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Kéziratok nem adatnak viasza.
Bérinentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

iiadohivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilitéi 

díjak küldendők :

A véres dráma.
Háború van künn a nagyvilágban és 

mi a nagy messzeségből leszült érdeklő
déssel várjuk nap-nap után, micsoda híre
ket hoz a véres események színhelyéről a 
táviró. Okunk van arra, hogy ne csak a 
kiváncsi idegen szemeivel nézzük a Sárga 
tengeren folyó nagyszerű drámát, mert 
egy velünk közvetlenül szomszédos állam 
viseli a nagy háborút, s ennek a sorsa 
ránk nézve közömbös nem lehet. Eltekintve 
a politikától, antelylyel nem foglalkozunk, 
számtalan közgazdasági érdek fűz bennün
ket Oroszországhoz.

A japánokhoz már nem igen fűz ben
nünket az érdek, mégis, mi tagadás benne, 
a magyar nép többségének rokonszenve a 
japánoké, e müveit, vitéz, alkotmányos es 
szabadságszerető mongol fajé, a melynek 
országa Magyarország mintájára fejlődött 
és formálódott át kulturnéppé a legutóbbi 
évtizedekben. Nagy miszsziót teljesít e nép 
messze innen Keletázsiában a Sárga tenger 
partjainál s hogy ezt a miszsziót az orosz
nál humánusabban és hozzáértőbben telje
síti, az bizonyos.

Mint minden ujabbkori háborúnak, úgy 
ennek is közgazdasági érdek a rugója. Ja
pánnak fogyasztó külföldre van szüksége, 
Kínára. Mandsuriára, gyarmatok is kellenek 
a lakossággal túlzsúfolt országnak, s mind
ezt lehetetlenné tette az orosz. Ezért ké
szült Japán már tiz esztendő óta erre a 
háborúra. S hogy milyen kitünően elké
szült, azt fényesen bizonyítja az eddigi

T A R C Z A.

Mese a két gyerekről.
A nagyasszony, a két gyermek nagynénje 

szomorúan állott föl karosszékéböl, mely a nyílt 
veranda, bejárójához volt tolva, és mégegyszer meg
kérdezte

— Hát el fogtok menni ?
A két gyermek bátortalanul nézett egymásra. 

A szemüket köny lepte el s aztán, mint a bűnö
sök, félénken hajtották le a fejüket.

— El! — ismételték tompán.
Fájdalmasan szakadt fel a sóhaj a nagyasz 

szony kebléből. A köze reszketve simogatta « 
két gyermek haját és keserűen mondta :

— Igazatok van . . . Mit is csinálnátok 
ilyen unalmas öreg asszony mellett? Ti, a fiatalok ! 
Előttetek áll az élet, tiétek a világ! Igaz, igaz . . .

— De nagynéni!
— Semmi, semmi . . . Igazatok van Na, 

csókolj inog Margit és te is Sándor.
A két gyermek nagyon elkeseredett. Bár 

hogy is igyekeztek elpalástolni, a köny csakúgy 
hullott a szemükből. A nagyasszony megsajnálta 
őket és kedélyeskedni próbált.

— Na, na, hát ez mi? Két ilyen meglett 
ember! Egy asszony és egy férfi! Nem szégye
lltek magatokat? No, gyorsan, gyorsan. Csókol
játok inog egymást, hadd lássam, hogyan szere
litek egymást: Aztán maga férj urain, jól viselje 
magát, inért ha panaszt hallok, jaj Istenem mi 
lesz! Na, csak ne tiltakozzék. A férti mind rossz 

eredmény. Az orosz flotta csaknem tönkre 
tétetett s a szárazföldön sincs szerencséje 
a fehér czár hadset egének. A háború ki
menetelét megjósolni természetesen vak
merőség lenne még, de a tudósítások a 
mik a véres földről jöttek eddig hozzánk, 
arra engednek következtetni, hogy az orosz 
világhatalom egy nagy kudarczot fog szen
vedni.

A mint az angol-bur háború idején 
szivvel-lélekkel lelkesedtünk a burokért, 
úgy lelkesedünk most a japánokért. S nem 
azért fogjuk a pártjukat, mert ők a gyön
gébbek, amint ez a buroknál volt az eset; 
Japán Keletázsiában legalább olvan erős, 
mint az ellensége. Hanem azért lelkesedünk 
a Japán győzelmek hallásán, mert nem sze
retjük az oroszok birodalmát.

A rabság hazája az még most is, mi
dőn az alkotmányos szabadság napja süt 
már mindenfelé a müveit világon. Forra
dalmi mozgalmak által van aláásva e ha
talmas birodalom és rémséges lesz az, mi
kor ezek az aknák felrobbannak. Nyomor
ban, rabigában sínylődik az emberek száz
milliója. a föld munkása hitványabb érték, 
mint a házi állat, joga csak a katonaság
nak, nemességnek és szabadult polgárság
nak van. Szégyene a müveit világnak ez 
az állapot s bizonj' az európai népnek tár
sadalmát, szabadságát és kultúráját még 
mindig veszély fenyegeti a fagvos kelet 
felől.

