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A hőskor föltámadása.
A szép, a sziveket elérzékenyitő, lel

keket hevítő romantikus hőskor mintha föl
támadt volna. Valami különös, az emberi 
magasrendűséget fenségesen példázó bizo
nyítéka ennek az a napkeleten dúló há
ború, amelyben a szív heve, a lélek lángja 
csodálatos diadalmat vesz a túltengő erő 
felett. Az oroszokat egyre verik a japánok. 
Az abszolutizmus fenevadja rémségesen 
üvölt ketrecében, amelyet önönmaga kere
sett ki magának. Szinte áthallik hozzánk a 
jajgatása.

így még csúffá nem tettek kényurat, 
zsarnokhatalmat. A nagy kancsukás orosz 
birodalom, amelyben intézmény a jogtiprás, 
a szolgaságba véres, az emberi szabadság
nak, függetlenségnek, cinikus, kegyetlen ta
gadása, elkényszeredetten vonaglik a csa
pások alatt, amelyeket eddig csak maga 
osztogatott. Az orosz medve, ha szabad 
ezt a már lehetetlenül banális hasonlatot 
használnunk, zeneszói a táncol. Az orrába 
karikát vertek és táncoltatják.

A káröröm nem szép dolog és az 
igazságérzésü ember nem szokott ujjongani 
a mások szerencsétlenségén. De mikor ez 
a szerencsétlenség — igazságszolgáltatás. 
A szent, az egyedülvaló, a világfenntartó 
erkölcsi igazság diadalmaskodása az igaz
ságtalanságon.

Az a különös, bizarr népfaj, amely 
sok ezer mértföldnyire tőlünk a maga cso

T ARCZ A.
Jeremiás úr keserve.

Botlük Jeremiás miniszteri fogalmazó, a hi
vatalos pályán való gyors előhaladását nem any- 
nyira egyéni tehetségének, mint inkább annak a 
szerencsés körülménynek köszönhette, hogy anyai 
nagybátyja ugyanannál a minisztériumnál állam 
titkár volt. Régi nemesi földbirtokos családból 
származott ugyan, de ö már apjától a néven kí
vül mit sem örökölt. Aféle gentry volt, kit a csa 
ládi tradíciók költekezésre kényszerítenek, jóllehet, 
nélkülöznie kellett az ehhez szükséges apanaget. 
Természetesen fő a szépen vasalt nadrág és ele
gáns modor.

A régi név fénye s a nevezeti külső előnyök 
megnyitották előtte a gomblyuklázban szenvedő 
gazdag emberek szalonjait. Otthonos volt nagy 
kereskedők, bankárok, tőzsérek, tőkepénzes ma
gánzók házában. Egyik másik családnál férjhez 
adandó lány is akadt. Jeremiás barátunk pedig 
életre halálra udvarol mindegyik leánynak, vagy 
ezek liijján a háziasszonynak. A szives házigaz 
dák pedig egyszeregyszer bizalmasan kérték, sze
rezze meg nekik az államiitkár nagybácsi protek
cióját holmi kitüntetéshez, szállításhoz, stb.

Különösen sűrűn mutatkozott egy bankár 
családjánál, hol a vonzerőt két bájos, angyal arcú 
leányka: Judit, a bankár leánya és Teréz, egy 
nagykereskedő leánya személy esitették. Juci és 
Terus elválhatallan jó barátnők voltak meg a no 
velő intézetből. Pedig merőben ellentétei voltak 

daszert harcát vívja, idegen nekünk. Sen
kink es semmink. Az erkölcsi életrendje, 
gondolkodása, szokásai, kultúrája, mind, 
mind merőben idegenek nekünk. És még
is rokonszenvezünk vele mi, rokonszenvez 
vele a messze földkerekség a zsarnoki ha
talom kivételével. Mert itt nem a japán 
nép győzelméről, nemzeti önállóságáról van 
csupán szó. Itt egy morális gondolat dia
dalmas szárnycsattogása haitik ki az ágvuk 
dörrenéséből, fegyverek ropogásából, aknák 
robbanásából. Ez a gondolat az emberi sza
badság omnipotensziája, amelyben nem ve
het diadalt a poklok ereje, a cár hatalma, 
szóval semmi ezen a kerek világon.

Ez az erkölcsi tétel, amely az orosz
japán háború rohamos kifejlődéséből ki- 
jegecül, örökbecsű tanulság, amelynek jó 
volt bekövetkeznie. Az emberek úgyis ha
mar elfelejtik a tanulságot. Hát iigyelmez- 
teti őket rá a sors, az élet. Éljen az élet?

És ha eltekintjük a napkeleti háború 
ilyen irányú erkölcsi vonatkozásaitól, van 
egy másik szempont is, amely fölmagasz- 
tositja előttünk az orosz-japán harcot. Ez 
a szempont a japán felsóbbrendü hősies
sége. Minden hadmoz.’.alat, manőver és 
nyílt harc, amelyet eddig a japánok kezd
tek vagy folytattak, a szép, romantikus hős
kor csodálatos emlékeit elevenítik fel előt
tünk. A modern stratégia halomra omlik 
ez előtt a hősiesség előtt, a kolosszus 
erő agyagszoborként dől össze.

