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SZERKESZTŐSÉG:

h lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő :

Kossuth Lsjos-utoxa «4. ssam.

EI.ŐFIZETÉSI DtJ -. Kgésr évre B kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egye*  szám ára 2o fii.

Kéziratok nem adatnak viasza.
Bcrmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyílt-tér soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők : 
Landeiman B. könyvnyomdája.

Békét akarunk, dolgozni akarunk.
Harminchat esztendő óta nem volt 

olyan válságos helyzetben az ország, mint 
ebben az esztendőben, amikor a harc a 
nemzet ideális jussáért megbénított minden 
közgazdasági munkát és haladást. Valóban 
erősnek és megállapodottnak kell lennie 
ennek az országnak, hogy anyagi katasz
trófa nélkül tudta egész mostanáig az ide
ális jogokért a küzdelmet folytatni, mert 
ha gyengébbek lennénk, mint amilyenek 
vagyunk, bizony ismétlődött volna az 
1873-iki nagy krach.

S midőn örvendezünk afölött, hogy 
a gazdasági katasztrófa be nem következett, 
elszorul a szivünk, látván az óriási károkat, 
melyet a nemzetnek — bár jogos — rezisz
tenciája okozott. A hatalmas magyar állami 
hatalom, amely 18t>7 óta kezdeményezője 
istápolója volt, csaknem minden gazdasági 
és ipari intézményünknek, amely nélkül a 
mi gyenge, laza társadalmunk gazdasági 
tevékenységet alig tud kifejteni, — az állam 
mostoha ugarrá, terméketlen nemzővé vált 
ebben az esztendőben, nem nyújtott semmi 
segélyt iparnak és kereskedelemnek, nem 
kedvezményezett semmi hasznosat.

Mikor kezdetét vette a nemzeti rezisz
tencia, nagyszabású gnzdasági és társadalmi 
reformok küszöbén állott az ország.

Első sorban einlitendő ezek között a 
beruházási törvény, mely háromszáz millió

TARCZA.
A szegénység átka.

— A „Felaő-Zemplén1* eredeti tárcája. —

Szorgalmas, becsületes munkásember volt 
Szántó Mihály, munkatársai szerették, becsül
ték. Intelligenciájával teljesen kivált a többi 
közül. Korcsma, kártya sohasem kellett néki. 
Legjobban szeretett családja körében lenni. 
Boldog volt, mikor szeretettéi közt tölthette 
el az időt. Családja körében boldogság honolt. 
Egész nap vig nóta járta. Nótával ébredtek, 
nótával feküdtek, nóta vegyült a varrógép za
jába. Eelesége, nagyobbik leánya dolgozott, 
varrtak.

Az egyszerű, fenyőfa butoru lakásban 
nagyobb volt a megelégedés, mint a fénytől 
pazar lakosztályok lakóinál. A vasárnapot az 
apa két kisebb gyermekével szokta eltölteni.

A bú, a gond elkerülte otthonukat, szük
séget nem láttak. így élt a család . .

Egyszer aztán szomorú napra virradtak. 
A jó kedvet szomorúság, a nótát fájdalmas 
hallgatás váltotta fel. A mindig derült lelkű 
családapának arcát is a gond fekete árnya 
boriiá el. A sima, szép, magas homlokra a 
tépelődés nyomokat vésett.

Munkanélküli lelt. Az ipar terén pangás 
állott be. A munkásokat sorba bocsátották el. 
Így kerüli ő is azok közé, a kik reménytele
nül néznek a jövőbe. 

koronát szabadított fel az ipar és kereske
delem javára. Vasutak, iskolák, kórházak, 
bírósági épületek épültek volna, gazdasági 
intézmények létesültek volna, felsőbb isko
láink intenzív fejlesztésben részesültek volna 
ha a nemzet nem ébredt volna annak tuda
tára, hogy ideális jussainak megvédelmezé- 
sére és kivivására az idő elérkezett. így 
maradtak félben az epochális beruházások 
s ezért sülyedt a minimumra a vállalkozási 
kedv Magyarországon.

A tisztviselők fizetésemeléséről szóló 
törvény végrehajtása is abban maradt. A 
sok ezer tisztviselő, aki esztendők óta epedve 
várta a pillanatot, amely jogos kiváltságait 
valóra váltja s akik oly sok reményt főz
tek a fizetés rendezéshez, most a régi sze
génységben sínylődve csügedten vár és vár 
tovább is s keserűséggel van eltelve amiatt, 
hogy nekik kell megszenvedni azért, mert 
a nemzet a hatalomnak imponáló ellent- 
állásra szánta el magát. De kilátásuk van 
még arra is az állami tisztviselőknek, hogy 
— ha tovább tart az ex-lex s tovább is 
megtagadják az adófizetést — jön majd egy 
elseje, nem kapnak fizetést, üres lesz a 
kincstár. Ez. aztán valóban balkáni állapot 
lenne!

S abban maradtak mindama hasznos
nak és praktikusnak Ígérkező alkotások, 
melyeket a kereskedelmi, földmivelési és 
igazságügyi kormányok részben kilátásba

Husz hét múlt el és munkára kilátás nem 
volt. A sors is mintha örömet találna abban, 
hogy e család boldogságát zúzza össze. Mintha 
csak elvágták volna szerencséjük fonalát. 
Varrni való is teljesen megszűnt. A csekély 
kis ékszer az értékesebb holmival egvOtt zálogba 
vándorolt. Teljesen felbomlott a családi élet.

