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Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

mej t e l e rr m i rr e e rr csíttöetökö z<r.
SZERKESZTŐSÉG:

Hova a lap ■r.ollouii réar.ót illotő mindet 
közlemény intézőin!* :

KoBButh Lajos-utoza 34. ixam.

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

1 gy«« -/..un Ara >0 til

Kéziratok nem adatnak vissza.
B«-r111h111ö11«n levelek nem fogadtatnak el

Nyílt-tér soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
H«>va az. el''>tizet<*Mek, hirdetési és nyiltléi 

díjak küldendők ;
Lrndeiman B. könyvnyomdája.

Pausálékról és egyebekről.
Nyílt titkok pattantak ki és csodálatos, 

hogy mégis oly szörnyű kavarodás támadt 
a nyilvánosságra került lap-átalányok ügyé
ben. Mi sem jellemzi jobban a magyar köz
élet hamis felfogását a tisztességes és tisz
tességtelen dolgokról. Azt, hogy a fővárosi 
újságok átalányokat kapnak az államvas- 
utaktól, tudta mindenki, de tisztességtelen
nek nem tartotta senki mindaddig, mig az 
átalány-kimutatások egy csúf botrány kap
csán nyilvánosságra nem kerültek. Ami te
hát a diszkréció leple alatt csinálva, termé
szetes és tisztességes eljárásnak látszott, az 
most, hogy a nagy dobra került, tisztesség
telen, szégyelni való dolog. Vad kéjben tob
zódnak a magyar közélet purifikátorai, akik 
talán ugyanannyian vannak nálunk, mint a 
csirkefogók. Farizeus szemforgatással, köp
ködő üvöltéssel adják tudtára fűnek és fá
nak, hogy a sajtó meg nem engedett üzle
teket csinál és magatartását az államvasuti 
átalányoktól teszi függővé. Ez a vad kiabá
lás nem csoda, ha megtéveszti nemcsak a 
közönséget, de az illetékes köröket is és 
akarva nem akarva a sajtó ellen hangolja 
őket. Furcsa fajzat ez a purifikátori fajzat. 
Akik abból élnek, az után leselkednek, hogy 
a másik ember mit csinál titokban, lop-e, 
csal-e, mennyit s hogyan? Nincs törvénybe 
iktatva, de az emberi felfogás és a jó ízlés
szerint az ilyen közéleti Pry Pál-ok, az ilyen | és tőle él, ne kívánja tőle senki sem, hogy

TARCZA.
A kávéházban.

\ Baltimore-kávéház vendégei nem voltak 
tiszt ... n egymással. Azaz . .. nagyon is tisztá
ban voltak. A Baltimore-kávéházba csak azok 
az emberek jártak, a kik anyagi vagy erkölcsi 
okokból kerülni voltak kénytelenek a többi ká
véházakat.

A Baltimore a periférián terült el, olyan 
helyen, ahol a rendőrség a razziát végzi. De a 
razzia nem tett kárt ebben a füstös kávéház
ban, mert ha a vendégek nem is voltak kifo
gástalan gentlemanek, viszont igen óvatos em
berek voltak.

Nincs szociológus a világon, ki megtudta 
volna fejteni, hogy miből éltek, kávéztak, kár
tyáztak, billiárdoztak a Baltimore törzsvendé
gei. Mert foglalkozása, állása, hivatala egyiknek 
sem volt. Ebből nem is csináltak titkot.

Olykor egyik-másik szóba hozta:
— Legközelebb kapok egy igen jó állást. 
Ezt persze senkisem hitte el.
Társadalmilag és erkölcsileg megbízható 

elem csak az a néhány hordár volt, kik vasár

minden kofát megszégyenítő purifikátorok 
semmivel sem különbek a csirkefogóknál. 
Aki a más dolga után leselkedik, aki abban 
találja élete célját, hogy leleplezzen, ferdít
sen és kiszínezzen a mások rovására, bizony 
az kiseprüzni való ember. Nem hisszük el 
a purifikátoroknak, hogy ők becsületeseb
bek lennének nálunk, annál is inkább, mert 
valahány ilyen förtelmes, nagyszájú erény
hős és becsületlovag élt még a mások le
gázolt tisztességéből, az mind a dutyiba ke
rült közönséges deliktumok miatt.

