye-Lipóczi 
Lithion-forrás

Qnhmtnr kl,,lnö ’,k'rr’1
használtatlk

„Egyesült czeglédi szőlősgazdák 
boreladási társasága" Czegléd.

Egyenlősiti, bepinezézi és áruba bocsájtja a 
termelők tisztán kezelt legkitűnőbb borait.

Nyilvántartja s közvetíti ezentúl az egyes ter
melők magánpincéiben, sajátkezüleg gondozott 
boraikat is.

Különösen előnyös szövetkezeteknek és ven
déglősöknek a nálunk való bevásárlás, mert egész 
éven át egyforma és akármilyen nagy tömegben 
folyton egy és ugyanazon bort kaphatják.

Ezúttal áruba bocsájtjuk a legkitűnőbb siller 
szinti „Kadarka" és zöldesfehér „Ezerjó", „Rlz- 
ling" stb. fajokat is. melyek több waggon vételé
nél igen mérsékelt árban kaphatók.

Levél- vagy sürgönyeim :
Egyesült szőlősgazdák társasága Czegléd.

atp- Molnár "WB 
aki a tót nyelvet is beszéli, kellő bizonyla
tokkal, alkalmazást kaphat a butkai gőz
malomban folyó évi november hó 15-étől.

tanulóul felvétetik
BALÁZS LAJOS fűszer- és csemege-üzletében 

NAGYMIHÁLYON.

Kérje ingi eia
Cr. 'oérmenlve m.ti im ny Ivtt. « »<tn un ti ti-< rfl' főár egy- 
fékemet. 'JtOU-iiéi tftt.ti »»•!. iiiiii<j«no«inil nikkel-, eanst-

és aranyórák, «alamini nm l ti."> h szó irt 
arany és ezüst aruk hangszerek acél 
es bora uk - ’• ról eredeti gyári árban. 
Nikkel r. inon tor óra .. K 3—
System RoaKOpf patent óra K 4 —
SvAioi eredeti Roxkopi patent K 5 —
Hcieg.vi.lt .Saa Rimkopf*  nikkel rent. K 7.— 
Ezüst ren ottfoir Ara Glória miivel K 7.00 
Ezft-l remnntoir óra dupla fedéllel... K 11.50 
ftbfMtftóra K 2**.  Konyhaót a ....... K
Schwartwaldi óra E ’."0 Kaknkóra K "50 
Mind.n óráért 3 évi iMabeli ótái ás - Min
ősen kockásat I Becserélés megengedve, 

vagy a pens vissza !
KON RÁD JÁNOS
Első óragyár es szétktildési árnhás,

Brüx •*«*•**•  (Cuehorsfág.)

Hcieg.vi.lt


irn—ii—Jé

legkitűnőbb mázoló-szer — —
- puha padló számára.

Kail-ni* viaszkenöcs kemény padló számára. 
Keil-*"  fehér .Glasur- fénymáz 90 fillér. 
Keil-ri" arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-f*  szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

G-ZZCTOIC ZtxzfÓIR czég-xiél
Nagymihályon. —

I- II

Föld birtokosok figyelmébe!
A FRANCK HENRIK FIAI-féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a mezőgazdák

nak a czikória gyökér termesztését is ajánlja a vetésforgóba bevenni.

A CZIKÓRIA 
(katáng gyökér — cichorium inthybus) 

mely őszi szántást kíván, tehát már mostan ajánljuk a kísérleti művelésnek szánt 
talajt még tél előtt előkészíttetni. — A nyers anyag 1907. évben métermázsánként 
4 korona árban 3% súlylevonással Kassára a gyárudvarba szállítva, vagy pedig 

vétetik át

II
3 K 60 flllérnyi ár mellett Tőketerebes és Nagymihályi állomáson 
és azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán, 1906. október 1-én.

i

Az Andrássy Dénes-utcza 6. számú ház 
szabad kézből azonnal eladó. Bővebbet 

5eszták Antal ház tulajdonosnál.

FRANCK HENRIK F,,J
S Uj temetkezési vállalat, t

Van szerencsém értesíteni Nagymihály és vidéke mélyen tisztelt 
közönségét, hogy Nagymihályon, Kossuth Lajos utca 8. szám alatt (az 
udvarban) „K E G ¥ E L E T“ cim alatt 

temetkezési vállalatot
létesítettem. Ezen uj temetkezési vállalat dús felszereléseivel, pontos és 
gyors kiszolgálásával, a modern követelményeknek megfelelőleg a kö
zönség legmesszebb menő igényeit is képes kielégíteni.

Raktáramban állandóan készletben vannak kisebb és nagyobb

541

érc- és fakoporsók, szemfedelek, koporsó- 
diszek. sirkoszoruk, szallagok és minden 
a temetkezéshez szükséges egyéb cikkek.

A gyászoló közönség szives pártfogását kéri

FENYVESI M.

GÁLÉT HERMÁN
üveget. Nagymihály Koonnth Lajta etc» 62. szám.

A szabad, amerikai önműködő szerkezetű

ablakredőnyök
(rolletták) a legjobbak, legtartósabbak és
— ezáltal a legolcsóbbak,
Ezek valamint más szerkezetű redőnyök is 
nálam jutányosán, jótállás mellet kaphatók. 
Zsinórral átlátott rsgi redőnyük jatanyonan alakíttat 

aak át önműködő szerkezetiiekro
Elvállalom továbbá egész épületek üvegezését, egyszerű, soliu, 
homályos, mintázott, színes, reezés és tükör üvegből, úgyszintén 
képkeretek és tükör bevágásokat minden lehelő minőségben.

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel GÁLÉT HERMÁN.

Vasúti menetrend.
— Srvénges 1906. október 1-töL —

Indul Nagymihályból :
Budapest felé

Reggel 5 óra 34 perez.
Délután 2 óra 57 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Kassa felé

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

Meló-Laboréi felé

Délelőtt 9 óra 16 perez.
Délután 2 óra 50 perez.
Este 10 óra 06 perez.

Érkezik Nagymihályba :
Budapest és Kassa felől

Délelőtt 9 óra 11 perez.
Délután 2 óra 45 perez.
Éjjel 10 óra 01 perez.

Meio-Laborci felől

Reggel 5 óra 29 perez.
, Délután 2 óra 52 perez.

Este 5 óra 58 perez.

VnyÁröyÁ • Miudvb darab RSchicht**->«xappaM  
VüfcülöfcU ■ liiz.ta lueut káros alkatrészüktől.

Sehicht-szappan!
(.Szarvas*  vagy .Kulcs*  szappan)

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 

részére.
JÓtálláS : 25-°°° koronál SCH1CHTGYÖRGY cég Aussigban

‘ bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappana a Schicht 
----------------- névvel valamely káros keveréket tartalmaz. . . .

AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES ÍZŰ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
N/om. Laodeenaa B. iöuyvByoi&dájában