A nagyobbik leánynak szolgálni kellett 
menni, az anya nappal mosni járt, este pedig 
papiéból készült virágokat vitt korcsmáról- 
korcsmára árulni. Mindössze is kevés volt ez 
a kereset arra, hogy a család megéljen belőle. 

, A lakáspénzzel is már két negyedről vissza 
maradtak. A kenyér nap-nap után fogyott, a 
hajléktalanság rémitette őket.

Az áldott jólelkü családapa reményveszet
ten nézte a család tönkremenetelét. A házi 
perpatvar napirenden volt. Az asszony türel
metlen kezdett lenni. A nő sokszor a szenve
dély által elragadtatva kelt ki, férjét szemre
hányásokkal illette. Nem egyszer átkozta még 
azt a percet is, mikor először megismerő.

A kínos életet még jobban növelte a 
nagyobb fiúgyermek betegsége. Pénz és kenyér 
nélkül voltak teljesen, orvosra, gyógyszerre 
nem tellett. Lázas vergődése a kis beteg gyer
meknek pokol fűzként kínozta az anya fajda
lom teljes szivét. A másik gyermek esdeklő 
könyörgése úgy rohanta meg lelkét, mintha 
széttépni akarná. E kínos napok gyötrő per
ceiben az őrülés szélére űzte a k gyctleu sors 
mindannyiokat. 

helyeztek, részben i~'r papiroson meg is 
valósítottak.

Hát ez igy nem tarthat tovább.
Mit csinálunk a nemzeti vívmányokkal, 

ha azok miatt anyagilag tönkre megyünk? 
Rendet kell teremteni ebben az országban 
és ismét munkához kell látnunk. Mert a 
munka volt az, amelynek következtében ily 
szédületesen haladt az ország, nem pedig 
a közjogi ellentétek kiélesitése.

Kimondjuk őszintén: a nemzeti küz
delem nem járt eredménynyel. Követelésein
ket nem teljesítették, szavunkat meg nem 
hallgatták.

I te manapság már nemcsak a közjog
ból él meg az ország, hanem inkább pro
duktív munkából. Es ha olyan közjogunk 
van mint Angliának, társadalmi produktio 
munka nélkül el kell pusztulnia az ország
nak. Hogy dolgozhassunk és szerezhessünk, 
ez sokkal fontosabb elv, mint hogy közjogi 
gravanemeinkre rakosgassunk tlastromot.

Hontiasság és józan ész egyaránt azt 
parancsolják tehát, hogy ne álljunk útjában 
a tiszteséges békekötésnek és támogassuk az 
illetékes tényezőket abban, hogy az orszá
got a békés gazd isági fejlődés útjára te
reljék.

Nyomjuk el a szenvedelmeket és ke
ressük abban a haza üdvét, hogy az ország 
folytatja a produktív munkát.

Levél érkezett, melyben rövid sorok adják 
j tudtára a szülőknek, hogy lányukat a becsület 
: elvesztése űzte a halálba. Még csak koporsó

jára sem borulhattak, hogy ott zokogják ki 
fájdalmukat. Éjnek idején vitték ki eltemetni 
a kórházból, hogy még az Isten se lássa, mint 
viszik a megbecstelenitett hajadon).

A fájdalom egészen elfásitotta a szülők 
lelkét. A beteg gyermeknek is utolsók voltak 
napjai. Az apa fáradtan, megtörve tért haza a 
munkakeresésből. A legkisebb gyermek szalad 
a belépő apa felé:

— Apám, hoztál valamit?
— Mit, édes gyermekem?
— Azt mondtad, hogy reggel elmentél, 

hozni fogsz nekem és Pistának nagy — nagy 
darab fehér kenyeret

— Holnap hozok, gyermekem, ma nem 
voltam ott, hol a kenyeret osztogatják

— Miért nem mentél el kedves papa? 
En ugv elletném, a fejem pedig ugv fáj!. . .

— Csak te is meg ne betegedj kis fiam, 
mint a bátyád.

— A kis fiú jobban van? — szól felesé
géhez a férj.

Válasz helyett az asszony az ablak fele 
fordult, hideg egykedvűséggel. Szivében gyűlö
let ütött tanyát, kiűzve a szeretet érzetét. A 
nyomor, az éhes farkas, felfal mindent, sze
relmet, boldogságot és a lelki nyugalmat.

Szántó Mihálynak is oda van a boldog
sága, lclkinyugalma, leánya és a hűséges hit-
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VEGYES HÍREK.

— A bíróság köréből, Dr. Somossy Andor 
kir. ügyész tegnap városunkba érkezett a járás 
bírósági fogház megvizsgálása céljából. A kir. 
ügyész két napot fog itt tölteni s ez alatt a bün
tető ügykezelést is megvizsgálja.

— Kinevezés. Márkus Erzsébet tanítónő, 
aki az itteni állami elemi iskolánál nem foglalta 
el hülyét, a szolnoki állami elemi iskolához ki 
neveztetett tanítónővé.

— A főispán balesete. Örömmel értesü 
lünk, miszerint gróf Hadik Béla főispánunkat ért 
baleset nem fog komolyabb következményekkel 
járni. A főispán karját Dr. Chudovszky Móritz 
kórházunk főorvosa helyre illesztette s a betogség 
már javulóban van.