De ne térjünk el a tárgytól. A sajtók 
átalánya nem jelent semmit abban az irány
ban, hogy azzal a lap irányát és elveit be
folyásolná az átalányozó. Minden pártnak, 
minden klikknek és természetesen minden 
kormánynak megvannak a maga lapjai, me
lyeket támogatásban részesít. Es akinek cél
jait szolgálja valamely lap, a pártét, a klik
két, a kormányét, annak szempontjából Ítéli 
meg a dolgokat. Ezt tudja mindenki. Nincs 
az a naiv olvasó, a ki ne tudná, hogy a 
Pester Lloyd a tőzsde körök, az Alkotmány 
a néppárt, s a Népszava a szocialisták lapja. 
Es a Népszavától sohasem fogja követelni 
az olvasója, hogy a néppártnak adjon iga
zat, vagy megfordítva. És ezért soha nem 
jut eszébe senkinek ráfogni e lapokra, hogy 
meg vannak vásárolva. A sajtó nem a tár
sadalom fölött álló intézet, hanem benne él

és ünnepnapokon néhány asztalnál dominóztak. 
Ebbe a kávéházba járt Sólyom Jónás épitővál- 
lalkozó is. Ez a magas, atléta termetű, kissé 
együgyű tekintetű székely ember csak nemrég 
ment tönkre. Néhány kollégája csuful becsapta, 
annyira, hogy csődöt volt kénytelen maga el
len kérni. így is csak nehezen szabadult meg 
a büntető következményektől. Nagyon kevés 
híjjá volt, hogy be nem csukták. Sólyom Jónás 
mindazonáltal nem érezte magát anyagilag tönk
rement embernek. Különböző helyeken mintegy 
hatvanezer fit követelése volt kisebb-nagyobb 
összegekben.

Ismételten mondogatta:
— Ha csak a felét megtudnám kapni, ugv 

talpraállanék.
De egyelőre semmit se tudott hekaszszálni. 

A tárcájában volt vagy húsz váltó, a zsebében 
ellenben néha egy krajcár sem.

E siralmas helyzetben ismerkedett meg a 
kávéház egyetlen notabilitásával, Kaimer József
fel. Ez a Kaimer uzsorás volt a legszivteleneh- 
bek fajtájából. Az arca valóságos harapófogót 
mutatott előretörő alsó állkapcsával.

Az ismerkedésnek az lett a következmé
nye hogy Kaimer háromszáz forintot adott köl- 

emberfeletti és szén* legyen. Gyarló emberi 
munka az is, éppen úgy, mint egyéb intéz
ményeink és törvényeink. Ugyanazzal a jog
címmel lehet megvádolni a kereskedelmet 
a csalással, a bankokat az uzsorával, a nagy
ipart a kizsákmányolással, mint a sajtót a 
megvásároltsággal.

Ezért haszontalan, nagyszájú fráterek 
azok, akik mostanában azzal próbálnak ma
guknak olcsó népszerűséget szerezni, hogy 
kigvót-békát kiabálnak az újságokra. A ma
gyar sajtó alig hatvan esztendős fennállása 
alatt nagy történelmi missiót teljesített eb
ben az országban és bizony nem volna sem 
szabadságunk, sem kultúránk, nem volna 
meg alkotmányos életünk sem, ha ez a so
kat szidott sajtó nett lett volna. És annyit 
csalnának, lopnának, erőszakoskodnának eb
ben az országban, hogy az már régen el
pusztult volna, ha a sajtó nem teljesítené 
az ő ellenőrző, tudósító hivatását. Képzel
jük el, mi minden történne Magyarországon, 
ha nem kellene a sajtótól, a népnek e na
ponta megnyilatkozó lelkiismeretétől tartani.

Természetesen azok a körök, amelyek 
i eakciónárius célzatokkal vannak eltelve,gyö
nyörködnek a sajtó szapulásában. Mert a 
reakciónak legfélelmetesebb és leverhetetlen 
ellensége éppen a sajtó.

Reméljük, hogy a magyar közönség nem 
hagyja magát megtéveszteni sem a hamis 
zuzáju purifikátorok. sem a reakció lovag-

I csőn Sólyomnak minden kamat nélkül, de igen 
rövid lejáratra.

Kaimernek az volt a terve, hogy kihasz
nálja Sólyom fizetésképtelenségét és azokból a 
váltókból néhányat elmanipulál tőle.

De ebből egyelőre nem lett semmi. Valami 
marasztaló Ítélet nagyon hamar emelkedett jog
erőre és Kaimernek három hónapra ki kellett 
költözni Baltimoréból a gyüjtőfogházba.

A kávéházban ez senkit sem lepett meg. 
Emberi dolog. Ma nekem, holnap neked. A Bal
timoréban sok filozófus elem volt.

Ugyanekkor történt, hogy Sólyom Jónás 
váratlanul pénzhez jutott. Egyik vállalkozó va
lahogy kivágta magát és készpénzben lefizetett 
Sólyomnak tizenötezer forintot.

A derék székelynek első gondja volt, hogy 
Kaimernél törleszsze az adósságát. Várta napo
kig a kávéházba, s miután a tudvalevő okok
ból nem jelentkezett, megtudakolta lakását és 
odament. Ott az asszony, egy ideges, beteges
ke ' 5 szőke asszonyka felfedte előtte a valóságot.

— Ön a férjemet keresi . . . kérem ha min
denáron találkozni akar vele, akkor menjen a 
gyüjtőfogházba. Ott ül a gazember.

