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Felső -Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

MEOJEXHIT MI 1T D E OíSTTTÖTSTÖmÖ XT.
SZERKESZTŐSÉG 1

Hova a lap szellemi részét illet', minden 
közlemény intézendő :

Kossuth Lajos-utcza 34. szám.

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

Egyes szám ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bvrmentetlwn levelek nem foifadtatnak •!.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttól 

díjak küldendők : 
Landeimin B könyvnyomdája.

Nemzeti veszedelem.
Az emberi hiszékenységet kiaknázó 

ügynököknek egész raját bocsátották rá a 
szegény, pénzre és földre éhes magyar 
népre a német, holland és más külföldi 
hajóstársaságok, hogy nekik anyagot szál
lítsanak, melylyel az óceánt járó hajóször
nyetegek gyomrát betömjék. Akadtak és 
akadnak magyar emberek, jegyzők, bírák 
és hivatalnokok, a kik segítőtársul szegőd
nek ez emberek mellé, hogy hiszékeny em
berek jóságával és állásaikkal visszaélve, 
kivándorlásra csábítanak szegényt és gazda
got, csakhogy 15 korona közvetítési dijat 
minden koponya után bezsebeljenek.

Hogy hányszor száz és száz ember 
élete bánja meg ezt a lelkiismeretlenséget, 
azt csak az tudja, aki figyelemmel kiséri, 
hogy hány száz ilyen kivándorló megy 
tönkre, aki családjának fenntartója, s akik 
azután kenyérkeresó nélkül maradván, el
pusztulnak.

A kivándorlási törvény, a mint az ma 
fennáll és végrehajtatik, a legnagyobb ki
vándorlási ügynök, és amíg ezt vagy más
sal nem pótolják, vagy hatályon kívül nem 
helyezik, addig a kivándorlás nemcsak bőgj 
meg nem szűnik, sőt mindig fokozottabb 
mértékben emelkedni fog. A hatóságok 
várakozó) álláspontot foglaltak el a kiván
dorlással szemben, azt tartván felőle, hogy

T A R C Z A.
A piros szekfü.

Gábor ur fejebubján kopasz volt, tarkóján 
pedig őszülni kezdettek a megmaradt hajszá
lak. Korán jött rá a dér, jeléül annak, hogy a 
szép derűs, tavaszi napok és a vérforraló nyár 
immár elmúltának. Beköszöntött az ősz, a 
lassú átmenet a teljes kihűlésbe, a fagyosöröm- 
telen télbe. Gábor ur nem fogadta tragikusan 
a változást. Filozóf elme volt, tudta hogy ta
vasz után nyár, nyár után ősz következik s 
hogy ha már az ősz itt van, a tél sem marad
hat el sokáig. Gsak némiképpen csodálkozott, 
hogy mindez ilyen gyorsan következik. Alig, 
hogy belemelegedett a fiatalos, bővérű éleibe, 
ime máris letarolódott a szögfeketc haja s a 
megmaradt szállakat szürkére festette a korai 
dércsipés. I.assan-lassan elmaradoztak tőle a 
fiatalos szórakozások, a leányok, az asszonyok, 
akik eddig megédesítették az életét. Eszre sem 
vette, hogy kopott ki belőle. De nem kívánta 
őket vissza.

l’j életre rendezkedett be. Komoly lelki 
emóciók nélkül való, csendes egyhangú életre. 
Mint az óra ketyegése járta meg hivatala, szó- | 

ez csak egy múló kor lesz, sőt némely 
tekintetben szerencse is, a mennyiben a 
munkakerülő, szemét és közveszélyes csa
vargó) néptől fog az ország megszabadulni, 
és kevesebb dolga lesz velük a hatósá
goknak.

Sajnos, nem igy történt. Mert épen a 
szorgalmas, jóravaló, becsületes magyar és 
idegen ajkú munkásnép vette kezébe a 
vándorbotot, s ma. a kivándorlási törvény 
életbelépte után négy esztendővel ott tar
tunk, hogy több mint 7(X) ezer ember 
vándorolt Amerikába, és hogy idehaza épen 
a legnagyobb mezőgazdaságot űző vidéke
ken munkáshiány észlelhető, és hogy leg
utóbb, különösen a Dunántúlon, Duna-Tisza 
közén, és a Tiszántúlon, tehát a legmagya- 
rabb vidékeken, valósággal nemzeti vesze
delemmé nőtte ki magát a kivándorlás, és 
hogy ezeken a helyeken tudta felütni a 
fejét : az agrárszocializmus.

