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Magyar udvartartás.
Nem politikai szempontból kívánunk 

e kérdéssel foglalkozni, ahhoz sem jogunk 
nincs, sem célja nem volna, miután azt, a 
miénknél szakavatottabb tollak már eléggé 
s elég sokszor megvitatták, hanem társa
dalmi és nemzetgazdászati oldaláról kíván
juk megvilágítani e kérdést, melylvel a ma
gyar parlament s a bel- és külföldi sajtó 
hetek óta foglalkozik.

A civillista felemelésének javaslata hozta 
napirendre a magyar nemzet előrehaladá
sának és a világ szemében szereplésének 
első s elengedhetetlen kellékét, a magyar 
udvartartást s azt hisszük, ha néhány szó
val mi is hozzájárulunk eme életbevágó 
fontos kérdés megvilágításához, nem vég
zünk hiábavaló munkát.

Magyar udvartartás I A magyar állam
férfiak legfényesebb álmai közé tartozik. 
Sajnos, csupán álom, mert a valóságban 
nem létezik.

A történelem sok fényes lapja tanús
kodik arról, hogy a nemzeti királyok ide
jében minő lendületet adott Magyarország
nak az a tény, hogy uralkodója az ország
ban tartózkodott, annak fényét, hírnevét, 
csillogó udvarával, pompázatos életmódjá
val növelve.

Róbert Károly, Nagy Lajos, Mátyás 
király udvara a világtörténelem középpont
ját képezte, és innen indulnak ki ama fé
nyes fegyvertények, melyek megszerzik a 
magyar nemzetnek soha el nem bomályo- 
sitható fényes hírnevét.

T A RC Z A. 

Egy tüsszentés.
Irta : CSEHOV ANTAL

Iván Dmitrics Cerniakov végrehajtó egy 
szép estén ott ült egy másodsorbeli zártszék
ben és színházi látcső segélyével megnézte ma
gának a >Corncvillei harangok«-at, amely fog
lalatossága közben a kellemes állapotnak igen 
magas fokán érezte magát. De hirtelen . . . . 
Elbeszélésekben nagyon sűrűn fordul elő ez a 
»de hirtelen*  és az Íróknak igazuk van, mert 
az élet tele van hirtelenségekkel I . . . ’l ehát: 
De hirtelen elfintorult az ábrázatja, szemei el
homályosultak, lélegzete elállóit . . . látcsövét 
ölébe ejtette, előrehajolt és . . . hapcihhl . . . 
eltüsszentette magát, amint látni tetszenek. 
Tüsszenteni mindenkinek szabad, bárhol, ahol 
épen rájön. Parasztok, rendőrfőnökök, sőt néha 
még valóságos belső titkos tanácsosok is tttsz- 
szentenek, egyszóval mindenki. Cerniakov is 
éppenséggel nem jött zavarba, hanem elővette 
a zsebkendőjét és udvarias ember létére kö- 
rülnézdegélt, vájjon a tüsszentésével nem al
kalmatlankodott-e valamelyik embertársának. 
Amint azonban igy körülnézett, mégis csak za
varba kellett jönnie. Azt vette észre t. i. hogy 
az előtte ülő öreg úr valamit morgotl magá
ban, azután kopasz fejét és nyakát gondosan 
megszárogatja a keztyüjével. \7. öreg urban

Külföldi tudósok, művészek, kiket ha
zájukban is méltányoltak, Mátyás király ud- ' 
varában érzik jól magukat s onnan kelnek 
szárnyra lelkűk káprázatos alkotásai, tele
szőve a magyar légkör beléjök sugalt ma
gyar motívumaival.

Akkoriban ismert volt nemzetünk és 
semminemű diplomáciai tévedés okot nem 
adott a magyar hazafias kedélyek hábor
gatására. Hja, az akkor volt.

Törvénykönyvünk tanuskodhatik amel
lett, hogy a magyar politikusok főtörekvése 
mindenkor abban nyilvánult, hogy a ma
gyar udvartartást külön válassza a bécsi
től. S a törvények meg is mondjak nyíl
tan, leplezetlenül, hogy »Magyarországon 
lakjék a király!«

Az 1848-iki, az 1867-iki t.-czikkek 
egész precizitással megmondják, mennyi 
időt kell Magyarországon és mennyit tölt
het Bécsben a király.