S mély sóhajtással telte hozzá:

Sirolin
r Eme 11 az étvágyai é> a testsúlyt, mcgizÍMi- 
' tett a köhögést, vllaóékot. íjfeli lázadást.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis, influenza 
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva-

Minthogy értéktelen utánzatokat ts kínálnak kérjen mindenkor 
,,Koo/»e“ eredeti Csomagolást.

F. Hoffu>MMU-I.a Koche & Ce. Basel (Svájc)

„Roehe
Kaphatő orvosi rendeletre a gyó<ysr«rtArak• 

Kban. — Ara uvei^enklnt 4-— korona.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



jainak vészkiáltása által és megbízik a saj
tóban tovább is úgy. mint eddig. Megbízik, 
dacára annak, hogy tudja, hogy hibái is 
vannak, amint hogy hibája van ezen a vi
lágon minden múló, gyarló emberi intéz
ménynek. De ezek a kis hibák semmiben 
nem befolv ásolhatják a sajtó nagy missió
ját az emberiség érdekében. x.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő

fizetőinket. a kik még hátralékban van

nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 

azokat mielőbb megújítani illetve a hát

ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne

hogy a tag szétküldésében fennakadás 

álljon be. A KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK.
Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Singer Mórt, a turócv ármegyei kir. tan
felügyelőséghez berendelt állami elemi iskolai taní
tót a nagymihályi állami iskolához rendelte ki.

Jegyzőválasztás. Az újonnan rendszere
sített abarai, valamint az elhalálozás folytán meg
üresedett rákóei körjegyzőség betöltése végett a vá
lasztások f. hó 15. és lti-án tartattak meg Abarán 
és Rákócon. melyek eredményeképen megválasztat
tak : abarai körjegyzővé Simcsik Nándor, rákóei 
körjegyzővé pedig Vbfain Ervin. Mindkét választást 
Bajusz Andor föszolgabiró vezette.

Uj orvos. Dr. üuttman lápot, a sátoral
jaújhelyi Erzsébet-közkórház alorvosa május havá
ban városunkban telepedik meg.

Házvétel. Fróhlieh Gyula ügyvéd 14.000 
koronáért örök áron megvette néhai Papp Gyula 
örökösei tulajdonát képező Andrássy Dénes utcai 
házat.

JMemességadományozás. V a 5.
Mihály nvugalmazott századosnak * s törvényes utó
dainak nagymihályi elönévvel a magyar nemessé
get adományozta.

A polgári iskola nyilvánossági joga. 
Zemplén vármegye közigazgatási bizottsága f. hó 
11-én tartott ülésében Csollák Húrnak, a nagymi- 
há-vi polgári fiúiskola nyilvánossági joggal való fel
ruházása iránti kérvényét a vallás és közoktatásügyi 
miniszterhez pártolókig határozta felterjeszteni.

— Bár soha ki nem eresztenék . . .
A szőke asszony ugyanis panaszkodási má

niában szenvedett és szinte kéjesen öntötte ki 
keservét a hatalmas termetű vállalkozó elölt.

— Tudja-e, mondotta, hogy harminc fo
rinttal hagyott itten. Ha nem lennének roko
naim, ismerőseim, éhen pusztulhatnék . . .

Még be sem fejezte a panaszáradatot, mi
kor egy feltűnően szőke, elég csinos hölgy lé
pett a szobába. Ivaimerné bemutatta:

— A húgom Oltilia, énekelni tanul. Nem 
mintha valami nagyszerű hangja lenne. De én 
mondtam neki, hogy tanuljon, hogy legyen éne
kesnő, legalább nem lesz rászorulva, hogy férj
hez menjen, mint én, egy szívtelen gazember
hez, egy fegy enchez . . .

És özönlött ajkáról a panasz. Elmondta, 
hogy a húgáért most kellene az énekmesternek 
fizetni, de nincs rá pénze. Kény telen lesz ab- I 
hahagy ni az énekleckéket.

— Ez borzasztó, uram, borzasztó. Csak | 
azon csodálkozom, hogy le nem ugróm a ne- j 
gyedik emeletről.

Meg kell jegyeznem, hogy Ivaimerné föld- . 
szintes házban lakott. De Sólyom mindazonál- |

Uj állami iskola. A vallás és közoktatás
ügyi miniszter Deregnyö községben 1907. szeptem
ber 1-ével egy uj állami iskola szervezését elren
delte. Az uj iskola a nevezett község és l.ónyay 
Gábor gróf deregnyöi nagy birtokos áldozatkészsé
géből jött leire. Építési költségeinek részben való 
fedezésére a kultuszkormány a szervező rendelet
ben .5000 korona államsegélyt engedélyezett a köz
ségnek.

Városház-építés. Mint értesülünk, váro
sunk illetékes köreiben egy nagyobbszabásu város
háza-épület felépítése van tervbe véve, mely a mos
taninak lerombolásává! ugyanazon a helyen emel
tetnék s pedig olyképeit. hogy abban a szolgaid
ról hivatal is elhelyezést nyerne és Így az építke
zésbe befektetendő tói..- jővedelmesősége biztosítva 
volna.

