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kiadóhivatal: 
llnva az előfizetések, hirdetési és nyiltléi 

díjak küldendők : 
Landeeman B. kőnyvnyomdéjn.

A nagy veszedelem után.
Borzalmas csapásként nehezedett Ma

gyarországra a vasutasoknak 5—7 napon 
át tartott sztrájkja. Egy szörnyű khaosz 
lett úrrá széles e hazában, a kommün ré
mei vigyorogtak békés társadalmunkra, hal
lottuk a közeledő forradalom dübörgését 
és elszorult a szivünk — katasztiófától tar
tottunk . . . !

A gonosz álom, hála érte a jó min
denhatónak, elmúlt. Ismét mennek, jönnek 
a vonaton, a forgalom megindult minden 
vonalon s a vasutasok ezrei csak úgy, mint 
azelőtt, külsőleg pontosan, buzgón végzik 
szolgálatukat. Megint velünk van a béke » 
bízni kezdünk a jobb jövőben, a munká
nak eredményében és zavartalanságában.

Bizony úgy kellett lenni a dolognak, 
hogy a vasutasok nem is tudták, mit cse
lekszenek. Fájdalmas elgondolni, hogy negy
venezer magyar emberben, az állam táma
szaiban, a köz legmegbízhatóbbnak hitt 
szolgáiban nem vergődött túlsúlyra az a 
megállapodás, hogy ég és föld leszakadhat, 
de a vasutasoknak sztrájkolni nem szabad. 
A vonatoknak mennie kell éjjel-nappal, szál
lítani embert, állatot, árut; mert ez a for
galom, ez az élet, ez a fundamentuma ál
lam, lársadalom, polgár ekzisztencziájának 
egyaránt. A vonatoknak nem szabad meg- 
állania, mert ezzel megáll a közös, a sze

TARCZA.
Szomorú séta.

Kora tavaszszal történt, napfényes már
ciusi délután. A szobákban még fütöttek, de 
ha az ember az ablakba állított virágcserepek 
között kikandikált, mindjárt kedvet kapott, 
hogv kimenjen a szabadba. Az ég tiszta kékjén 
egv*  felhőfoltocska sem volt látható, a nap vi
dáman ragvogott s a szomszéd kertben a fák 
ugvancsak büszkélkedtek fiatal rügyeikkel, a 
mélyek között vígan kergetőztek a verebek.

De ha az ember kiért az utcára, azonnal 
megbánta, hogy otthagyta a kellemes, meleg 
szobát. A nap hiába ragyogott, csak a szemet 
vakította sugaraival, de melege még nem volt. 
Az éjszaki szél dermesztőén fújt és még azt is 
megsajnálta az ember, hogy a téli ruhát már 
levetette.

A fasorban egv fiatal pár haladt karöltve. 
A férfi magas, erős alak volt, barna körsza- 
kállal ; csakúgy duzzadott az erőtől és az egész
ségtől. A nő karcsú volt és halvány. Bájos 
szőke fejecskéjét kissé előrehajtotta, ugv mint 
a virágszár, melynek nehéz a koronája. Egé
szen közel húzódott a férfihoz, mintha támaszra 
volna szüksége. A férfi gyorsabban haladt, s a 
uő iparkodott lépést tartani vele.

— Fáradt vagy Matild ? — kérdezte a nő
től s szeretettel nézett reá.

— Nem, csak a tavaszi levegő bágyaszt 
el egy kissé.

Vidáman mosolygott s megfeszítette min
den erejét, hogy gyors lépésben mehessen. A 
járókelők mind megbámulták őket s azt mon
dogatták magukban : milyen boldogok is ezek 
a fiatalok! Miiven boldogok!

Az ut hajlásúnál ugv fűti szemükbe a hi
deg szél, mint valami alattomos ellenség, mely 
11 háttérben leselkedett s csak az alkalmas pil- 

retett haza lüktető ere, megáll az ország 
lélekzete, az élete. Negyvenezer jó magyar 
embernek egy átkos éjszakán köd borult 
az érzésére, az energiájára és kieresztették 
a gőzt a kazánokból, tilosra állították a 
váltót, eloltották a piros lámpákat és el
rontották a szemaforokat. Mint a gonosz 
Üdére, jött a vészes hetes jelzés kis állo
másra, nagy állomásra : álljanak meg a vo
natok 1

És azok megállották 1
A mozdonyóriások hullákká dermed

tek, a vagonok sírboltokká, az állomások 
temetőkké lettek, meghalt a forgalom, el
múlt az élet!

Ne mérjen az Isten több ilyen csapást 
erre a hazára!

Nagy dolog a vasutasok ezreinek jobb 
vagy rosszabb ekzisztenciája. Eltekintve at
tól, hogy nehéz és felelósségterhes mun
kát végeznek, ők missziót teljesítenek a 
magyarosodás, a magyar állameszme szem
pontjából s az ország nemzetiségi vidékein, 
de még Horvátországban is bátor és ön
tudatos előharcosai a magyarságnak. Közel 
tiz esztendeje már, hogy kérvényeznek, 
mozgolódnak helyzetük javítása iránt és 
csak most kaptak valamit, amivel nemcsak 
hogy nincsenek megelégedve, de még in
kább elkeserítette őket. Hogy nincs igazuk 
abban, amiért a helyzetükkel elégedetlen
kednek, hogy nem jogos a mozgalmuk, azt 

lanatra várt, hogy jelenlétét éreztesse. A leány 
ajakéhoz szorította zsebkendőjét, hogy elfojtsa 
nehéz köhögését.

