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Felsó-Zemplén
társadalmi hetilap.
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Hova a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő :

Kooonth Lajoi-ntoza 34. szám.

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

----- - Egye’ szám ara 20 fii. rzrzzz?

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bt-rmentetlen levelek nem fogadtatnak «l

Nyilt-ter soronklnt 40 fii. - -

kiadóhivatal:
Hova az előfizetősök, hirdetési éa nyílttól 

díjak küldendők : 
Landeem&n B könyvnyomdája.

A kard.
Egy kínos incidens, mely a napokban 

egy fővárosi vendéglőben lejátszódott, is
mét a hadsereg felé forditá a társadalom 
figyelmét, s a thérna újra a kedvelt, sok
szor kárhoztatott, tiszti kard körül forog.

Az affaire mindenki előtt ismeretes 
lesz, épen azért nem akarunk ismétlődé
sekbe esni, hogy azt felemlítsük.

Annyit azonban a tárgy érdekében 
szükségesnek tartunk felemlíteni, hogy az 
összeszólalkozás két fiatal, ismert nevű úri
ember s egy katonatiszt között történt, s 
mint mindenkor, úgy ez esetben is a civil 
húzta a rövidebbet. Azaz a főhadnagy mind
kettőn végighuzott kardjával, mig az egyi
ket azonfelül jó) oldalba is bökte kegyes 
spadetjával.

Mi azonban e helyütt nem ezzel az 
affairral kívánunk foglalkozni, melyben kü
lönben egész véletlenül a főhadnagy olda
lán van az igazság, s ez az egész közön
ség osztatlan meggyőződése s nézete, ha
nem egy evvel szoros nexusban álló kér
déssel, a katonaság fegyverviseletéről a privát 
életben.

Felmerült ugyanis ez incidens alkal
mából az a kérdés, vájjon feltétlenül szük
séges-e az, hogy a katonatisztek, avagy 
általában a katonaság a privát érintkezések
nél fegyvert hordjon magával.

A fegyver, mi a katonatiszt oldalán 
lóg, becsületében meg nem védi; hanem

T A R C Z A.
Örölc talán.37-.

— A „FeM-Zemplén*  eru<leti tárcáin. —

Bizonyosságot akart róla szerezni, hogy 
a felesége, aki liatal és szép volt és akit bál
ványozott, megcsalja.

Hozzá nem méltó áluton szökött vissza 
a már kissé élemedett filozófus a főváros kö
zelében levő nyaralójukba.

Gyanúja alaposnak bizonyult.
Alig hogy kitette lábát otthonról, a má

sik besurrant a feleségéhez.
A tudós csak a késő esti órákban szokott 

hazatérni és úgy a bűnös pár zavartalanul cse
vegett a verandán.

A férj tisztán hallotta minden szavukat. 
Filozófusra valló hidegvérrel vette be vala
mennyit, csak arra ingott meg benne a józan 
higgadtság, mikor az asszony e szavakkal akarta 
eloszlatni kedvese kételyeit:

— Szerellek, a mennyire gyűlölöm az 
uramat.

Jó negyedóra kellett hozzá, amíg vissza
talált önmagába a rendesen hidegvérű tudós.

Nyugodt, határozott léptekkel indult ki 
buvó helyéről a verandára.

A szerelmes pár szemmellátliatólag össze
rezzent.

— Tán zavartalak benneteketfordult a 

igen sokszor kellemetlen helyzetbe sodorja 
viselőjét.

A kard, mely mindig vele tartozik 
lenni, sőt ellenkezőleg provokáló hatással 
van a civilekre, kik abban a katonai erő
szakoskodás symbolumát látják.

Nem egy esetben bebizonyosodott, 
hogy mihelyt a katonatisztnek kardjával 
kellett a lehetetlen helyzetet lebonyolítani, 
úgy azt még jobban összegubbancolta, leg- 
többnyire saját karrierjét vágta keresztül.

Épen ezért igen helyesen merül fel az 
az eszme, hogy haladjunk mi is a müveit 
kulturállamok nyomdokán, melyek a ka
tonatiszteknek engedélyezik, hogy privát 
életükben a fegyver és mindenben feszé
lyezted uniformist letehessék s még külső 
megjelenésükben se különbözzenek más 
tisztességes polgártársaiktól.

A katonai felsóbbség nem is sejti, minő 
óriási megkönnyebbülést szerezne Mars de
rék fiainak, ha megengedné nekik a privát 
érintkezésben a civil ruha viselését.

Már maga az anyagi előny, mely a 
civil ruha hordásával járna, kiszámíthatatlan. 
Hiszen mindenki tudja, hogv a katonatisz
tek mindenhol és mindig megsarcoltatnak. 
Nekik minden drágább s amellett rosszabb 
mert az uniformis gavallériát oktroyál reá.

Németország, Angolországban alig lá
tunk katonatiszteket, mert a privát érintke
zésben civil ruhát hordanak s csupán szol
gálatban öltik magukra a csillogó, de sok 
keserűséget okozó egyenruhát.

férj a fiatal zeneművészhez, akihez baráti vi
szony fűzte.

Önkéntelenül tekintett egymásra a másik 
keltő. A szeműk intézte egymáshoz a kérdési:

— Vájjon sejt valamit ez az ember ?
Az asszony nyerte vissza hamarább a hi

degvérét.
— Már régen megjöttél ?
— Elég régen.
A férj leült a veranda közepén álló ka

rosszékbe. Egyik oldalon az asszony, a mási
kon a nevetséges módon megszeppent ember.

