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Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

1ZEGTELE1T loC I XT ZD EZ XT CStTTÖETÖKÖ XT.
SZERKESZTŐSÉG:

H.>*» * lap nzallami ré»xét illeti minden 
kfixlemény intézendő :

Kossuth Lajos-utcza 34. szám.

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

Egye« eaám ara 20 fit.

Kéiiratok nem adatnak vissza. 
Eérmmtetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii

kiadóhivatal:
Hova as olőtiaetóaek. hirdetési és nyílttól 

dijak küldendők : 
Landesman B könyvnyomdája.

Két haza.
A kivándorlás, amelyről már örömmel 

jelentették, hogy csökkenőben van. most 
hogy a nyári munka véget ért, s a népet 
a hideg tél meddő tétlenséggel fenyegeti, 
megint uj erőre kapott. A kivándorlás ide- . 
iglenes csökkenését tndvalevően az okozta, 
hogy Amerikában krach ütött ki, számos 
gyár s bánya beszüntette, illetve redukálta 
üzemét. A yankeek dús országa azonban 
mihamar kihozta a gazdasági válságot, ma 
már ismét nagy lendületet vett az amerikai i 
gyár- és bányaipír, megint szükség van , 
magyar munkásokra. Egy nagy amerikai [ 
bányavállalat a minap határozta el, hogy 
uj bányákat helyez üzembe s e célra öt- í 
ezer magyar munkást szerződtet.

Megindul tehát újra Amerikában a 
munka és megindul újra a kivándorlás. A 
Cuspand Line hajói hetek óta bőséges szál- 
litmánynyal indulnak Fiúméból.

Itt van szeptember, amely hónapban 
útra kél a vándormadár, hogy melegebb 
hazát keressen. A mi drága véreink is útra 
kelnek, be sem várva, hogy mikor száll el 
messze a vándormadár, hogy vele együtt 
elinduljanak. A vándormadarat szárnyai 
viszik inessze-messze más világba, ahol vi
rág illatozik a völgyben, a hegyekről cso
bogva rohan le a patak s a fa zöld lomb
jával enyeleg a lágy szellő akkor is, ami
kor nálunk a tél fagya borul a természetre. 
A mi véreinket zakatoló gépek és az óceán 
hullámaival dacoló hajószörnyetegek viszik 
inessze-messze világokba.

T A R C Z A.

Egyesítve.
Lázasan, nyugtalan álmából felriadva, této

ván körülnéz, a halovány szép asszony. Majd szi
véhez kapva hangosan felzokog : Ah nem li-
dérc nyomás, gonosz alom, mi gyötri; hanem va
lóság, kegyetlenül kétségbeejtő valóság. Ott fek
szik álmainak hőse, üdvének megvalósítója, bol
dogsága mindene — holtan felravatalozva a 
szalonban . .

Nem tudja, nem értheti meg a csapás sú
lyát, nem tudja elképzelni, hogy két szerető szi
vet egymástól elválasszon a halál. Milyen tündér
szép is volt az élet vele ! Örök tavasz rózsanyilás 
volt az a három esztendős hitvesi élet. És most 
mi lesz ?

Égő szemekkel meredten a messzeségbe bá
mulva, elgondolni próbálja a végtelen szenvedé
sek Golgotháját.

Holtfáradtan felkel végre csipkés nyoszolyá- 
ból elmúlt boldogságának édesen meghitt fészké
ből. Majdnem sikoltva ölti magára a szobaleány
tól gondosan odakészitett gyászpongyolát, alig 
tudja bekapcsolni olyan fuldokló zokogás fogja el 
ismét a múlt boldogságának édes remin isentiaira. 
Zokogva menekül hálószobájából, belép férje szo

Az uj világban, vagy akik csak men
nek oda, gyászosan tévednek, keservesen 
csalódnak. A jobb a boldogabb haza he
lyett sokan halálukat lelik valamely gyár 
gépeinek kerekei közt, vagy sírjukat, va
lamely bánya fenekén. De nekik az mind
egy: ők csak mennek és újra többen és ' 
többen mennek az uj világ felé, a csengő , 
dollárok honába. Mert a halálfélelemnél is 
erősebb a vágy. Az ember pedig arra vá
gyik, hogy mindig boldogabb és elégedet
tebb legyen. A mi véreink pedig nem bol
dogok, nem elégedettek saját hónukban, 
azért vágyunk egy jobb után.

Hajdan igy szólt a magyar költő a 
gólyához :

.Boldog vagy gólyamadár.
Mert két hazát adott végzeted! 
Nekünk csak egy volt 
És az is elveszett....!"