Az orosz 1848-ban eltiport bennün
ket — ezt nem felejtjük el neki. Ugyanaz 
az Oroszország ez még most is, mint ak

csont. A kártya és a klubb . . . ismerjük már 
ezeket a csábitó ördögöket. Margit, tartsd kordába 
az uradat!

— De nagynéni, hiszen Sándor . . .
— Jó, jó, csak ne bizzál benne olyan na 

gyón. Te az én nevelésem vagy, hanem miatta 
bizony nem tenném tűzbe a kezemet. Amig jo 
gászkodott, tudod . . .

A két gyermek elnevette magát. Már elfe- 
| lejtették a nagy keservüket, csintalan mosolylyal 

néztek össze.
Lent a verenda lépcsőzete előtt dübörögve 

állott meg a nagy határ, János, az öreg kocsis 
tisztelettel szólt a bakkról.

— Tán mehetnénk urfi, mert zörög már a 
masina!

— Ej, ej, de nagy csacsi kend öreg János. 
Hiszen már nem urfi az urfi, hanem tekintetes ur! 
szólt rá a nagyasszony.

— Persze, persze szamár lesz az ember, ha 
már öreg , dohogott az öreg kocsis. Lám a Pista 
gyerek, az unokám is lóvá tesz, unos unton. Min
dig a nyakamon nyargalász az adta kölyko.

A nagyasszony sóhajtva fordult a gyerekek 
felé.

— Bucsuzznnk hát gyermekeim! Búcsúz 
zunk . . .

A két gyerek odaborul ( a nagyasszony vál 
Iára. Nem tudtak egy szót sem szólani, csak a 
könyes szeműk beszélt.

Éb egymást támogatva, reszketve mentek le 
a lépcsőkön.

— Lassan hajts János !
János lassan hajtott s a nagyasszony neki 

támaszkodva a veranda oszlopának elborult tekin

Lapunk mai szám*  4 oldalra terjed. 

kor volt — miért változott volna meg 
iránta a mi érzelmünk?

Azt tartjuk, hogy a lenyűgözött, rab
ságban tartott, elnyomott orosz népnek 
nagyobb hasznára lesz egy vesztett háború, 
mint a megnyert. Mert egy nagy vereség 
súlya alatt talán megtörne a gőgös népe
ket elnyomó és elbutitó hatalom és megadná 
a népének a szabadságot.

Kóros társadalmi tünetek.
Társadalmi életünkben az összekap

csoló elein, a jólét és megelégedés helyett 
a megfosztás ütött tanyát.

Ha jólétnek örvendünk, vannak bará 
taink, ha estélyeket rendezünk; mindig 
akad tányérnyaló, — de lia meglep a nyo
mor, ha esaládunk mindennapi kenyerének 
beszerzése alatt a gondteljes küzdés izzasztó 
cseppjei rakódnak borús homlokunkra: 
nincs ki letörülje az égető cseppeket; ha 
kölcsönt nem adhatunk, estélyt nem ren
dezhetünk. elállnak mellőlünk álbarátaink, 
mint a lopott ló mellől a cigány.

llogv szegények vagyunk, ennek egy
részt magunk vagyunk az okai, mert nem 
éppen csak azért vagyunk szegények, mert 
nagy az adó, hanem mert többet költünk, 
mint a mennyit keresünk. A divat, a fény
űzés népünknél, úgy az alantabb, mint a 
magasabb körökben oly rohamosan terjed, 
hogy szinte borzadunk tőle. A nagyvilágba 
kilépő növendék gyermek értelmi erő fej
lesztése helyett, a kicsapongó élet, a kártya
asztal és szeszes italok melletti dőzsölés, 
éjjeli tivornyázásban találja élvezetét, gyö-

tettel nézett a két gyerek után. A fasor aztán 
eltakarta őket s az öreg, fehérhaju asszony erőt
lenül esett vissza a karosszékébo.

Hát itt hagyták. Az édes szőkehaju kis 
leány, akit úgy nevelt fel baba korától és a vi
dám, derék jó fiú, akiből embert faragott. A két 
árva, akiknek annyuk helyett anyjuk volt . . . 
És most itt hagyták, ök ime boldogok s most ő 
lett az árva.

Hányszor mosolygott fel a gyönyörtől, amikor 
’átta, hogy a két kis unokatestvér nagyon szereti 
egymást. Hogy lefestette képzeletében azt a napot, 
amikor egymásba teszi a két gyermek kezét és 
azt mondta nekik :

— Szeretitek egymást ? Igen ? Hát lennétek 
férj és feleség?

És azt a napot is megérte. És boldog volt. 
Hanem most, most . . . Ezt nem várta, nem hitte 
volna. Milyen balga volt. Hiszen gondolhatta volna.

Hogy annak a fiúnak lesznek vágyai, álmai, 
amelyek elszólitják innen. Hogy ki akarja venni 
a részét a nemes küzdelemből, amit az élet nyújt. 
És az asszony követni fogja. Oh, hogy erre nem 
gondolt!