— Ax utcák jelzése. A képviselő testület 
határozata folytán a város utcái jelző táblákkal 
lesznek ellátva. A csinos alakú táblácskák elké 
szültek és azokat az egyes utcák sarkán el is 
helyezték már, ez alkalommal a házak is uj ház 
szám táblácskát nyernek.

— Áthelyezés. Dr. Csaplaki Lipót kés 
márki kir. járásbiró a s. a.-ujhelyi kir. törvény
székhez helyeztetett át.

— Az alső-kőrtvélyesi iskola, melyet 
a római katholikus egyház tart fenn, ez évben 120 
tanköteles gyermekkel bir, illetve annyian irat 
koztak be. A helyiségek azonban oly szűkök, 
hogy 40 tanulónál több nem látogathatja az isko 
lát s igy 80 tanköteles kireked az iskolából. Mi 
után az egyház az iskolaépületeket nagyobbitani 
nem hajlandó, indokolt az államosítás s reméljük, 
hogy derék tanfelügyelőnk Brrtyszászy Istvánnak 
figyelmét ezen iskola sem fogja kikerülni.

— A vízmüvek megvizsgálása, A föld 
mivelésügyi m. kir. minisztérium egy bizottsága, 
melyben Ssukolay Emil kir. muszaki tanácsos is 
részt vett, az elmúlt héten vidékünk összes víz
müveit vizsgálta meg. A bizottság városunkban is 
járt és a Laboré part védgátjait is megtekintette.

— A közigazgatási bizottság, f. é. 
november hó 9-én tartja meg legközelebbi ülését, 
a melyen a próba járda létesítése ellen beadott 
felebbezés is érdemleges elintézést fog nyerni.

— A felsöbodrog vlxszabályoxó tár
sulat legutóbbi közgyűlésén elnökéül Gróf Andrdssy 
Gézát, alelnökül gróf Andrássy Sándort választotta 
meg. Az üresedésben lévő választmányi tagságot 
Stépdn Aladár málezai földbirtokossal töltötték be.

vési szeretet. Nem bir mást tulajdonul, mint 
a szivében élő gyűlöletet. Gyűlöl mindent, sze
retné felpörkölni szenvedélyének láncaival az 
egész világot. Szive bosszút követel az elvesz
tett boldogságért.

Tekintete ott révedez a rongyok között 
nyögő beteg gyermek sápadt arcán. Oda 
megy hozzá, végig simogatja forró homlokát, 
szólva hozzá.

— Fáj ? — nagyon fáj a fejed, kis fiam ?
Esdeklő tekintettel néz apjára, könyvi 

csillogva törnek elő a fénytelen szemekből, 
mint gyémánt gyöngyök gurulnak alá fakó 
arcocskáján.

Szólni nem tud, alig hallhatóan suttogja:
— Apám, meghalok!
Hol van kinzóbb fájdalom ennél? Mint 

mikor az ártatlan gyermek, kívánva ejti ki a 
halál érk ezetét A sóhaj elópóstaként tör ki az 
apa ajkán, hogy annál szilajabhan törjön elő 
az átok a sors iránt. Okölbe szoruló kézzel, 
mintha bitókra akarná kelni, dacos tekintettel 
néz fel az égre.

Tehát végképen elhagytál Istenein, nincs 
nálad irgalom számunkra ? vagy gyönyört találsz 
te is a vergődő szív fájdalmában, r.n, a ki 
bízni tudtam benned, meg kell, hogy tagadja
lak s összetörjem képed, melyet oly hosszú 
időn át hordtam lelkemben.

Számunkra menekvés nincs. Ha boldog
ságom és gyermekem elvetted, vedd el a töb
bit isi

Ha két kezem munkájával nem tudom 
családom részére megkeresni a kenyeret, ala
mizsna kenyéren nem fogom nyomorult éle

— Vörhenyjárvány. Márk Csemernye 
községben, mint értesülünk, a vörheny járvány- 
szerüeo lépett fel. A körorvos az előfordult esete 
két a hatóságnak bejelentvén, a szükséges intéz 
kedések megtétettek.

— A nagymihályi önsegélyző-egyesü
let 1903. évi november hó 22 én délután 2 óra 
kor a városháza tanácstermében rendkívüli köz
gyűlést tart. A közgyűlés tárgyai: 1 Az alapsza
bályok módosítása, különösen részjegyek kibocsátha- 
tása iránti intézkedések fölvétele. 2. Esetleges in
dítványok, melyek a közgyűlést megelőzőleg 3 
nappal az igazgatósághoz beadandók.

— Helyettesítés. A főispán Sztlecki Béla 
homonnai járási kir. állatorvos betegsége folytán, 
a homonnai járási állatorvosi teendők ideiglenes 
ellátásával Imre Izrael homonnai okleveles állat 
orvost bízta meg.

— 17 egyházmegyei főtan felügy elő, 
Firczdk Gyula püspök, 1 telin ay Miklós főtanfel
ügyelőt gyengélkedésére való tekintettel állásától 
felmentette és helyébe Matyaczkő Tivadar kano
nokot nevezte ki.