Eltekintve az óriási anyagi veszteségtől, 
a mely a kivándorlás terén az országot éri, 
sokkal nagyobb a veszteség, ha azt is figye
lembe vesszük, hogy négy év alatt 700 ezer 
munkás kéz elvesztését sínyli a magyar 
mezőgazdaság és ipar, és hogy ezek közül 
több mint 45 ezer elpusztult, és közel 65 
ezer ember, mint rokkant munkaképtelen, 
máris elveszett a családjára nézve. Es néz
zük csak, mit tettek a kivándorlás meg
akadályozására : Semmit ! !

kott korcsmája, rendes kávéháza és garconla- 
kása között az utat. Más ember talán ridegnek 
és unalmasnak találta volna ezt az életet s ke
reste volna a nagy mindentátformaló változást. 
Gábor ur nem. Miért ? Minden jól van úgy, a 
hogy van, terhére lenne szakítani a megszo
kottal s kizökkenteni élete folyását a kiszabott 
sínekből. Arra a hátralevő csekély időre'? Oly 
gyorsan szaladnak a napok. Rövid, megszálló 
vendégei vagyunk csak a földi létnek. Igazán 
nem érdemes!

A legjobb, legpuhább karosszék a kávé
házban Gábor űré. Kényelmesen helyezkedik 
el benne. Az egyik pincér már hozza a közép
barna pikoló kapucinért. A másik a reggeli 
lapokat. A harmadik a főpincér már készíti a 
jól szclelő tinóm szivart, gyufát is gyújt hozzá. 
Gábor ur rágyújt s a mint az első kékesen 
száló füstkarikákat levegőbe bocsájtja, meg
békélt, kellemes érzés tölti el.

Bizony családias érzéssel néz körül a 
márványasztalok között. Mosolyogva bólint a 
kassza felé. Fiatal alig 18 éves leány trónol 
ott a kocka cukor és a likörös üvegek társa
ságában. Hamvas rózsaszínű arcú cukorbaba, 
széles váll, domború kebel, karcsú csípők, 
szépen fejlett formák. Gábor ur esetlent a 
in elvével. Régi jó időkből megmaradt az a

Az egész intézkedés annyiból állott, 
hogy megcsináltak egy rossz kivándorlási 
törvényt, amelylyel elérték azt, hogy a kül
földi ügynökök mellé, még néhány száz 
magyar ügynököt bocsátottak a nép nya
kára, akik azután már a legutóbbi eszten
dőben 308 ezer embert szállítottak Amerika 
bányaiba és gyáripari telepére. - Megdöb
bentő ez a statisztika, már azért is, mert 
kitűnik ebből az, hogy a hazáját elhagyó 
308 ezer kivándorlóból volt 251 ezer férfi 
és 57 ezer asszony és gyermek.

A férfi kivándorlók 76 százaléka, vagyis 
190760 egyén a 25 50-ik életévet betöl
tött legerőteljesebb munkásra, inig a hátra
lékos 24 százalék, vagyis 60240 egyén, 
19-től 25-évig katona kötelesekre esik. Kell-e 
enné! megdöbbentőbb számadat annak az 
igazolására, hogy szinte rohanva közele
dünk a nemzeti pusztulás veszedelme felé ?

Ezt pedig megakadályozni nemcsak 
hogv kell, de kötelessége a kormánynak, 
még pedig minél előbb, minél radikálisabb 
eszközökkel.

Két mód van rá.
Először is módosítani kell a kivándor

lási törvényt és földet adni a népnek.
Minél több földet parcellázni és eladni 

a népnek és meghonosítani a nagy birto
koknak kisebb, 5—10 holdas részekben 
való bérbeadását, hogy a kinek nincsen 
pénze örökáron venni földet, az bérlet ut-

műértő szokása, hogy méltányolja az asszony i 
szépséget. Egy darabig gyönyörködve nézi a 
leánvt, aki kényeskedő, finvássággal rendezi 
apró edénykékbe a kockacukrokat. Mintha 
mozdulatával azt hirdetné, hogy ez nem az ő 
szokott rendes foglalkozása, csak azért végzi, 
mert neki is úgy tetszik. A kisasszony a kávés 
lánya tudni illik. Gábor ur jól tudja ezt. Azt 
is tudja, hogy mit jelent az, hogy a kis nőt 
itt látja. Azt, hogy a másikat, a ki tegnap ült 
ott, a rendes kasszakisasszonyt elküldték. Hol
nap már fog ott ülni. Piros blúz helyett drága 
blúz. Ejh! az is mindegy!