Akkor bizony még nem igen gondol
hatott arra, hogy eljön az az idő, amikor 
a magyarnak is lesz két hazája. És hogy 
a nép a szép magyar haza rónáiról el fog 
vándorolni, mint ősszel a gólyamadár. A 
költő egykor irigyelte a gólyamadárt, hogy 
két hazája van, most már nekünk is van 
két hazánk ; de bizony ez nem boldogság! 
Akinek két hazája van, az úgy van vele, 
mintha egy sem volna. Egyikben sincs 
maradása, hanem vándorol egyikből a má
sikba.

A sok vasút és hajó alig képes szál
lítani őket, oly sokan mennek el kárára a 
magyar földnek. Mert kik mennek? A 
munkabíró nép, az izmos karok, melyek

bájába, ott ült abban a karosszekben, a félig víz
zel telt pohár, a megkezdett czikk, az óra is oly 
egyhangú tik-takkal ketyeg mind úgy fest mintha 
csak pillanatokra távozott volna a megboldogult. 
Most vége mindennek ölökre, sírba száll minden 
tehetségével, jóságával és őt boldogító szerelmé
vel.

A mint forró könyzáporral íróasztalára bo
rul a vigasztalhatatlan fiatal özvegy, bánatosan 
súgja.

— Oh van e nagyobb fájdalom, érhetne e 
még nagyobb bánat halálodnál én mindenek fe
lett szeretett üdvösségem ? Te a híres művész, ki 
a csodálat és szeretet központja voltál, ki válogat
hattál volna a legtökéletesebbek között, engem 
boldogítottál eszményi szereteteddel, oh légy ál
dott érte, soha, soha sem feledlek, örökké szeretni 
és gyászolni foglak!

Könyázott pillantása egy levélre esett, mely 
ott feküdt felbontatlanul férjének címezve, annak 
kéziratai között. Kusza női kéz vonások. Remegve 
nyúl utána, félig öntudatlanul gépiesen tépi fel a 
borítékot és mereven bámul a hetükre, sorokra :

Drága Mindenem !
Mert hiszem az vagy, az maradsz örökre, a 

mi szerelmünk forróbb állandóbb minden földi 
frigynél. Te az enyém vagy, miként én a tied, 
minden csókod engem illet minden ölelésedet én 
bírom, testileg oldatodon el a másik, de lelkileg 
te mégis csak az enyém vagy, egyedül igazán.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.

kincseket érnek, hs mennek, hogy gazda
gítsanak egy más világrészt, egy idegen 
országot és népet. Olyan országot, ahol 
gúnynak, megvetésnek, meggyalázásnak 
vannak kitéve a benszülöttek részéről, kik 
azt hiszik, hogy az a föld az övék s egye
dül csak az övék. Hejh ! ha ezeknek a tá
vozó karoknak aranyat, kincset érő mun
kája a mi hazánk javára fordittatnék, mily 
boldognak, mily nagynak kellene lennie 
ennek a hazának! De hát miért nincs igy ? 
Sok, sok oka van annak! Ne kutassuk 
őket, mert csak fájdalmat okoznak !

A kereskedők és a végrehajtási novella. 
A legnagyobb dicsérettel kell szótanunk a részlet
fizetésre elárusítók budapesti ad hoc egyesületé
nek azon elhatározásáról, mely szerint adósaik
kal szemben a végrehajtási novella 30. §-a által 
nekik biztosított sovány kedvezményt nem veszik 
igénybe, illetve a járásbíróságoknál adósaik egyi
két sem jelentik be abból a célból, hogy velük 
szemben a régi végrehajtási törvényt alkalmazhas
sák. Ugyanígy határoztak a budapesti óra- és ék
szerkereskedők is és úgy vagyunk informálva, 
hogy más szakmabeli kereskedők úgy Budapes
ten, mint vidéken — szintén nem állítják pel
lengére adósaikat. Le a kalappal, ezek előtt a de
rék magyar kereskedők előtt! Hány méltatlan vád 
hangzott el kereskedelemellenes körökből keres
kedőink ellen, hányán és hányszor igyekeztek gyak
ran épp azok önzés, kiszipolyozás, sőt csalás vád
jával befeketíteni a kereskedőket, akik fülig adó
sok a fűszeresnek, a szabónak, a cipésznek és a 
nemkereskedőknek köreiből ritkán hallatszott egy- 
egy hang a méltánytalanul megvádoltak védel
mére. Most azonban végre talán a vakságban és 
sötétségben sínylődök is elhiszik, hogy a magyar 
kereskedőnek van szive, van lelke és van különö
sen tisztességérzete. Ime, a kormány és a törvény-