— Nem is reméltem, hogy ma itt talál
lak, barátom, mert hetek óta visszautasítottad 
meghívásomat, mikor esténkint ki akartalak 
csalni, hogy egy kis koncertet rögtönözzünk.

A művész valamit dadogott.
— Én ma váratlanul korán jöttem ki. 

Egv müvemet akartam befejezni. Nehéz prob
lémát fejtek meg benne. Azt t. i. hogy mit cse
lekedjék az a férfi, aki egv szép napon arra 
ébred, hogy akire becsületét és boldogságát 
bízta, gyalázatosai! megcsalja őt.

A kettő összenézett. Olyan szánalmasan 
bamba volt az ábrázniuk.

— Három kis történettel illusztráltam a 
fogós lelki állapotot.

Figyeljetek. Nem érdektelen.
Az első a regények hálás talaján, a C.omo- 

partjáu játszik, ahova lord Patterin kéjutazott 
a feleségével. A férj pár heti ott tartózkodásuk 
Lapunk mai száma. 4 oldalra terjed.

De ezeknél nem is olvashatunk kard- 
aflairekről. A közönség teljesen összeforrt 
a hadsereggel. Semmiben sem tartja keve
sebbnek avagy többnek magánál s igy szent 
a béke és egyetértés közöttük.

Nem vindikáljuk magunknak azt a ké
pességet, hogy azt mérnök állítani, mintha 
a hadsereg tisztjei maguk kívánnák a civil 
ruha hodásának engedélyét, de bátran ál
lítjuk, hogy a legnagyobb része örömmel 
fogadná e reformot, melynek tiltott élve
zetétől különösen nagyobb garnisonokban 
amúgy sem tartózkodtak tisztjeink.

Am kisebb helyőrségekben már nehe
zebb a civil ruha hordása és éppen e he
lyeken lenne legnagyobb szükség az en
gedélyre.

A hadügyminisztérium némileg átérzi 
a kor intő szavát, midőn a tiszteknek nyár 
folyamán a sport ruhák hordását engedé
lyezi.

De ez még nem elég az üdvösséghez. 
Általánosítani kellene a civil ruha hordá
sának engedélyezését, sőt egyenesen elren
delni, hogy az uniformist csakis szolgálat
ban viselhessék s rövid idő múlva érezhető 
lenne e rendelet jótékony hatása úgy anyagi, 
mint társadalmi téren.

Abban pedig egészen bizonyosak va
gyunk, hogy kardaffairek, melyeknek mind
két részről olv szomorú következményei 
szoktak lenni, többé elő nem fordulnának 
— mindnyájunk legnagyobb örömére.

után azt kezdi észrevenni, hogy az asszonya, 
akit őrülten és vak bizalommal szeretett, meg
csalja egy Hóhért nevű arcképfestővel, aki a 
férjjel kötött előzőben baráti viszonyt.

Az emberből vadállattá vadult Pattersin 
napokig kínozta magát ezzel a hihetetlen fel
fedezéssel, mig végre egy reggel betoppan a 
festő műtermébe, ahol mint előre sejtette, ott 
találja a hűtlen asszonyt is.

— Nem vártál, ugye nyomorult?!
A festő elégtételt ajánl, mire az angol 

főikacag :
— Vétek lenne megfosztani a világot egy 

ilyen nagy művésztől. Sőt van bennem annyi 
müérzék, hogy amennyire laikus voltamból ki
telik, előmozdítom sikereidet. Te mindig pár 
exellence naturalista voltál. Készíts nekem egy 
képet, melynek címe: »A megcsalt férj bosz- 
szuja.<

— De . . . — hebeg a sarokba szorított 
kedves.

— Nincs hozzá modelled ? . . . Ezer ör
dög ! Szolgálok azzal is.

Egy lövés dördül el s a hitszegő asszony 
holtan zuhan a földre.

— Nos, rajta mester, vásznat, ecsetet, a 
minta készen áll.

Ebben a percben két megkövült szempár 
tapadt az elbeszélőre. A férj nyugodtan ingatta 
a fejét.

— Ez a megoldás nem felel meg nekem. 
Halljátok a második történetet.



VEGYES HÍREK.
A nagymihályi mümalom leégett.

Gróf Sztáray Sándor nagymihályi mümalma, 
a város e hatalmas telepe ma reggel 4 órakor el
pusztult. Az óriási épület tetőzete gyulladt ki. bi
zonyára a kéményből kijött szikra folytán és n 
száraz faanyag oly rohamosan kezdett égni, hogy 
pár perc alatt lángban állott az egész épület. Ol
tásról szó sem lehetett és rövid 1 óra alatt tönkre 
ment a tegnap még virágzó telep. A gépek mind 
elpusztultak, Laadesman Vilmos nagy liszt- és ter- 
méuy készlete szintén a tűz martalékává lett. Az 
óriási malomkövek oly erővel hullottak le, hogy 
rengett az egész épület és a falak legnagyobb részt 
le is omlottak.

Hogy mily mérvű volt a tűz, kitűnik abból, 
hogy a zsilip szerkezet és az ahoz épült hid a 
lángoktól tüzet fogott és szintén elpusztult.