Gábor ur sorra nézi a szomszéd asztalo
kat. Valamennyinél ugyanazok a megszokott 
arcok. Mintha távoli családtagjai volnának, 
gondolatban üdvözli őket. Elégedetten bólint 
fejével, amint az üvegtáblán keresztül kinn az 
utcán megpillant egy siető alakot. Az is ide 
jön, már itt is van. Ott bókol a kassza előtt. 
A kisasszony vőlegénye. Nagy marókra való 
piros szekfüt hoz. Mind a leánynak adja. Az 
édes mosóiéival köszöni meg. A pincérek sietve 
hámozzák le a gazda jövendőbeli vejének ka
bátját. A vőlegény közvetlenül a kassza alatt 
ül le egy asztalhoz. A leány közelebb húzódik 
hozzá. Lehajol a márványtrónról, úgy beszél
getnek.

•í Sirolin
Emeli az étvágyat és a testsúlyt, megszün
teti a köhögést, váladékot, éjjeli Izzadást.

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen mindenkor' 
„ftoofte" rrrdrll emmagoláal.

F. lloflinanu-I.* Koche A Haséi (Ifije)

„Roehé*
Kipható orvosi rendeletre a gyógyszertáriig i 

,ban. — Ara uvegenkint 4.—korong.

Lapunk mai azáma 4 oldalra terjed.



ján juthasson könnyen művelhető, hasznot 
hajtó földhöz. Meg kell tanítani az embe
reket belterjesen gazdálkodni, s mivel ezt 
más államokban meg tudtak honosítani, 
meg fogjuk érni rövid idő alatt, hogy a 
kivándorló véreink vissza fognak kívánkozni 
a hazába, s itthon fognak közremunkál
kodni, az erős, független Magyarország 
felépítésében.

Előfizetési fellxiTrás.

Április hó Ível uj előfizetés nyílt lapunkra 
Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket. kiknek 
előfizetésük márczius hó végével lejárt, hogy -íz elő 
fizetett megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos >• 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 

szives beküldésére, hogy számadó- link in mi is n 

det tarthassunk.

A „Felso-Zemplen'* kiadóhivatala

KAPOSSY MENYHÉRT
(1824 1907.

Korra nézve agg, kedélyvilágában fiatal volt ; 
hosszú időn át diadalmasan küzdött asthmájával, 
mely végre leteperte. Annyi évig élt, hogy öreg
ségéhez hozzászoktunk s azt hittük, hogy itt ma
rad : de el kellett távoznia. Jó barátainak, tiszte
lőinek száma légió ; szerette mindenki, nem csak 
azok, kikkel foglalkozott : hívei. És nem csak az 
öreg kor szerezte meg neki a becsülésteljes szere- 
tetet, melylyel a fiatalabbak szokták övezni a Nesz
torokat, hanem múltja, mely felnyúlik abba a szo
morúan dicsőséges korba, melynek szereplő, mind 
kevesebbek; mert régen volt, a mikor a magyar 
szabadságharcos támadt semmiből, mint látszólag 
a rét füvei a kopár földből. Kapossy Menyhért 
vásárhelyi plébános immár az emlékezeté s ez em
lékezet oly szép, oly tartalmas. Közvetlen a fényes 
márciusi napok után szentelték pappá, 1848. jú
nius 8-án. S alig hogy szolgált Istenének, egyhá
zának, elhívta e derék magyar szivet a haza gondja, 
ment szolgálni oda, hol a szabadság véres diada
lokra serkentette a nemzetnek hü fiait. I árága em
lékként őrizte tiszti kardbojtját, melyet a göttczi 
ütközet hozott meg neki. Büszke volt, mint keve
sen arra, hogy ö is ott volt, hol a többi hü gyer-

Gábor ttr nézi őket. Kedvenc tanulmánya 
ez a pár ember. A rózsapiros lánv s a perga
ment arcú férfiú. Nem szép ember. Az iroda
szobák megszokott, hétköznapi örökösen fáradt, 
hamar elnyűtt férfitipusa. Regényét Gábor ur 
jól ismeri. Itt játszódott le ebben a kávéház
ban. Most egy esztendeje még egyszerit, közön
séges vendég volt az az ur. Néhányszor látta 
a leányt. Megismerkedtek. Rövid barátkozás. 
Es íme már mátkapár lettek. Mily hamar megv 
némely embernél az ilyesmi ! Ha nadrágot 
vesz, kiforgatja, beforgatja, megtudakolja angol 
posztó-e vagy Brflnni posztó ? Ha ellenben 
feleséget vesz, egy-kettőre készen. Tetszik a 
leány, punktum. Milyen érzések, milyen gon
dolatok laknak benne .’ Ki törődik azzal.