Am a törvény csak holt betű, ha 
az élet, a valóság rácáfol.

Hogy mit jelentene az, ha a király 
Budavárában székelne féléven keresztül, ha 
káprázatos fényű pompa sugározna a ma
gyar udvar felől az országra, ha a külföldi 
diplomaták Budapesten székelnének, ahogy 
azt a paritás megköveteli, ha fényűző élet
módjuk az ország fővárosában lelne táp
lálékot, ha udvari mulatságok, látványos 
pazar ünnepélyek kápráztatnák el a külföldi 
képviselőket. — azt magyarázni azt hisszük 
szükségtelen. Az előnyök, melyek mind
ezekből kínálkoznak, oly óriási mennyiség- 

pedig Brisgalov kormányzó ő kegyelmességét 
ismerte föl.

— No, ezt ugyan alaposan nyakoutüsz- 
szentettem — gondola Cerniakov. — Az öreg 
ur nem föllebbvalóm ugyan, de azért mégis 
csak baj, hogy igy történt. Meg kell kérnem, 
hogy ne haragudjék.

— Cerniakov tehát elköhintette magát, 
előbbre hajolt és fülébe súgta a kormányzó
nak : Bocsánat, kegyelmes uram, nyakon izé . . . 
izé . . . nem rosszakaratból történt.

— Nem baj, nem baj . . .
— Az Isten szerelmére kérem, bocsásson 

meg. Nem . . . nem akartam.
— l’gyan kérem, maradjon veszteg, hisz 

igy nem hallok semmit a darabból!
Cerniakov újra zavarba jött; bambán mo

solygott és a színpadra nézett. Azonban a kel- 
lemetes érzéseknek vége szakadt, mert a vég
rehajtó urat a nyugtalanság kezdte kínozni. 
Eölvonás után közelébe settenkedett a kor
mányzónak és amikor elhaladt mellette, bá
tortalanságát legyőzve, a fülébe súgta neki :

— Nyakon izé ... izé .. . Ne haragud
jék kegyelmes uram. Nem . . .

— Ugyan ne izéljcn már no . . . Már el 
is felejtettem az egész dolgot, maga meg újra 
fölpiszkálja! — monda a kormányzó és türel
metlenül szopta be az alsó ajkát.

— Elfelejtette! és olyanokat néz, mintha 

Lapunk mai száma. 4 oldalra terjed. 

ben torlódnak elénk, hogy szinte lehetet
lenség mindazt felsorolnunk.

A külföld megismerné országunkat. 
Megtudná, hogy Magyarország nem pro
vinciája az osztrák birodalomnak, hanem 
külön, önálló független állam, mely csupán 
célszerűségből társult a monarchia másik 
felével. Nem tévesztené össze hazánkat 
Ausztriával s nem sértené minduntalan nem
zeti önérzetünket közjogi botlásaival.

Az itteni életmód természetszerűleg 
magával hozná, hogy a pénz nálunk köl- 
tődnék el.

Ipar és kereskedelem ez óriási össze
gektől fellendülne. Müiparunk, mely párto
lás hiányában csecsemő korát éli, hatalmas 
szárnyakkal emelkednék. Művészeink pedig 
nem kényszerülnének elhagyni e hazát, hogy 
éhen ne vesszenek, hanem ecsetjük, véső
jük nálunk is megtalálná azt a müértő kö
zönséget, mely e szenvedélyének áldozni 
is képes.

Az idegenforgalom a követségek hozzá
tartozóinak látogatásával és az értesítések 
után, melyeket országunkba küldenének, el 
nem képzelhető módon emelkednék.

A főváros utcái nyüzsgő, sürgő-forgó 
és főleg pénzt költő külföldiekkel telnék 
meg. s a színházak sem tálonganának az 
ürességtől, mely ismét az erkölcsök ne
mesbítését vonná maga után.