— Halálos elgázolAs, Bodajla Anna 5 
éves kis leányt e hó 3 án Topolyánban egy homo
kot szállító fuvaros elgázolt. A szerencsétlen gyer
mek a szekér kerekei alá került és oly súlyos 
sérüléseket szenvedett, hogy nyomban meghalt. A 
biró ág tegnap felboncoltatta a hullát s konsta
tálva lett, hogy a tüdő sérülése folytán állott be 
a halálozás ; a gondatlan fuvaros ellen az eljárás 
inegindittatott.

— Szabadságolás. Az alispán Marton 
Sándor a szinnai szolgabirói hivatalhoz beosztott 
joggyakornoknak egy havi szabadságot engedé
lyezett.

— Harc a rendőrökkel. Estük János 
bánóéi parasztlegény október hó 20 án Hellinger 
Dávid nagymihályi korcsmájában mulatott, azonban 
midőn fizetésre került a sor, arról tudni nem akart, azt 
hangoztatván, ha adót nem kell fizetni, biz ö korcs
mában sem tizet. Hollioger a szolgálatban levő 
rendőrökhöz fordult, miután Estók helyiségeiben 
botrányt is okozott s mindenkibe kötött. Több se 
kellett azonban, mihelyt Estók észrevette a rend
őröket, reájuk támadt s alig sikerült utóbbiaknak 
a veszedelmes embert, ki a rendőrök ruháit össze- 
tépdeste, ártalmatlanná tenni s a fogházba kisérni. 
A csendőrség most a tényállás kiderítése végett a 
nyomozást folytatja.

— 50 éves jubileum. Singer Izráel a s.- 
a.-újhelyi izraeiita hitközség iskolájának érdemek
ben gazdag tanítója, az iskola örökös tb. igazgatója

tüket tengetni. Hiszen itt lüktet karjaimban az 
életerő és én tétlenségre, nyomorúságra és 
mások könyöradományára legyek kárhoztatva ?

Oda menjek a kenyeres bolt elé, hogy 
lelkem zománcát törjem szét. Látványként 
szolgáljak a nyomorultaknak, akik kacérkod
nak nagy szivükkel azok előtt, a kiket meg
nyomorítottak és most alamizsnát dobnak 
feléjük.

Inkább vesszünk éhen, szégyenére a kor
nak, mint alamizsnán nevelődjünk. Nem, nem 
akarom, hogy a lelkli-merct kihaljon a gyerme
keimből.

A kínos gondolatokból a vizet kérő beteg 
gyermek riasztó fel az apát. Lázas szemei vil
lámokat szórlak, agyában a gondolatok harca 
dúlt . .

A család pihen, ő pedig tépelődve jár fel 
alá a hideg szobában.

A szoba közepén hirtelen megáll, karját 
kinyújtva, mintha valamit megfogni akarna s 
felkiált :

— Megvan I . . . megvan I . . .
Odakuporodik a kis vaskályha elé és erő

sen megrakja szénnel. Bosszút lihegő melléből 
suttogó szót hallani :

— így ni, az utolsó ... A tüzesedni 
kezdő kályhára öklével üt egyet, a melvnek 
csövei szétnyillanak. Mint a ki munkáját jól 
végzé, aludni tér . . .

Másnap hivatalos emberek jegyzőkönyvbe 
vették föl, hogy a széngáz okozta a család 
halálát, pedig . . . pedig . . .

Cxikora János. 

most fogja megünnepelni 50 éves tanítói jubileu
mát. Ezen alkalmat az. ünnepelt tanítványai és fisz, 
telői arra akarnak felhasználni, hogy a vármegye 
legöregebb tanítója és kiváló tanügyi iró nevének 
megörökítésére alapítványt létesítsenek, melynek 
célja leend a s. a. újhelyi fögymnasium izraelita 
tanulóinak ösztöndíjakkal való segélyezóso. Az üu 
iiepély közelebbi részleteit az iskolaszék fogja meg 
határozni. A jótékonycélu adományokat f. évi no
vember hó lóéig Dr. Roxenbery Bernit iskolaszéki 
elnök címére beküldhetők.

— HaláloxA,. Burger Adolf, vármegyei 
volt virilista, Biró Pál a Felső-Magyat országi 
Hírlap, majd a Zemplén volt felelős szerkesztőjé
nek édes atyja Bécsben november hó 3-án meghalt.

— Vére, verekedőt. Sirochman György 
morvát lakos e hó 2 án táncközben Morván össze 
szólalkozott régi haragosaival, a miből perpatvar 
keletkezett. Oly verekedés támadt, a moly Sirocli- 
illannak életébe fog korillni, össze vissza verték 
őt s ájultan rogyott össze a helyszínén. A tettesek 
megszöktek és a csendőrség most erélyesen nyo
mozza őket.

— Tííx. Laikuson az elmúlt héten egy 
szalma fedelű épület gyulladt ki, s kicsi hija, 
hogy az abban lakó cipész családjával be nem 
égett. A tűz éjjol volt és a ház már dűlő félben 
volt, mikor az abban alvókat sikerült kimenteni. — 
Sztrajnyánban szintén október hó 30 án este tűz 
volt, a gyorsan elötermett segély azonban az elem 
terjedését megakadályozta és csak egy ház égett le.

— Pályázat. A jászai és német-porubai 
kántorlanitói állomásokra pályázat van hirdetve. 
Az állások javadalmazása lakás, félleleknyi föld, 
650 korona készpénz és a szokásos mellékillet- 
mények.