A férfit annyira elfoglalták a maga gon
dolatai, hogv ebben a pillanatban nem is ügyelt 
társnőjére. Másfél esztendő óta voltak elje
gyezve egymással. A férfit már bosszantani 
kezdte ez az állapot. Meg akart házasodni, 
még pedig minél előbb. Meg is volt hozzá a 
vagyonkája, jó állása, de valahányszor szóba 
hozta Matild előtt a házasságot, a leány nyug
talanná, lehangolná vált s mindig halasztásért 
könvörgött. r.s olyan jól tudta a módját, hogy 
a fiatalember mindig beleegyezett a halasz
tásba, de ma nem fog sikerülni, akármilyen 
okos ürügyet talál is Matild.

A fiatalember erősen eltökélte, hogv 111a 
határozott feleletet fog kérni. Igen, eltökélte.

— Matild ! — szólt hozzá hirtelen s gyen
géden megszorította a leány karját.

— Voltam ma Zing és Társánál.
— Nos?
— Megnéztem a berendezéshez való hol

mikat. Pompás függönyeik és szőnyegeik van
nak. Az ár is méltányos. Melyik sziliben sze- 
rednéd legjobban ? Talán barnában ?

— Igen, barnában.
— Milyen részvétlenül mondod ezt. Ta

lán mégis jobb volna a zöld ? Most jut eszembe, 
hogy láttam olajzöld szöveteket is. Mondhatom, 
hogv nagyon tetszettek.

— Ali igen, az olajzöld nagyon előkelő 
szin.

— Te is ugv találod ? Akkor hát marad
junk a zöldnél. Ez legalábbb a falkárpitokhoz 
is igen jól tog illeni. De nem szereznéd meg 
nekem azt az örömet, hogv velem együtt el- 
jösz az üzletbe? Te sokkal jobban tudsz az 
ilyesmihez, mint én. Olyan finom Ízlésed van 
és aztán ugv is illik, hogy együtt vásároljuk 
be a holmikat. Amit te fogsz választani, az ne

nem mondja senki még a vesztett csatájuk 
után sem

De elégedetlenséggel, kedvezőtlen hely
zettel nincs megokolva az ultimó ráció, 
melyhez fordultak. A vasutas kózhivatalnok, 
esküt tesz arra, hogy kötelességét teljesí
teni fogja és hü szolgája lesz a köz érde
kének. De felelőssége a közérdekkel szem
ben nagyobb, mint a legtöbb közhivatal
noké, mert ó mozdítja elő közvetlenül a 
forgalmat, amelynek révén millió és millió 
állampolgár megkeresi a kenyerét. Senki 
más, csak ezeket a milliókat, tehát az or
szág összességét, az egész polgárságot súj
totta közvetlen károsodással ez a sztrájk, a 
melynél nagyobb még kevés volt a vilá
gon és szörnyűbb sohase Magyarororszá- 
gon! A vasutas olyan kötelességnek a tel
jesítésére esküdött fel, amelynek megsze
gése az országot katasztrófa elé állítja. Ezt 
a végzetes lépést tehát nem teszi elfogad
hatóvá semmiféle elégedetlenség.

Ebből a magas szempontból kell meg
ítélnie minden becsületes magyar embernek 
a lezajlott vasutas sztrájkot.

Immár le van verve az ütközet az or
szág érdeke ellen, sok a sebesültje, még 
halottja is van. Az idő azonban be fogja 
hegeszteni a sebeket, a vasutasok békében 
dolgoznak tovább és nincs messze az idő. 
amikor meg fogják kapni azt, amit a vég
zetes lépéssel elérni akartak.

kem sokkal jobban fog tetszeni, mintha magam 
választanám.

— Ma nem lehet, Holger. Kissé elfá
radtam.

Eleresztette a fiatalember karját és leült 
egy padra.

— Ez az erős tavaszi levegő nagyon bá- 
gvasztó.

A fiatalember melléje ült. A napfény ép
pen a leány halvány arcára esett és ebíien a 
sápadt fényben föltűnt a fiatal ember előtt, 
milyen beteges színe van az arájának. Matild 
észrevette a fiatalember aggódó, fürkésző te
kintetét s azonnal mosolyogni kezdett. A mo
solygás visszaadta arcának egészséges szinét.

— Bizonyosan fázol, Matild. Olyan hal
vány az arcod. Nem jó lesz, ha sokáig ülünk.

— Még csak egy-két percig.
Matild nézte, nézte azokat a kis gverme- 

keket, akik a közelben játszottak s néhányszor 
észrevétlenül ajkához emelte a zsebkendőjét.

— Félek, hogy meghütöd magadat s ak
kor engeinet fedd meg az édes anyád, hogy 
nem vigyáztam reád eléggé. Hiszen tudod, mi
lyen féltékenyek az egészségedre .... Igaz, 
ugye, junius elsején van édesanyádnak a szü- 
let'ésnapja ?

— Es te gondoltál rá, Holger? Igazán 
szép tőled.

Gyöngéden megszorította a fiatalember 
kezét.

— Ez volna a legalkalmasabb nap.
— Mit mondasz?
— L'gy gondolom, hogy akkor tarthatnák 

meg az esküvőt.
— Matild szomorúan mosolygott és nem 

mert jegyesének a szeme közzé nézni.
— Igen, édesem, júniusban volna a leg

jobb. A rózsák hón:i|>jáb:m. Mit szólsz hozzá, 
Maliid ?