A csodatételek láncolata a harc. Togo

egymásnak. Juci fekete hajú, fekete szemű, kerek 
arcú, a közepesnél valamivel alacsonyabb termetű 
gömbölyű szépség volt, mig Terus aranyszőke, 
kékszemü, tojásdad arcú, magas, nyúlánk termetű. 
Juci cseudes, meggondolt, higgadt, tartózkodó mo
dorával szem beszállt Terus izzó temperamentuma, 
ártatlan kacérkodása. Jucika lelki műveltsége ta 
Ián alaposabb, de Terusnak viszont szelleme volt 
élénkebb. Alapjában azonban mindketten ártatlan, 
gyermeteg kedélyünk voltak.

Jerémiás barátunknak fájt a választás. Nem 
egyszer azon kapta rajta magát, hogy Pókainéból 
szavalja : „Melyiket szeressem, melyiket szeres
sem ?“ Aztán más irányt adott tépelődésoinek ; 
összehasonlította a két lányt, s azon tűnődött, mi
ként lehetséges, hogy ezek olyan igen igen jó ha 
rátnők. Talált is rá egy ugyan kevéssé beigazolt, 
de annál lángeliuésebb magyarázatot, tudniillik : 
az ellentétek vonzzák egymást.

Juci és Terus mindig és mindenütt együtt 
voltak találhatók. Bizalmas körökben ezért „sziámi 
ikrek" nek nevezték őket.

Jerémiás órákat töltött e két leány társasá 
gában s miattuk lassanként elmaradozott többi is
merősétől. Egy este megtérvén legéuylakásába a 
bankáréktól, lefeküdt, de n -in jött álom a sze
mére. Lázasan hánykolódott ágyában, miközben 
szobája a sóhajoktól valósággal viszhangzott.

„Te Jeremiás — igy szólt egy este önma 
gához hősünk — ha nem csalódom, te szerelmes 
vagy ? Azért ugyan kár volt hencegned, Imgy 
minden eddigi szerelmi kalandból sértetlenül ke
rültél ki, Imgy végül egy ilyen csilri lányka csa 

Lapunk mai azáma 4 oldalra tarjad. 

Kuroki és a névtelenek ezret, mint héro
szok küzdenek, vissza nem rettenti őket 
sem lángok örvénye, sem robogó ágyuk 
fergetege. A koszakai gyávák, azok a fér
fiak, akiket egy régi japán közmondás gyá
vasággal bélyegez meg, beveszik a Nauszao- 
ntagaslatokat, a földkerekség leglehetetle
nebb erődjét, mely előtt az egész modern 
hadi tudomány megszégyenülten vallott 
volna kudarcot.

És igy megy ez folytonosan. A szép, 
romantikus kor föltámadt és szemébe ka
cag a reális, uj, modern világnak, ahol 
pénz küzd a pénz ellen, szám a szám ellen. 
Keleten folyik a harc. Csend legyen! Ez a 
szivek harca.

VEGYES HÍREK.
— Szabad goi áa. Az alispán Chudovszky 

Móric <lr. nagymihályi igazgató főorvosnak junius 
28 ától július 19-éig terjedő szabadságot engedő 
lyezett.

— A közigazgatAtd blzottzAg legköze 
lebb julius 11-én délelőtt 9 órakor tartja rendes 
havi ülését. Ugyanakkor délután 3 órakor a gyám 
ügyi felebbviteli bizottság ülésezik.

— Szinézzet. Monori Sándor a pöslyéni 
fürdőszinház igazgatója e hó végével jól rendezett 
társulatával városunkba érkezik és a Barnái szálló 
kerti helyiségeiben külön e célrá épülő színkörben 
fogja előadásainak sorozatát megkezdeni.

— Soro«íta. Az 1904. évi fősorozás pénte 
ken és szombaton fog járásunk területén megejtetni 
a Barnái szálló helyiségeiben. A sorozó bizottság 
e célból tegnap már városunkba is érkezett.

varja el már már kopaszodó fejedet! No de ép
pen azért, mert már kopaszodni is kezdek, a pénz
ügyeim is egyre ziláltabb képet öltenek, legfőbb 
ideje lesz megházasodni, Csakhogy a lány még 
gyermek hozzád képest. Az nem baj, legalább 
nevelem magamnak. Aztán melyiket is akarod a 
kettő közül.*  Jucit vagy Terust ? Melyiket? Hát 
melyiket? Az egyiket. Nini! ez csakugyan egy 
dilemma! A bankár papának van egy tehermen 
tes négyemeletes sarok háza a körúton. A nagy- 
kereskedő papának pedig van egy négyezer hol 
das birtoka Peslmegyében. Jó parthie mindkettő. 
Juci vagy Terus? Csak aztán a papák ne legye 
nek a tőzsdén érdekelve s ne kockáztassák a fe
leségem örökségét. Szomorú dolog volna, ha az 
apósom tönkremenne s végül még nekem kellene 
őket eltartanom. Brr! csak anyós ne jöjjön a 
házba. Az mindjárt megbontja a házi békét, vége 
volna a szép egyetértésnek, a családi boldog 
ságnak. Csak maradjunk meg négyosben : a fele
ségem, én, a lányom meg a fiam. A fiú az én 
kedvencem, a lány az édes anyáé . . . Egy kissé 
talán messze is kalandoztam az aktuális kérdés
től. Tehát Juci vagy Terus? ez a hamleti kérdés!