Beteg vagy szivem ? Oh mint fáj, ha te 
szenvedsz, mint enyhíteném fájdalmaidat, mily 
boldoggá tenne, ha közelcdben lehetnék, de ah 
én csak gondolatban, szivem minden érted égő 
vágyával szállhatok hozzád, a valóságban ő áll 
ágyad előtt, kit a sors balvégzete közénk vetett. 
Ne panaszkép vedd ezt tőlem, ki üdvösségem 
vagy, hiszen én magam voltam, ki lemondtam ró
lad, ! i rábeszélt, hogy legyen erőd lemondani ró
lam. és elvenni őt, ki téged őrülten szeret és ki 
aranyaival egyengeti a fenomenális művész útjait, 
eljuttatván őt a siker zenitjéhez. Te sokáig küz
dőnél, vonakodtál ez ösvényre lépéstől. Lemond
tam rólad, drágám, sajgó szívvel átengedtelek neki, 
ki aranyaival széppé kellemessé tette létedet, mire 
én szegénységben sohasem lettem volna képes.

Évek múltak, én változatlanul szerettelek, 
báí elkerültem a veled való találkozást, ébren is 
rólad álmodtam !

Most hogy betegséged hírét veszem, nem 
állhatok többé ellent a vágynak, hogy hozzád ne 
szóljak. Csak simitgathatnám lázban égő homlo
kodat, csak egyszer pillanthatnék szemeidbe és 
akkor elmúlnék oly szívesen, éltemmel megváltva 
téged, ki az enyém vagy mindörökre !

A fiatal özvegy szoborként áll a levéllel ke
zében, nem tudja megérteni tartalmát, majd fel
kiált vad fájdalommal: Ah, hát van még na
gyobb fájdalom, a halálodnál is I 



hozás a kisemberek védelmének hazug ürügye 
alatt egy szerencsétlen törvény alkotásával egy
szerre tömérdek kereskedőt és iparost megfoszt a 
kielégitési alaptól és csak egyesek erélyes felszó
lalására engedi meg, nagy kegyesen a tárgyalás 
utolsó napján, hogy mindazok, akik lejárt követe
léseiket 30 nap alatt bejelentik, a régi végrehaj
tási törvény alapján vezethetnek végrehajtást adó
saik ellen. Azt nem gondolta meg sem a minisz
ter. sem a törvényhozás, hogy ez a módozat épp 
a megvédeni szándékolt kisembernek szegi nya
kát. mert nemcsak hogy jóhiszemű adósokat pel
lengére állit, hanem a hitelezőket egyenesen arra 
kényszeríti, hogy — minden kímélet megtagadá
sával — adósaikat nyakrafőre pereljék és végre
hajtsák. Azt hitte mindenki, hogy a kereskedők 
és iparosok kapva-kapnak ehhez a mentő szal
maszálhoz ; hogy waggonszámra fognak a beje
lentések a járásbíróságokhoz beérkezni, a perek 
és végrehajtások száma megtiszereződik és sok
sok adóst tönkre fog tenni a hirtelen megroha- 
nás. A kincstár is jó bevételekre számított: a be
jelentések bélyegilleték-hozamát kerek 4 millióra 
taksálták és Wekerle vígan dörzsölte kezeit. És 
mit tettek a kereskedők és iparosok? Egyszerűen 
eldobták maguktól ezt a mentő eszközt: ők nem 
állítják adósaikat pellengére, nem fogják őket 
agyonfojtogatni, szóval nekik nem kell a 30. §.. 
melynek alkalmazása során annyi sérelem és átok 
fakadna. Aki becsületes ember az bejelentés nél
kül is megfizeti bolti tartozását, aki nem becsüle
tes, l.add fusson, de a magyar kereskedő követe
léseinek biztosítása végett nem nyúl piszkos esz
közhöz, még ha azt a törvény részére engedé
lyezte is. Le a kalappal uraim a magyar kereske
dők előtt!

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 lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

VEGYES HÍREK
Uj polg. Isk. tanárok. A nagymihályi 

polgári iskolához a nyelv- s történettudományi 
szakcsoportra Mittl Ferencz polg. isk., a mennyi- 
ségtani szakcsoportra Hörömpó János polg. isk. s 
a rajztanári állásra Gremsperger Ernő középisk. 
tanárok választattak meg. — Az eltávozott három 
tanár közül Haller György a budapesti II. kér.

Elvesztettelek, sohasem bírtalak, mert hisz 
ó diadalmasan írja, hogy az övé voltál, az övé 
maradsz mindörökre !