A tűzoltóság Dr. Eperjesy főparancsnokkal, 
Salgó segédtiszt és Malatinszky szivattyuparancs- 
nokkal az élén csakhamar megjelent egész felsze
reléssel a helyszínén és nyomban a tűz lokalizá- 
sához fogott, a mi bizony nehéz dolog volt. Mégis 
sikerült a szomszédságban lévő épületeket és rak 
tárakat megmenteni.

A telepen nagy fakészlet volt és ha ez is 
lángot fog, úgy az összes épületek elégtek volna.

A kár egy fél millió koronánál nagyobb, a 
mely azonban megtérül. A malom a Fonciére és 
Duna biztositó társaságnál, Landesman Vilmos 
liszt és termény készlete a Generálinál volt biz
tosává.

A malom az 1840 es években épült, azóta 
sok átalakuláson ment át, az utóbbi években pedig 
akép lett berendezve, hogy elsőrangú malom híré 
ben állott, készítményei kitűnő minőségűek voltak 
és az export igen nagy volt. Különösen Galiciába 
szállítottak sokat a lisztből.

Sztáray Sándor grófot, ki most Budapesten 
van, táviratilag értesítették a katasztrófáról.

A tűz most is, mikor e sorokat írjuk, ég. A 
liszt és termény füstölög és égnek az épület meg
maradt farészei is.

Egész napon át nagy közönség járt ki a ma 
lomhoz, mindenki kíváncsian nézte a romba dőlt 
telepet.

— Személyi hir. Dr. Raisz Gedeon mi 
niszteri tanácsos, járásunk volt tiszti orvosa és a 
nagymihályi kórház volt főorvosa ma városunkba 
érkezett.

— A bíróság köréből. Sallay Béla kir. 
aljárásbiró egészségo helyreállván e hó 12-én hi
vatalát átvette.

Garbintzky Sándor kir. albiró jövő heten 
kezdi meg szabadságidejét.

— Szabadságolások Bajusz Andor fő 
szolgabiró e hó lő án kezdi meg szabadságidejét.

Egy német poéta régtől gyanította, hogy 
felesége I). grófnak, a költő mecénásának ked
vese. Poétához méltó módon rág lelkén a ret
tentő fájdalom, inig végre egy szép napon a 
Rajna hullámai közt keres enyhülést bánatára, 
csak e pár szót hagyva hátra:

• Nem akarok tovább illatokban lenni-.
A harmadik történet egv franciáról 

szól, aki éppen akkor zavarta meg a léte á 
tétet, mikor hitvese örök hűséget esküdött ked
vesének.

A francia az öld meg az asszonyt« vagy 
'öld meg a csábitót- alternatíváját egv szintén 
relatív megoldással oldotta meg: öld meg 
őket*.

— Örök hűség?! kiállt a váratlanul be
lepő férj. Ilyen szent fogadalmat meg is kell 
ám tartani. Hogy tehát hilszegés bűnébe ne 
essetek, erről én gondoskodom.

Kél egymás után eldördült lövés leteri- 
tette a csalfa asszonyt és bűnrészesét.

Hosszú szünet következett.
A tudós törte meg a csöndet.
— Nos, melyik felel meg elveiteknek a 

három történet közül?
A két bűnös hallgatott. Szánalmas lát

ványt nyújtottak; főleg a zeneművész.

Távollétében Fejér Elemér szolgabiró veszi át a 
hivatal vezetését.

Dr. Widder Márk járási tiszti orvos augusz 
tus hó 5 tői kezdve megy szabadságra és távol 
léiében hivatalos teendőinek ellátásával az alispán 
dr. Pogány Gerő tb. járásorvost bízta meg.

— Műszaki bej Áréin. A kereskedelem 
ügyi minisztérium által a járda és csatornázási 
munkálatokra nézve elrendelt műszaki bejárás e 
hó 9 én lett foganatosítva. A kereskedelemügyi 
miniszter a maga részéről Szunyoghy Dezső mű 
szaki tanácsost küldte ki, a vármegye közönségét 
Thwránzzky László képviselte, a m. kir. állain- 
épitészeti hivatal Czakd Ignátz kir. mérnököt, a 
kulturmérnökség pedig Chotvdcs József kir. mér
nököt küldte ki a helyszíni tárgyalásra. E bízott 
ság a város bírája, Szladek József és a kövező 
bizottság tagjaival bejárta a járda és csatornázás
sal ellátandó utcákat és miután meggyőződött, 
hogy a tervek ellen kifogás nem emelhető és a 
város lakosai közül észrevételt senki sem adott be, 
a miniszter jóváhagyásáig is megadta az enge
délyt. A Kossuth Lajos utcai kőhíd eltávolításához 
a bizottság szintén hozzájárult, azonban a keresz
tülvitel erre nézve a jövő évre lett elhalasztva, 
miután a kincstár a városon keresztül az ország 
utat két kilométernyi távolságban kockakővel látja 
el és tanácsosabb ezen munkálatoknak egyidejű 
leges keresztülvitele. A járdamunkálatok ennek 
folytán e hó 12 én folyamatba tétettek s Chotvács 
József mérnök a tervekuek megfelelően a határ
pontokat már ki is tűzte. Jelenleg a Kossuth La 
jós utca jobb oldalán végzik az asphall munkáin- 
tokát, amelyek egy hónap alatt teljesen készen 
lesznek. A csatornázási munkálatok és a burkolás 
szintén e hó folyamán veszi kezdetét.