— A xtablányl híd mely a sztrajnyán 
és izbugyai útvonalon terül el, évek óta oly meg
rongált állapotban van, miszerint ezer szerencse, 
hogy eddigelé nagyobb baleset még nem történt. 
Számtalan:zor fölhívtuk már ezen körülményre a 
nagymihályi és szobránczi föszolgabiró figyelmét, 
úgy látszik azonban a dolog egyiket sem érdekli. 
Most azonban fognak törődni, tegnap ugyanis 
Mo.k'ivits Samu sztrajnyáni kereskedő kocsija a 
hid alá zuhant, s ö maga életveszélyes sérüléseket 
szenvedett, a kocsi és ló pedig tönkrement. Mint 
értesülünk Moskovits kártéritési port indít a vár 
megye ellen s ha már egyéb nem bírta reá a 
vármegyét a hid elkészítésére, reméljük ezen kö
rülmény csak kényszeríteni fogja.

— Esküvő. Tomcsinyi Tomctdnyi István, a 
szobránczi járás föszolgabirája október hó 28 án 
vezette oltárhoz Nagy Árban kölesei Krnde Djol- 
mát, kölesei Kende Elemér szathmármegyei föld 
birtokos és neje domahidai Domahidy Matild leányát.

— Köletey hymnutxa a templomban. 
Múlt hó 24 én a magyar püspöki kar a herceg
prímás elnöklete alatt konferenciát tartott, melyen 
tárgysorozaton kívül tárgyalták a hymnus kérdé
sét is s megállapították álláspontjukat, amely a 
hazafias lelkek megnyugvására segíti elő a kér
dés megoldását. Álláspontját a püspöki kar 6 pont
ban foglalta össze és fejti ki. Kimondja, hogy a 
Kölcsey-himnus dallama is teljesen megfelel az 
egyházi énekek fenségének és magasztosságának, 
miért is éneklése ellen a katholikus egyházakban 
kifogás hitéleti szempontból nem tehető, ennélfogva 
énekelni lehet. A püspökök véleménye az, hogy 
a Kölcsey himnus a mise végén, mikor a pap 
magyar nyelven (térden állva) imád kozik a haza 
ért, királyért, a pápáért, az egyház szabadságáért, 
stb., ennek végeztével mintegy folytatásképen 
énekelhető. Ekkor éppen alkaloinszorü a magyar 
hazáért, a magyar nemzetért való fohászszerii 
Ilymims rázenditése és mintán néhány versszakot 
elénekeltek, ennek hangjai mellett történjék a ki
vonulás a templomból, mely mintegy hazafias tűn- 
foto mentőtől alkot és az áhítatot és a hazafias 
lelkesedést egyformán emeli. Ilyen alapon a Köl
csey hymnus törvényesitést nyerhet az összes 
katholikus templomokban.

— Ninct többé kikötés. Katonánknál a 
legembertolenebb büntetés volt a kikötés, a melyre 
olyan bakákat Ítéltek, akiket inár többször ered 
ménytelenill büntettek. Persze n kapitány belátá
sától függött oddtg is, hogy őzt a lelketlen bünte- 
tésmódol válassza s a nemesebb lelkű századpa- 



raucsnokok a legvégső és legritkább esetben éltek 
eddig is vele; mert a kikötés többnyire egész 
életére megnyomorítja a szerencsétlen elitéltet. 
Rendesen a század padlásain szokták volt végezni 
a kikötést. A katona kezét hátra kötötték, aztán 
a kötélnél fogva felhúzták a gerendára úgy, hogy 
csak a lába ujjai érték a földet. Ennek folytán 
egész teste reszketett, megkékült és elájult. A ki 
kötés a szabály szerint kél órára szólott, de sokan 
ez idő alatt meghaltak, s rendesen már egy fél
óra múlva levették őket, de ez alatt is többször 
fel kellett őket locsolni, hogy magukhoz térjenek. 
Mint Becsből jelentik, a király november Iáétól 
fogva megszünteti a kikötést és gúzsbakötést mint 
ónálló büntetési és úgy is mint súlyosbító fegyel
mi büntetést béke idejére.

— Figyelmeztetés. Az osztrák-magyar 
bank értesítése szerint újabban hamis 10 koronás 
aranyak kerültek forgalomba; a hamisitváynok 
igen ügyesek, ezért kétszeres figyelmet ajánlunk 
az aranypénzek átvételénél.