Jeremiást u tépelödéstől végro megszabadi 
tolta a jótékony álom. Reggel nyugodtabban át 
gondolta a helyzetet s arra a meggyőződésre ju 
tolt, hogy mégis inkább Juci a neki való feleség, 
meri az háziasabbnak látszik és neki olyan hit 
vesre van szüksége, aki vele a családi otthont 
meg tudja kedvcltelni s elszoktatja a club élettől. 
Elhatározta tehát, hogy a Jucika kezét még ma 
megkéri.



— Vj körjegyző. A« újonnan rendszere- 
sitelt utÁrai körjegyzőségben a jegynővÁlaaztáa 
e hó 21 én lelt megtartva, mely alkalommal Ttdnay 
Béla sztropkói tegédjegyzö választatott meg kör
jegyzővé. Úgy értesülüuk, hogy a választás ellen 
több részről felebbezéssel fognak élni.

— Betörés. Hétlön éjjel ismeretlen tettesek 
az izraelita templomba betörtek és nehány szék 
rényt sikerült felfesziteniök. Pénzt, avagy értékes 
dolgokat nem találtak a betörők és hiábavaló fá 
radozys után elmenekültek. A csendőrség a nyo
mozást megindította.

— 17 csendörörs. A parnói újonnan
rendszeresített csendőr^rs e hó 15-én megkezdte 
működését. Az egész vidéken megelégedést kel 
tett az uj őrsállomás rendszeresítése.

— A kórház éri jelentése. Chudovszky 
Móric dr. a nagymihályi közkórház múlt évi mü 
feddéséről egy füzetben számol be, a mely a na
pokban hagyta el a sajtót. A szépen megirt bro 
sarából megismerjük a kótház történetét, múltját 
és mai viszonyait. E kórház, melyet néhány jó 
ember és igen sok szegény ember alapított, me
lyet a szeretet, buzgalom és jóindulat hordott össze 
és tart össze ma is, a legmodernebb berendező 
sekkel van ellátva és valóságos jótéteménye az 
egész vármegyének. Az elmúlt évben közel 1000 
beteget gyógykezeltek az intézetben és a folyó év
ben a létszám előreláthatólag Szaporodni fog. Az 
ápolási napok száma 257 46 volt. — Vármegyénk 
orvosai e hó 26-án meglátogatják kórházunkat s 
megfognak győződhetni, hogy oly szépen és minta
szerűen berendezett kórházat csak ritkán találhatni.

Bubles Zsigmond püspök ittléte alkal 
mával a nagymihályi kerület görög kath. lelkészei 
e hó 16 án Dudits János esperes vezetése alatt 
tisztelegtek a püspöknél. Ő Excellenciája kegye
sen és örömmel fogadta a gör. kath. lelkészeket és 
válaszában biztosította őket szeretetéről. E közle 
ményt pótlólag tesszük közé, miután lapunk mnlt 
számában az már nem foghatott helyet.

— Építkezés. E nyár folyamán városunk 
10 szép házzal szaporodott, mindezek az Andrássy 
Dénes utón épültek. Ez ut rövid idő alatt egészen 
a vasúiig lesz kiépítve és idővel legélénkebb és 
legszebb helye lesz a városnak. Uj üzletek egy
másután keletkeznek az uj házakban és a forga 
lom is mindinkább emelkedik e helyen.

— Vj üzlet. Landesman Izsó ékszerész és 
órás a Kossuth Lajos utczán Miskovics Béla há 
zában fényesen berendezett üzletet nyitott.

— Gondnok választás. A felső zempléni 
ev. ref. egyházmegye gondnokává, 29 egyház prés- 
bytériumának beadott összes szavazata alapján 
újabb 10 évre litrnáth Elemér debreczeni kir. 
Ítélő táblai elnök, eddigi gondnok választatott meg.

Türelmetlen, ideges lett; minduntalan az 
óráját nézte. Végre elérkezett a kellő pillanat és 
Jeréiniás dobogó szívvel kopogtatott a jól ismert 
szalon ajtaján.

.Szabad” — ön az, kedves Jeremiás ur? 
Hozta Isten! Foglaljon helyet! Fehér keztyü, 
frakk ? esküvőre megy ?

.Nem . . . az, hogy mégis! Hol van ked
ves barátnője, mondja Jucka?

„Terus? Csak délután jön. Kedves anyám 
nak bocsásson meg, majd később bejön, el van 
foglalva a szabónövel. Addig én helyettesítem a 
mamát. Ni. mit látok? Virágcsokor? Nekem 
hozta? Jaj. de kedves, köszönöm. Hálából elját 
azok magának valamit Griegtől.