— Házszentelés. Ldszlóffy Láslónak az 
Andrássy Dénes utón épült uj háza, melyben a 
posta, távírda és szolgabiroi hivatal helyiségei 
vannak elhelyezve, vasárnap lett ünnepélyesen fel
szentelve. Ez alkalomból többen jelentek meg vá 
rosunkból Lászlódnál és gratuláltak a szép épü 
lel felépítéséhez.

— Biróválasztások. A málcai körjegyző 
ség területén, Márkon. Kis-Ráskán, Nézpesten és 
Patriken e hó 12 én választották meg az uj bírá
kat s a képviselőtestületei, A választásokat Bajusz 
Andor főszolgabíró személyesen vezette és mindé 
nőtt a legnagyobb rendben folytak le.

— A posta költözködése. A helybeli 
posta és táv. hivatal e hó 27-én költözik át uj s 
kényelmes helyiségeibe. Az egyes szobák bútorai 
már meg is érkeztek, a többi berendezést pedig 
a jövő héten szállítják.

— Tilz. Pálóczon tegnap óriási tűz dühön 
gött, amely az elég hosszú község egyik utcáját 
teljesen elhamvasztotta. Szerencse, hogy a szalmás 
termés még nincsen behordva, mert eltekintve at 
tói. hogy ez is elpusztult volna, az egész falu ve 
szélyeztetve lehetett, ha a szalmás készlet meggyül.

— Az enyémmel egyik sem — folytatta 
a filozófus. Mig az, akit szerelünk, akihez a 
legszentebb kapocs fűz, addig értéktelen semmi 
még az életűnk is, lm érette áldozhatjuk ; de 
ha érdemellenné vált szerelmünkre, ilyen 
asszonyokért ne váljunk se gyilkosokká, se 
öngyilkosokká.

Es ezzel fölkelt a tudós a nélkül, hogy 
egy tekintetre is méltatta volna akár a fele
ségét, akár azt, akit eléje helyezeti a hűtlen 
asszony.

Elhagyta a verandát, el a nyaralót, ahova 
nem tért többé vissza.

Pár nap múlva a férj ügyvédje kereste 
föl a bűnös nőt, hogy a válás részleteit be
szélje meg vele.

Már nem találta éleiben.
Pár óra előtt vitték el holttestét.
Egy nehány sort hagyott bálra a kél férfi

nak. A szeretőjének ezt
Ne üldözz, mert soha se leszek a tied. 

Borzadok tőled. .
A férjének pedig, akiről kevéssel az előtt 

valódi gyűlölettel nyilatkozott a másiknak azt 
irta:

Imádtalak. Nem élhetek nélküled.*

Kövér Ilma

— Az országút burkolása. A keresk. 
miniszter Nagymihály városán álvonuló országúi
nak 3 és fél kilométernyi távolságban leendő ki 
burkolását elrendelte és e céh a a szükségelt ősz 
szeget már ki is utalványozta. Nem volt azonban 
senki, aki a dologgal törődött volna és a burkolás 
bizony, mint sok más ügy, elakadt; azonban 
Munkács és Sárospatak közönsége, ahol a burko
lási munkálatok folytak, keveselték a nékiek jut
tatott 3—3 kilométert és kérvényeztek, hogy 1—1 
kilométerrel többet engedélyezzen e kél városnak 
a miniszter, ki más fedezet hiányában a Nagy- 
Mihály városának juttatott 3 és fél kilométerből 1 
kilométert Munkácsnak, egy felet pedig Sárospa 
laknak átengedett Nehogy varosunk teljesen el
ejtve legyen, ami könnyen megeshetik, Szladek 
József főbíró a kövező-bizottsággal e hó 10-én 
gróf Sztáray Sándornál tisztelgett és arra kérte őt, 
hogy a koresk. miniszternél a burkolási munkála
tok mielőbbi megkezdését sürgesse. A gróf kész
séggel vállalkozott erre és már másnap Budapestre 
utazott, hogy a miniszter figyelmét az ügyre fel
hívja. Reméljük, az Útburkolási munkálatokra a 
közigazgatási bejárás már legközelebb meg is fog 
tartatni.

— Az aratás az egész vidéken kezdetéi 
vette és most már bizonyos, hogy jó középteriné 
síink lesz. Sajnos azonban, hogy a kapás növények 
az állandó és nagy szárazság folytán alig fejlődnek.

— Takarmány hiány. Az egész felvi
déken nagy lesz a takarmány hiány, anya széna 
alig volt s sarjura sincs kilátás. Ez által a szarvas
marha ára is uagyban leszáll és már is 20 szá
zalékkal olcsóbbak az állatok, mint eddig voltak.