De az lehetetlen, te nem ámítottál, te nem 
csalhattál meg. az a paradicsom, melyet nekem 
nyújtottál boldogító szerelmeddel nem lehet ha
zugság ? L'gy-e ncin édes ?

Te szerettél, te enyém voltál, csak is az

() hazudik, ezt a levelet csak botor képze
lődés irta; te nem szóltál hozzá soha szerelem
ről. hisz »e mondtad, hogy a szived csak az 
enyém, kizárólag az enyém — az enyém egye-

Vad fájdalmában átrohan a szalonba, kezé
ben a levelet lobogtatva ráveti magát férje holt
testére. könyörög imádkozik neki, hogy szabadítsa 
meg a kétségek gyötrelmeitől, majd felkiált kín
jában a halott némaságán, felkapja a holt ember 
fejét, hevesen csókolja, rázza, majd vadít Irákiált: 
— Szólj hát! .Mondd, hogy hazugság ez a levél, 
hogy szerettél, nem csaltál meg soha!

A halott némasága őrületbe ragadja az asz- 
szonyt, mint hevesebben öleli magához a hullát, 
mig koporsóitól le nem rántja magával a földre, 
az égő gyertyák egy pillanat alatt lángra lóban- 
toltak mindent. - Mire behatottak a szerencsét
len asszony megmentésére, már csak két megsze- 
nesedett holttestre akadtak.

K. A 

főgymnasiumhoz neveztetett ki. Elfér Dávid a 
debreceni polg. iskolához választatott meg s lr- 
tzing Ferencz tovább folytatja zenei tanulmányait.

Erzsébet királyné emlékezete. Ma van 
tiz éve, hogy az olasz Luchini tőrét Erzsébet ki
rályné szivébe döfte. A tízéves forduló újra em
lékezetünkbe idézi azt a szomorú napot és az 
emlékezés hatása alatt fájdalmunk megújul, újra 
érezzük azt a mélységes gyászt, mely akkor lel
künket átjárta. A megboldogult királyné egész 
életén át őszinte ragaszkodást és szeretetet tanú
sított a magyar nemzet iránt s ezen ragaszkodás
nak érzését a síron túl tartó szeretettel és hálával 
viszonozza a magyar nemzet, midőn a szomorú 
évforduló alkalmából kegyeletes gyászistenitiszte- 
lettel áldoz a megdicsőült királyné örök emléké
nek. Városunkban is volt ily gyászistentisztelet a 
róm. kath. templomban, a hol Oppitz plébános 
misét celebrált, a melyen a hatóságok tagjai s az 
áll. elemi, valamint a polgári iskola tanulóságai 
tanitóikkal voltak jelen. Az. izr. templomban szin
tén volt gyászistentisztelet. A kántor zsoltárokat 
énekelt s a szokásos imát mondotta el a nagy 
asszony lelki üdvéért. Itt az iskolák izr. vallásu 
tanulósága volt jelen. A középületeken gyászlobogó 
lenget.

A bíróság köréből. Bereznay János kir. 
járásbiró, a nagymihályi kir. járásbíróság vezetője 
szabadságáról e napokban visszaérkezett és át
vette a bíróság vezetését.

Uj állomási főnök. Fail Artliur ni. kir. 
államvasuti füellenőr, a nagymihályi vasúti állo
más nyugalomba vonult főnöke e napokban adta 
át az állomás vezetését az ide kinevezett Lang- 
hammer Ferencz m. kir. államv asuti ellenőr, a 
füleki állomás volt főnökének.

Vármegyei közgyűlés. Zemplénvárme- 
gye törvény hatósági bizottsága f. hó 24-én tartja 
rendes őszi közgyűlését.

Birtokvásárlás A szalóki gazdák legelő j 
céljára Gróf Lónyay Gábor szalóki birtokából egy , 
nagy obb területet örök áron megszereztek. Ugyan
ezen birtokból szalóki és hegyi földmivesek mint
egy 40 holdat kisebb-nagyobb parcellákban szin
tén vettek.

BÚCSÚ. A városunkban e hó 8-án meg
tartott búcsúra a rom. kath. hívek közül a messze 
vidékről is sokan jöttek el és részt vettek az áj- 
tatosságokban. Az egész napon át nagy élénkség 
uralkodott a városban és bár a csendőrség, mint 
ilyen alkalomkor szokás, készenlétben volt, közbe
lépésre szükség sehol sem forgott fenn.