Laponk mai asáma 4 oldalra terfad.



VEGYES HÍREK.
— Htyfrlebbnett képvi»el6te.tiUeti 

hatAro.at. A képviseleti-stíllel azon határozatát, 
smelylyel a mellékutcák jártlamunkálaiai felfüg 
gesz etoi rendeltetnek, n Kazinczy utca lakói meg 
felebberték Amint már megírtuk, a folytonos fe- 
lebbezéseknek vége az lesz, hogy ezidén egyálta 
Iában nem foghatunk a járda és csatornázási tutin 
hálátokhoz. A közigazgatási bejárási az elöljáró- 
ság már egy hónapja, hogy in*  gkérte, a fogaim 
lositás azonban érthetetlen okokbol késik, ami 
szintén lehetetlenné teszi a munkálatok kezdetéi.

— Közgyülé*.  A nagymihályi izr. nóegy 
let Dr. Gliick Sainuué elnöklete alatt e hó s án 
tartja meg évi rendes közgyűlését, a mely alka 
lommal a megüresedett állások is be lesznek töltve

— Sorozá*  eredménye. Az 1903. évi fő 
sorozás eredméuye járásunkban a következő volt. 
A hadsereghez 46, a honvédséghez 11, a hadsereg 
póttartalékába 13, a honvédség póttartalékába 6 
egyén Boroztatott be. Az állításra kötelezettek túl
nyomó része természetesen most is hiányzott.

— A Tenni*  pálya megnyitása. Szom 
haton d. u. 4 órakor le»z a lawn tennie pálya ült 
nepélyes megnyitása. A tagok rendelkezésére fog 
állani teniiís , croquet és teke pálya. Az elnökség 
ez utón is felkéri a tagokat. hogy jegyeiket &Ó7 
lözi Sándor pénztárnoknál váltsák ineg.

— Hymen. liitzánszky Kornél zsolnai mér 
nők május hó 1 én eljegyezto Bartuz Elza kis
asszonyt Nagymibályon.

— Vránia. Az Uránia tudományos színház 
e hó 11. és 12 én városunkban a Barnai szálló 
nagytermében előadást tart. Szilire kerül Berlini 
élet és Egyiptom. Az előadások iránt nagy az ér 
deklődés és a jobb helyek már mind elkeltek. 
Jegyek előre válthatók Landezman B. könyvke
reskedésében.

— Kóbor cigányok. Valóságos népván
dorlás van vidékünkön, 20—30 szekeret) 100- 150 
cigány járja be a falukat és mindenhol kisebb 
nagyobb lopásokat követnek el. Valóságos rémeivé 
lettek e kóbor cigányok a lakosságnak és hiába
való a közigazgatási hatóság és csendőrség erélyes 
közbelépése, nem lehet e gaz fajtól szabadulni. 
Fej ér Elemér szolgabiró most a törvényhatósághoz j 
azon felterjesztést intézte, hogy a vármegye terű 
leiéről a kóbor cigányok illetőségi helyükre to 
loncoltassanak és a visszajöveteltől áltassanak el. 
Ha a vármegye ehhez hozzá fog járulni talán még 
is megszabadulunk Pharao e gaz ivadékától.

A leány fölkelt a pádról, belekapaszko
dott a férfi karjába s szótlanul haladt mellette. |

— Hiszen úgy terveztük, hogy az esküvő • 
után azonnal utrakelünk, — folytatta Holger, 
lassú, halk hangon. A leány különös viselke
dése egészen zavarba hozta. Aztán ismét föl
vette a szót:

— Svájcba akarunk menni. Hiszen min
dig vágyódtál a jéghegyek és a kéktavak ha
zájába, mely leli Vilmos, Kouseau, Byron ra
jongásának volt a tárgya. Két hónapi szabad
ságot kapok. Lund fog helyettesíteni ez idő 
alatt. Képzeld csak, milyen szép lesz, ha föl
hágunk a magas hegytetőkre, hegymászó öltö
zetben, nagy alpesi botokkal. Természetes hogy 
kék fátvolt fogsz hordani a kalapodon Felül
emelkedünk a prózai valóságon. Mondd, nem 
lesz ez gyönyörű ?

Matild ismét ajakához emelte a zsebken
dőjét. Szemei ábrándosán, fájdalmas tekintettel 
meredtek a távolba, mintha ebben a néma bá
natban elröppent álmát siratta volna.

— Miért nem szólsz már édesem? Nem 
tetszik talán a tervem? Nincs egyetlen szavad 
sem hozzám ? Csak egy szócskát, hogy bele
egyezel.

Kijöttek a fasorból és egy népes utcába 
tértek. Egy szép, magas ház eíőtl a leány hir
telen megállt. Nézte a lakók címjegyzékét és 
ugv látszott, hogy küzködik magával.

Holger önkénytelenül elolvasta a lakók 
neveit. Kihez akar menni a menyasszonya ? 
Két kis réztábla volt egymás mellett : \Vith 
Alfréd orvos. — Hansen Emma divatárusnő.

— Ah persze, a divatárusnővel kell be
szélned, hogy meghatározhassuk az esküvő 
napját. Ah, a nők mind egyformák. A ruha jön 
mindig első sorban.