Jeréiniás (magában): nagyon kedves lány, 
nagyon okos lány, csak ne zongoráznék folyton, 
mikor itt vagyok. Aztán csupa klasszikust, amit 
én nem értek. Miért nem beszélget velem inkább 
addig ?“

Juci a zongorához ül és játszik egy, játszik 
két. játszik három darabot és nem mutat hajtan 
dóságot arra, hogy abbanhagyja.

Jeremiás (magában): „Mégsem Ö az igazi! 
Ez asszony korában kiüldözne engem a házból a 
folytonos játékával. Hiszen szép a zene, de csak 
okka! móddal.-

Juci percre szünetel: .Nos, hogy tetszett ?
— Nagyon szép volt, de én jobban szeretem 

a könnyebb zenét.
Juci (ajkbigyesztve): .No maga se valami

— Tűs. Hardicsa községben kedden reggel 
a Majovtzky András házában tűz keletkezett, mely 
a szélcsendes idő ellenére csakhamar annyira el
harapódzott. hogy rövid idő múlva az egész utca 
sor a tűz martaléka lett A község lakossága min 
delit elkövetett, hogy a féktelen elem továbbter 
jedését megakadályozza, de sikertelenül. Délig 26 
ház, számos melléképület s gabonaraktár pusztult 
el. A körjegyző sürgönvileg fordult Dókua alis 
pánhoz segítségért, aki nyomban intézkedett, hogy 
a szomszéd községek tűzoltóságai a tűz színhelyére 
kivonuljanak. A kár igen nagy. Miután az elham 
vadt épületek és gabonanemüek alig negyedrésze 
térül meg biztosítás utján, a község lakossága nagy 
nyomornak néz eléje. A tűz keletkezésének oka 
eddig megállapítva nincs. Sokan gyújtogatásról re 
besgetnek. Érdekes a megemlítésre, hogy egy hét 
lefolyása alatt Zemplénmegyében immár a harma
dik község esik a tűz áldozatául.

— Évzáró vizsgálatok. Az állami elemi 
iskolában az évzáró vizsgálatok e héten tartattak 
meg. A tanügy iránt érdeklődök és a szülők szép 
számban voltak jelen a vizsgálatokon és mi is szí
vesen konstatáljuk, hogy az elért eredmény mm 
deu tekintetben dicséretre méltó. Szép és okos fe 
leleteket lehetett hallani a növendékektől, a ma
gyar nyelvben a tótajkuak meglepő előmenetelt 
tanúsítanak és általában tapasztalni, hogy a szak 
szerű nevelés rövid idő alatt is mennyire képes a 
gyermekek szellemi fejlődését előbbre vinni. A 
részletes tudósítást lapunk jövő számában tesszük 
közé.

— Eljegyzés. Braun Aladár urad, gépész 
Pazdicson eljegyezte Moskovics Popka kisasszonyt, 
Moskovics Sámuel földbirtokos leányát Lasztoméron.

— A szobrán ezt műkedvelők köre és 
az ungmegyei nőegyesület f. hó 29 én a szobránci 
fürdőben műkedvelői előadással egybekötött tánc 
mulatságot reudeznek. Belépő jegy személyenként 
2 kor. A tiszta jövedelem fele része a nőegylet 
pénztárát, fele része pedig a szobránci műkedvelő 
társaság színházi alapját fogja illetni. Előadás 
után táncmulatság lesz. Színre kerül: .Virágfa- 
kadás“ és „Valami hibája van", vígjátékok egy 
felvonásban.

— Az amerikai viteldijak leszállítása. 
Úgy látszik, az az elkeseredett tarifa harcz, a 
melyet az angol Cunard Linó folytat a Morgan 
tröszthöz tartozó német és amerikai hajóstársasá
gokkal még mindig nem ért véget. Newyorkból 
érkezett táviratok szerint a Cunard Linó elhatá
rozta, hogy a III. osztályú viteldijat a newyork— 
angliai vonalon azonnal szállítja le. IIir szerint az 
egyéb amerikai kikötőkbe való viteldijat is ha
sonlókép szállítják le.

— Érettségi vizsgálatok. A homonnai 
f. kér. iskolában jun. 13. 14. és 15 én tartattak 

nagy zeneértő! Bizonyára a népdalokért lelke
sedik.“

— Kérem azokban a nép ös/inte, egyenes 
lelke tükröződik vissza keresetlen kifejezésekben, 
de hatalmas érzelmekben. Nem kell róluk kicsiny- 
lőleg beszélni. Petőfi is ilyen hangon irt, mégis 
milyen nagy költőnek ismerik el még külföldön is.

— Petőfi ? Egy kissé nyers. Nekem jobban 
tetszik Ábrányi Emil, Kis József, Makai Emil, 
stb . . .

Jeremiás (magában) : Eh, tévedtem, nem ez 
az igazi. Milyen más a Terus ! Must már rögtön
zött volna egy kis irodalmi vitát, kigyult arccal, 
csillogó szemekkel, reszkető orrcimpákkal vitatta 
volna a maga igazát. Abban van elevenség. Nem, 
Juci nem nekem való. (Fennhangon) Köszönöm a 
ritka műélvezetet Jucika!