A leány féltestével kihajol a kasszából, 
egészen közel a férfihoz. így susognak. Gábor 
ur elfordul tőlük azzal a szándékkal, hogy 
újságba temetkezik. Nem sikerül. Szemét visz- 
szavonza az a kép. falán neki van igaza. Vagy 
ha sokat vizsgálódnék is. Megismerheti egyik 
ember, mi lakik a másikban ' Mindenképen 
lutri. Vagy sikerűi, vagy nem sikerül. Ennyi 
az egész.

A leány díszes vázában rendezi a már
ványpulton a piros szekfüket. A férfi is, ő is 
elvesznek Gábor ur szeme elől a csokor mö
gött.

Virágos fal mőgfit vesznek el s Gábor ur 
elszomorodik. Talán azért, mert nem látja őkel. 
Vagy egyébért Az ég tudna megmondani. 

mek, s könnyes szemmel emlegette a keserves na
pokat. mikor a diadalok fája kezdette hullajtani 
virágait. S akkor ő is elbujdosott. míg végre is
mét visszatérhetett oda, a honnan elment : az ol
tárhoz, hogy a szorongatott hazáért imát küldjön 
Istenhez, ki már majd ezer év óta óvta e nemze
tet annyi viszály között. .Mint segédlelkész műkö
dött Szerencsen, Erdöbényén, Koksó-.Mindszenten, 
majd ismét Szerencseit, inig végre önálló plébá
niát nyert Málczán, a honnan 1857-ben, most 50 
év előtt, ide jött vidéklinkre, Vásárhelyre, hol mi
hamar kivívta az egész környék minden rétegének 
szeretetét. mihamar általános Meiiyus bácsivá lett. 
Emlékezünk rá, hogy mily szeretettel honosította 
meg a gyümölcs termelést, hogy a köznépnek ja
vát szolgálja ; mily szívesen vett részt a közügyek
ben. a mig tehette. Barátságos jó szive minta házi 
úrrá avatta ; ha ünnepe volt, a szegénynek is ki
jutott bőven. Ez a jó szív okozta, hogy sohasem 
maradt magára, hogy tisztelői minden nap felke
resték, s ez az általános szeretet aranyozta be élte 
alkonyának egét, ez a szeretet tartotta lelkét üdén 
és ruganyosán, ez ny itotta meg szivét, melybe szí
vesen zárta azt a kit megszeretett. Ez a jó szív 
megszűnt dobogni e hó 15-én este 7 órakor.

Temetése f. hó 18-án a legnagyobb részvét 
mellett ment végbe. .Megjelentek azon hívei és a 
szomszédos községek lakói igen nagy számban, 
úgyszintén az egész vidék értelmisége. A várme
gyét Dókus Gyula alispán és Thuránszky László 
főjegyző, a járást Bajusz Andor főszolgabíró és 
Fejér Elemér szolgabiró képviselték. A választó ke
rület nevében Czibur Bertalan orsz. képviselő je
lent meg s ott láttuk W'engerszky gróf és Patay 
Samu földbirtokosokat, az Andrássy uradalmak 
összes tisztjeit és a Sermage grófi család képvise
letében Dr. Eperjesy Lajos uradalmi ügyészt.

A szertartást Hiszem Kálmán és Lehoczky 
Endre plébánosok végezték fényes segédlettel ; a 
gyászbeszédeket Oppitz Sándor és Magyar János 
plébánosok tartották, a gy ászmiséket pedig Szkur- 
kay Lénárd esperes. Dr. Novak József, Oerich 
Gyula és Bednarik Péter segédletével celebrált. 
.Megjelent a nagymihályi dalárda is és meghatóan 
énekelte el a „circunt dederunt"-ot.

A 48-as honvédek már nagyon kevesen le
hetnek. egy sem jelent meg a temetésen.

Áldás emlékének I

VEGYES HÍREK.
Személyi hir. Ateccner Gyula várme

gyénk főispánja egészségének helyreállítása céljá-

Ez délután történt. Este vacsora után pe
dig Gábor ur minden eddigi rend és szokás 
ellenére visszament a kávéházba, ügy hagyta 
a fiatalokat, elveszve a piros szekfübokor 
mögött. Ez a kép vonzotta vissza. Látni akarta 
őket. Az agglegények szeszélyesek, mint a vén 
kisasszonyok. Vannak ilyen bogaraik.