Matild el sem mosolyodon a tréfás meg
jegyzésre. Valami komoly ünepiesség fejeződött 
ki arcán. Végig merte tekintetével jegyesének 1

— Esküvő'. Díszes esküvő ment végbe a 
múlt hó 30 á i Ungvári Járásunk föszolgabirája 
Za kodi Bajuz-, Andor kötött házasságot Györöcz 
key Mártával. Délután 5 óra volt inár, amidőn az 
előkelő násznép gyülekezni kezdett a lakodalmas 
tiáznál. Egymás után érkeztek szép inagánfogato 
kon s túlnyomóan diszmagyarba öltözött megyei 
előkelőségek s idegen vendégek. Hat óra volt, a 
mikor a nászmenet megindult a vármegyeháza felé. 
Ott Lőrinczy alispán várakozott már a násznépre, 
s elvégezvén a polgári házasságkötést, lendületes 
beszéddel üdvözölte a fiatal párt. Innen a r<’mai 
katholikus templomba vonult az egész násznép, a 
hol Benkő rk. apátplébánus adta egyházi áldását 

j a fiatalokra, majd fennkölt szellemű beszédben ki 
vánt azoknak tartós boldogságot és szerencsét 
egész életük tartamára.

z\ díszes vendégkoszoru a lakodalmas ház 
hoz kisérte azután az uj párt, ahol remekül terí
tett asztalok mellett a reggeli órákig fesztelen bán 
gúláiban mulatott. A fiaiul pár másnap délben Ab 
báziába utazott.

Násznagyok voltak : Kende Péter és id. Mecz 
ner Gyula, nászasszouyok Kende Péterné Sztáray 
Sarolta grófné és Meczner Gyuláné. — Vőfélyek : 
Dr. Bajusz Zoltán, Bencsik Béla. dr. Bossenyey 
Zénó, Fejér Elemér és ifj. M czner Gyula. Nyo- 
szolyó lányok : Koviícty Margit, Anibrózy Margit, 
Györöcskey Mariska, Meczner Icz.ut Berthelly 
Sári. — Jelenvoltak tnég: Bárczy István székes
fővárosi tanácsos és neje. Wildner Károly cs. és 
kir. tüzérföhadnagv, id. Bajusz Józsefné, ifj. Bajusz 
József és neje, Kovácsy Elemér főszolgabíró és 
neje, Minay főszolgabíró, Szniscsák Nándor szol
gabiró, Kozma Gyula és neje, Rónay kir. albiró, 
Berzeviczy István, neje és lánya Lili, dr. Novák 
Endre s leánya Agátha, Lőrinczy Jenő alispán s 
neje, Komjáthy Gábor, Benkő József apátplébánus 
és Bajusz Ernő.

— Lopá». Landtsman Mayer helybeli bér
kocsi tulajdonosnál szolgálatban levő Dziak Anna 
cselédleány éjjel gazdája zsebéből a szekrénykul
csokat kivette és gazdájának a szekrényben levő 
40 koronáját ellopta. A rendőrség a hilllen cselé 
det letartóztatta.

— Felhív A. A cseléd és gazda közötti 
viszony szabályozása tárgyában alkotott várme 
gyei szabályreudt let és illetve az 1876. évi XIII. 
te. értelmében felhív 'nak a Nagymihályban lakó 
cselédtartó egyének és azok cselédjei, hogy min
den cselédváltozást a szolgálati cselédkönyv be
mutatása mellett a községi elöljáróságnál 2 koro 
nától 20 koronáig terjedhető pénzbírság terhe alatt

egészségtől duzzadó alakját, mintha erőt akart 
volna meríteni nagy elhatározásához.

— Légy egy kevés türelemmel — szólt 
azután a fiatal emberhez. Hangjában kimond
hatatlan gyöngédség rezgett. Nem fog sokáig 
tartani.

— Lassan haladt fel a lépcsőn s Holger 
szerelmes pillantásokkal kísérte bájos, lenge 
alakját. De ha utána ment volna, borzadva 
látta volna, hogy a leány halotthalványan áll 
meg az orvos ajtaja előtt. Sokáig állott ott, 
míg bátorságot vett arra, hogy bekopogtasson, 
s bizonyságot szerezzen, amitől borzadott, de 
amit mégis óhajtott.

Elmúlt fiz perc, egv negyedóra, azután 
félóra, s a leány még nem jött vissza. Holger 
ezalatt a boltok kirakatait nézegette s ha va
lami szép tárgyat látott, arra gondolt, hogyan 
lehetne megszerezni uj otthonja számára. Az 
a sötétzöld selyemvánkos miiven jól illenék a 
zöld pamlagho’z, melyet a minap vásárolt. De 
legjobban megtetszett neki egv kis ébenfa zsá
moly, mely vörös plüssel volt kikészítve.

Az órájára nézett, teljes egv óráig vára
kozott már. Mi történhetett? Hiába, a divat- 
árusnők valamennyien sokat tudnak fecsegni; 
bizonyos, hogy Matild is csak azért késik.

I'öl akart menni érte és már a lépcsőnél 
volt, amikor Matild szembejött vele A fiatal
ember szive önkénytelen összeszorult, amikor 
a leányra pillantott. Mintha egészen megválto
zott volna. A szegény leány alig tudott nteg- 
állani a lábán.

— Mi bajod, Maliid? Álölelte a leányt a 
nélkül, hogy a járókelőkkel törődnék.

Matild félénken pillantott reá. Ebben a 
pillantásban végtelen szomorúság volt; egész 
életre szóló búcsút fejezett ki ez a fájdalmas 
tekintet.

— Beteg vagy édesem? Miért késtél ilven 
sokáig ? Beszélj hát drágám.