— Megy már ? Hát nem várja meg a ma
mát ? Sajnálni fogja majd, hogy nem beszélhetett 
önnel.

— En is nagyon sajnálom, de esküvőre me
gyek. Kérném kézcsókomat a kedves mamának 
átadni . . .

Jeréiniás a lépcsőn lehaladtában nagyot és 
merészet gondolt Most már tisztában van érzel
meivel, Teruskát szereti. Lévén a gyors elhatáro 
zás és tolt embere, felmegy Teruskáékhoz azzal 
az eltökélt szándékkal, hogy Terusl megkérje.

Együtt találja az egész családját, mely igen 
barátságosan fogadja. Teruska is megkapja a maga 
virágját, melyet kitörő örömében mindjárt fel is 

meg az érettségi szóbeli vizsgálatok dr. Zorn 
Vilmos kassai jogakadémiai tanár, vallás és köz 
okt. min. biztos és dr. Csury Jenő min. titkár 
keresk. min. biztos elnökök vezetése mellett. Az 
eredmény várakozáson felül kitűnő volt, amennyi
ben 29 jelölt közül 25 sikeresen vizsgázott le, 
még pedig 2 jelesen. (Friedman Izidor és Löffter 
Sándor. Utóbbi Löffler Noa helybeli kereskedő fia) 
5 jól és 18 egyszerűen. Nem felelt meg 4, kik 
közül egy 1 tárgyból, három pedig 2—2 tárgy
ból szeptemberre javító vizsgálatra utasittatott.

— Mert nem lett katona. Gálszécsen a 
napokban ejtették meg a katonai sorozást. Ez al
kalommal sor alá került Wimpner Győző metzen- 
zéfi kereskedősegéd is, kit a sorozó bizottság nem 
talált alkalmasnak a katonai szolgálatra. A 23 
éves ifjút a visszautasítás annyira elkeserítette, 
hogy a közeli erdőben felakasztotta magát. Zse
bében levelot találtak, melyet ezzel végez ; Ezt a 
szégyent túl nem élhetem . . . Hát hiszen gyöngy- 
élet a katonaélet, de az élet mégis csak többet ér.

Érteaitéa. Az All. elemi iskolában folyó hó 
29 én délelőtt 9 órakor évzáró ünnepély fog meg 
tartatni, melyre az érdekelt szülök s általában 
Nagymihály város érdemes közönsége tisztelettel 
meghivatik. Az áll. elemi iekola vezetlieége.

— Vj 10 koronán bankjegyek A ko
rona értékű bankjegyek közül egyet sem sikerüli 
oly könnyen és nagytnérvbeo hamisítani, mint a 
tizkoronás bankjegyeket. Ez indította a bankve 
zetöséget arra, hogy uj 10 koronás bankjegyeket 
bocsásson ki. Már dolgoznak is az clöállitásukon, 
azonban alig kerülnek a jövő tavasz előtt forga
lomba, mert miudjárt a forgalomba jutás alkalmá 
val meglehetősen nagy mennyiségre és megfelelő 
tartalékra van szükség. E bankjegyek készitése 
darabonkint körülbelül négy fillérbe kerül és ta
pasztalat szerint hónaponkint körülbelül 1.700.000 
ily bankjegyet igényel a forgalom.

— A kórházak nzilhámota. A munka 
nélküli henye életnek különös módját eszelte ki 
S-livka Pál. Városról városra kóborol és betegség 
ürügye alatt felvéteti magát a kórházba. Mikor 
aztán rájönnek, hogy szimulált és kiteszik a szü 
rit, tovább megy és egy másik kórházban próbál 
szerencsét. E napokban Zemplénmegyében is járt, 
innen azután Borsodba látogatott el, ahol a salgó
tarjáni főszolgabíró rájött a turpisságra és most a 
következő figyelmeztetést bocsátotta ki: Köz és 
magánkórházak figyelmébe. Szlivka Pál 31 éves 
nős, ág. ev, napszámos, sámsonházi születési! és 
illetőségű, atyja néhai Szlivka András, anyja özv. 
Szlivka Andrásné, sz. Krabusai Erzsébet vagyon 
tálán — csavargó, dologkerülö egyén űzletszorüen 
űzi a kórházi ápoltatást az ország különböző kór 
házaiban, miért az összes érdekelt hatóságok és 
kórházak figyelmét ezen körülményre felhívom. 
Salgótarján, 1904. jun. 3 án. Martonfalvay fszbiró.

tűz. Az élénk társalgás dacára Jerémiás úgy ta
lálja, hogy ez sem az igazi. Ez a leány meg túl
ságosan vig, kissé szeleburdi is, de nem elég ko
moly. Ebből meg olyan asszony válnék, aki min
denféle társadalmi kötelezettségnek eleget tenne, 
de a saját házi tűzhelyét elhanyagolná. ,Ez is sa- 
vauyu alma, kedves Jerémiás barátom: nem ta
nácsos beleharapni." Es innen is távozik Jeremiás 
anélkül, hogy a lány kezét megkérte volna.