A leány még mindig ott ült a kasszában. 
De a vőlegény hiányzott. Gábor ur elégedet
lenül ült le karosszékébe. Mogorván rendelte 
meg pikolóját. Némi családias fölmelegedést 
várt attól, hogy a szerelmes párt együtt lássa. 
Es most ridegnek, elhagyatottnak tűnt fel 
előtte a kávéház.

De a leány mintha nem unatkoznék s 
nem nagyon erezné a vőlegény hiányát. Mo
solygó arca bíbor vörös. Gábor ur a régi jó 
időkből emlékezett rá, hogy a szerelmes nők 
szoktak Így kipirulni, amikor azt látják, akinek 
szivüket ajándékozók, t'sillámló szeme bizal
mas, kedveskedő sunyitással gyakran száll 
jobbra mindig ugyanéhoz az asztalhoz.

Gábor ur követi a pillantás irányát. S a 
tekintetét egyszerre lefogja, leköti, lenyűgözi 
— e8.v piros szegfű, mely onnan származik, a 
márványpulton álló nagy csokorból, most pe
dig hivalkodva ékíti egy csinos huszártiszt 
altilláját.

Gábor ur haragosan szív egyel a szivar
ján .

ügy kell neki I I Ha nadrágot venne, job
ban meggondolná 1 Benda Jenő. 

Ivói négy heti tartózkodásra Abbáziába utazott. Tá
vollétében Dókus Gyula alispán helyettesíti a fő- 
ispánt.

Házvétel. Miladinovics Bertalan plébá
nos megvette Widder Tóbiás Rákóczi ntezai 
házát, a volt légi postaépületet, 15.200 Koronáért. 

Seszták Antal ácsmester a volt Báró Holtz- 
féle a Laborcz mentén fekvő magtárt örökáron 
3800 koronáért megszerezte és azt egy lakóházzá 
alakíttatja át.

Felolvasás. Vasárnap e hó 14-én szilire 
került a Tátra és vidéke, továbbá Róma és Poin- 
peji városok régiségei. László E. Flóris olvasta fel 
a leírást, mely állandóan lekötötte a közönség fi
gyelmét. A képek reprodukciója is kitünően sikerült.

Sorozás. A Nagymihályon az elmúlt hé
ten lefolyt sorozáson 1277 állításra kötelesnek kel
lett volna megjelenni. Távol voltak ezek közül 
997-en és igy csak 280 és 20 idegen állt sor alá. 
Besoroztak 71-et és pedig rendes szolgálatra 54-et, 
a póttartalékba pedig 16-ot. Az egész vármegyé
ben a mi járásunkban volt a legszebb eredmény, 
bár a katonakötelesek 80 százaléka Amerikában 
van.

Pályázat. A velejtei és a bánszkai gör. 
kath. lelkészi állásokra pályázat hirdettetett, me
lyekre a kérvények a munkácsegyházmegyei püs
pökséghez május hó 10-éig benyújtandók.

Birtokvétel. Boronkay Stépán Ida fal- 
kusi birtokából bérét tői és falkusi gazdák újabban 
KM) magyar hold szántó és legelőt vettek holdan
ként 1200 koronájával.

Uj ovoda. Vásárhely község óvodát épít
tet ez év folyamán. A törvényhatósági bizottság 
a községi képviselőtestület határozatát visszaküldte 
ugyan a községnek, mindamellett az uj óvoda épí
téséhez még e nyár folyamán fognak, miután a 
legközelebbi vármegyei közgyűlésen a határozat 
jóvá lesz hagyva.

- Árviz. Abara, Nagyráska és Mészpest köz
ségek határait a viz nagy részben elöntötte, több 
helyen a házakba is behatolt és tíznél több épü
let erősen megrongálódott. A rétek és szántókon 
ma is áll még a viz, a mely még hetekig is ott 
maradhat.

Csalás képekkel. A7x B. kassal cég kép
viseletében Halmos Bertalan és Friedman Henrik 
ügynökök járták be vidékünket és megrendelése
ket gyűjtöttek történelmi képekre. Sokan lépre men
tek, nagyobb előleget adtak a képekre és utánvét 
mellett kapták azokat. Kisült, hogy egyszerű alig 
valami értéket képviselő képeket kaptak a vevők 
és a mi a legérdekesebb, Kis B. cég Kassán nem 
is létezik. A csaló ügynököket a hatoság felelős
ségre fogja vonni.

A kútfúrás munkálatai az elmúlt héten 
már 82 méternyire haladtak és e közben történt 
meg, hogy a fúró betört. E miatt a további mun
kálatok szünetelnek és zúzással próbálják a fúró 
részeit összetörni, hogy ekép könnyebben eltávo- 
lithatók legyenek.