Járvány Varannón. Arról értesülünk, 
hogy Varannón a vörhenybeteg gyermekek száma 
ijesztő módon szaporodik. A hatóságok erélyes in
tézkedéseket tettek a betegség továbbterjedésének 
megakadályozására és e célból az elemi iskolában 
az előadások meg sem kezdődtek-

Birtok parcellázás. A sárosremetei Sté- 
pan-féle birtok, mely 1000 hold terjedelmű és 
Sárosremete, Sárosrőcse és Sárosmező falvakban 
terül el, parcellázás alá kerül. A tulajdonosok 
Semsey Béla körjegyzőt és Herskovits Dávid föld
birtokost bizták meg az eladással. A birtokra a 
szomszédos községek lakói tartanak igényt.

Iroda áthelyezés. Preusz Miklós dr. 
nagymihályi ügyvéd irodáját e napokban Buda
pestre helyezi át. Preusz dr. távozásává! varosunk 
társadalma s az ügyvédi kar egy rokonszenves és 
közkedvelt tagot vészit.

Helyreigazítás. Lapunk múlt heti szá 
mának a püspöki fogadtatásra vonatkozó referá- 
dájába Walkovszky Béla közs. biró beszédébe a 
szedő hibájából egy sajnálatos hiba csúszott be. 
Ugyanis a szónok azon szavai, hogy „azon 
kell törekednie," valósággal igy hangzottak el „arra 
kell törekednie", a mely hibát a szedő ezennel 
helyreigazitja.

A nagymihályi sörgyár és a pénzftgyőri 
biztos. Illetékes oldalról felkérettünk a következők 
közlésere : Dulovics Kálmán, nagymihályi pénz
ügyőri biztos ellen a nagymihályi sörgyár hatóság 
előtti rágalmazás miatt bűnvádi feljelentést tett, 
melyben nemrégiben a sát oraljaujhelyi kir. tör
vényszék mint felebbviteli bíróság mondott ítéle
tet. Ezzel kapcsolatban a Sátoraljaújhelyben meg
jelenő „Zemplénében „Felmentő ítélet" cim alatt 
egy a tényeknek meg nem felelő s tendencziózus- 

nak látszó közlemény jelent meg, mely közlemény 
ugy igyekszik feltüntetni a dolgot, mintha az első 
bíróság is felmentő Ítéletet hozott volna. Ezzel 
szemben a tény az, hogy az elsőfokban Ítélkezett 
nagymihályi kir. járásbíróság kétrendbeli rágalma
zás vétségében Dulovics pénzügyőri biztost igenis 
bűnösnek mondta ki s ezért az enyhítő 92. §. al
kalmazásával 50—50 kor. pénzbüntetésre Ítélte. 
A kir. törvényszék mint felebbviteli bíróság ezen 
ítéletet megváltoztatta s azon indokolással, hogy 
beigazoltnak látja, miszerint a pénzügyőri biztos
sal szemben a gyárvezető és egy másik a sörgyár 
hoz nem is tartozó uriembet állítólag sértő mó
don viselkedett, Dulovics biztost a terhére rótt vád 
és következményeinek terhe alól felmentette. Hogy 
pedig ezen bűnvádi ügy folyamatba tétele nem 
volt a sörgyár részéről alapnélküli, mutatja az, 
hogy a pénzügyül i biztost felettes hatósága óva 
intette a jelen feljelentés alapját képezett s ő általa 
a sörgyár ellen irányított feljelentés megtételétől, 
nyilván azért, mert azt a felettes hatóság alapta
lannak találta. Ez a helyes tényállás.

Temetés. Pál Gusztáv bánóczi földbir
tokost, a ki öngyilkosság által vált meg az élet
től, f. hó 6-án vasárnap délután temették el 
a helybeli közkórház udvaráról. A temetési szer
tartást — melyen az elhunyt felesége, anyósa és 
gyermekei, valamint tisztelői is résztvettek — Hutka 
József, bánóczi ref. esperes-lelkész végezte, meg
hatóan és szép szavakkal búcsúztatva el a halot
tat. A búcsúztató után kivitték a koporsót a hely
beli temetőbe, a hol az életuntat örök nyuga
lomra helyezték.