Március 15. A nagymihályi ifjúsági egye
sület március 15-ikét az Aranybika-szállóban fogja 
megünnepelni, mely mint értesülünk — a szo
kottnál sokkal nagyobi) szabású lesz. A nagy nap 
estéjén a rendes műsoron kívül egy hangverseny
nyel egybekötött műkedvelői előadást is rendez az 
egyesület, melv alkalommal Pásztor József „Már
cius 15.“ cimü egy felvonásos színdarabját adják 
elő. A dalárdát Ambrisko Bertalan fogja vezetni, 
mig a szinielöadást gneiszt Emil rendezi.

Megbüntetett kivándorlási ügynök. Fejér
Elemér szolgabiró Edelheit Bernát gatályi lakost 
kivándorlás tiltott közvetítése miatt 3(1 napi elzá
rásra és 200 kor. pénzbüntetésre, behajthatatlanság 
esetén további 30 napi elzárásra Ítélte.

Építkezés. A tavaszszal főutcánkról ismét 
el fog tűnni egy dűlőiéiben levő kis viskó. Nova- 
kovszky Lajos helybeli mülakatos ugyanis lebon
tatja az általa megvett régi Kardos-féle házat s an
nak helyén egy uj szép házat építtet.

Esküvő. Nagy es díszes esküvő volt f. ho 
19-én kedden délután fél 4 órakor Nagy mihályon. 
Az általános tiszteletnek örvendő Ehrenfeld Simon 
nagymihályi főrabbi és neje adta férjhez szép és 
miiveltlelkű leányát Szerünkét. Ehrenjeld Samu, a 
néhai Ehrenfeld Sándor volt nagysuránvi főrabbi 
fiahoz. Az esküvő az örömszülök lakásán ment 
végbe, ann lveii városunk notabilitásai közül : Po- 
lányi Géza kir. közjegyző, Bajusz Andor főszolga
bíró. Fejér Elemér szolgabiró, XX'alkovszky Béla 
városi bíró. Miklós Móricz dr. kórházi alorvos, az 
izr. hitközség választmánya Bríinn Mór hitközségi 
elnök vezetése melleit, stb. stb. Voltak jelen. Az es
kető! szelt.utast Saller homonnai es Frey nagy- 
stiranvi rabbik végezlek. I'.zt megelőzte a polgári 
esküvő, melyet délelőtt 10 órakor tartottak meg a 

i nagyinihálvi anyakönyvi hivatalban Emödy István 

tál mélven meg volt illetődre. Mielőtt távozott 
vonta, ig_v szólt:

— Nagyságos asszonyom, én tartozom az 
ön férjének s igy nem tolakodás, ha felajánlom 
erszény emel.

A hölgyek nem vették tolakodásnak.
Sólyom az énektanár részére átadott öt

ven forintot. Azok az énekmesterek méregdrá
gák. És hat hét leforgása alatt apránként há
romszázötven forintot szúrt le a panaszos hölgy 
asztalára. Szinte örült, hogy kimentette kínos 
zavarából, s hogy megmentette Oltiliát az ének
művészeinek. Mindig hozzátette:

— Végtelen boldog vagy ok, hogy adhatok.
Kaimerné lelkesen kiáltotta:
— Ah, ha minden férfi ilyen lenne I
— Oh, kérem . . .
Eltelt a kritikus három hónap és Kaimer 

József ismét megjelent a Baltimore-kávéházban. 
i Mintha semmi sem történt volna. A törzsven- 
i dégek még csak egészségi állapota után sem 

tudakolódtak. Minek valakit ok nélkül zavarba 
| hozni. Sólyom is szívesen üdvözölte.

— Csakhogy láthatom falán szólott ked- 
I vés neje, hogy én . . .

Kaimer szigorú arcot öltölt s igy szólt: 

anyakönvv vezető előtt. Itt tanukul Ehrenfeld Dávid 
és Ehrenfeld Mói szerepeltek. Az esküvő után a 
menyasszony szülőinek házánál estebéd volt, me
lyen számosán jelentek meg.

A nagymihályi takarékpénztár évi ren
des közgyűlését f. évi március hó 5-én d. e. 10 
órakor fogja saját üléstermében megtartani.

Eljegyzés. Horváth Ármin homonnavidéki 
körjegyző eljegyezte Mittehnan Jenni kisasszonyt 
Ungvárott.

Közgyűlés. A nagymihályi Casino egye
sület f. hó 25-én délután 5 órakor fogja saját he
ly iségeiben évi rendes közgyűlését megtartani, a 
melyről a t. tagokat ez utón is értesíti.