— Ötletes dohány jövedéki újítás, E 
hónap folyamán élelmes újítás lép életbe a ina 
gyár dohányjövedéknél. A „Szultán" cigarettákat, 
valamint egy uj fajtájú, még eddig ismeretlen nevű 
cigarettákat ugyanis ezentúl szép nyomású, csinos 
papirdobozokban és leragasztva fogják árusítani a 
tőzsdékben, miáltal a cigarettek szintén sterilizált 
állapotban korülnek a nagyközönség ólé. A ciga
retták dacára csomoglásuknak nem fognak többe 
kerülni, mint eddig; a „szultán" 5 darabjának 20 
fillér lesz ezentúl is az ára, mig az újfajta szi- 
varkák 10 darabonkint lesznek csomagolva s áruk 
20 fillér lesz. Az újításnak számos előnye mellett 
csupán azt említjük meg, hogy az igy csomagolt 
cigaretta sem nem törik, dohánya ki nem hull s 
főleg a fertőzést akadályozza mog, amelyet az or 
vosszakértők már rég kifogásoltak, konstatálván 
azt, hogy úgy a trafi kosok, mint a vevők, váloga
táskor különösen bőrbetgségekkel fertőzik meg 
a cigarettákat. Nagy előnye továbbá az újításnak, 
amelyet legelőször Madarassy Gábor ministeri ta 
nácsos, a dohánygyárak igazgatója és Vangel Ká
roly pénzügyi tanácsos honosított meg a világ 
minden dohányjövedékeinek megelőzésével, hogy 
végre a magyar dohánytermelés export képessé 
lett, mert külföldön cigarettákat csakis kisebb 
csomagokban lehet eladni. Egy értesülünk, hogy 
máris kapott a dohány jövedék nagyobb mennyi 
ségü rendelést külföldi cégektől. A cigaretta cső 
magolást egyelőre Fiúméban és O Budán újfajta, 
praktikus szerkezetű angol csomagló gépeken vég
zik, amelyet aztán a többi dohánygyárakra és az 
összes cigaretlanemekre is kiterjesztenek.

— Nem mindegy az, hogy milyen pót
kávét használunk a mindennapi kávéitalhoz. A 
Kathreiner-féle Kneipp maláta kávé, különleges 
előállítása következtében, a babkávé kedvelt izét 
bírja, ezáltal legalkalmasabb is, egy ép oly ízletes, 
mint egészséges kávé készítéséhez. A létező sok 
silány értékű, csalódásig hasonlóan csomagolt után 
zatok miatt, hangsúlyozzuk minden bavásárlásnál 
a Kathreiner nevet, és ne fogadjunk el más, mint 
eredeti csomagokat Kneipp páter védjegygyei.

— Tegyék ki a drót alá. Piros képű, 
fekete szemű, gömbölyű inenyeesko járt a napok
ban egy vidéki város anyakönyvi hivatalában.

— Mondják mán az urak no, itt van a há
zassági hivatal ?

— Itt ám, lelkem, mi dolga vele ?
— Hát megkérném nagyon szépen a tekén- 

tetes urakat, tögyenek valamit az urammal, hogy 
hagyjon föl a szilajságával, mer de biz Isten ucs 
cse, ott hagyom.

— De hát mi a manót tehetünk mink Azzal 
a garázda emberrel, galambom ?

— Tegyék ki a nevit a drót alá, hagy szé- 
gyönközzék a cudarja . . . (Az anyakönyvi hiva
taloknál ugyanis a házassági hirdetéseket a kapu 
alatt drót alá függesztik ki.)

— llákócxl album lesz az Egyetértés ka
rácsonyi ajándéka. Minden előfizetőjének megküldi 
azt a kiválóan érdekes könyvet, azoknak is, akik 
most lépnek be előfizetők sorába. A Rákóczi album 
a nagy idők nagy emlékeinek hű tükre lesz, a 
magyar irodalom jelesei Írják és a legösmertebb 
művészemberek illusztrálják. De azonfelül, hogy 
a mostani időkkel oly hasonlatos históriai múltat 
híven idézi föl az Egyetértés ebben az alhunijá
ban, nagyon érdekes szépirodalmi közlemények 
kel is gazdagítja. Már előre mondjuk, hogy az or 
szág legnagyobb napjához valóban méltó ajándék 
lesz, meglepetés az olvasók számára. Ismételjük : 
Az Jfyyete'Héanek minden előfizetője megkapja’ 
Az Egyetértés előfizetési ára egyébként egy hó 
napra 1 frt 80 kr., negyedévre 5 frt. félévre 10 frt, 
Az ország mostohái: lelkészek, állami tisztvise
lők, tanárok, tanítók, jegyzők, városi, vasúti, 

postai hivatalnokok, magyar katonatisztek kedvez 
ményes áron kapják : egy hónapra 1 frt 20 krért, 
negyedévre 3 frt 50 kr., félévre 7 frtért. A Divat
szalont. a ház albirójának olvasmányát, kívánatra 
szintén kedvezményesen, negyedévre 1 frtért kapja 
az Egyetértés minden előfizetője. Az előfizetési 
pénzeket legcélszerűbb postautalványon egyenesen 
a kiadóhivatalba Budapest, Vármegye utca 11.) 
küldeni.

CSARNOK.
A nagy kincs.

(Jtnak eredt a Bölcs és a Költő, a bölcsek 
kövét akarták megtalálni, hogy fényt árasszanak 
vele a világra. Nem tudtak egyebet arról a kőről, 
minthogy ott fekszik elásva, a hol a szépséges 
szivárvány a föld felé hajol.

A bölcs megrakta a hátát mindenféle szer
számokkal s a mint meglátta egy szivárványt a 
szerszámok segítségével tudós módra, legapróbbig 
való pontossággal megállapítva, hogy a föld, me
lyik pontján hajlik az a színes öv az anyaföld 
felé. Aztán odasietett ahoz a ponthoz és ásott, 
ásott ....

A költő ezalatt bevette magát a magas fűbe 
és fütyörészve mulatott a napsugárakkal. A ragyo 
gás elborította magas homlokát s a napsugarak 
bájos meséket sugdostak körülte a nagyvilágról, a 
természetről és az Isten alkotásainak életéről, 
szövevényeiről. S megismert igy minden állatot, 
minden növényt. Megtanulta a beszédüket, meg
értette a sóhajukat, örömüket, búbánatukat. Majd 
előkerült a Bölcs a vájt mélységből és törődött 
testtel, véres kezekkel nagy kődarabot vonszolt 
fel. A Költő csak nézte és mosolygott.