— Félévi kimutatás. A nagymihályi ke
reskedelmi és hitelbank rt.-nak f. é. junius hó 
30 án lezárt első félévi mérlegének ada’ai ezen 
intézet folyton tarló erős fejlődéséről és haladásá
ról tanúságot tesznek. A főüzlotágak erős emel
kedési mutatnak. A betétállomány a múlt év vé
gével szemben közel negyedmillió koronával gya
rapodott. A váltótárca emelkedése 239.000 kor. 
Ellenben csökkentek a folyó számlái adósok 93000 
koronával és a visszleszámitolt váltók összege 71 
ezer K-val. A mérleg egyes tételei a következők : 
Fagyon: Pénztár készlet 16.565 K 17 f. Váltó
tárca 2.092.188 K 02 f. Jelzálog biztosítás mellett 
221.740 K 60 f. Kezesség mellett 54.342 K. Elő
legek értékpapírokra 3034 K. Folyószámlái adó 
sok 167.011 K 77 f. Átmeneti kamatok 5791 K 
60 f. Idegen pénznemek 2996 K. Hátralékos ka 
inatok 3796 K. Óvási dijak 395 K 36 f. összesen 
2 518.955 K 52 f. — Teher: Alaptőke 200.000 
K. Tartaléktőke 133.900 K. Betétek 1.395.027 K 
21 f. Hitelezők 59.886 K 63 f. Visszleszámitolt 
váltók 678.861 K 89 f. Fel nem vett osztalék 
272 K. A II. félévet illető kamatok 21631 K. 
Fizetendő betétkamatadó 2«37 K 46 f. Vegyesek 
2864 K 37 f. Nyeremény egyenleg 23.774 K 96 
f összesen 2.518.955 K 52 fillér.

Nyári táncmulatság. A szobránczi 
járás közigazgatási tisztviselői kara f. évi augusz 

1 tus hó 7 én (1 u. 5 órakor Jószán a fürdőben 
' nyári táncmulatságot rendez. Aki tévedésből meg 

hivól nem kapott, szíveskedjék ez iránt llock Jó 
zsef t. szolgabir- rendezőbizoltsági taghoz fordulni.

— Eljegyzés. Szamosi József homonnai 
felsőkereskedelmi iskolai tanár eljegyezte Fekete 
Sándor zentai könyvkereskedő és lapszerkesztő 
leányát, Arankát.

— Kinevezés. Hadik Béla gróf főispán 
Körér Zoltán ideiglenes minőségű díjtalan közigaz 
gatási gyakornokot wi KKX> korona segélydijjal 
közigazgatási gyakornokká nevezte ki.

- Beregi Újság címmel uj társadalmi 
hetilap indult meg Beregszászon. Főszerkesztője ; 
Dr. Kubovich Géza. Felelős szerkesztője : Nagy 
Ervin.

— Siketnémák számára tett alayit- 
hányok. Az egri érsek, <lr. Samassa József ur 
ö excelienciája a >ik« tm-mák érdekében nagyszerű 
alapítványt tett. Elhatározta, hogy a siketnémák 
heves vármegyei intézteiében 5 növendék számára 
olyformán tesz alapítványi, hogy azok az iniézet- 
ben állandóan benn lakjanak és inlernátusilag ke
zeltessenek. Ugyanezen alkalommal emberbaráti 
érzéstől áthatva méltóságos Pdnthy Endre felszen
telt püspök, nagyprépost ur is 350 koronát azzal 
küldött meg az igazgatóságnak, hogy miül egy 



alupitvAnyi hely évi kamatjából egy siketnémát 
vegyenek tel. — Ha továbbra is ily nemes szívű 
alapítók támogatják a siketnémák Ügyét, úgy az 
egri intézet e téren kiváló helyet foglal el az or 
szágban.

— Clvlllsta és politika cim alatt érdé 
kos röpirat hagyta el a sajtót. Szorzója Sumert 
Miklós, politikai életünk egyik legérdekesebb 
alakja, aki hozzászoktatta a magyar közönséget 
ahhoz, hogy leplezetlenül megmondja nézetét az 
ország dolgáról, nem törődve sem azzal, ha e ué 
zetek a hatalmasoknak nem tetszenek, de viszont 
azzal sem, ha talán nem népszerűek. A civilistá- 
val foglalkozva kiindulási pontja az, hogy a ma
gyar nemzet sohasem fukarkodott királyával szem
ben és már Kossuth Lajos is az 1849 iki állami 
költségvetésben három millió pengöforiutot irány 
zott elő a királyi udvartartás céljaira, pedig ez 
akkor jóval nagyobb összeget képviselt, mint ma 
napság. Szemere ezt az egész kérdést másodrendű 
jelentőségűnek tartja. Szerinte — igen helyesen 
— nem a pénz és külső csillogás adnak fényt és 
erőt a dynastiának, hanem igenis a szilárd alapon 
nyugvó intézmények, minők a nép otthonát vé
delmező honiestead-törvények s a főrendiház újjá 
szervezése szilárd nemzeti alapokon. A nemzeti 
államról szólva úgy találja, hogy a meddő szó 
harc netn viszi ez eszmét előbbre egy lépéssel 
sem, holott nemzeti és erkölcsi erőink céltudatos 
fejlesztésével óhajtásaink mind könnyen ölthetné- 
nek testet. E röpirat vége azzal az érdekes le
leplezéssel szolgál, hogy miniszterelnökünk mind 
ez ideig nem ismerkedhetett meg a trón leendő 
örökösével. A díszesen kiállított füzet tisztelet 
példányként küldetett meg az érdeklődőknek.