S még számtalan ezernél több előnyt 
sorolhatnánk fel, de terünk nem engedi. A 

1 felsoroltak különben már is meggyőzhettek 
I mindenkit arról, hogy minő jelentősége 
| van a magyar udvartartásnak.

meg akarna gyilkolni, — gondola Cerniakov 
és bizalmatlanul nézett a kormányzóra. Alig 
akar velem szóba állni. Mégis csak meg kel
lene neki magyarázni, hogy nem rosszakarat
ból történt . . . hiszen a tüsszentés természeti 
törvény. Utoljára még azt hiszi, hogy meg akar
tam gyalázni. Ha most nem is gondolja, ké
sőbb eszébe juthat neki.

Otthon Cerniakov elbeszélte a feleségé
nek, hogy minő udvariatlanságot követett el. 
Azonban úgy vette észre, hogy az asszony na
gyon is könnyedén veszi a dolgot; eleinte ő 
is megijedt ugyan, de mihelyt meghallotta, 
hogy Brisgalov »idegen«. rögtön megnyugodott.

— Hát hiszen elmehetsz hozzá és kien
gesztelheted — mondó az asszony. Mert igy 
csakugyan azt hiheti, hogy nem vagy tisztában 
az Hiedelemmel.

— Hát éppen ez az 1 Bocsánatot kértem 
tőle, de ő olyan különösen makogott-motyo- 
gott . . . Minden szónak elharapta a végét. Az 
is igaz, hogy nem igen volt idő beszélgetésre.

— Másnap Cerniakov fölhúzta a legújabb 
egyenruháját, megfésülködött es elment Bris- 
galovhoz, megmagyarázandó neki, hogy . . . . 
hogy . . . stb.

A fogadószobában sok-sok ügyes-bajos 
alak között olt volt a kormányzó is és már 
kezdte elszedegelni a kérvényeket az emberek
től. Egy-két embertől kérdezett is egyet-mást 
és fölpillantván, meglátta Cerniakovol.



Pedig semmi sem áll megvalósulhatá- 
sának útjába. A törvény előírja, az ország 
kívánja, nemzetgazdasági és politikai érdek: 
pedig egyenesen megköveteli. Mi hátrál
tatja hát a megvalósulást! . . .

A százados megrögzött előítélet, mely 
jó királyunkat távoltartja őt imádó nemze
tétől s megfosztja őt attól a gyönyörtől, 
hogy 17 millió szív örömtől dobogjon hőn 
óhajtott remények megvalósulásától s gló- 
riás homlokának derűjétől.

Ám bízunk a jövőben. A magyarok 
Istene nagy, a magyarok Istene hatalmas I 
Neki minden lehetséges és Ó megvalósítja 
majd legszebb, legkáprázatosabb álmunkat: 
az önálló magyar udvartartást. x.

Előfizetési fellxi’vá.s.
Juliut hó 1-vel uj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket. kiknek 
előfizetősük junius hó végével lejárt, hogy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi
szivet beküldőiére. hogy számadásainkban mi in ren 
det tarthattunk.

A „Felsó-Zemplén“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.

— Nagymihály váron képvlselütestü 
lote ma délután 3 órakor rendkívüli közgyűlést 
tartott. Az idő előrehaladottsága folytán a gyűlés 
lefolyását csak jövő heti számunkban lógjuk közé 
lehalni.

— Ax asphalt munkálatok javában 
folynak és a Kossuth Lajos utca jobb oldala e hó 
folyamán egészen kész lesz. A kiváncsiak egész 
tömege sétál a már ké«z járdán és tapossák szór- I 
galtnasan az asphaltot. A járda főutcánkat nagy
ban emeli.

— lláxvétel. Grosz Ignátz a Schvartz 
Bernát Kossuth Lajos utc-i házát, a fíriig/er-féle 
sarokkorcsmát örökáron megvette. Az uj tulajdo 
nos a régi házat lebontatja és annak helyén mo
dern emeletes házat építtet.

— rtllanyviláyttáx A Miiller B. és Fiai 
ezég komolyan foglalkozik azzal, hogy villamos 
világítást rendez be. Az eszme tért hódit és váro
sunk közönsége is szívesen fog áldozatot hozni, 
hogy kellemes világitásboz juthassunk.