A leány kibontakozott jegyese karjaiból. 
Az első izgalom elmúlt. 

bejelenteni el ne mulasszák, továbbá különösen 
figyelmeztetnek a cselédtartó gazdák, hogy cselé
det szolgálati könyv nélkül be ne fogadjanak, mert 
ellenük a törvény szigora (50 koroná g terjedhető 
pénzbírság) fog alkalmaztatni.

— HalAlozAe. Talapkovict Vazul kir. ta
nácsos, sátoraljaújhelyi kir. pénzügyigazgató e hó 
4 én Sátoraljaujhelybeu 60 éves korában elhunyt. 
Temetése uia d. u. 3 órakor ment végbe. Háláld 
ról a magy. kir. pénzilgyigazgatóság a következő 
gyászjelentést adta ki:

„A sátoraljaújhelyi ni. kir. pénzügyigazgató- 
ság és a mellé rendelt számvivöség tisztikara mély 
részvéttel tudatja, hogy szeretett főnöke, nagyságos 
Talapkovict Vazul kir. tanácsos, pénzügyigazgató 
ur 1904. évi május hó 4 én reggeli 5 órakor, 
hosszú szenvedés után, életének 60 ik, érdemdús 
állami szolgálatának 36 ik évében elhunyt. — A 
boldogult hült tót. mo 1904. évi május hó 5 én d.
u. fog a gör. katli. egyház szertartása szeriül a 
sátoraljaújhelyi sirkertben örök nyugalomra he 
lyeztetni. Nyugodjék békével !“

Dr. Hám Sándor, a sátoraljaújhelyi r. kath. 
fögymnasium nagytniveltségü tanára, a „Zemplén" 
főmunkatársa május hó l én elhunyt. Temetése e 
bó 3 án általános részvét mellett ment végbe.

— Az Államvasutak kArtérlténéröl. 
Most, hogy a vasutasok által megindított mozga 
lom befejeződött, előtérbe lépett a kártalanítás 
kérdése. Úgy a politikai, mint pedig minden más, 
a szállítások által közelr I érdekelt köröket élén 
ken foglalkoztatja immár annak eldöntése, hogy 
az államvasutak tartoznak e felelősséggel, illetve 
kártérítéssel a sztrájk miatt előállott károkért. Még 
nem alakult ki teljesen a felfogás ebben a kér
désben, amelyben sok millióról van szó és van
nak, akik szerint a sztrájk vis majornak tekin
tendő és ennélfogva az államvasutak semmiféle 
kártérítéssel nem tartoznak, mások azonban azt 
vitatják, hogy a vasút igenis felelősséggel tartozik 
a maga embereiért mindeu harmadik személylyel 
szemben. Ilyen nézetek fönforgása mellett előre 
láthatólag nagy pörök és bonyodalmakra lesz ki
látás a sztrájkból kifolyólag.

— Hirdetmény. A vármegye központi 
választmánya közhírré teszi, hogy az országgyű
lési képviselőválasztóknak 1905. évre érvényes 
névjegyzéke a kihagyottak névjegyzékeivel együtt 
a vármegye székházának kistermében, az egyes 
községekre vonatkozó névjegyzékek pedig Sátor 
aljaujbely r. t. városban, minden nagyközségben 
és a körjegyzőségekben közszemlére kitélettek. A 
névjegyzék kiigazítására irányuló kérvények má

— Az orvosnál voltam.
— Az orvosnál ? — ismételte Holger nagy 

megütközéssel.
Hirtelen köhögni kezdett a leány s nem 

is tett többé kísérletet, hogy a zsebkendőjével 
elfojtsa a köhögését. Rekedt, fájdalmas hang
jában már benne volt a felelet. A fiatalember 

' most egyszerre mindent tisztán látott.
— Megvizsgálta a melledet?
Matild igent intett a fejével.
— Mit szólt hozzá? Ne kínozz tovább! 

belelj gyorsan I
Néhány pillanatig gondolkozott, azután 

szilárd hangon igy szólt :
— Holger! El kell szakadnunk egymás

tól. A családi élet boldogságát megtagadta tő
lem az ég.

Az erős ember megingott és szemeiből 
i könnyek törtek elő. Most már mindent meg

értett. A kifogások, a halasztások ime mind 
magyarázatot nyertek. Szegény leány. Mennyit 
szenvedhetett titokban. A fiatalember fürkészően 
nézte arcát, hogy talán az arcvonások megcá
folják ezeket a boldogságölő szavakat. Hiába, 
a halvány arc s a beesett szemek nem biztat
tak semmivel.

— Nem, nem akarlak elhagyni I Soha! 
Délvidékre utazunk, enyhe szelíd éghajlat alá, 
ahol ismét meggyógyulsz. De hát mit is mon
dott vollaképen az orvos'? Mond meg nekem.

— A leány egy-két szót súgott jegvesé- 
, nek, amitől a hideg verejték Olt a férfi hom

lokára. Azután dacos vadsággal ölelte magához 
a leányt, mintha a halállal is szembeszállnit 
érette.