Ezelőtt két hónappal még milyen boldog volt. 
Mikor itt, az oltár előtt egymás mellett állott a 
kél piruló gyerek és a pap kimondta rájuk az 
áldását. Minden álmát megvalósulni látta akkor 
és azt hitte, nem lehel már senki boldogabb. És 
másnap, mikor az a piruló, édes gyermekasszony 
bujt előle, kerülte a tekintetét. Mintha nagy bűnt 
követett volna el. És mikor faggatta, sírni kezdett 
és sirt. sírt szakadatlanul. Oh, az édes gyermek !

Délebédnél pedig úgy ült az a két gyormok 
az asztalnál mint két gonosztevő. Lehajtották a



nyörét. Ha igy haladunk továbbra is: test
ben és lélekben satnyulnnk, veaiUnk, pusz
tulunk.

Sok nehéz napja volt már hazánknak, 
sötét, vészterhes felhők tornyosultak nem 
egyszer egére és sokszor kétes jövőnek né
zett elé a nemzet, de a nehéz napok elmúl
tak, a sötét felhők eloszlottak, a nemzet 
összetartással le tudta győzni a killveszedel- 
inet. Vájjon ki fogjuk-e állani azon vesze
delmet, mely társadalmunk jövőjét fenye
geti '? — Megdöbben az emberi kebel, el
szorul az érző sziv, ha egy kissé betekint 
társas életünk körébe, vagy ha figyelemmel 
olvassa a napi sajtó rémes tudósításait, 
annyira gyakoriak napjainkban a pokoli 
tervvel végrehajtott rablások, rablógyilkos
ságok, hogy a napi sajtó állandó rovatot 
kénytelen ezeknek szentelni.

A divateszme, nagyjaink nevetséges 
utánzása, az uraskodási. a gőgös feltűnési 
vágy ma már annyira el van terjedve, hogy 
szinte lenézik, megvetik az olyan embert, 
a ki szerényen családjának, a hazának és 
Istennek él.

A divathoz és nagybani éléshez ma 
már sok pénz kell, több, mint a mennyivel 
rendelkezünk, tehát nagyon természetes — 
ehhez vagy uzsora kamat mellett kölcsönt 
teremtünk, vagy ha már hitelünk egészen 
lejárta magát — nem retten vissza az ilyen 
nagy lábon élő ember a csalástól, lopástól 
és a hivatalos sikkasztástól sem.

Mitévők legyünk ezek meggátlására ? 
Itt elkomorodik lelkünk. A vallásosság. Is
ten dicsőítése, az egyszerűség, a tiszta er
kölcsös nevelés, a hazaszeretet, a mértékle
tesség és a valódi nemes nő, a gondos 
anya — ezek mentenék meg társadalmun
kat a végveszélytől.

A jövő csirái a jelenben vannak el
rejtve. A jövő a most még serdülő ifjú 
nemzedék eszének és szivének mikénti ala
kításától függ. Használjuk fel a rendelke
zésünkre álló eszközöket a gyermekek fo
gékony szivének vallásos és erkölcsös mű
velésére; akkor elöbb-utóbb pusztulni fog
nak a társadalmi életünk fáján rágódó fér
gek — s a haza fényre derül.

fejüket és a világért egy szót nem szóltak volna, 
Margitnak el is égette száját a leves a nagy igyek 
vénben. Es akkor ő odaszólt a fiúnak :

— No, hamar egy még forróbb csókot neki, 
hogy ne fájjon.

Es akkor Sándor, az a nagy, délceg fiú eset 
lenül, zavartan fordult el s az a kis bohó asszony 
megszaladt. Es nem lehetett aztán se szép szóval, 
se komolykodással kicsalni a leányszobából.

A nagyasszony elmosolyodott.
Igen, a leányszoba. . . Amelyet nász szobává 

kellett avanzsáltat™, mert Margit semmi kincsért 
nem akart kivonulni belőle. Az lett a hálószobájuk. 
Na hiszen, jól néztek ki. Ha egy kicsit kötődtek, 
hancuroztak, hát mindjárt úgy fel volt forgatva, 
hogy Nini ve sem különben. Alig is lehetett benne 
mozogni.

Oh, az édes gyermekek . . . Köny hullott 
ki a nagyasszony szeméből és görcsösen szorította 
zsebkendőjét az ajkaihoz. Keserű zokogás fojto 
gáttá.

A park porondján lassan gördült bo a nagy 
határ. János, az öreg szomorúan szólott fel :

— Hát elmentek . . . Bizony Isten — nem 
hittem vo'na.

— En sem ... én sem . . . tördelte a 
nagyasszony kétségbeesve.

— Majd vissza gyünnek még. amerre el
mentek ! — mormogta vigasztaló hangon az öreg. — 
Ne tessék búsulni !

Es mérgesen csapott közéje a lovainak.
A kél gyermek pedig olt állott a kis állo

más bejárójánál. Megfogták az egymás kezét és 
szomorúan nézték a távolba vesző sínpárokat.

— Sándor, — szólalt meg végre a kicsi 
asszony — hát mit csinálunk mi Budapesten ?

— Mit ? — kérdezte meghökkenve a férfi 
— Hát mit ! Rám ott vár aa irodám.

VEGYES HÍREK.
— Kinevezés. Mint értesülünk a főldmi- 

velésügyi ni. kir. miniszter Molnár Béla gálszécsi 
lakos, volt országgyűlési képviselőt, a hegyvidéki 
kirendeltség kormánybiztosának helyettesévé ne
vezte ki.