— Bolti tílx. Gyurócsik György Kossuth 
Lajos utcai üzletében tegnap délelőtt tűz támadt,

— Tegnap este a színházban, ha még em
lékszik a kegyelmes ur, — kezdte mondókáját 
a végrehajtó ur, eltüsszenteltem magam .... 
és véletlenül ... izé ... izé .. . kérem. Ke
gyelmes uram, bocs . . .

— Micsoda bolondság . . . Azt se tudja 
mit akar! Hát magának mi baja? — fordulta 
kormányzó a legközelebbi kérvényezőhöz.

— Még beszélni se akar velem 1 — gon
dolta Cerniakov elsápadva. — Hát még csak 
haragszik . . . Nem, nem hagyhatom ennyiben. 
Ki kell magyaráznom a dolgot.

A kormányzó már a legutolsó embert is 
elbocsájtotta és ép a belső szobáiba akart vo
nulni, de Cerniakov utána ment és suttogni 
kezdte: Kegyelmes uram, ha még továbbra is 
bátor vagyok kegyelmességednek alkalmatlan
kodni, ezt csak végtelen sajnálatomnak ke
gyeskedjék tulajdonítani. Kegyelmes uram maga 
is tudja, hogy nem szándékosan tettein.

A kormányzó siránkozó arcot öltött. — 
Uram, ön egyszerűen tréfát üz velem — monda 
és eltűnt az ajtóban.

— Tréfát Őzök vele ? gondola Cerniakov. 
De hát mi ütött hozzá ? Kormányzó létére nem 
érti meg a dolgot, pedig milyen egyszerű. De 
különben, ha magasan hordja az orrát, hát én 
sem fogok többé mentegetőzni. .Ördög vigye 
ő kegyelmességét 1 Levelet irok neki, de ide 
nem jövök többé. Isten ucscsel

I amelyet azonban csakhamar sikerült eloltani. Bi
zony, ha az üzlet ég, az egész épület (városi fa
bódéi elpusztult volua.

— 17 malmok. A hegyi s nátafalvai gőz
malmok maholnap teljesen készek, úgy hogy az 
őrlés augusztus havában meg fog kezdődői.

Sztárén, mint értesülünk, a kassai takarék 
pénztár uj malmot épít, az elégett régi malom 
helyébe.

— Eyy 110 éves ember halála. Butkán 
0 hó 18 án halt meg Guttmann Áron ottani lakos, 
ki a vármegye nestora volt. Az elhunyt 1794 ben 
Deregiiyön született és kereskedéssel foglalkozott, 
soha beteg nem volt és még az elmúlt héten lát
ták öt az utcán, sőt szombaton a templomban volt 
és az isteni liszteletet végig hallgatta. Hétfőn ágy 
bán maradt és pár percnyi rosszullét után meg 
halt. Guttmann nős ember volt, felesége, kivel 70 
évet élt együtt, most 90 éves, gyermekei már 
mind öreg emberek. Temetése e hó 19-én uagy 
részvét mellett ment végbe.

— Nagy birtokvásárlás. Báró Jótika 
Samu zemplénvármegyei uradalmait, Grozz Ignátz. 
nagymihályi, Fucha Mór bodrogkareszturi, B’stit 
berger Dávid imregi, dr. Hoienthal Sáudor sátor 
aljaitjlielyi lakosok és lirichard Mór és fia sátor 
aljaujhelyi cég 2.800.000 koronáért örökáron meg
vették. A birtok uagyrésze parcellázva lesz.

— Óriási tíix. Felső Reviscse község múlt 
éjjel teljesen leégett, alig maradt tneg egy két ház. 
Közelebbi részletek hiányzanak és csak jövő szá
munkban referálhatunk bővebben.

— Anna-Bál. A szobránczi gyógyfürdő 
igazgatósága 1904. évi julius hó 24 én vasárnap 
Lányi Gyula ungvári zenekara közreműködésével 
a fürdő nagytermében Anna Bált rendez. Belépő 
díj személyenként 2 korona. Kezdete 9 órakor.

— Esküvő. Schirarcz Emil zalacskai lakos 
folyó évi julius hó 31 én tartja esküvőjét Goldber 
ger Juliska kisasszonynyal Nagymihályon.