— Kávélvás és egészség. A kávéivás 
ártalmasságának sokat vitatott kérdése a legtöbb 
családnál abban találta megoldását, hogy az ideg
izgató babkávét csak Kathreiner-féle Kneipp ma 
láta kávé hozzáadásával isszák, mely egyedül is 
babkávé Ízt tartalmaz, s ezen tulajdonsága által a 
kávéitalt enyhébbé és kellemesebbé teszi; a ma
láta ismert jótékony hatása pedig az egészség ja
vára szolgál. Bebizonyult az is, hogy csakis ez 
pótolja megfelelőleg a babkávét, ha azt orvosilag 
eltiltják, mert kellemes ízű, könnyen emészthető, 
tápdus és vérképző. A Kathreiner féle Knoipp- 
maláta kávé tisztán való ivásra gyermekeknek, 
betegüknek s gyenge egyéneknek különösen ajánl 
ható.

— „Az Vjság‘\a)ándéka. A .Mikszáth- 
album" bő tartalmának egy kivonatát bárkinek 
megküldi ingyen » 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 fénnyol kiállított vaskos diszmilnek, 
mely az illusztris szerző örökbecsű visszaemléke 
zésein kívül foglalatja művészi alkotások repró 
dukcióinak ás elsőrangú hazai művészek eredeti 
képeinek is, amellyel ,Az Újság" az előfizetők 
ezreinek példátlan lelkesedését és szeri-telét lég 
alább részben iparkodott meghálálni. Újság aján 
dék még soha sem idézett elő a közönségnél olyan 
igaz elismerést és elragadtatást, mint .Az Én 
Kortársaim" ciinii Mikszáth album. Erre vall az 
ezrekre menő és napról napra a kiadóhivatalhoz I 
érkező buzdító, dicsérő levél, de leginkább az az | 
örvendetes tény, hogy ,Az Újság" hoz szegődő, 
.Az U|ság" zászlaja alá csoportosuló uj hívek ré 
szere már nem telt a Mikszáth album első kiadó 
sából és igy kénytelen volt .Az Újság" politikai 
uapilap egy második kiadást rendezni, hogy a tó 
megesett érkező uj előfizetőkkel szemben is leni 
hassa szeri-telének és hálájának ezt az ajándékát. 
A .Mikszáth album" második kiadása szolgáltatja 
nekünk a kedves alkalmat, hogy’ rátereljük olva 
sóink figyelmét a módjára, mellyel ez értékes disz- 
iniivet .Az Újság" előfizetése révén teljesen díj
talanul és könnyít szerrel megszerezheti. Fiiliisle 
ges megjegyeznünk, hogy a „Mikszáth album" 
második kiadása akár tartalom, akár pazar kiálli 
tás tekintetében teljesen azonos az első kiadással • 
és igy minden uj előfizetőnek, aki félévre egy
szerre fizi t elő Az Újságra, vagy félévi kötelezett 
séggol akár negyedévenként, akár havonként fizet 
elő, módjában vall az előfizetési összeg beküldése 
után azonnal megkapni ezt a gyönyörű ajándékot, 
moly ékessége a könyvszekrénynek, vagy asztal- 
nak^ ahova kerül — és lelket gyönyörködtető ol
vasmánya annak, aki végig lapozza. Aki posta 
utalványnyal már most beküldi az előfizetést, — 
julius hó’1 tói számítva, ha csak egy hónapra is 
azzal a kötolezottséggel, hogy félévig járatni fogja 
„Az U|ság*  politika, napilapot, unnak 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. Kere 
pesi-ut 54. szám.

— 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 tnegkü 
lönböztesse a Brázay-fóle sósborszeszt az üveg 
alakjáról és az üvegen lévő védjegyről. A címke 
egyszersmind védjegy is.

Előfizetési fellii"vá,s.
Julius hó 1-vel uj előfizetés nyílt lapunkra. 

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

A „Felső-Zemplen“ kiadóhivatala.

színház.
Egy év múltán ismét viszontlátjuk Monori 

Sándor társulatát. A Barnai szálló kertjében 
ügyesen összetákolt páholyos arénában f. hó 
7-én kezdette meg az idényt; magunk is ki
váncsiak vagyunk, hogy az >esőmentes«-nek 
hirdetett színkör miként állja majd meg az 
első záporpróbát, úgy látszik azonban, Monori- 
nak ebben is szerencséje van, nem akar esni. 
Mindenesetre elismerés illeti az igazgatót, hogy 
költséget nem kiméivé, igyekezett a közönség 
igényeit kielégíteni s mi szívből kívánjuk, hogy 
a közönség a direktor törekvését kellően mél
tányolja

Bemutató előadásul csütörtökön Martos 
Ferenc és Bakonyi Károly »Bob herczeg<-je 
került színre. Általában nem sok jót mondha
tunk az előadásról, Balázs Janka (Bob herceg) 
szerepében bár ügyesen mozgott, nem tudta 
velünk Káldy Mariska fenomenális énekét fe
ledtetni. Nagy Aranka (Annié) kellemes hang
gal rendelkezik, de játékából hiányzott a biz
tonság. Virágh (Pomponius) szerepében igen 
jeles és diskret színésznek mutatkozott. Baj- 
csányi (Plumpuilding) szintén jó volt, közön
ségünk előtt alakításai különben ismeretesek.