Halálozás. Vármegyénk volt főispánja, 
Molnár István f. hó 19-én Sátoraljaújhelyben Hl 
éves korában elhunyt. Halála az egész megyében 
őszinte és mély részvétet keltett, mert bármiként 
ítélték is meg politikai működését, egyet sohasem 
lehet tőle elvitatni, hogy vármegyéje érdekét min
dig szivén hordotta és hogy akinek baján csak se
gíthetett, azt úgyszólván örömmel tette meg. Húsz 
éven át kormányozta a törvényhatóságot és neve 
nagyon soká lesz emlékezetben. Temetése ma kí
vánságához képest a legegyszerűbb módon ment 
végbe. A haláleset alkalmából a családon kívül a 
vármegye közönsége is adott ki gyászjelentést. A 
megboldogult életrajzi adatai rövid kivonatban a 
következők: Született 1826-ban. 1848-iki szabad
ságharcban mint kapitány vett részt. A kiegyezés 
után 1867-ben képviselővé választották, honnan a 
belügyminisztériumba került mint osztálytanácsos, 
majd pedig a honvédelmi minisztériumban szolgált 
mint miniszteri tanácsos. 1882-ben nevezték ki Zetn- 
plénvármegye főispánját á»és akkor kapta a Lipót- 
rend kiskeresztjét. 1886-ban a főrendiház reform
jánál bennmaradt a főrendiházban. 1900-ban 19 
évi főispánkodás után nyugalomba vonult és ek
kor őfelsége kitüntető kegye a Szent-lstván rend 
középkeresztjével tüntette Ki. A megboldogult Sá
toraljaújhely város díszpolgára volt. Tagja volt azon
kívül a megye törvényhatósági bizottságának, a vá
rosi képviselőtestületnek, elnöke volt a Zemplén- 
lliegvei Kaszinónak, azonkívül tagja volt számos jó
tékony és kulturegyesületnek.

A homonnai izr. leányegesület folyó 
évi március 2-án a „Stefánia" szállóban jótékony
célú teaestélyt rendez. Szentélyjegy 2 korona. Kez
dete este fél 9 órakor.

Mi lesz a vége ennek a téli nagy hó
nak? Szomorú kilátásokkal fenyegeti édes hazánk 
sok részét a rendkívüli nagy hó, ha csak az isteni 
gondviselés nem segít az olvadás rendes mértékben 
valló lefolyása körül. Az idő halad előre, a nap

— A feleségem egyáltalában semmit sem 
| mondott.

— Azt sem, hogy én azt a pénzt . . .
— Micsoda pénzt?
— Azt a háromszáz forintot . . .
Kaimer dühösen felpattant:
— Mit, még ön beszélni merészel?
— De kérem!
— Nekem hiába akar imponálni, ön az én 

távollétemben alávaló eszközökkel elcsábította 
sógornőmet és most azt akarja, hogy én fizes
sem a költségeket.

Sólyom nem tudott hová lenni az ámulat
tól. Kaimer folytatta:

— Azt hiszi, nem tudok mindent. Minde
nek előtt kérem a háromszáz forintot.

Sólyom lefizette, azután megindult hangon 
kijelentette:

— Esküszöm önnek őseim hamvaira, lelki 
üdvösségemre, hogy én egy bizalmas szót sem 
váltottam az ön sógornőjével.

Kaimer flegmatikusait vállat vont és csak 
annyit jegyzett meg:

— Nem ? No akkor ön a világ legnagyobb 
1 balekje. Zöldi Márton. 

MŰHLE VILMOS
cs. és kir. udvari szállító 

Temesvár
Mag-, Növény-. Rózsa- és Fa-Iagytenjészelek.

Művelési terület 94 hold.
- - - - - - - -  VILAGKIVITEL. - - - - - - - -

A LEGJOBB M CVAK kerti és mezei veteniényezésre
iii.il'. ,i jóságban - érhetők. de ebben felülmúlhatatlanok.)----------------------------

-A 1 e g n e in e s e b b gyümölcs-, disz- és sorfák
iMiihle fai i •')!»/.>r aiuihiick. jól iskolázottak, mindéi, ít jól és biztosan gyarapodnak.)

-A legszebb fenyöfélék, díszcserjék, rózsák stb. ——— 
'Mülile tűk u , mind télalloÁ, disz, es kúszócserjéi, valamint rózsái a létező legszebb virágnak.) 

•— Postacsomagok magvakkal 5 koronán felüli értékben bárhová bérmentve küldetnek. ——
Dusán illustralt foárjegyzék párti.au . m:ig;i m mel-eii kívántra bárkinek ingyen ón bénnuiitve meg küldetik.

p%25c3%25a1rti.au


mindegyre fokozottabb hőerővel ruházkodik, s ha 
egyszer megenyhül a lég, árkok, tavak, folyók, föl
dek megtelnek vízzel, beköszönt bet az árvíz vesze
delme. Sok helyen, de kiváltképen az Ondóvá men
tén levő falvak lakosai aggódnak ezért legjobban. 
Mint értesülünk, a felső Bodrog vizszabályozó tár
sulat katonai kirendeltséget is kért, hogy az On
dóvá jegét robbantással indíthassak meg és hogy 
ekként a vizitek gyorsabb lefolyása legyen. E cél
ból a pozsonyi utászezred két szakasza e napok
ban Málcára érkezik, hogy kellő időben a munká
hoz foghasson.