Otthon ingerülten veti le frakkját és fehér 
keztyüjet s önmagával elégedetlenül jár fel és alá 
a szobájában. Egyszerre megáll és a homlokára 
csap :

„Megvan I Egész a mai napig ezt a két leányt 
mindig csak együtt láttam. Lelki szemeim előtt 
ketlöjók ellentétes lénye egybeolvadt s én ebbe a 
nem létező, egybeolvadt lénybe szerettem bele. 
Ők egymásnak oly kiegészítői, mint a nappalnak 
az éjszaka, mint a fénynek az árnyék. Ob, én 
szerencsétlen ! Külön külöu egyikükkel sem lehet
ünk boldog, csak a kettőjükkel együtt I Minthogy 
pedig nem vagyunk Törökországban, ki van zárva 
az utóbbi szerencsés megoldás! . . .“

Múltak az évek s Jeremiás szekérrudját az 
államtitkár nagybácsi egyro csak tolta, tolta előre. 
Nagy volt a tekintélye, s a népszerűsége. De mit 
ér mindez, ha nem volt szoretö hitves és gyerme
kek, kikért dolgoznia érdemes lett volna.

Buba.



— A magyar-amerikai hajójárat A 
Fiúméból induló hajók pompás berendezését, az 
ellátás és az utasokkal való bánásmód jóságát bi
zonyítja az a nyilatkozat, amelyet az „Ultonia*  
hajón utazó kivándorlók a következőképen álli 
toltak ki : .Nyilatkozat. Mi alólirottak ezennel ki
jelentjük, hogy a Chief stewart Mr. Groen, vala 
mint Wilson ur, az Ultonia személyszállító hajó 
harmadik osztályú főpincére és az ő vezetése foly
tán a harmadik osztályú kiszolgáló személyzet, 
utazásunk alatt tett kiszolgálásukért teljes s őszinte 
megelégedésünket minden tekintetben kiérdemel 
ték. Ezen aláírást és nyilatkozatot szívesen inog 
adjuk. Az Atlanti Óceánon, az „Ultonia*  hajón 
1904. május hó 19én.“ Ez az elismerő nyilatko 
zat 200 aláírással ellátva érkezett be a központi 
menetjegyiroda igazgatóságához. — Eiunióból lég 
közelebb, junius 28 án a .Slavonia*  indul New- 
Yorkba. A jegy árában bent foglaltatik két napi 
ellátás már Fiúméban és teljes ellátás a hajón. 
Díjtalan felvilágósitást ad és előjegyzéseket elfő 
gad a Központi Menetjegyiroda képviselője : a ki 
vándorlási iroda Sátoraljaújhelyben.

— Ax állás- és foglalkoxáanélküli 
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 
niel kell kisérnie a Pesti Napló apróhirdetéseit, 
mely igazán nagy áldozattal, ezentúl dijdalanul 
fogja közölni az összes tudomására jutó üresedé 
seket úgy férfi, mint nőtisztviselök 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 fogja közölni.

— Hazánk legsxebb fürdője a kéndus 
és konyhasós természetes meleg forrásokban gaz
dag „Herkulesfürdő*  az idén is nyújtja az ismert 
50% os árkedvezményt júliusig és augusztus 26. 
után a szerényebb jövedelemmel biró közönség
nek. Ismeretes, hogy e világhírű fürdő forrásai 
csalhatatlan sikerrel használtatnak ischias, idült 
csuz, köszvény, bőr és csontbetegségek, aranyér, 
altesti bántalmak és ezek utóbajai stb. ellen. Di
cséretre méltó hazafias cselekedet az igazgatóság 
részéről, hogy iiz említett kedvezmény állal lehe
tővé teszi a középosztálynak is, hogy Herkules*  
fürdő forrásainak gyógyító és üdítő hatásában ré
szesülhessen.

— ,,Ax Ujság“ ajándéka, A .Mikszáth 
album*  bő tartalmának egy kivonatát bárkinek 
megküldi ingyen s bérmentve .Az Újság*  kiadó 
hivatala, VII., Kerepesi ut 54. — mutatóba. Ez a 
kivonat eredeti nagyságban bár nyomdailag gyö
nyörű kiállítású, mégis csak halvány vázlata an
nak a pazar fénnyel kiállított vaskos diszmünek, 