Pénteken (julius 8-án) .Lolli ezredesei. 
Rujaril Stonne két felvonásos operettjét adták 
csekély közönség előtt; egyáltalán nem tartjuk 
helyesnek, hogy itt már többször látott dara
bok kerülnek színre, igy nem lehet teltházat 
összehozni. Először láttuk ez előadáson Molnár 
Bellát, aki (l.otti) szerepében elevenségével és 
játékával, úgy látszik megnyerte a közönség 
tetszését. Virágh (l)ickson) szerepében kitűnő 
alakítást nyújtott. Rajcsányi (Ramajanah) sze
repében régi, szorgalmas színésznek bizonyult. 
Megemlítendő még Sajó (Morland karmester), 
ki elég ügyesen, bár nagy túlzással játszott és 
Szamosi (Daventri), aki komoly s törekvő tag
nak bizonyult.

Szombaton (jul. 9-én) .Sherry Manrice 
Quadecon eléggé gyenge tneséjü operettje ment. 
A közönség teljesen megtöltötte a nézőteret s 
jól mulatott egész este a darab bohóságain. 
Kitünően játszott Egyed Lenke (Katalin és 
Virágh (Aurilae) elevenséggel és jókedvvel, 
eléggé tetszett Molnár Bella (Pepita) is. Nagy 
Aranka (Mistigretle) igen csinos volt, hiba volt 
azonban, hogy figyelmét egészen lekötötte a 
súgó, még az énekszövegnél is reá volt utalva. 
Igen tetszett Kellér (Sherry) szép és ügyes 
maszkja s jó volt Szamosi is a kedélyes rend
őrbiztos.

Vasárnap (jul. 10.) Vidor népszínműve ke
rült színre telt ház előtt. Kiemelendő Monori 
igazgató (Boross János) ki egy igazi kabinet
alakot mutatóit be. Jó alakítást nyújtott Fodor 
Szerén és Balázs Janka is, az előbbi Borossné, 

utóbbi Lujza szerepében. Elegáns ingyenélő 
volt Virágh (Weiner) szerepében.

Hétfőn (jul. 11.) Barríe híres darabja az 
• Egyenlőség, cimü fantázia ment igen gyér 
közönség előtt. Az előadás részletes bírálatába 
nem kiváltunk bocsátkozni, bármennyi jóaka
rattal és elnézéssel vagyunk is a társulat min
den tagja iránt. A darab különben csakis a fő
városi színházakban jut kellően érvényre és 
vidéken bizony nem igen hozható kellően 
színre. A szereplők közül igyekezetét tanúsí
tott Rajcsányi (Mr. Crichton) a különben nem 
neki való szerepben. — De ha nincsenek is 
túl nagy igényeink a színészek öltözködési ké
pessége iránt, még Radnaitól elvártunk volna 
annyi jó ízlést, hogy egy lord szalonjában ha 
kérőként lép fel, tiszta cipőben jelenjék meg.

Kedden (jul. 12.) Goldfaden .Sulamith«-ja 
ment, kevés közönség előtt. A címszerepben 
Molnár Bella ügyesen oldotta meg feladatát s 
kedves (Abigail) volt Balázs Janka. Jó volt 
Rajcsányi (Absolon) és kitűnő volt Kellér az 
egyik kérő szerepében. Az előadás különben 
összevágó volt.

Szerdán (jul. 13.) .Katinka grófnő. Faragó 
Jenő és Hűvös Iván eredeti, bájos zenéjü re
gényes operettje ment. Ez volt eddig a legiobb 
előadás, egybevágó és eleven, s valamennyi 
szereplő kisebb-nagyobb sikerrel megoldotta 
feladatát. A közönség sürü tapsokkal is hono
rálta az előadást. Molnár Bella a címszerep
ben ugv játékával, mint énekével megnyerte 
a közönség tetszését. Balázs Janka (Pető diák) 
eleven temperamentummal játszott és szép 
énekéért különösen a .pásztor fiu« és .pásztor 
leány, románcért sok tapsban részesült. Szép 
volt a második felvonásban a Solymártánc, 
melyet Egyed Lenke és Egyed Margit lejtet
tek. Virágh (Teofil) remek herceg volt és szel
lemes alkalmi kuplettjai általános derültség
ben tartották a közönséget.

Ma (jul. 14.) Beierlein híres .Takarodó.- 
ja megy, az előadásról jövő számunkban refe
rálunk. x.

Felelőn szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Kiadóhivatxli mii vezető : Lándai Jóaaaf.

175.
lsei. v. u. Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihályi 
kir. járásbíróság 1900. évi Sp. 115/1 sz. végzése következ
tében Dr. Kellner Mihály Ügyvéd által képviselt Heyzl 
Engelbertné javára Dr. Novak József ellen 3876 korona s 
jár. erejéig 190. évi május hó 14-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 13510 kor. — fillérre becsült 
következő ingóságok u.m. bútorok, tehenek, lovak, hornyuk, 
búza stb. nyilvános árverésen elaltatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 1904. 
évi V’. 122/1. sz. végzése folytán 3876 kor. — flll. tőkeköve
telés, ennek különböző időtől járó 6*/ e kamatai Vi’/e ▼áltódij 
és eddig összesen 62 kor. 88 fillérben biróilag már inegálla 
pitott költségek erejéig A.-Körtvélyes alperes Dr. Novak Jó
zsef lakásán leendő megtartására 1904. évi Juliul hó 
18-án d. e 10 órája határidőül kitilzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly inegjegyjegyzéssel hivatuak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le 
és felülfoglalt itták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. § a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagymihályon, 1904. évi julius hó 27. napján.