Magyarország jövője. X’i.vszapillantás 1877- 
böl. Ez a ciine annak a szárnyaló fantáziával, de 
alapos tudással megirott tanulmánynak, amely egy 
utópia formájában vet világot Magyarország lété
nek legfőbb kérdéseire. Milyen virulás, a magyar
ság milyen káprázatos fejlődése, a tudomány, mű
vészet, kereskedelem, ipar,-milyen kivirágzása fogja 
követni a gazdasági önállóság radikális politikáját: 
ezt mutatja meg ez a szivet melegítő álomkép, mely 
a Budapesti Napló illusztrált, díszes album-naptá
rában jelent meg, ahová Európa szellemi életének 
vezérei — igy Anatole Francé, Jean Jaurés, Mille- 
rand, Vandervelde, Max Harden Írtak szenzá
ciós cikkeket. A Budapesti Napló album-naptárát 
megkapja minden előfizető ; a Budapesti Napló azon
kívül husvétra gazdag tartalmú almanachot aján
dékoz előfizetőinek. A Budapesti Napló, amely most 
az egyetlen radikális ellenzéki újság, a legolcsóbb 
is a teljes tartalmat adó lapok között. Előfizetési 
ára negyedévre csak 5 korona, egy hónapra 1 K 
80 fillér. (Kiadóhivatal: Eötvös-utca 34.)

Az iskolaifjuság reggelije. A mennyire 
ismeretes és tudományosan bebizonyítva van, hogy 
a g rmatkávé rendszeres élvezete, tartam s egyé
niség érint, káros következményeket, mint magas
okú .idegességet, gyomorbajt, bénulást és szivszél- 
hiidést maga után von, ép oly kevésbé képes meg
válni a modern, izgató élvezetek után hajhászó em
ber ettől a mindennapi szokássá vált élvezet-italtól. 
De miben látjuk szükségét annak, hogy már ifjú
ságunkat is erre a mt reghatásra szoktassuk ? Mi
után az iskola már úgyis megerőlti ti, felizgatja, sőt 
gyakran túlterheli a gyermeket, legalább minden 
egyéb izgató szertől meg kellene óvni őt. De mit 
ajánlhatunk pótlásul az annyira hátrányos gyarmat
kávé helyébe? Hosszú évi tapasztalat után a Kath- 
reiner-féle Kneipp-malátakávé minden tekintetben 
kellemesen gerjesztő, tápláló és vérképző reggeli 
italnak bizonyult : a külön elkészitésév el járó fárad
ságot bőven jutalmazza a gyermek üde, egészséges 
szilié, eltekintve attól, hogy ezáltal minden család
ban lényeges megtakaiitás érhető el. Természetesen 
szigorúan ügyelendő arra, hogv csakis a valódi 
Kathreiner használtassák, az eredeti zárt csomagok
ban, melyeken mint védjegy. Kneipp-páter arcképe 
látható. Egyedül csak ez bírja a kellemes kávéza
matot, jóizii és kiadós a használatban.

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

Felelős szerkesztő Dr. Kállai József.
Kiadóhivatali művezető Lándai József.

Hirdetések.
Bor eladás.
Saját termésű vinnai boraimat literenként

a következő árak mellett árusítom :
Áztál i bor . . 36 kr.
Rácz iirmös . 40 kr.
Pecsenye bor . 45 kr.
Muskotály . 60 kr.
Asszú 1901. évi . 5 fit kr.

Widder Béla.

Bolthelyiség
azonnal kiadó a Kossutli-Lajos utcán lévő 
Garfunkel-féle házban. Bővebb felvilá
gosítást nyújt Kering Áron ruhakereskedő 

Nagymihályon.
—

Ház eladás.
Nagymihályban az Andrássy Dénes- 
utczán a m. kir. posta összes épüle
tei 21 szobával, belsőséggel, mellék
épületekkel, 10 évi adómentességgel, 
3800 korona évi bérjövedelemmel, 
kedvező feltételek mellett, betegsé
gem végett szabad kézből azonnal 

--------eladó. ——_
Bővebb felvilágosítást személyesen adok.

László fi László
háztulajdonos.

71.