mely az illusztris szerző örökbecsű visszaemléke
zésein kívül foglalatja művészi alkotások repro
dukcióinak ás elsőrangú hazai művészek eredeti 
képeinek is, amellyel .Az Újság*  az előfizetők 
ezreinek példátlan lelkesedését és szeretőiét lóg 
alább részben iparkodott meghálálni. Újság aján 
dek még soha sem idézeti elő a közönségnél olyan 
igaz elismerést és elragadtatást, mint .Az Én 
Kortársaim*  cimü Mikszáth-album. Erre vall az 
ezrekre menő és napról napra a kiadóhivatalhoz 
érkező buzdító, dicsérő levél, de leginkább az az 
örvendetes tény, hogy .Az Újság*  hoz szegődő, 
.Az I jság*  zászlaja alá csoportosuló uj hívek ré 
szere már nem telt a Mikszáth album első kiadá
séból és igy kénytelen volt .Az Újság*  politikai ; 
napilap egy második kiadást rendezni, hogy a tö
megesen érkező uj előfizetőkkel szemben is leró 
hassa szeretőiének és hálájának ezt az ajándékát. 
A .Mikszáth album*  második kiadása szolgáltatja 
nekünk a kedves alkalmat, hogy rátereljük olva 
sóink ügyeimét a módjára, mellyel ez értékes disz- 
miivet .Az Újság*  előfizetése révén teljesen díj
talanul és könnyű szerrel megszerezheti. Fölösle
ges megjegyeznünk, hogy a „Mikszáth album*  
második kiadása akár tartalom, akár pazar kiálli 
tás tekintetében teljesen azonos az első kiadással I 
és igy minden uj előfizetőnek, aki félévre egy
szerre fizet elő Az Újságra, vagy félévi kötelezett 
seggel akár negyedévenként, akár havonként fizet 
elő, módjában van az előfizetési összeg beküldése 
után azonnal megkapni ezt a gyönyörű ajándékot, 
melv ékessége a könyvszekrényn< k, vagy asztal
nak, ahova kerül — és lelket gyönyörködtető ol 
vasmáuya annak, aki végig lapozza. Aki posta 
utalványnyal már most beküldi az előfizetést, — 
julius hó 1-tól számilva, ha csak egy hónapra is 
azzal a kötelezettséggel, hogy félévig járatni fogja 
„Az Újság*  politika, napilapot, annak már most, 
az előfizetési összeg beküldése után azonnal meg
indítja Az Újság kiadóhivatala a lapot és meg
küldi a Mikszáth albumot. Nyáron az egész fürdő 
évad alatt az előfizetők kívánságára a lapot bár
hova utánna küldik, még akkor is, ha többször 
változtatják tartózkodási helyüké*.  .Az Újság*  
független politikai napilap előfizetési ára egy hó
napra 2 K 40 fillér, negyedévre 7 K. félévre 14 
K, egész évre 28 K. — Megrendelési czim : .Az 
Újság*  kiadóhivatala, Budapest. VII. kér. Kero- 
pesi-ut 54. szám.

— Mindennek ápolás és gondoxás 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 sxereti, szép virágokat 
és kitűnő konyhakerti terményeket akar, 
az fedezze mag szükségletét Mauthner Ödön cs. és 
kir. udvari magkereskedésében Budapesten. Rotten 
biller utca 33. A cég idei árjegyzékéi, 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.

Előfizetési fellxiTT-ás.
Julius hó 1-vel uj előfizetés nyílik lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük junius hő végével lejár, hogy az elő
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásúinkban mi is ren
det tarthassunk.

A „Felső-Zemplén“ kiadóhivatala.

Boreladási hirdetmény.
Méltóságos Gr. Sztáray Sándor nagy
mihályi uradalmában nagyobb mennyiségű

1902. ÉVI

saujhelyi ésvinnaibor
hordónként eladó.

Az újhelyi bor literje . . GO fillér
A rlnnal » » . . .50 »

Hordók önköltségen számíttatnak. Bő
vebb felvilágósitást nyujt

az uradalom központi irodája 
Nagymihályon.

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 előállítani.

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

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

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

ópqít egyoldalú 7-től 10. 
(11(11 t kétoldalú io és i6‘“

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 :

POLLÍTZER MÓR és FIA
c»á«z. én kir. szab, kötszerészek.

BUDAPEST, V., Deák Ferenoz-utoza 10.
Alapittatott 1854-ben.

Eladó házak.
Sztrajnyánban közvetlen a hid mel

lett levő két ház szabad kézből azonnal 
eladó. Bővebb felvilágósitást nyujt

Hoszpodár Balázs 
háztulajdonos 

Nagymihály, Andráwy Dénes utca.
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.1Schicht-szappan
VÉDJEGYEK:

vagy ..Kulcs-1

Minden

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a w 
legolcsóbb szappan

kártékony végvidéktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen figyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a >SCI1ICHT< névvel és fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

3‘iume-J'tewijorki vonal
elsőrendű hajók

kitűnő ellátással. Felvilágosítással, szóbeli értesítéssel,

£

1

haj ój egy gyei

azolgál
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A J
László Fülöp megbízásából HERCZ JÓZSEF.
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beszerzését. Ezen

szekérkenőcsöt. mi In d
áron árusítom.