Pelleti Jóxaef, 
kir. bir. végrehajtó.

JCiadó lakás.
A Kossuth Lajos utcai Marmorstein- 
féle házban 2 szoba, hálófülke, elő
szoba, konyha, éléskamra, stb. stb. 

azonnal kiadó.



Társaskocsiközlekedés.
Tisztelettel hozom a n. é. közönség szives 

tudomására, hogy a folyó évi julius 3-tól a 
Barna! szállótól a vasúti állomásig 

társaskocsi s
=közlekedést
létesitettem.

Indul:
a reggeli újhelyi vonathoz 
a délelőtti mezőlaborci »
a déli újhelyi »
a délutáni mezőlaborci >
a délutáni újhelyi »

az esteli mezőlaborci »

5 órakor
8 óra 45 p.
1 óra 30 p.
2 óra 45 p.
5 órakor
9 óra 15 p.

MF Viteldij személyenként 10 kr- "Wi
A társaskocsi oda- és vissza menet az 

összes szállodákat érinti.
£andesman ÍBernát 

bérkot'ni-tulajdonos.

» -REKORD" festészeti inflintézet a kiválóan 
sikerült életaagyaáftt arcképeiről, melyeket elis
mert mii vészek álul készíttet, számos (kir. köz
jegyző álul hitelesitett elismerő lével a világ 

minden tájár 4.

■ ■
Elsőrangú képek árai I

Olaj . aquarell és pastell festésben 
fénykép után 4K-63 cm. nagyságban ára
Legfinomabb kivitelű Brom-, Platin- és 
krétarajz ... ára

20 K.
5K.

Részletes árjegyzék bérmentve.
Egy életn.lgyságu festményt készítünk mindenki
nek teljesen ingyen, ha részünkre 5 rende
lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi.

„REKORD"
festészeti müintézet

BUDAPEST. VII.. Rottenbiller-utcza 46.

j

Minden családnak 

saját jól felfogott érdekében csakis a 

Kathreiner-féls 

Kneipp-maláta kávét 
szabadna pótlókul használnia 
a mindennapi kávéilaihuz.

Uá.Vc

LANDESMAN IZSÓ
• • e e e órás és ékszerész • • • • •
Nagymihály, Kossuth Lajos-utcza 23. sz.

Tisztelettel van szerencsém a n. é. közönség szives 
tudomására hozni, miszerint helyben (Kossuth Lajos-utca 23. 
Miskovics Béla ur házában) egy 

órás- és ékszerész- 
üzletet nyitottam, a hol e szakba vágó legizlésesebb kivitelű 
árukkal és legjobb gyártmányokkal állok a nagyérdemű közön
ség rendelkezésére. — Amennyiben áruimat a legalsóbb rendű 
czégeknél szerzem be, azon kellemes helyzetben vagyok, hogy 
áruim a versenyképességet minden tekintetben kiállják.

Taprító aiühelyemben 
íjj a legcoinplikáltabb óra és ékszer javítások 

az e téren legelőrehaladottabb svájci mód- 
szer szerint eszközlöm.
A n. é. közönség szives pártfogását kéri 

Landesman Izsó

Vóozi.Uöriit 03
| CLAYTON & SHUTTLEWORTH

által a legjutányosabb Arak mellett ajánltatnak:

Locomcbil és gözcséplögépek, 
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, 
tisztitó-rostak, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 

szénagyüjtők, boronák, sorvetögépek, Plánét jr. 
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza

< morzsolók, daralók. őrlőmalmok, egyetemes
ak aczél ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden J
Lgk egyéb gazdasági gépek.
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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

f'-'- segélyével, anélkül, hogy a szabászati rajzot megtanulta volna.
J ! Eme készülék minden testalkat részére szabályozható. Akadé

mián vizsgáztam. Számos elismerő levelet kaptam minden 
országból. Minden államban törvényileg védve és szabadalmazva. 

Védjegy.

Guschelbauer Antal. Sopron,

Képviselők minden helységben kerestetnek.

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

egészségé, magénak beszerezni a legújabban javí
tott <ss. és kir. szabadalmazó ti amerikai 
rendszerű Gummlservkötöt beszerezni. A gummii 
sérvkötö Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvos 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. Mert 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható se B 
sérvet m m engedi kinyomulni a sérvkapun A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről váló 
lecsúszást.

ón.]ít egyoldalú 7-től io 
fii lll., kétoldalú io és 16

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
C-..Z, é» kir. szab. kuiazerésssk.

BUDAPEST, V.. D.ak Fagenoz-utoza 10.
Alapittatott 1864-ben.

Bor eladás.
Saját termésű boraimat a következő áron adom :
Muskotály ______ ____  2 frt — „
6 puttonyos asszú kis Üveg 2 „ — „

WIDDER BÉLA
Nagy-Mlhaly. Sulyovszky-féle ház.

Ela.d.ó házak.
Sztrajnyánban közvetlen a Ilid mel

lett levő két ház szabad kézből azonnal 
eladó. Bővebb felvilágosítást nyújt

lloszpodár Balázs 
háztulajdonos 

__________________ Nagymihaly. Andrassy Denes utca.

Nj’oui. Laudesman B. köuyvnyomdájábaa

• • • Egy jó házból való flu • • •

TANULÓUL
felvétetik BUCSINSZKY LAJOS

• • • • • füszerüzletében. e e e e e