1907. v.m. Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó 1881. évi LX. t.-cz. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a kassai kir. 
törvényszéknek 12460. V. szánni végzése következtében 
Dr. Lenorovits Mihály ügyvéd citál képviselt Engel Ármin 
javára Griinman Arnold ellen 1830 kor. 69 fii. s jár. erejéig
1906. évi deczember hó 3-án foganatosított biztosítási végre
hajtás utján lefoglalt s 1175 koronára becsült következe in
góságok u. tu. deszkaáru stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek » nagymibrlyi kir. járásbiróság 1907. 
évi V. 5/2. számú végzése folytán 1830 K 69 f tőkekövetelés, 
ennek 1906. évi szeptember hó 26. ükjétől j,.ró 6 százai. I. 
kamatai, */,•/* ▼áltódij és eddig összesen 226 korona 52 fil
lérben biróilag már megállapított költségek erejéig Nagymi- 
hályon a vasúti állomás rakodó helyén leendő eszközlésére
1907. február 26. napjának cl u. */s3 órája határidőül 
kitüzetik, és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t. 
c. 107. és 108. §-a értelmében készpénz fizetés mellett, a leg
többet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is elfog adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Nagymihály, 1907. február 7. napján.

Peflea Jőznef
kir. bírósági végrehajtó.

A honionnai Chewra-Kadischa tulajdo
nát képező a nagymihály! izr. imaházban 
levő 17. számú férfi- és 11. számú női 

imaszékek
eladását elhatározta. Venni szándékozók 
ajánlataikat az alulírott elnökségnél szóval 
vagy írásban 30 napon belül megtehetik.

Homonim, 1907. február 14.
Spira Lázár

a homonnai Chewra-Kadischa elnöke.

• ••••••••••••••••!•!•••••••••••••••••

jÉLÖVIRAGi
J MENYASSZSZOYI. KOZORUSLEÁNYI 5
• és különféle alkalmi CS6KR6K. va- •
• lamint KOSZORÚK, az egyszerűtől • 
J kezdve a legdíszesebb kivitelig meg- •
• rendelhető. Jutányos árak és pontos •
S kiszolgálás. »
S Magamat a nagyérdemű közönség szí- !
• vés pártfogásába ajanlva maradtam •

S mély tisztelettel •

í MOSKOVSZKY DEZSŐ •
f KHRESK. M0KI1RTÉSZ. |

$ Levélczim Sürgön/czim: •

• Moskovszky Dezső Sátoraljaujnely. •
• •

Kiadó lakás.
Egy 3 szobából és mellékhelyiségekből 
álló udvari lakás f. évi április hó 1-étől 
bérbe adó. Bővebbet Briigler Mór háztu
lajdonosnál Kossuth Lajos-utcza. —

KE1L-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer T "t

- puha padló számára.

Keil-fele viaszkenocs kemény padló számára. 
Keil-fe,e feher ..Glasur-1 fénymáz 90 fillér. 
Keil-fele arany-fenymáz képkereteknek 40 f 
Keil-fe,e szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók:

GtXjTÍTOK: 2sz£ÓZ2 czégrnél
- Nagymihályon. =

t—n—n—n—n—n—it—ír—u—i

Szinye-Lipóczi 
Lithion-forrás

kittinő slkirrel 
kunéilrtk 

vese-, húgyhólyag* és kSsxvénybántalmak ellen,húgy- 
dara és viztleti nehézségeknél, a ezukras húggáraál, 
továbbá a légző és emésztési szervek hurutainál. 

Bíxjtó hatású!
Vimnntu1 K6 ínyen emészthető! Csiramentes '.

ritránnrhkerrtkrdfafkbfn >••>& «

Sándor Ferencz
Nagymihály.. Sulyovszky-utcza 5. szám.

Elektromos szotacsengetlyük. számjelző 
| készülékek, vészcsengettyük és telefonok 
. távbeszélő) felszerelését és javítását pon

tosan végzi ■ ■■■■ -----------
Lokomibolok, gőzcséplők, benzinmotorok 
pontosan javíttatnak. —

ángyén
óh : . rnumtve ni . \ u ny Ívd. u zd i on il u-z fit főár egy- 
vékemet, ot-i,,-. >z <1. inii'd.-i i.emli nikkel-, ezust-

és aranyórák, 'i mint iim-i- n-mh azo -ld 
arany és ezüst aruk h >ngszerek acél
os bora uk - 1 roi eredeti gyári álban.
Nikkel reinonio r óra .. K 3—
Syniem Ho~.-opf patent ór» ... K4 — 
svAici etedet y-teui Ronkopt patent K fc — 
Beegyzitt .Shh Roskopf* nikke tem. K 7.— 
Exíist ren ontoir ói a Glória művel K iái 
Ez -t h-moi toir óra dupla ledt'llel... K 11.M

K o.~
Scl vv u zwaldi <ia K .'<■ Kaknkóra K ■ 5t 
Minden őréért 3 < -vi irAa’ éli ólA' Au Vln
csen kookazat! Becsereles megengedve, 

vagy a pénz viaazs !

KONRAD JÁNOS
Első óragyár es szétküldést árukár,

Brüx H2b. svam. Csehország.)

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

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

Pártoljuk a hazai ipari!
.Minden takarékos háziasszony használja az

„E M K E“- • • • • 
G • • © padlólakkot 
mely minden eddigi gyártmányt felülmúl. 
Jobb, kiadobb es olcsóbb mint a ,.Keil“-lakk.