Őskori lelet Lazsnyánban. A nagyza- 
lacska-hanajnai mezőgazdasági major alatt, mint 
bennünket értesítenek Egreczky Mihály ura
dalmi intéző e napokban érdekes őskori leletre 
akadt. A jelzett területen ugyanis ásatások foly
nak most, melyeket Visegrády sátoraljaújhelyi 
piarista tanár és archaeologus végeztet. E napok
ban aztán Egreczky Mihály a jelzett területen 3 
cserép edényt és több emberi csontvázra akadt. 
Valószínűnek látszik, hogy az emberi. csontváz 
még az őskorszakból származik. Az őskori lelet 
az egykori úgynevezett Blata mocsár — most nagy 
kiterjedésű rét — fekete agyagjában feküdt, a fel
színtől 60—70 méternyire. Az ásatást folytatni 
fogják, mivel a várható eredmények újabb adato
kat fognak szolgáltatni hazánk őskori települési 
viszonyainak a megismeréséhez s ahhoz, hogy a 
Vihorlát alján is laktak ősemberek.

Pályázat alorvos! állásra. Dókus Gyula 
alispán a nagymihályi közkórháznál megüresedett 
alorvosi állásra, mely 1200 korona fizetés és tel
jes ellátással van javadalmazva. — pályázatot irt 
ki. A pályázati kérvények a vármegye főispánjához 
címezve az alispáni hivatalban f. hó 20-áig adan 
dók be.

— Fáik Miksa halála. A régi szabadelvű
párt egyik oszlopos tagja, a ki ugy törvényhozói, 
mint különösen a „Pester Lloydsban kifejtett 
publicisztikai működésével évek hosszú során át 
előkelő szerepet vitt a magyar közéletben: Fáik 
Miksa, a magyar hírlapírói kar nesztora f. hó 
10-én Budapesten 80 éves korában elhunyt. Az 
elhunyt, a ki Schmerling alatt magyar érzelületé- 
ért fogságot is szenvedett, boldogult Erzsébet ki
rálynénk magyar nyelvoktatója volt s éppen a 
királyné halálának évfordulóján dobbant utolsót 
a szive.

Egy darabont főispán házassága. Élénk 
emlékezetében van még mindenkinek az úgyne
vezett darabont korszak, midőn vármegyénk alis
páni székében Kis Pál uram akadékoskodott, a ki 
a többek között arról volt nevezetes, hogy „kis 
ruháját maga mosta, mosta," főispánnak pedig a 
boldogult Kristóffy örgróf Pallavicini Alfrédot, 
egy egyébként szimpatikus, fiatal mágnást nevez
tetett ki, a ki testőrtiszt volt s a kiről később 
kiderült, hogy azért vállalta a főispánságot, mert 
megyei mértékadó körökben biztosították arról, 
hogy az installációján a tisztviselők jelen lesznek. 
A tisztviselők azonban nem jelentek meg s egye
dül a hírhedtté vált Wollmán Kázmér volt ott. 
Az örgróf eme csalódása után rövidesen le is 
mondott állásáról s visszatért ő felsége ni. kir. 
testőrségéhez, a hol most főhadnagyi rangban 
szolgál s a hol bizonyára inkább érvényesítheti 
tehetségét mint az újhelyi megyeházán. Mindezt



most azért teszszük szóvá, mert a volt főispán 
báró Nopcsa Ilonával, báró Nopcsa Elek cs. és 
kir. kamarás és a főrendiház örökös tagja és neje 
leányával e hó folyamán házasságra lép. Kivált
juk neki, hogy a házasságában lelje meg azt a 
boldogságot, a mit vármegyénk föispáni székében 
megtalálnia nem sikerült.

Mizériák a vasúton. Panaszos levelet 
kaptunk, hogy a Sátoraljaújhelyből Mezőlaborcra 
és innen vissza közlekedő 1793. számú személy
vonat egyik kocsijának ajtói nem zárulnak, abla
kai pedig minden megerőltetés dacára ki nem 
nyithatók. Miután a közönség jogosan követelheti 
ezen hiányok megszüntetését, felhívjuk erre a m. 
á. v. miskolczi üzletvezetőségének figyelmét.

— Pesti Hirlap. A legelterjedtebb politikai 
napilap a Pesti Hirlap, amelyről tehát joggal 
mondhatni el, hogy legkedvesebb lapja a közön* 
ségnek. Három évtized óta hirdeti a szinmagyar 
radikális nemzeti politikát, teljesen függetlenül pár
toktól és kormányoktól. Nagy elterjedését első sor
ban ennek köszönheti. De ezenfelül annak is, hogy 
mint a legnagyobb magyar napilap oly változatos 
tartalommal jelenik meg naponként, amely magá
ban alkalmas a magyar közönség fokozottabb ér
deklődésének felkeltésére. Aki egész éven át elő
fizetője a lapnak, ha csak negyedévenkint vagy 
havonkint fizet is elő, számot tarthat a Pesti 
Hirlap nagy képes naptárára (karácsonyi ajándé
kul) és kedvezményes áron rendelheti meg a Di
vat-Szalon cinüi kitűnő divatlapot. A Pesti Hirlap 
előfizetési ára negyedévre 7 korona, 2 hóra 4 ko
rona S() fillér, egy hóra 2 korona 40 fillér. A 
Divat-Szalonnal együtt negyedévre 9 korona. A 
kiadóhivatal cime : Budapest, \ .. Váci-körut 78.