— A kövezést bizottság szombaton, o hó 
27 én Sárospatakra utazik az ottani asphalt mun 
kólátok megtekintést- czéljából. A bizottság tagjai 
meggyőződést akarnak szerezni az egyes hiányok 
ról, hogy < kép elejét vehessék annak, miszerint 
nálunk hasonló hibák elő ne fordulhassanak. A 
képviselőtestület tagjainak most lett kézbesítve a 
bizottság kinyomatott jelentése s március hó 3 án 
fog a közgyűlés végleg határozni a kövezési és 
burkolási munkálatok tárgyában.

— A közigazgatási bizottság legközelebb 
március hó 14 én d. e. 9 órakor fogja rendes havi 
ülését megtartani, a törvény hatósági bizottság szin
tén március havában tartja meg tavaszi köz
gyűlését.

— Közgyűlés. A Nagymihályi Önsegélyző 
Egyesület mint Szövetkezet f. évi február hó 21-én 
d. ii. 2 órakor tartotta meg évi rendes közgyűlését 
Dr. Glück Samu int. igazgató elnöklete és nagy
számú részjegy-tulajdonos részvétele mellett. Az 
igazgatóság, felügyelő és felszámoló bizottság által 
előterjesztett számadásokat a közgyűlés jóváhagyta 
részükre a felmentvényt az 1903. évre megadta, 
s sikeres működésükért jegyzőkönyvi köszönetét 
szavazott. Ezután megválasztattak uj tagokul az 
igazgatóságba Horváth Sándor és Brügler Lajos, 
a felügyelő-bizottságba Malter Ignác és Friedmann 
Mihály, melynek kihirdetése után a közgyűlés 
véget ért. Az intézet vagyona az elmúlt év végén 
26604 kor. 93 fillért tett ki s az újonnan kibo- 
csájtott 2000 drb 100 kor. névértékű részjegyek
ből 1600 drb. immár jegyezve van. Miután a 
jegyzeti határidő f. évi március hó 1-ig terjed, 
ezúttal is figyelmeztetjük az egyesület tagjait, 
hogy jegyzési szándékukat a fenti határnapig, az 
igazgatóságnak beterjeszteni el ne mulasszák.

— A Nagymihály-Homonna felé ve
zető útnak szélesebb burkolását kérte a képviselő
testület a vármegyétől. Ezen kérelmét azzal indo 
kolta a közgyűlés, hogy a vásár ősz óta a Sú
ly ovszky utcza végén tok vő uradalmi területen 
tartatik. a forgalom tehát erősen emelkedett a jel 
zett úttesten és pedig oly annyira, hogy az ut 
nagy részben elromlott; a vármegye a kérelmet 
elutasította, miután az útadó alap e munkálatokra 
fedezettel nem bir, megengedte azonban, hogy a 
város saját költségén szélesitse a burkolatot. A 
városnak azonban most más kiadásai vannak s a 
közönség ennélfogva a legnagyobb sárban lesz 
kénytelen a vásárokon közlekedni.

A nagynéni szépen berendeztette. Aztán 
nagy, híres ügyvéd leszek.

— Igen, de én, én . . . szepegett a kicsi 
asszony. •— A nagynéni sein lesz ott s nekem 
nincs egy ismerősöm sem.

— Dehogy nincs. Hát a nagynéni ismerősei ?
— Igen, do én azokat nem ismerem.
— Oh, édes szentem, hát meg fogod ismerni 

őket.
A kicsi asszony elhallgatott. Némán merült 

magába s csak nagykésőn szólalt meg :
— Elment már a János?
— El!
A csöpp asszony elinélázva nézett vissza az 

országút irányába.
— Sándor — mondotta bizonytalanul — 

szeretnék még néhány száll mezei virágot tépni 
emlékül.

A férfi szótlanul indult az országúton. Az 
asszony mohón tépdeste az árokszéli virágokat s 
egy-euy könnye csillogó harmatként ott reszketett 
a virágok szirmán.

A kis őrház felöl élesen sivitott a vonat 
füttyhangja. Miután utas nem volt az őrháznál, a 
vonat közönyösen dübörgőit tovább.

A gy< rmek házaspár szepegve nézett egy
másra és halkan, megindultad mondta:

— Elkéstünk .’
A következő pillanatban felvidult az arcuk. 

Az asszony vidám, boldogan kacagni kezdett és 
futni kezdett abba az irányba, ahonnan az öreg 
udvarház fala messzire fehérlett.

Es mikor újra olt álltak a nagyasszony előtt, 
a férfi elfogadott hangon mondta :

— Visszajöttünk !
Az asszony pedig megtoldotta :
— Es nem megyünk többé el soha!

— A szolgabirói hivatal áthelyezése. 
A szolgabirói hivatal az eddigi helyiségekből még 
a folyó évben az Andrása? Dénes utón levő pos 
taépületbe fog átköltözni, a hol a hivatal kényei 
mos elhelyezésre talál. Bajusz Andor főszolgabíró 
az uj helyiségeket 6 évi időtartamra vette bérbe.