A tiszta égen aranyos bárányfelhők úsz
tak, a napsugarak vigatt táncoltak a fakadó 
rügyeken s a verebek olyan zajgást vittek vég
hez, mintha valami nagy örömhírt akarnának 
tudtára adni a világnak. x.



jus hó 15 óig adhatók be, az ezekre tett észrevé
telek pedig május 25-ig fogadtatnak el és pedig 
Sátoraljaújhelyt érdekiöleg a polgármesternél, egye
bütt pedig az illető nagyközség elöljáróságánál, 
vagy a körjegyzőségeknél. — Felhivatnak azok a 
választók, kik több kerületben vétettek fel a név
jegyzékbe, hogy azon választókerület, melyben 
jogukat 1905. évbon gyakorolni szándékoznak, 
ugyanazon határidő alatt jelöljék meg, mert ellen 
esetben csakis azon kerületben szavazhatnának, 
amelyben állandó lakásuk van. — Végül, mint
hogy úgy az összeírásnál, mint az id. névjegyzé 
kék leírásánál tévedések fordulhattak elő, a köz
ponti választmány figyelmessé teszi az érdekelte 
két, hogy a közszemlére kitett id. névjegyzékeket 
saját érdekükben megtekinteni el ne mulasszák.

— Felhívás. A magyar királyi államvas
utak igazgatósága felszólítja mindazon mozdony
vezetői és mozdonyfütöi képesítéssel biró egyéne 
két, kik azonnal szolgálatba lépni készek, hogy 
szolgálatba való lépés végett akár a m. kir. ál
lamvasutak igazgatóságánál (Budapest VI. And 
rássy ut 73/75. III. emelet, vontatási szakosztály) 
akár pedig az üzletvezetöségek bármelyikénél (bu- 
dapest jobbparti, budapest balparti. Miskolcz, Dob- 
reczen, Arad, Kolozsvár, Szeged, Szombathely, 
Zágráb) jelentkezzenek.

— Az állás- és foglalkozásnélküli 
emberekre nézve valóságos áldás lesz ezentúl a 
Pesti Napló apróhirdetési rovata, mely mostantól 
kezdve rendszeresen közölni fogja az országban 
lévő összes üres állásokat úgy a köz, mint a ma
gántisztviselői pályán és a kereskedelmi és ipari 
vállalatoknál. Akinek nincs állása, foglalkozása, 
vagy jelenlegi állását megváltoztatni óhajtja, az 
ezentúl nem lesz kiszolgáltatva a nem mindig lel
kiismeretes közvetítőknek, hanem csak figyelem 
mel kell kísérnie a Pesti Napló apróhirdetéseit, 
mely igazán nagy áldozattal, ezentúl dijdalanul 
fogja közölni az összes tudomására jutó üresedé 
seket úgy férfi, mint nőtisztviselők részére s ezek
ről bárkinek is ugyancsak díjtalanul nyújt felvi
lágosítást, aki válaszbélyeget küld. A Pesti Napló 
e dicséretes vállalkozása által a munkanélküliség 
nagy társadalmi problémája egy lépéssel közelebb 
jutott a megoldáshoz, mert most minden állásnél 
küli ember egy könnyen hozzáférhető napilapban 
mindennap megtalálhatja költség nélkül, hogy 
hová fordulhat foglalkozásért. Kereskedelmi, gyári 
és ipari vállalatok, nagyobb gazdaságok, stb. ez 
utón szintén költség nélkül a legrövidebb idő alatt 
kaphatnak megfelelő személyzetet, mert a Pesti 
Napló az üres állást hirdető közleményeket, ha 
hozzá beküldik, teljesen díjtalanul fo ja közölni.

— Mindennek ápolás és gondozás a 
fenntartó feltétele. Ily célokat szolgál a Brázay- 
féle sósborszesz. Mint minden jónak, közkedvelt
nek, a mi elterjedésre jut — úgy a sósborszesz- 
nek is -- egymásután keletkeztek utánzói. Ezért 
ajánlatos, hogy az utánzatoktól mindenki megkü
lönböztesse a Brázay féle sósborszeszt az üveg 
alakjáról és az üvegen lévő védjegyről. A címke 
egyszersmind védjegy is.

— A ki kertjét szereti, szép virágokat 
és kitűnő konyhakerti terményeket akar, 
az fedezze mag szükségletét Mauthner Ödön cs. és 
kir. udvari magkereskedésében Budapesten, liotten 
biller utca 33. A cég idei árjegyzékét, mely 226 
oldalra terjed, kívánatra mindenkinek ingyen küldi. 
Ezen árjegyzék az általánosan ismert, világhírű, 
kitűnő magvakon kívül, még a különösen érdekes 
és meglepő konyhakerti- és virágujdonságoknak 
egész sorozatát is tartalmazza.

— Salamoni Ítélet. Egy falucskában esett 
meg ez a história, amely fényes bizonyság rá, 
hogy akad ám ész a községházán, ha szükség van 
rá. Egy városi ur kerékpáron nyargalt keresztül 
a falun és a nyargalásnak egy szegény liba lett 
az ártatlan áldozata Elgázolta a bicikli úgy, hogy 
halva maradt a helyszínén. A kis balesetből nagy 
vita lett. Klökerült a liba gazdája és pörbe köve 
redett. a gyilkossal, öt koronát követelt a libájá 
ért, a kerékpáros azonban kijelentette, hogy semmi 
szín alatt sem ád többet négynél. A vita vége az 
lett, hogy kerékpárostól, libástól beállítottak a köz 
ségházához. Biró uram nyugodtan végig hallgatta 
a tényálladalmakat, azután igy szólt:

— Te tehát, János, öt koronát követelsz a 
libáért, a libái pedig odaadod ennek az urunk.

— így van, biré uram

— Az ur meg azt mondja ugye, hogy nem 
ad többet négy koronánál, a libát meg itt hagvja 
a gazdájánál.