’rtti szerencséin az igen tisztelt gazda es iparos közön
ség b. tudomására hozni, hogy miután sikerült egy 

megvásárolnom, azon kellemesnagyobb áruraktart 
helyzetbe jutottam, hogy bácskai szántóekéket. ásó. la
pát. kapa, acélvilla, kasza, drotszeg. vastengely, épület 
és butorvasalások és még sok más e szakmába vágó cikkeket

feltűnő olcsó áron árusíthatom. -w
A magas Ministeriiim állal minden gőzgép tulajdo

nosnak első segély nyujthntása céljából kötelezővé tette a

mentő-szekrény
73595 93. miniszteri rendeletnek teljesen 

megfelelő mentő-szekrényeket raktáron tartom és 
jóval olcsóbban árusítom, 
mint a fővárosi kereskedők.

Ajánlok továbbá angol varrása gépszijat, gépolajat és 
raktárt tartok és legolcsóbb 

— A n. é. közönség becses pártfogását kérve

kiváló tisztelettel

ENGEL ÁRMIN
vaskereskedo 

c hst.

GOLDSTEIN JAKAB
templom- és Bzoba-feetö

NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza ix. szám.

Elfogad mindennemű festői és tapétázó munkákat 
valamint ablak- és ajtó mázolást, czimfestést és minden 
e szakba vágó munkákat ízléses, modern kivitelben és jutá
nyos árak mellett.

ífestékkereskedésemben 
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.

K EILLAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle viasz-kenöcs 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.
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Ungmegyében.
Qlauberaóa hideg, kenes sotviz Gyomor 
e« májbetegek magyar Karlebadja. =====

Fürdőitb'ny : május 15-töl szept. 15-ig. 
Előidény : május 15-tól junius 15 ig. I'tóidén v y 
augusztus 16-tol szeptember 15-ig. 30% 
engedménvnyel a lakosoknál.

Ezen a maga nemében páratlan gyógy 
víz, mint ivó gyógymód biztos segélyt nyújt 
gyomor és bélbajoknál s alhasí pangásoknál 
makacs székrekedéseknél enyhén, oldólag bal. 
májbajoknál, vpehomok és epek -vt kr- obi 
lag hat. Vvrtódulá-oknál. szédülések, hűdé- 
8« k. gutaiitési rohamoknál vérlevonólag. töl 
szivólag hat. oúzos és köszvényes bántál- 
inaknál e kór okozta erjési termékekre, cl- 
rakodásokra az Ízületekben, azok oldására és 
kiküszöbölésére hat. Kövérség, szívelhájaso 
dás ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál, 
úgy a cukor és fehérje kiválást gyorsan és 
kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő különféle izzadinányokat. da 
ganatokat, izületi és csontbántalmakat, csont- 
szót kedvezően oszlatja. Görvélykóros daga
natok, í kélyek ellen, méh és méh közötti 
izzadtnányok, hashártya izzadmánvok felszí
vódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs, 
idült borbegségi k ellen bámulatos gyorsan hat.

Vasúti állomás az alföldről és Pe»t fe
lől jövőknek Ungvar, a felvidék és illetve 
Kassa felöl jövőknek Nagymíhaly, honnan ke 
nyeiines bérkocsikon 1% óra alatt elérhető.

A viz otthon is sikerrel használható. 
Ara egv nagy láda 40 üveggel 14 kor. kis 
láda 20 üveggel 8 korona. A viz a vasúton 
szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések es tudakozódások Szob- 
ranc gyógyfürdő igazgatosaganak Szobranc 
gyógyfürdő ciinz-ntiok. Posta és távírda ál 
loinas helyben. A fürdő igazgató orvosa dr. 
Russay Gábor Lajos.

.4 fürdő igazyatóxdga.

1
1

I 
I

K

Bor eladás.
Sajat termésű boraimat a következő áron adom :
Asztali bor __ literenként — 40 kr.
Csemege ó bor  „ — SO T
Muskotály    „ 2 frt — „ 
5 puttonyos asszú kis üveg 2 - — „

WIDDER BÉLA
Nagy-Mihaly. Sulyovszky-fele háx.

A hölgyvilág1 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 ara 3 kor. GusrhpIhailPr Antal Qnnrnn Magyarázatok in
utánvét mellett ■ ■ «u»cneiDauer Antal, oopron. gyen kü|detnek _

Képviselők minden helységben kerestetnek. '^2

VILÁGHÍRŰ
■ a .REKORD4 festészeti műintézet a kiválóan 

sikerült életnagysága arcképeiről, melyeket elis
mert miivészek által készíttet, számos < kir. köz- 
jetfyzó által hitelesített) elismerő levél a világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek árai:
Olaj . aquarell es pastell Testesben 
fénykép után l*-G3  <m. nagyságban ára
Legfinomabb kivitelű Brom . Platin- és 
kretarajz • . . ár

20 K.
5K.

Készleten árjegyzék bermen‘ve.
Egy élctnagyságu festményt készítünk mindenki
nek ieljosen ingyen, ha részünkre ft rende
lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

bokübli.

■

„REKORD"
festészeti müintézet

BUDAPEST, VII.. Rottenbiller-utcza 46.
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Minden családnak

saját jól felfogott érdekében csakis a

Kathreiner-féle 

Kneipp-maláta kávét 
szabadna pótlékul használnia
a mindennapi kávéitalhoz.
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Nyom. Laudcsman B. könyv nyom (iájában