— Egyházmegyei közgyűlés. A felső 
zempléni ev. ref. egyházmegye tavaszi közgyülé 
sét f. évi márczius hó 22 én Sátoraljaújhelyben 
az ev. ref. egyház tanácstermében tartja. A gyű
lés kezdete d. e. 9 órakor s azt megelőzőleg 8 
órakor istentisztelet lesz. Március hó hó 21-én d. 
e. 9 órakor ugyanott lelkészi istentisztelet lesz és 
délután fognak az egyházhatósági jegyzőkönyvek 
felolvastatni.

— A kórházból. A nagymihályi közkór 
házban a beteg létszám annyira szaporodott, hogy 
a jelentkezők alig kaphatnak helyet. Most is há 
rommal több a beteg, mint a mennyi ágy van és 
ezek részére ideiglenes elhelyezésről gondoskodott 
az igazgatóság.

— Amerikában elpusztult véreink 
közölt említettük Végső Sándor málezai lakost is, 
miként azonban értesülüuk Végső Abaráról való, 
a ki csak epy héttel a rettenetes katasztrófa előtt 
érkezett Amerikába. Halálát fiatal felesége és agg 
szülei gyászolják.

— A sorozásról. A hadkiegészítő parancs 
nokságok és közigazgatási hatóságok havonként 
már-már működési terveket állapítanak meg, 
azon reményben, hogy a sorozás mégis csak fo
ganatosítható lesz. Egy éve múlt már, hogy úgy 
megy a dolog s az ujoncozásból semmi sincs, most 
immár a múlt és az ez idei hadkötelesek sorozá
sáról kell gondoskodni és ha ez julius hó elsejéig 
sikerülni is fog az újoncokat csak október hó 
elsején fogják behívni. A tartalékosok pedig addig 
hála az obstrukciónak tovább szolgálhatnak.

— Véres verekedés. Mocsárban o hó 21 
én Német György és Kotor Bálint nagykárolyi 
munkások között verekedés támadt és e közben 
mindketten oly súlyos sérüléseket szenvedtek, 
hogy azok gyógyulása kétséges és hosszabb időt 
igényel. A csendőrség az esetről a kir. ügyészség 
nek jelentést tesz.

— Farkaskaland. Szobráncról Szobránc 
fürdőre igyekezett egy fiatal suhanc, Szokoly Dá 
vid cselédje, a mikor az országúton egy nagy far 
kas került eléje. A fiúnak csak éppen annyi ideje 
maradt, hogy egy az ut mentén álló akáczfára 
meneküljön. A tarkas azonban nem tágított s ott 
maradt a fa alatt s próbálta kikaparni vagy le- 
rágni. A bátor fiú azonban ebben a válságos hely
zetében nem veszítette el lélekjelenlétét, minden 
féle rongyokat szaggatott le magáról s azt gyufá
val meggyujtolta és a farkasra dobta. A tüztől 
me^&yuía(^1 a farkas bundája s az ordas elfutott. 
A fiú ekkor lemászott a fáról s futva ért haza. 
A kiállott ijedtségen kívül semmi baja nem tör 
tént. De hol van hozzá a tél ?

— Esküvő. Lampel Nándor a varannói 
takarékpénztár főkönyvelője március hó 8 án es 
kiiszik L’ngvárolt örök hűséget Balog Aranka 
urleánynak-

— Halálozás. Walkowszky János, a ho- 
nioimái kereskedelmi iskola növondéke, folyó hó 
16 án Ilomonnán elhunyt. Walkowszky József ho- 
monnai posta- és távirdafőnök fiát gyászolja az 
elhunytban.

— A Bánóé-Málca-Ungvári vasút 
ügyében az engedélyes, Köbér Simon budapesti 
vállalkozó a város közönségétől 60.000 korona 
hozzájárulását illetve ily összegű törzsrészvények 
jegyzését kérte. Az összeg oly nagy, hogy képvi 
selőtestületünk, mely különben sem bőkezű a 
pénzosztogatásban — és ezt helyesen teszi — szó 
nélkül elfogja vetni a kérelmét. Mi ugyan helyén 
valónak tartjuk, hogy a város némi összeggel 
hozzájáruljon a vasút építésének költségeihez, mert 
hiszeu a Bánóé és Nagymihály között peage vo
nalnak mégis csak lesznek némi előnyei, de a 
jelenlegi viszonyok nem alkalmasak arra, hogy 
költségvetésünket újabban terheljük. Ez ügyben a 
főszolgabíró különben a város közönségét ma d. u. 
3 órára értekezletre hívta össze.

— Vbrezs mezővárosában 1904. évben 
az országos vásárok a következő napokon lesznek 
megtartva; 1. József napi vásár március hó 16 án.
2. Szent György napi vásár április hó 20 án. 3. 
Szent János napi vásár junius hó 22 én. 4 Mind- 
szentek-napi vásár október hó 26 án.