— ElOleg terményekre. A nagymihályi 
kereskedelmi és hitelbank 5l/2°/o mellett előleget 
nyújt terményekre. Erről a vidék nagybirtokosait, 
bérlőit és a gazdaközönséget ez utón értesítjük.

— Közigazgatási bejárás. A keresk. 
miniszter végleg határozott a Sztrajnyán izbugyai 
ut kiépítése tárgyában. Kimoudotta ugyanis a mi 
niszter, hogy L’ngvárinegyét ezen úttest kiburko
lásához semmi érdek nem fűzi és hogy az összes 
költségek Zemplénvármegyét terhelik. Miutáu az 
ut rendszeres kiépítése összefüggésben van az uj 
Laborc kid építésével, a miniszter a közigazgatási 
bejárást is elrendelte már, mely fejér Elemér 
szolgabiró közbenjötte mellett a múlt héten foga
natosítva is lett. Ez alkalommal azonban az érde
keltség megállapodásra nem jutott és egy újabb 
eljárás válik szükségessé.

Cerniakov imigyen elmélkedve ment ha
zafelé. Azonban azt a bizonyos levelet nem 
irta meg a kormányzónak: gondolkozott, sokat 
gondolkozott, de azért még sem tudta egészen 
kigondolni a dolgot. Másnap tehát megint csak 
elment, mégis csak személyesen óhajtván ki
magyarázni.

— Tegnap bátor voltam terhére lenni 
kegyelmességednek, — hebegte, amint Brisga- 
lov kérdőleg nézett rá, de nem azért tettem, 
hogy tréfát űzzek kegyelmességedből, amint 
mondani méltóztatott. Bocsánatot kérek, amiért 
tüsszentettem és kegyelmességed nyakára . . . 
izé ... izé .. . De azért világért se nevettem 
rajta. Hogy is nevettem volna ? 11a a magam
fajta ember ilyen alkalomkor elnevetné ma
gát, akkor hol maradna a tisztelet a magas 
uraságok irányában . . .

— Távozzék rögtön I — ordított bele a 
kormányzó hirtelen, miközben elkékült s egész 
testében remegni kezdett.

— Hogyan kérem .’ — szöpögölt a ha
lálra rémült Cerniakov.

— Takarodjék innen 1 — ismétlé a kor
mányzó toporzékolva.

Cerniakovnak megszakadt valami 11 gyom
rában. Se látott, se hallott, hanem kábuitan 
hátrált ki az utcára . . . Öntudatlan állapot
ban ért haza, le se vetette a vadonatúj egyen
ruháját, hanem lefeküdt a pamlagra és ... . 
meghalt.

V
— Rablógyilkosság. Páratlan kegyotleu 

seggel véghez vitt rablógyilkosság történt e na
pokban a körtvólyesi határban, A mull héten 
ugyanis egy llej'ner Dávid nevű ember érkezett 
Homonnára, hogy egy bécsi gyapjukereskedő cég 
részére gyapjút vásároljon. Hexner a mull csütör 
tökön kocsin távozott Hotnonnáról, hogy bejárja 
a környékbeli községeket, ahol több gazdanái vett 
gyapjút. Aznap megfordult Volyán is és a meg 
vett árukat másnap rendelte beszállítani Körivé 
lyesre, ahol azokat át akarta venni. Dolgát végez 
vén, estefelé útnak iudult Körtvélyesre. Útközben 
egy juhás szálllás mellett haladtak el. Hexner le
szállt a kocsiról és alkudozásokba bocsátkozott 
Hóban Lázár gazdával. A kocsit, amolyeu Volyá- 
ró| jött, itt elbocsátotta, ntivol a szállás már alig 
volt egy kis félóra járásnyira Körtvélyestöl s ezt 
az utat gyalog akarta megtenni, csupán azért, 
hogy a kocsist no tartsa fel sokáig. Amikor a 
szálláson dolgát végez e, Hobán elkísérte egy da
rabig. ahonuan megmutatta neki a faluba vezető 
utat s aztán elbúcsúzott Hexnertöl. Este azonban 
hiába várták Hexuert Körtvélyesen. Mivel tnás 
nap már többen várakoztak rá, keresni kezdték. 
Eközben egy erdővéd jelentette az elöljáróságnak, 
hogy a határban egy úri ruhás holttest fekszik. 
— A hatósági közegek megállapították, hogy a 
holttest, melynek teje baltacsapásokkal teljesen 
össze volt vagdalva, Hexneré, akit még előtte való 
nap meggyilkoltak és kiraboltak. A gyilkosság el 
követésével Hobán Lázárt és fiát gyanúsítják, mi
ért is mindkettőt letartóztatták. Az elrabolt ősz 
szeg nagyságát eddig még nem tudták megállapi 
tani, de 10—12 ezer koronára becsülik.