Naponta friss vaj és befőtt gyümölcs 
kapható Gyurótsik Testvéreknél Sulyovszky-u.

4 koronát takarít meg mindenki, aki öl- 
1LJ tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 
Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Falai.-.. McarkaRZ.10 Dr. Kállai József.
Kiadóhivatal! Lalidat Jozaef.

Hirdetések.
Az uj végrehajtási novella élet

beléptetése folytán szükséges 

bejelentés ü 
és értesítési 

nyomtatványok haphatók

LANDESMAN 0.
£ könyvkereskedésében Nagymihályon. £

Aki valódi angol szövetből 

jő és olcsó öltönyt 
viselni akar, szíveskedjék újonnan 
berendezett gyapjuáru-raktáramat 
megtekinteni.

Tisztelettel

feldmann I- Dávid
Nagymihály, Kossuth Lajos-utca 28. szám.

Eladó széna.
özv. Traply Lajosnénál Uj- 

házon (Bánócz mellett) egv bog
lya széna s egy boglya szalma 
eladó.

Mezőgazdák figyelmébe!
Ovadékképes egyén hajlandó volna naponta

200 liter tejet 
Nagymiháiyban elárusitás végett átvenni. 
Felkéretnek ennélfogva azon t. mezőgazdák 
és földbirtokosok, kik ezen quantum tejet 
szállítani hajlandók volnának, hogy szán
dékukat e lap kiadóhivatalával közölni szí
veskedjenek, a hol is a hirdető cime meg
tudható.

ELADÓ HÁZ.
A Kossuth Lajos-utcán a járásbíróság

gal szemben álló ház 2 udvarral s szép 
szóllő s gyümölcsös kerttel eladó. Az utczai 
szélesség 25‘/» méter, az udvar és kert 
hossza 57.15 méter. Ezen belhely igen al
kalmas beépítésre, akár befelé a kertben, 
akár az egyik udvar beépíthető, sőt az. igen 
erős s vastag falakkal bité) épület emeletre 
emelhető, mely esetben mindkét udvar be
építhető. Feltételek megtudhatók Remenár 
Adolfnál Nagymiháiyban.

Értesítés.
Mély tisztelettel vau szerencsém értesíteni a 

n. é. hölgyközönséget, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet
Ungvárról Nagymihályba, a Kossuth Lajos-utca 
26. sz. alatt lévő Tischler féle házba helyeztem 
át, a melyben francia és angol szabású toiletteket 
a legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

Főtörekvésem leend t. pártfogóim bizalmát 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn a n. é. 
hölgyközönség szives pártfogását kérem, vagyok 
kiváló tisztelettel

R. Josefovíts Boris.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló szer ■
— .......... — puha padló számára
Keil-féie viaszkenocs kemény padló szamara 
Keil-fele fehér ..GLASUR' fénymáz 90 fillér. 
Keil fele arany-fénymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-féle szalmakalap-festek minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon.

Az „ÜSTÖKÖS“1
• a legjobb magyar viczlap. £

x llclenkint 20 oldal, színes képek. x 
x Előfizetés:félévre (jul dec) 6 kor « 
0 » negyedévre (jul okt) 3 kor x
X A ki a félévi előfizetést most x 
O beküldi ingyen kapja az 1907. évi B 
X teljes bekötött évfolyamot. (700 oldal g 
x vicc, kép, stb.)
| UtalvAnycim: üstökös, Budapest V.,Szabdast II- |

MIELŐTT
személy-, jelzálog- vagy építési

KÖLCSÖN
iránt intézkednék

• kérjen díjtalanul prospestust. £

MELLER L. EGYED
BUDAPEST., IX., Lónyal-utcza 7.

Telefon-lnterurban 46- 31.

ELADÓ HÁZ.
A Szladek József-utcábau levő két tel

ken épült Dinda György-féle ház szabad 
kézből azonnal eladó. Bővebb felvilágosí
tást nyújt Kozma András Nagymihály 
Malom-utcza. =

Friedman Simonná
* okleveles szülésznő 4 
lakását a Kossuth Lajos-utca 22. szám 
alatt lévő Goldstein-féle házba helyezte át.