— W pénzintézetek. Gombamódra szapo
rodnak a/, uj péiisintésetek. Vármegyénkben a 
lefolyt évben Homonnán és Sárospatakon alakult 
uj pénzintéz« t s ezeknek van is létjogosultságuk. 
Újabban Gálszécsen, Ujhelyben és Királyhelmeeen 
alakulnak uj takarékpénztárak és ha még konco 
dáljuk azt, hogy Királyhelmeeen a Bodrogköz 
székhelyén egy uj intézet boldogulhat, de annak 
épenséggol nem látjuk szükségét, hogy Gálszécsen 
és Ujhelyben szaporítsák a bankokat. Igaz, hogy 
az uj alakulások jó létre engednek következtetni, 
de sok esetben alkalmasak lehetnek egészségtelen 
állapotok előidézésére, jó lesz tehát ha az alapítók 
komolyan megfontolják a dolgot, mielőtt az alá 
írási iveket kibocsátják.

— Egy divaton iizletárjegyxék. Épp 
most jelent meg Milhle Vilmos cs. és kir. udvari 
szállító magkenskedő, temesvári cég ’egujabb 
képletekkel bőven ellátott 1904. évi főkatalogusa, 
mely a hírneves budapesti Légrády Testvérek 
nyomdájában lett a legelegánsabb kivitelben elő 
állítva s e téren valódi n mekét képezi a nyomda 
iparnak. Ezen árjegyzék csakis a legfinomabbat és 
a legjobbat tartalmazza mindazon czikkekböl, 
melyek a manapi kertmüiparban szükségesek s 
nemcsak minden kertbirtokos és gazda által lesz 
szív- sen fogadva, de hasznos is fog lenni. Ajánl 
juk ennek megszt rzését. melyet a cég ingyen és 
bérmentve küld meg.

— Kákán Márton. Hétről hétre a vidám 
képek és elmés apróságoknak egész tömegével 
mulattatja olvasóit a Kakas Mdrton, s művészeinek 
minden vonása, íróinak minden betűje a jó Ízlés 
szigorú cenzúráján megy keresztül. A legújabb 
szám első oldalára Linek Lajos festett < gy komor
ságban is mosolyra indító képet a magyar dele
gáció hazatéréséről. Ez a rajz voltaképpen elmés 
paródiája J/ewsoníer híres képének, a mely az 
Oroszországban megvert napóleoni sereg hazatéré
sét ábrázolja s a ki emlékszik az eredetire, bi
zonyára meg fogja becsülni a paródia művészi 
tökéletességét. A másik színes kép, egy vidám 
farsangi jelcint, a Bér Dezső előkelő művészeté
nek fog elismerést szerezni. A többi kép közül 
kiválik Ház Miklós két rajza, a mely újabb bi
zonyságul szolgál e fiatal művész ritka talentumé 
nak. A lap irodalmi része csillogó, tarka keret 
gyanánt fogja körül a képeket s minden sorából 
elmésség és jókedv sugárzik.

— A ki kertjét zzeretl, xzép virágokat 
én kitűnő konyhakerti terményeket akar, 
az fed' zzo mag szükségletét Mauthner Ödön cs. és 
kir. udvari magkereskedésében Budapesten, Rotten 
biller utca 33. A cég idei árjegyzékét, mely 226 
oldalra terjed. kívánatra mind akinek ingyen küldi. 
Ez» n árjegyzék az általánosan ismert, világhírű, 
kitűnő magvakon kivül, még a különösen érdekes 
és meglepő konyhakerti- és virá^újdonságoknak 
egész sorozatát is tartalmazza.

CSARNOK.
A modern hadviselés.

Az egész világ figyelme a keleti tenger felé 
fordul, onnan lesi minden nap visszafojtott léleg 
zettel a háborús híreket, melyeket a tenger alatti 
kábelek közvetítenek. Minden más egyéb háttérbe 
szorul s a hírlapok hasábos tudósításokkal szá 
mólnak be az idegizgató eseményekről, melyek a 
távol keleten naponként játszódnak le.

Szinte hallani vé'jük az ágyudörgést, a di
namit, ecrasit a lydit bombák robbanását a tor 
pedok mindent szétzúzó harsogását, oly hiven 
tükrözi vissza a tud< sitások a modern hadviselés 
mindeme szörnyűségeit.

Nem lesz érdek nélkül tehát, ha n modern 
hadviselés igy némely inti mi sak részletéről ránt 
juk le a titokzatosság leplét, hogy tisztában le 
gyünk azzal, a mi sokszor h illetet len ii I hangzik, 
de végre mégis valónak bizonyul

A hadviselésnél«Iso s elengedhetetlen főkellék 
már régi taktikusok szerint a pénz. A kinél több 
az arany fedezet, annál bizonyosabb is a győse 
l-ni. A modern hadviselés t< Ijcscn kitúrja a hő 
sies erő, az önfeláldozás érvényesülését. A modern 
hadviselés nem egyéb, mint előre kitervezelt, ki 
czirkalmazott vállalkozás, melynél az a fő, hogy 

a pénzanyag idő előtt ki ne fogyjon, s ez eset 
ben a siker elmaradhatatlan.

Ha már most az oroszjapán háború esélyeit 
mérlegeljük, első sorban a pénzkészletei kell szem- 
ügyre vennünk, a mdylyel a két hadviselő fél a 
háború k zdotén rendelkezett S ha ezzel tiszta 
bán vagyunk, igy csalóka sikerek nem fognak 
tévútra vezetni, hanem igazolni fogják számi 
fásainkat.