— Naplopó ! miért oly derült az ábrázatod ? 
Mi ? te dologkerülő — kiáltott rá a Bölcs a vi
dámképp költőre.

A Költő nyugodtan válaszolt :
— En lopnám a napot, én ?
— Igen, mert nem szállasz alá a mélybe, ha

nem itt henyélsz a föld színén ’
— Talán a föld sziuén is lelek olyat, a mi 

bői okulok. Talán a föld színén lelek iá arra a 
nagy kincsre ....

— Nem, nem. A mélységbe kell aiászállni. 
Ott van a kincs, csakhogy még nem tudtam meg
találni valódi helyét. Találtam odalenn jelentős 
dolgokat, de a kincsre még nem akadtam rá.

— Hát akkor kutassuk tovább! — mondá 
a Költő és hirtelen megragadván a Bölcs kezét, 
lelkesülten kinyújtotta karját s előre mutatott.

— Szivárvány ! — kiáltott fel a bölcs ihlet- 
ten. Es előszedte szerszámait és ismét nekiállolt 
a inéregetésnek.

A Költő azonban hirtelen bámulatos asszonyi 
alakot vett észre a szivárvány alatt. Ejszinü haja, 
sugárzó fekete a szeme, egész lénye bűvös fényt 
árasztott.

Es ez az asszonyi alak megfordult és útnak 
eredt. A Költő pedig elfeledte eddigi célját, vá
gyát félőrülten rohant a csodás alak nyomában. 
Erdőn mezőn, hegyen völgyön át követte. Útjá
ban látnia kellett a nagy világot minden gyötrel
meivel. De meg sem állt a szenvedők a gyötrö 
dők láttára, hanem rohant, rohant . . . előtte az 
a csodás asszony. Földöntúli nyugalommal libbent 
végig az a fenséges alak a zörgő haraszton, her 
vadt füven. Tél viharában, az északi szél fuvata 
gában, hóban, fagyban egyként haladt, haladt utói- 
élhetetlenül. Néha néha visszatekintett és bűvös 
fényt lövelt a Költő szemébe, mely szive mélyéig 
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Glüek Mór JMagyMihály 
ajánlja az

Eperjesi Népbank Kalyhagyar 
tiszta fehér, barna, zöld, chamois. majolika stb. szinü csiszolt 

CSERÉPKALYHAIT, 
valamint diszes kandalló, kandallós-kályháit és takaréktüzhelyeit. 
melyek ez iparágban első helyet foglalnak el és számos kitün

tetésben részesülnek.
Jutányos árak mellett a legsolidabb kivitel bistosittatik. 
kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állitói végzik. — Egész 

épületek kályhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el.
Mi ntakál yhák raktáromban megtekinthetők.

1 £«aiobb minőségű tornán és ffortland Gément nálam jutányosán beszsrezhetö.
. “ __ m__ r- — ii i ~T

hatolt, százszoros erővel fokozván benne uj vá
gyakat.

Majd lenge fuvalmak meghozták a tavaszt. 
A csodaalak elért oda, a honnan a Költő útnak 
eredt. Es a bűvös asszony ott megállott ....

A Költő látta ezt és lihegve rohant arra. De 
ime, e pillanatban megdördült az ég; szörnyű 
zengése nyomában kitört az orkánt A világ meg
rendült. Erdők fái ott repkedtek a légben ide oda 
sodoratva a szelektől. Es megszakadtak a fellegek 
és zuhatagként ontották magukból a vizárt.

A Krtltő belekorült az áradatba. Vergődött a 
végkimerülésig, küzködött az elemekkel emberfő 
letti erővel. S végre . . . eljutott hozzá. Elérte a 
csodás asszonyt, ki nyugodtan szemlélte mind e 
vergődését. Még csak a szempillája se rándult volt 
meg az asszonynak a veszedelem láttára.

S a Költő leborult az asszony elé és meg 
ragadta karját.

Es a csodás asszony megszólalt és báuatos 
hangon mondá:

— Oh, Költő, csalódó! bennem. Futni akar
tam előled, mert imádlak. Tudod-e ki vagyok ? 
Az én nevem : Szenvedés. Nem adhatok neked 
mást, mint fájó szivet, borús gondolatokat és kí
nos emlékeket. Isten veled ! lm megtaláltad a rég 
keresett kincset, nincs immár szükséged reám. 
Élj boldogul.

Es a csodás alak eltűnt. Az orkán permeteg- 
esővé csillapult, melynek szitáló vonalain át enyhe 
napsugarak omlottak a Költő felé. E percben kissé 
távolabb a föld mélyéből roskadt alak vánszor- 
gott föl nehéz kövekkel megrak ottan. A mint föl
tekintett, leejtette minden terhét és kezeit össze 
csapva kiáltotta :

— Költő, óh, bolond halandó, óit állasz a 
szivárvány alatt ’

— Ki ? . . . En ? — s a Költő felriadt áh 
rándjából. Ró vető gén körültekintett s aztán le
hanyatlott a földre és zokogott:

— Oh, bár sose jöttem volna a világra. Ak
kor nem gyötörnének ez iszonyú kínok.