Megszűnt üzlet. Widder Tóbiás név alatt 
bőrüzlete volt a Kossuth Lajos-utcán Schönbrunn 
Samunak. Az üzlet azonban rosszul mehetett, mert 
úgy Widder Tóbiás, mint Schönbrunn Samu túl
adtak az árun és Amerika felé vitorláztak. A hi
telezők összes követeléseiket elveszítették.

Siketnémák felvétele. A siketnémák ung
vári intézeteben f. é. szeptember hó 1-éré hét tiz 
éves siketnéma gyermekek vétetnek fel. Elsőbbség
ben részesülnék a Zemplén-, ung-, bereg-, ugocsa- 
és mái amarosmegyei illetőségűek. Tartásdij havi 
24 korona. Bélyegtelen keresztlevéllel, himlőoltási 
bizonyitv ánynyal felszerelt bélyegtelen kérvények a 
fentnevezett intézet igazgatóságához minél előbb 
beküldendők. Szegénység esetén községi bizonyít
ván) is csatolandó, melyben igazoltatik, hogy a 
szülő fenti összegből havonta mennyit képes fi
zetni, vagy ha ezek, valamint a gyermek egyéb 
hozzátartozói fizetésre teljesen képtelenek, az is 
igazolandó. Tiz éven felüli korban levő gyermekek 
már nem vehetők fel. A t. lelkész és tanító urak 
felkéretnek, sziveskedjenek a népnek megmagya
rázni, hogy sikvtnéma gyermekeik az intézetben 8 
évi kiképzésük alatt megtanulnak élő szóval hali-

íDeák 3etiö fogmííterme Nagymihályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten). W Rendel egész nap.
Fogak és gyökerek eltávolilása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
gyökérre illesztetnek. Fogkő eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántőmések. —



gyermekek felvétele iránt 
lépéseket tegyenek, 
betegség. Gyakran hal- 
De mily káros tévedés.

gosan beszélni, Írni, olvasni stb. s ezáltal teljesen 
vissza lesznek adva a beszélő emberiségnek. Ké
sőbb valamely mesterségre adatnak s igy önálló 
kenyérkeresetre lesznek képesítve. Szíveskedjenek 
odahatni, hogy az ilyen 
szüleik minél hamarább

— Köhögés nem 
lani ezen megjegyzést.
Igaz, vannak emberek, akik köhögnek s mégis 
megöregednek. De mily gyakran támadnak a kö
högés elhanyagolása folytán súlyos betegségek, 
nevezetesen tüdőbetegség, holott kellő időben an
nak keletkezése és terjesztése meggátolható. A 
köhögés tehát soha sem hanyagoladó el, hanem 
vegyük azonnal az ismert „Sirolin-Roche" hatá
sos szert, mely nemcsak a köhögést szünteti, de 
az étvágyat is előmozdítja és a testeröt fokozza. 
Kapható gyógyszertárakban.

Legelterjedtebb, legolvasottab, legked
veltebb. Szinte a köztudatba átment már ez a há
rom jelző a „Pesti Hirlap“-pal kapcsolatban. S ha 
úgy elterjedt s ha oly kedvelt e lap a magyar ol
vasóközönség köreiben : bizonyára oly erény eknek 
köszönheti, melyekkel más lapok kevésbbé dicse
kedhetnek. Valóban : mindig radikálisan szabadelvű 
volt; függetlenségét mindig megtudta őrizni a vál
takozó kormányokkal, pártokkal és politikai irány
zatokkal szemben ; mindig hű maradt a demokrá
cia eszméihez és erényeihez. Tartalomra nézve leg
bővebb és vannak rovatai, melyek népszerűségét 
rendkívüli módon fokozzák. Hölgy-olvasói kedvez
ményes áron rendelhetik meg a ma legjobbnak el
ismert divatujságot: a Szabóné-Nogáll Janka szer
kesztésében megjelenő „Divat-Salon“-t. Mindezeken 
felül hirdetésekre is legalkalmasabb épen nagy el
terjedtségénél fogva. Ilyenformán a magunk részé
ről is csak ajánlhatjuk megrendelésre a Pesti Hír
lapot, melynek előfizetési ára negyedévre 7 korona, 
a Divat-Salonnal együtt 9 korona, de megrendel
hető 
mely 
Pesti

egy hóra is 2 kor. 40 fillér előfizetési áron, 
legcélszerűbben postai utalványon küldhető a 
Hírlap kiadóhivatalába. (V. Váci-körű, 78.)