Az orosz birodalom aranykészlete a háború 
kezdetén 2000 millió koronára rúgott, inig a ja 
pánoké csupán 1000 koronát telt ki. Az bizonyos, 
hogy az orosz hadviselés költségei az anyaország 
tói val l rettenetes távol következtében sokkal na 
gyobbra fognak rúgni, de az is bizonyos, hogy 
az anyagiakban erősebb. így tehát a táborúr mér
lege az orosz serpenyője felé dől s a végkimene
tel az oroszok előnyét sejteti.

Honnan van az tehát, hogy a japánok meg 
még sikereket tudnak felmutatni, inig az oroszok 
hangtalanul tűrik a diadalmas hírek elterjedését ?

Ez is a modern hadviselés egyik fontos 
titka.

A japánok szigorú cenzúrát gyakorolnak a 
hadi tudósítók tudósításai felett, úgy, hogy azok 
csupán a japánok javára küldhetik értesítéseiket 
lapjaik számára.

Így azután a lapok lelve vannak az oroszok 
kudarczaival, de a japánok veszteségeiről mélysé
gesen hallgatnak.

Már ped'.g azt csupán laikusoknak lehet be 
adni, hogy annyi meg annyi orosz hajó elsülyesz- 
tése. a japáni hajóhad semmi veszteségét sem 
vonná maga után. Még ha az orosz hajóhad nem 
is állana a modern hadviselés ama magaslatán, a 
melyen tényleg áll, még akkor is elkerülhetetlen 
volna a japáni hajóhad súlyos vesztesége, tekintve 
azon körülményt, hogy a tengeri ütközetben a 
parti erődök védmüvei is beleszóllottak.

Mindenesetre a japán hadvezetőség ügyes 
taktikájának kell elismernünk a győzelmi hírek 
elterjesztését, melylyel egyrészt az orozs nép 
hangulatára súlyos nyomást gyakorolt, de még 
inkább az orosz értékekre, inig a japán értékek a 
hadviselése dacára is szilárdan állanak.

így tehát végeredményben mégis födolog a 
pénz állása mellett a győzelmek és vereségek 
annyira befolyásolnak.

A modern hadviselés taktikája tehát nem 
abban kulminál, hogy az ellenség fizikai erejét 
tegye tönkre, hanem ig« nis abban, hogy anyagi 
oldalán gyengítse, hol a hadvis« lés kimenetelére 
a legérzékenyebb.

Anny i bizonyos, hogy bármerre dőljön is el 
Mars isten kegyelme e hatalmas háborúban a 
japán nép életrevalósága s ügyessége minden két 
séget kizárólag m< ssze túlszárnyalja az orosz lassú 
nehézkes mozdulatait s bizonyságát adta annak, 
hogy szabad független nép mindenkor felemelked 
hetik arra a magaslatra, melyet a kor kívánalmai 
megkövetelnek.

Szerkesztői üzenetek.

I. F. G. (Helyben.) Bizony n«m üti meg a mértéket 
és tanácsoljuk ne is tessék e tárcával inás helyre fordulni.

E. H. la. (Helyben.) Nem közölhető.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai Józaef. 
Főmunkatárs : Dr. Kellner Mihály. 
Kiadóhivatali művezető : Lándfci JÓKUUf.

Hirdetések.

jRblakredőtuj
és FASODRONY

szép és finom kivitelben jutá
nyosán kapható

BREUER MÓRNÁL
Nagy-Mihály, Petőfi-utca 1. sz

vS---------
M.Vc

JYtellékfoglalkozás!
Egy tekintélyes élet é« gyermek- 

biztoaitó intézet Nagymihály és vi
dékére nagy ismeretségit, befotyásos szor
galmas és erélyes hivatalnok, tanító, keres
kedő, iparos vagy gazdálkodónak átadná

helyi képviselőségét 
és ennek munkásságát — melyet a saját 
foglalkozása mellett mellékesen eszközöl
hetne — az intézet igen jól honorálná.

Olyanok, kik teljesen reá szánhatnák 
magukat az intézetnek való munkálkodásra, 
kedvező feltételek mellett alkalmaztatnának 
utazó hivatalnokokul, üzlet-szerzés és szer
vezésre. Ezek már öt évi működés utén 
nyugdijképesek is volnának.

Ajánlkozások „Jiivő“ jeliige alatt a 
..Felsőmagyarország1- szerkesztőségéhez 
Kassa czimzendők.

DEÁK JENŐ
fogtechnikus 

Nagymih&ly, Rákóozi-utoza. 
Kiéin és Rosenblum-féle ház.

Tisztelettel értesitem a n. é. közönsé
get, hogy Nagymihályban állandóan lete
lepedtem és a Rákóczi-utczán a Kiéin és 
Rosenblum féle házban rendeztem be

műtermemet,
a hol minden a fogászati szakba vágó mun
kák amerikai módszer szerint gyökerek 
eltávolítása és szájpadlás nélkül, csapfoga
kat, fogkoronákat, arany, celluloid és Kaut- 
schuk míídarabokat készítek.