— Igen, hiszen csak nem cipelem magammal.
— Biró uram helyeslöleg bólintott.
— Add ide János azt a libát.
— Itt van biró uram.
— Az ur is adja ide azt a négy koronát.
— Tessék.
Biró uram pedig benyúl a lajbi zsebbe, ki

vesz a magáéból egy koronát és a kerékpáros 
négy koronájával együtt átadja Jánosnak.

— Ehun van ; az ur annyit fizet, amennyit 
akart, te annyit kaptál, amennyit követeltél. El 
lehet menni. — a liba pedig itt marad.

CSARNOK.
2szZod.erxx május.

Nem hajlik tiszta gyöngyvirág
A munkáskalapokra. 
Nemzetközi jelvény lobog. 
Tüzes, vörös a csokra.

Szépségedről, kellő tavasz, 
Nem csendül már az ének.
A Marseillaise merész dala 
Dacosan ront az égnek.

IIol a virágok illata ?
Milyen csöndes e korszak I 
A lelkeket úgy fojtja most 
Borgőz és puskaporszag.

Hullámzik mos4 is még a nap. 
Mint sok évszázad óta.
De a szivében gyűlölet, 
S ajkán nincs tréfa, nóta.

Szép Flóra istennő pedig,
Hogy senki meg ne lássa, 
Az erdő mélyén ott sirat : 
Tavasznak tűnt varázsa.

És töpreng holdas éjjeken
A szende istenasszony : 
Érdemlik e az emberek, 
Virágot, hogy fakasszon.

Feleki Sándor.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Főmunkatárs : Dr. Kellner Mihály. 
Kiadóhivatali milvA/.ető Lándal József.

Hirdetések.
Eladó házak.

Sztrajnyánban közvetlen a híd mel
lett levő két ház szabad kézből azonnal 
eladó. Bővebb felvilágosítást nyújt

ILoszpodár Balázs
háztulajdonos

Nagymihály. Andrássy Denes utca

Bor eladás.
Saját termésű boraimat a kővetkező áron adom :
Asztali bor __ literenként — 40 kr.
Csemege ó bor  „ — 80 „
Muskotály    „ 2 írt — „
5 puttonyos asszú kis üveg 2 „ — „

WIDDER BÉLA
Nagy-Mlhály, Sulyovsiky-féle ház.

Ingyen és bérmentve kap 
mindenki egy kezelési könyvecskét, mely
ből bárki képes legfinomabb likőröket 
és rumot hideg utón minden készülék 
nélkül, még a legkisebb mennyiségben is 
országszerte ismert aromáimmal előáliitani.

WATTERICH A.
Budapest, VII. Dohány-utcza 5. sz. alatt.

DEÁK JENŐ 
fogtechnikus 

Nagymihály, Bákóozl-utoza. 
Kiéin és Rosenblum-féle ház.

Tisztelettel értesítem 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. fögkoronákat, arany, celluloid és Kaut- 
schuk müdarabokat készítek.

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

Deák Jenő 
fogtechnikes.

i Szobráncz gyógyfürdő J

j ránc gyógy 
í gyógyfürdő 
öl ' ' 1

I Ungmegyobcn.
’ Glaubersós, hideg, kénes, eóevlz. - Gyomor 
| e« májbetegek magyar Karlsbadja. =-------- -
J Fürdői (lény : május 15-tÖl szept. 15-ig.
7 Elöidény : május 15-tÖl junius 15-ig. Utóidény 
| augusztus 16-tól szeptember 15-ig. 30% ár 
\ engedménynyel a lakosoknál.
A Ezen a maga nemében páratlan gyógy- 
A víz, mint ivó gyógymód biztos segélyt nyújt
Y gyomor és bélbajoknál s alhasi pangásoknál
Y makacs székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, 
y májbajoknál, epehomok és epekövekre oldó- 
o> lag hat. Vértódulásoknál, szédülések, hüdé-
5 sok, gutaütési rohamoknál vérlevonólag. föl- 
I s/.ivólag hat, csúzos és köszvényes bántal- 
X inaknál e kór okozta erjési termékekre, el- 
¥ rakodásokra az Ízületekben, azok oldására és

kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájaso 
dás ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál, 

A úgy a cukor és fehérje kiválást gyorsan és 
A kedvezően befolyásolja.
1 Mint fürdő különféle izzadinányokat, da 
f ganatokat, izületi és csontbántalmakat, csont
ig! szót kedvezően oszlatja. Gorvélykóros (laga-
Y natok, fekélyek ellen, méh és méh közötti 

izzadmányok, hashártya izzadmányok felszí-
A vódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs, 
A idült bőrbegségek ellen bámulatos gyorsan hat.

Vasúti állomás az alföldről és Pest fe
jt löl jövőknek Ungvar. a felvidék és illetve
Y Kassa felől jövőknek Nagymihály, honnan ke
Y nyeimes bérkocsikon 1% óra alatt elérhető, 
y A víz otthon is sikerrel használható, 
y Ara egy nagy láda 40 üveggel 14 kor. kis 
4 láda 20 üveggel 8 korona. A víz a vasúton 
X szállítási kedvezményben részesül.
A Megrendelések es tudakozódások Szob- 

gyógyfürdö igazgatóságának Szobránc 
_ ....... í cimzendók. Posta és távírda ál- 

y lomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa dr.
Y Russay Gabór Lajos.
6 A fürdő igazgatósága.