!' g y e d i. I i e I á r u i t ó :

BALÁZS LAJOS
fűszer- és csemege- üzlet Nagymihályon.



Üzletmegnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönség szi

ves tudomására adni, hogy Nagymihályon 
az újonnan épült Kolozsváry-féle házban 
egv a mai kor igényeinek megfelelő 

üveg" és porcellán 
kereskedést nyitottam.

Raktáron tartok : Karsbadi porcellán- 
árut. üveg és porcellán edényeket, ma
jolika-, lámpa- és chinaezüst tárgyakat, 
tükröket, fali- és szobadíszeket, hazai 
csehországi és belga solin és színes táb
lákat. Elvállalom bármely épület üvegezé
sét. úgyszintén müüvegezést is a legjutá- 
nyosabb árak mellett. — Kész ablakok és 
képkeretek minden színben és méretben 
állandóan raktáron vannak.
A n. é. közönség szives pártfogását kéri

KLEIN LIPÓT
üveg- és porcellán-kereskedése Nagymihály.

99KEGYELET"
i uj temetkezési vállalat ■

NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos-utcza 8 sz.

Dúsan felszerelt raktár kisebb és na
gyobb érc- és fakoporsókban, szem
fedelek, koporsó-diszek, sirkoszoruk, 
szallagok és minden a temetkezés

hez szükséges egyéb cikkekben.

A gyászoló közönség pártfogását kéri

FENYVESI MIKSA.
i

Vasúti menetrend.
— érvényes 1906. október 1-től. —

Indul Nagymihályból:
Budapest felé

Heggel 5
Miután 2
üsté 6

Kassa felé
5
6

Heggel
Este

óra 
óra 
óra

34
57
03

perez, 
perez, 
perez.

perez, 
perez.

34 
03

óra 
óra

Jfező-Laborcz felé
9
2

10

16
50 
06

Érkezik Nagymihályba :
Budapest és Kassa felől

Délelőtt 9 óra
Délután 2 óra
Éjjel 10 óra

Mező- Lahorcz felől
5
2
5

Délelőtt 
Délután 
Este

Heggel 
Délután
Este

óra 
óra 
óra

óra 
óra 
óra

11
45
01

29
52
58

perez, 
perez, 
perez.

perez, 
perez, 
perez.

perez, 
perez, 
perez.

GÁLÉT HERMÁN 
üveges. Nagymihály Kossuth Lajos utcza 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 ellátott regi redőnyök jutányosán alakíttat 

nak át önműködő szerkezetűnkre
Elvállalom továbbá egész épületek üvegezését, egyszerű, solin, 
homályos, mintázott, színes, reezés és tükör üvegből, úgyszintén 
képkeretek és tükör bevágásokat minden lehető minőségben. 

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel GÁLÉT HERMÁN.

\/Q7ÓrQ7n * Ibiden dArab „Behicht“ szappan VüfcülOfcU • tia/la Ám mvnt károa a)katri«z.«kt41.

Schicht-szappan!
(.Szarvas4 vagy .Kulcs" szappan)

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 

részére. ------ -----------
Jótállás ' 25.000 koronát fizet SCHICHTGYÖRGY cég Aussigban
--------------- L_ bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappana a Schicht 
------------------ névvel valamely káros keveréket tartalmaz. . . .

80: Óra javítás csak 80 kr. :80
••••••• ___________________________________ ____  •••••••

LANDESMAN IZSÓ
ORAS —

Nagymihály, Kossuth Lajos-utcza 23. szám
(Miskovits-féie ház)

Slvállal mindennemű és legcomplikáltabb óra-javitásokat

y

>•

csak 80 krért ••

□

Goldstein Jakab
. . . TTi*. 7-......................... templom- é« szobafestő

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad mindennemű

festői és tapétazó munkát
valamint ablak- és ajtó-mázolást, czimfestést •« minden • 
szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos 

..... ...... ~ árak mellett. — —

• • * S 2 évi jótállás mellett. S # • •

. 5
•<

4

Óra iiveg 
Óra mutató .

••••••• —” ' '■■■■■'

80! Óra javítás csak 80 kr.
•________________________________ _____ ______________

••

kr
kr. =
••••••• -

:80 í

Festékkereskedésemben 

mindennemű borostyánkő-máz szobapadlók 
fenyes és tartós befestésére, száraz- és 
ola.ifestékek, firneisz. terpentin, lakk, ecset 
arany- és ezüst-bronz, úgyszintén minden
nemű festék-klilönlegességek nagy válasz

tékban jutányosán beszerezhető.

í"

■ W
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WL HTA n A+ takari‘ n,c«.,ui"<le’,ki- aki öltöny , it REICE ADOLF Férfi-szabónál Nagymihályon kéziittsti
|\UÍ Ulldl Átérték után a legnagyobb választék h a z a i és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 

Legujalih d i v a t u szab á s. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.
■MM—— .. ...........  L ---------------------- — - -

Nyom. Laudesniaii B. könyvnyomdájában.
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