Javítások 12 órán belül eszközöltetnek. 
Vidékiek 24 órán belül kielégittetnek. 
A n. é. közönség pártfogását kéri 

Deák Jenő 
fogtechnikus.

feldarabolt tűzifa
ioo kilogrammonként 1 kor. 50 fillér. 

Egy fél ól hasábfa házhoz szállítva 11 kor.
ROSENWASSER és BREUER

Nagy-Mihály, Kossuth Lajos utca 44. sz.

Minden családnak

saját jól felfogott érdekében csakis a

Kathreiner-féle

Kneipp maláta kávét
szabadna pótlékul használnia 
a mindennapi kávéitalhoz.
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jFitttne-Jtewoorki vonal 
fV első rendli hajók "Wl 

kitűnő ellátással. Felvilágosítással, szóbeli értesítéssel, 

tajójegyg'yel
szolgál

a. Te-T-^y A 1>TZ3OT2I_.-Á-SI H5OID-A.
Nagymihályon

László Fülöp megbízásából HERCZ JÓZSEF.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér ..Glasur- fénymáz 45 kr.
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR czégnél NAGY-MIHÁLYON.

SZÖLÖLUGAST
ültessünk minden ház mellé és 

kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Erre azonban nőm minden nző|."f*j  alkalmas, 

tbár mind ku«zó természetű > mert nagynbbrésze ha 
ntegit ■’> ín, termést nem hoz, ezért sokan nőm értek el 
eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajokat ül
tettek, azok bőven ellátják házukat az. egész, szőlő
ére*  idején a legkitűnőbb mnskataly én más édes 
szőlőkkel.

A szőlő Lazánkban mindenütt megterem s niu- 
esen oly ház, melynek fala mellett a legcsekélyebb 
gondoxáaeal felnevelhető nem volna, ezenkívül n>áa 
épületeknek, kerteknek; kerítéseknek Ml*.  a legremo- 
kebb dísze, anélkül, hogy It^kevesebb helyet is 
elfoglalna az egyébbre használható részekből. Ez 
a legháládatonabu gyümölcs mert minden évben 
terem.

A fajok ismertetésére vonathoz.’, színes fény
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg. aki rímét egy levelezőlapon tudatja.

Czim:
Érmelléki első szölöoltványtelep Nagy-Kágya,

u. p. Székelyhid.

Fontos sérvben szenvedőknek!
Ne mulassza el senki, kinek kedves élete s 

egészsége, magának beszerezni a legújabban javi 
tott cs. és kir. szabadalmazott amerikai 
rendszerű Gummisérvkötöt beszerezni. A gummi 
sérvkötő Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvosi 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. Mert 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható s a 
sérvet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást.

ő-.,:. egyoldalú 7-tól io. 
01(11» kétoldalú io és i6111

Rendelésnél kérjük megadni a test körmére 
tét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal, vagy mind 
két oldalon van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás mellett pontosan eszközöl :

POLLITZER MÓR és FIA
csáax. és kir. ssab. k<taKeré.«r.ek.

BUDAPEST, V., Deák Fsrsnoz-utcxa 10.
Alapittatott 1864-ben.
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WIDDER BÉLA
Nagy-Mlhály, Sulyovszky-féle ház.
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Bor eladás
kr.— 40

- 80
frt —

Saját termésű boraimat kővetkező áron adom:
Asztali bor — literenként
Csemege ó bor — — — „
Muskotály   — — — »
5 puttonyos asszú (betegeknek alkalmas > kis üveg 2

Schicht-szappan
VÉDJEGYEK :

..Szarvas1 vagy „Kulcs"

c a legjobb, legkiadó-
sabb és azért a 'b 1

i
legolcsóbb szappan

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a •SCHICHT« névvel és fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.
;x>—. j—>— w — —„x-OO-C’-t’-cX-C

„Spire‘ varrógépek.

Varrógép vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságát te- 
----- kin Lsük első sorban. =
A „>Sp/rc“-féle varrógépek úgy minőség, mint 
ar tekintetében is az első helyett foglalják el; 
azokért minden tekintetben 5 évi teljes 

jótállást vállalok.
A „SPIRE*  varrógép a divatos mii- 

- hímzésre is hazsnálható.
Raktárak :

H.-A.-Ujhelg, Ungvár, Jlomonna,
NAGY-MIHÁLY, Kossuth Lajos-utoza

(Strömpl szálló inellett.)
Ugyanott kapható Singer, Hove, Henger, W. W. és balkaru varrógépek, 

kedv ezfi havi részlet fizet és re. Varrógép alkatrészek u. m. hajócskák, rúgok, 
srófok, gumikarika, valamint savmentes varrógépolaj készletben tartatnak.

Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.

Nyom. Landesman B. könyvnyomdájában.

A Franck Henrik Fiai télé kassai pótkávé-gyár igazgatósága a 
mezőgazdaságnak egy uj ágát : a

czikória (katáng gyökér - cictiorium inthybus) termesztését 
ajánlja kísérleti mívelésre. A nyers anyag 1904. évben métermázsánként 
3 K 50 fnyi árban 3’/, súlylevonással vétetik át Kassára a gyárudvarba 
Beállítva és azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán, 1904. január 15-én.

FRANCK HENRIK FIAI.