Az iskolaifjuság reggelije. A mennyire
ismeretes és tudományosan bebizonyítva van, hogy 
a gyarmatkávé rendszeres élvezete, tartam s egyé
niség szerint, káros következményeket, mint magas
okú fidegességet, 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 méreghatásra szoktassuk? Mi
után az iskola már úgyis megerőlteti, 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 elkészítésével járó fárad
ságot bőven jutalmazza a gyermek üde, egészséges 
színe, eltekintve attól, hogy ezáltal minden család
ban lényeges megtakaiitás érhető el. Természetesen 
szigorúan ügyelendő arra, hogy csakis a valódi 
Kathreiner használtassak, az eredeti zárt csomagok
ban, melyeken mint védjegy, Kneipp-páter arcképe 
látható. Egyedül csak ez bírja a kellemes kávéza
matot, jóizü és kiadós a használatban.

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

EelelÖN .s/.erkerz tő : Dr. Kállai József.
KíMtlóhivAiali mii vezető Landal József.

N YILT-TER.
(Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal feleloanógut a szerkó

2?T37-ila.tl5:o!z;a.t.
Alulírottak ezennel kinyilatkoztatjuk, mi

szerint Ozv. Német Petemé urhölgy deregnyöi 
postamesternő ellen a kassai in. kir. posta
igazgatóság előtt tett feljelentésünk teljesen 
alaptalan s azt felhevölésünkben, meggondo
latlanul tettük meg.

Miután ez ügyből kifolyólag panaszos úrnő 
ellenünk büntető feljelentési is telt, a melyet 
kérelmünkre azonban vissza vont, a történtek 
felett sajnálatunknak adunk kifejezést s Német 
l’éterné urhölgytől ünnepélyesen 
kérünk.

Nagymihályban, 1907. április
Skabla
Sinovek Erzsébet.

bocsánatot

Ifi.
Istvánná.

nyer
előkelő jól bevezetett, az összes ágakat mű
velő biztosító tészv.-társaságnál a megyében 
és az itteni piacon otthonos az üzletszerzés
ben jártas, jó megjelenésű, 30 évnél nem 
idősebb nőtlen

fiatal hivatalnok
valamint kereskedelmi képzettségű

gyakornok.
Az állások később nyugdíjjal és eset

leg a központba való áthelyezéssel járnak.
Írásbeli ajánlatok körülményes adatok

kal „Szép jövő" jelige alatt Eekstein Bernát 
hirdetési irodájába, Budapest, V. Mérleg
utca 12. szám alá küldendők.

Eladó ház
R Sulyovszky-utea 9. számú ház 

szabad kézből azonnal eladó. Bővebb 
értesítést ad

Rogószky Katalin
háztulajdonos.

Takarékpénztár minden családban.

lí
i 
l 
I

Takarekkosságra az embert már gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell.**
A takarékosság előmozdítása céljából 

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
még a legkisebb összegek is otthon könnyű mó
don összegyiijthetök, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe h elyezve gyümölcsözzenek 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál 
a Nagymihályi Gazdasági 

részvénytársaság.

s igy 
mérten

Bank

Gróf Sztáray Sándor uradalma nagy- 
zalacskai gazdaságában 25 egy éves 

-= inangalicza fajú —-— . = 

tenyész kan
Bővebb értesítést ad 

az uradalmi központi iroda 
Nagymihályon.

Hl ).\P sr X AZ EGYETLEN
független ellenzéki nagy napilap

Előfizetési ára :
r.gesz évre 28 kor ■el . vre 14 kor.
Negyedévre 7 kor. Egy hóra 2 40 kor,
Megrendelési cim : AZ L’.ISAG kiadóhi
vatala Budapest, \ II. Rakoczi-ut 54. sz.

./<) karban levő kerékpár meg
vételre kerestetik. Cím a kiadóhivatalban.



ALAGCSO es GOZTEGLAGYAR

KONT MANÓ
BEREGSZÁSZ, m- 

Homlokzattégla, disztégla. facontégla. 
ék- és kéménytégla cserépzsindely. 

HORNYOS TETOCSEREP 
alagcső. burkolatlapok gyártása.

Egész homlokzatoknak terv szerint 
való kivitele.

Tei,eS - kcio. szegény és yaztlag épittetökhöz egyaránt.
Távirati cím: Gó/tcglagvar Beregszász.