■■■
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Kérjen mindenki

saját érdekében

Valódi Kathreiner-féle
Kneipp-maláta kávét

csa^^l^r^csomagokban, a melyek a 
Kneipp páter védjegyet és a Kath- 
reiner nevet viselik, és kerülje gondo
san a silány utánzatok elfogadását.

U4II/C



* .BEKOBD- ft««té->z.*ti műiutéxet a kiválóan 
mkwrült életuaffy»«gu arcképeiről, melyeket elin- 
inart művészek által kéazi'tet. axámoa kir. köz- 
jegyző által hitelesített. elismerő levél a világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek érái:
Olaj , aqvarell es pastell testesben 
fcnykép után 4'-63 cm. nagyságban ára
Légii notuabb kivitelű Brom . Platis- óm 
kretarajz ára

Egy életuagyságu festményt készítünk mindenki
nek teljesen ingyen, ha részünkre 5 rende- 
léat szerez én azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi.

20 K.
5K.

Részletei árjegyzék bérmentve.

■

„REKORD"
festészeti miiintézet

BUDAPEST, VII., Rottenbiller-utcza 46.

I

A hölgyvilág részére!
Minden t. hölgy saját maga, minden divat szerint, minden fáradság nélkül 

készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL féle

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

segélyével, anélkül, hogy a szabászati rajzot megtanulta volna. 
Eme készülék minden testalkat részére szabályozható. Akadé
mián vizsgáztam. Számos elismerő levelet kaptam minden 
országból. Minden államban törvényileg védve és szabadalmazva.

Egy készülék ára 3 kor. guschelbauer Antal, Sopron, 
utánvét mellett ==^=

Képviselők minden helységben kerestetnek.

Magyarázatok in- . 
gyen küldetnek. — <

'-£2 í

175. V. zz.
tavi. Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a kassai kir. 
járásbíróság 1900. évi 8p. 111. ó6,ő számú végzése következ
tében Dr. Kellner Mihály ügyvéd által képvi.elt Heyszl 
Enge’bertná javára Dr. Novák József ellen 3876 kor. a jár. 
erejéig 1902 évi május hó 14-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le és felülfoglalt é' 13510 kor.-ra becsült 
következő ingóságok u. m. bútorok, tehenek, lovak, borjuk, 
búza, stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihnlyi kir. járásbíróság 
1904. évi V. 122 1. szánni végzése folytán 3876 kor. 
tőkekövetelés, és ennek külömböző időtől járó 5 százalék 
kamatai. */»*/•  váltó díj és eddig összesen 62 kor. 88 fillér
ben biróilag már megállapított költségek erejéig Alsó-Kört- 
vólyesen alperes Dr. Novák .1 zsef lakásán leendő eszköz
lésére 1904. évi május hó 9-lk napjának dél
előtti 10 órája határidőül kitüzeük és ahhoz a venni 
szándékozók oly megiegyzés.'ol hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a ér
telmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becs
áron alul is el fognak adatni.

Kelt N.-Mihályon, 1905. évi ápril. hó 16.
Pellet Jóttef, 

kir. bírósági végrehajtó
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Brázay-féle 
Sósborszesz

. n • sósborszesz kitűnő szol-A Brazay-fele gálatol tesz 01van embe. 
reknek, akik sokat járnak, vadászoknak, turis
táknak, szóval minden sportférflunak, mint 
izomedzőszer. Nyomban eloszlik a legnehezebb 
fáradtság is, ha erős testmozgás után bedör
zsöljük magunkat tetőtől-talpig sósborszeszszel.
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Értesítés.

Ezennel értesítjük a t. épitőközönséget, hogy a nagymihályi 
vasúti állomás mellett berendezett Gróf Sztáray Sándor 
uradalmi téglagyárában kitűnő minőségű fali, boltozati, 
padolati-téglát, hornyolt fedélcaerepet és vegyes mé
retű alagcsöveket. külön kívánatra kézitéglát is gyártunk.

Az elszállítások tetszés szerinti mennyiségben, jutányos 
árak mellett vagy loco gyártelep, vagy pedig loco nagymihályi 
vasút, vaggonokba rakva eszközöltetnek.

Gyártmányaink eladásával

se= BRÜGLER LAJOS
helybeli kereskedő urat bíztuk meg, egyébként az uradalmi 
központi irodában is elfogadtatnak megrendelések.

Megjegyezzük, hogy a fedélcserép és alagcsövek szállítása 
csak f. é. junius bó folyamán veendi kezdetét.

\<igijniiliál yi I radahini.

által a legjutányosabb Arak mellett ajánltatnak:

Locomcbil és gőzcséplőgépek, 
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-csépiók, 

tisztitó rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 
szénagyüjtők, boronák, sorvetögépek, Plánét jr. 

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoriczá-
> morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes
k aczél ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden J

egyéb gazdasági gépek.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH ®
Bti(lii|>eNt« Vócxi'kUrút 0B,

GOLDSTEIN JAKAB
templom- es szoba-iestö

NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza n szám.

El fogad mindennemű festői ŐS tapétázó lUtltlktikai 
valamint ablak- ét ajtó-mázolást, czimfestést és minden 
e szakba vágó munkákat ízléses, modem kivitelben és jutá
nyos árak mellett.

Jestékkereskedésemben
mindennemű Borostyánkő-máz szobapadlók fényes és tar
tós befestésére, száraz- és olajfestékek, firneisz terpen
tin. lakk, ecset, arany- és ezüst-bronz nagy választékban 
és jutányosán beszerezhető.

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.

hiyotn. Landesman B. kiiuyvuyoiudÁjábau