BARACZKC )T. ringlót, szilvát, almát, 
dinnyét és másféle gyümölcsöt, : : : 

ugorkát. zöld babot, paradicsomot, zöld 
kukoricát, gyökeret, répát stb. zöldséget 

nagyban és kicsinyben olcsón szállít 
GYÜMÖLCS és ZÖLDSÉG KIVITEL EGER 

Postafiók II. Tessék árjegyzéket kérni.

2Oo( 0 árengedmény!
Daczára a porcellán és üvegáruk foly

tonos áremelkedésének ajánlom a mig a 
készlet tart 20" u árengedménynyel gazda
gon felszerelt raktáramat mindennemű 
kávé-, likőr-, sör- és evő- 
2-... készletekben. 
alpacca- « nikkel-árukban, 

asztali- es függő-lámpákban, 
majolika fali-diszekben 
és teljes konyhafelszerelésekben. 

GOLDSTEIN ADOLF
üveg-, porcellán- es diszmüáru-üzlete Nagymihály.

Takarékpénztár minden családban.

.Takarékkossagra 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 összegyüjthetök, hogy azok aztan Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s igy 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágositással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.
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Nagykikindai gyártmány.
Bohn-féle szab, biztonsági át

fedőcserép 272. szám.

BOHN M. es TÁRSAI
---------------- NAGYKIKINOA és ZSOMBOLYA. ----------------

Legtégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon

a BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK
NAGYKIKINDÁN é> ZSOMBOLYÁN.

Alapittatott 1864. 0 Legelőkelőbb referenciák. £ Alapittatott 1864.

50 millió évi gyártás
’a cs. és kir. szab. íBohn-féle biztonsági átfedő cserepekből. 

VASOXYD természetes vörös színben vagy kátrányozva.
Zsombolyai gyártmány,

Szab, biztonsági préselt átfedő cserép
253. szám.

. Bohn-féle szabadalmazott biztonsági átfedöcserepek.
• Legolcsóbb, legszebb tetőzet. =====Gyártmányok

Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmentve. •'Wu

yri Mii aWíTf'.sLTMB

ÍTERHVT
PALA

MAGYARORSZAGI KÖZPONT:

7 ETERNIT MÜVEK 
HATSCHEK LAJOS 

t BUDAPEST. ahdrássy-út33.
9 

rügler Lajos Nagymihály. 
állal úgy helyben, mint vidéken, mindennemű epülelek es temp
ók fedélzeteinek ETERNIT-palával való fedését, jutányos áron.

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvény társaság

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette es e czélból egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő: A belépni szándékozó 
kötelezi magát I koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, .miikor is az 1 ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt 1OHO koronára nő 
fel. ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha
lásznék. az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. I la azonban a dijak befizetését 15 év előtt beszüntetné, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20— (M) évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit is jegyezhet.

Antidon a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
meg, hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihágyi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

ÍEICHENBAUM EMANUELf
óra-, arany-, ezüst- és látszerészi cikkek gyári raktára

— NAGYMIHÁLY. —Nagy választék mindennemű óra, ékszer, 
arany- ■ ezüstnemüekben. -----
Inga . s sálon órák, aszali készletek, stb. 
Opitkai tárgyak : Látcsövek. Thermometer, 
Barométer, nickel, arany és ezüst foglalatú 
szemüvegek és csiptetök dioptiméter szerint.

GRAMOPHONOK !
évi jótállást vállalok. A nem 
tetsző árukért a pénzt azonnal 
Visszaküldöm. Az összes áruk 
a m. kir. éremhivatal által meg
vizsgálva, ennek pecsétjével el 
vannak látva. — Tört arany v. 
ezüst tárgyakat veszek vagy be
cserélek. - Vidéki megrendelések 
gyorsan es pontosan teljesittetnek. 
Gramophon- és óra-javitások a 
legrövidebb idő alatt jutányosán 
és pontosan eszközöltetnek. :

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Búdapo«t, Váoai«ltÖ£ut 03,

■Hal ■ UcJutinyoiibb ink mellitt ijlnltatoik:

egyéb gazdasági gépek.

Locomobil és gőz cséplőgépek,
Bialmakazalozők, Járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők.
tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáié- és aratógépok. 

BzénagyUjtők, boronák, sorvetőgépaí, Plánét Jr 
kapálók, szecskavágók, répavágék, kukoricáé* 

morzsolók, darálók,'őrlőmalmok, egyetemoa 
aczél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden

Hirdetések jutányosán felvétetnek e 
lap kiadóhivatalában. ZZZ

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