4 legkitűnőbb tetőfedőanyag manap a

*

melyet a beregszászi göztég/agyár eddig még el nem ért tökéletességben gyárt.
Ez a cserép örök tetőt ad. ki nem fagy és oly szilárd, hogy azon járni lehet.
.1 vele való fedés nem drágább a közönséges fazsindelyénél és minden 

vályogjai elég erős nekie.
.4; a tetőszék, mely fazsindely alá készült, teljesen meg felel.
.4 fedömunkát a gyár távolabb vidéken is elvállalja, ha legalább 300 négy- 

szögméter területről van szó és ez esetben a tetőnek jó minőségéért teljes jótállást vállal.
4 cserépnek ára ezrenként Beregszász állomáson :vaggoi:ba rakva 72 korona: 

a cserepezési munkával együtt 78 korona, de adogatok és malter nélkül.
Egy negyszögméter tehát kerül körülbelül 1 korona 50 fillérbe, a eserepező 

munkával együtt, de persze szállítási díj nélkül.
Egy négyszögméter területen lő',.. drb fekszik, de töréssel, faragással 18—19 

darabot kell számítani.
4 léczezés 30 cm. távolságban eszközlendö.
Egy waggonnak a vasúti szállítási dija 48 korona Nagymihályig.
Egy waggonba körülbelül 5400 darab rakható és a gerinczcserép.
.4 fazsindely ellenében való előnyeit szükségtelen feszegetni, de a bádog el

lenében azzal az előnynyel bir. hogy nem veszi fel oly hirtelen a meleget, ügy. hogy 
a bátogtetönek a padját semmire sem lehet felhasználni és a lakóhelyiségek is kiáll- 
hatatlan melegek nyáron, nemkülönben hidegebbek télen. Amellett a bádog sokkal 
drágább — a fekete bádog gyakori festés költségeiről nem is szólva és javítása 
bonyolódott műtét.

Tűzbiztonság tekintetében a bádogot, mely hirtelen átmelegedik, a cserép felül
múlja. — 4 tapasztalat bizonyítja, hogy amely helyiségben ez a hornyos cserép egy
szer alkalmazásba került, onnan a fazsindely s bádog teljesen ki van szorítva.

4 gerinczcserépnek darabja 30 fillér, egy folyóméterre kell 3 darab.
Az üvegcserép bádogablak helyébe 2 kor. 50 fillér.
Nagyon kérem az intelligensebb t. ez. közönséget, különösen faluban a tisz

telendő urat, tanító, bíró és jegyző urakat, világosítanák fel a szegényebb gazdákat 
saját érdekűkben, hogy a cserép nem nehéz, elbírja minden fal kivétel nélkül és al
kalmazásával nem áll elő az a gyakori eset, hogy tűzvésznél a fél falu pár óra alatt 
martaléka lesz a lángnak.

Képviselők, viszontelárusitók kerestetnek fakereskedök, épitési-vállalkozók, vagy 
építőmesterek személyében.

i
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Vasúti menetrend.
— érvénjjes 1906. október 1-töl. —

Indul Nagymihályból:
Budapest felé

Heggel
Délután
Este

Kassa
Heggel
Este

5 óra 34 perez.
2 óra 57 perez, 
ti óra 03 perez.

felé
5 óra 34 perez.
6 óra 03 perez.

Mezö-Laborcz felé
Délelőtt 9 óra 10 perez.
Délután 2 óra 50 perez.
Este 10 óra 06 perez.

Érkezik Nagymihályba :
Budapest és Kassa felöl

Délelőtt 9 óra 11 perez.
Délután 2 óra 45 perez.
Idi-’l 10 óra 01 perez.

Mező-Laborcz felől
Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 58 perez.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer —

- puha padló számára.

Keil-féle viaszkenöcs kemény padló számára.
Keil-féle fehér ..Glasur- fénymáz 90 fillér.
Keil-fele arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-felp szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

GtIuTÍTCIK: IvtCóZS czégnél
Nagymihályon. ■

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pediá a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

•••••••••••••••••••••<
A gyászeset megtörténté
vel, a hozzátartozók bármi 
módon tett értesítésére, vi- • 
dékre is a lehető legrövi- ! 
debh idő alatt az intézet j 
meghízottja tiszteletét te- ’ 
endi a rendelmény átvé- ' 
tele végett és gondoskodik ' 
annak pontos kiviteléről. t 

••••••••••••••••••••<

Fakopoesők 1 fettől k< zttee feljebb, é eezkoporsőkat gyermekeknek 7 feltől feljebb, nagynak 
' egy öl nagyságban liií fettől egész áOO fetig. ■

s szurok-fák- $ !1
Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival es saját testőrökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 
TTTTTTTT rendelménvné! is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik. TZZTmm

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.
Sürgönycziin: Temetkezési "Vállalat XTag-jrmilaáljr.
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Nyuiu. Landesinau B. könyvnyomdájában.