A Bölcs pedig álmélkodva mondá:
— Oh, a balga !
— Ott van a lába alatt a nagy kincs és nem 

is tud róla. Felfedezem olőlte és siránkozik. Ezek 
a költők ! . . . ezek a költők ....

Carmen Sylva.

Felelő*  szerkesztő : Dr. Kállai József.
Főmunkatár* : Dr. Kellner Mihály. 
Kiadóhivatali művezető : Lindái József.

Hirdetések
Egy jó karban levő

ZONGORA
jutányos áron eladó Füzesséry Tamásnál

Füzessérben.

Zeneestély.
Miklós Jancsi újonnan szervezett 16 

tagból álló zenekara pénteken f. hó 6-án 
zeneestélyt tart a Barnai szállóban.



fBl >v nagyban és kicsinyben,
i UZlXd úgyszintén felvágva, ház-

hoz szállítva beszerezhető

ROTH és BERGER 
tűzifa-kereskedőknél 

Nagy-Mihály, Andrásay Dénes-tít.
1 szekér hasábfa (2 Ürméter) ... 12 kor.
Felvágva és házhoz szállítva . . . 15 kor.

2511/1903 tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Kovály János végre- 
hajtatónak a Füzesséry Bertalan által (ügyvéd) 
képviselt ismeretlen tartózkodása Kovály Mihály 
és Pál végrehajtást szenvedettek elleni 140 kor. 
— fillér tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyeben s. a. újhelyi kir. törvényszék a nagy- 
inihályi kir. járásbíróság területén lévő Rákócz 
községben fekvő a rákóczi 102. sz. tjkvben. A 
2 — 16 sor 176. 265. 310. 421. 530. : 95.
628 743. 763. 851. 901. 982. 1021. 1096. 1159. 
hr. sz. a. Kovály Mihály, Pál nevén álló külingat- 
lanra az árverést 785 koronában ezennel megál
lapított kikiáltási árban elrendeltetik és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az 1903. évi dec. 
hó 2-ik napjának délelőtt 9 órakor Rákócz 
község birájának házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 1O°/o-át vagyis 78 kor. 50 fillért 
készpénzben, vagy az 1881. LX t. c. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
1 én 3333. sz. alatt kelt igazságügy miniszteri ren
delet 8. § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. c. 170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróság 
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszeü 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy 
Miliályban, 1903. évi szeptember hó 22 én.

Garbinszky, kir. blbiró.

jVf/f/// mennyiségit őszi és tavaszi 
szalma, három kazal lóhere, egy 
néhány kazal széna, gazdasági 
gépek stb- eladók Rákóczon özv. 

Grubiczy Györgynénál.

Bor eladás
Saját termésű boraimat következő áron adom :

Asztali bor _ ____ ____ ____ literenként
Rácz iirmös ..._ ____ ____  „
Csemege ó bor __ ... __ „
Muskotály .............................   „
Asszú tokaji üvegben _ ____ ___ __
5 puttonyos asszú betegeknek alkalmas
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WIDDER BÉL
Nagy-Mihály, Sulyovszky-féle ház.

frt

n

Schicht-szappan

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

vagy Kulcs

Minden kártékony végvidéktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen figyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a .SCH1CHT. névvel es lenti védjegvek egvikével 

legyen ellátva.
•< — — ■— — — .

IGNACZY GÉZA
fényképészeti és festészeti műterme

NAGY-MIHÁLY., Kossuth Lajos-utcza. özv. Tischlerné úrnő házában.

Magyarország és Ausztriá nagyobb városaiban nyert bő ta
pasztalatokkal és jó ízléssel bírva, pár napot óhajtottam Nagymi 
hály városában is tölteni. Az a siker és fogadtatás egészen meglő 
p« tt, a mely Í vel úgy Nagy mihál v városának mint vidékének inü 
értő és az iparművészeiét pártoló számottevő intelligens közönsége 
részesített. — Ezen pártolás engem arra az elhatározásra bátorított, 
hogy itt Nagymihalyban, a Kossuth Lajos-utczan, özv. Tischlerné 
urnö hazában, egy a mai kor igényeinek teljesen megfelelően be
rendezett

fényképészeti és festészeti 
műtermet nyissak, azon reményben, hogy csalatkozni nem fogok, 
a miért is kérem becses pártfogásukat.

Felvételek inedaillontól egész életnagyságig, családi és al
kalmi csoport fényképek. Aquarellek, olaj festmények, platin- és 
színes kepek. Secessios levelező lapok Nagyítások regi kis kép 
után is kitűnő sikerrel és élethűen. Esti társas felvételek villanó 
porral, fényképek selyemre és porcellAnra. Diapositivek (áttetsző 
üveg képek.1 Fényképek orakba és poharakra. Kézelő gombok, 
nyakkendő tűk, női broschok. óra függök fényképekkel, igen ele
gáns kivitelben. — Itánrondelések esetére az eredeti lemezt meg
őrzőin b elvételeket ugv műtermemben, mint házon kivül, borult 
illőben is a legnagyobb sikerrel eszközlök. Kívánatra vidékre is 
kimegyek.

Magamat és üzletemet a nagyérdemű közönség szives párt
fogásába ajánlva, maradtam hazafias üdvözlettel

1GNACZY GÉZA.

Nyom. Laudcsmaa B. köuyvuyomdájábaD.