— Pártoljuk a magyar ipart. Napi 
renden van, hogy a magyar ipart hathatósabban 
kell pártolni és a közönség, ahol csak lehet ki is 
szorítja az osztrák ipart és annak rongy gyárt
mányait. Amennyire dicséretre méltó hazafias kő 
zönségünk ezen törekvése, annál megrovandóbb 
egyes kereskedők eljárása, akik dacára annak, hogy 
bizonyos árukból itthon jobb minőségűt kapnak, 
most is a sokkal rosszabb külföldi árut hozatják 
és ezzel boldogítják a közönséget. Városunkban 
Gyurócsik György például cseh gyufát árul 
.Cvske Zapalky" feliratú dobozokban, konstatáljuk, 
hogy a gyufa komisz és a hazai gyártmány lég 
utolsója is jobb ennél.

— Csehov Antal meghalt. Az orosz 
művészet múzsája rövid idő alatt ime másodszor 
hajtja lo fáklyáját mélységes gyászában. Egy hó
nap előtt legnagyobb festőjét, Verescaagint ra 
gadta el a halál s most Csehov Antaltól fosztotta 
meg az orosz irodalmat. Csehovnak nincs szűk 
sége a mi méltatásunkra, sokkal jobbau ismeri a 
müveit világ olvasóközönsége, hogy lángeszét fel
említenünk kellene. Egyik rövidebb lélegzetű tárca 
cikkét mai számunkban közöljük.

— Értesítés. A tiszai ág. evang. egtház 
kerület eperjesi Collegiumának jogakadétniájáu az 
1904—1905. tanévre a beiratások f. évi szeptem 
bor 1 töl 12 éig eszközlendök ; az előadások pedig 
szeptember 16 án veszik kezdetüket. Utólagos fel 
vételnek szept. 13—15. napjain dékáni, azután 
pedig tanári-kari eugedélylyel leltet helye.

— Kávéivás és egészség. A kávéivás 
ártalmasságának sokat vitatott kérdése a legtöbb 
családnál abban találta megoldását, hogy az ideg 
izgató babkávét csak Kathreinor-féle Kneipp ma
láta kávé hozzáadásával isszák, mely egyedül is 
babkávé izt tartalmaz, s ezen tulajdonsága által a 
kávéitalt enyhébbé és kellemesebbé teszi; a ma 
lála ismert jótékony Itatása pedig az egészség ja
vára szolgál. Bebizonyult az is, hogy csakis ez 
pótolja tnegfelelöleg a babkávéi, ha azt orvosilag 
eltiltják, tuerl kellemes tzü, könnyen emészthető, 
lápdus és vérképző. A Kathreitier féle Kneipp- 
maláta kávé tisztán való ivásra gyermekeknek, 
betegeknek s gyenge egyéneknek küb'oöaeu ajánl 
ható.

~ Nincs többé ugorka-idény. Sőt évek 
óta épen a nyári hónapokban több a szenzáció, 
mint bármikor. Hát még lia háború is folyik, mint 
most az oroszok és japánok közt, mely ha távol 
is esik tőlünk, teljes érdeklődésünket leköti. Ily 
időben müveit és újságolvasáshoz szokott ember 
le nem mondhat még ideiglenesen sem a maga 
megszokott lapjáról. A folyó év eső felének el
teltével tehát nem lesz célszerűtlen felhívni t. ol
vasóink figyelmét a legelterjedtebb napilapra, a 
„Pesti Hírlapira, mely úgy függetlenségével, ra



dikális nemzeti politikájával, mint gazdag tarul 
mával példátlanul megkedveltette éa ekő helyre 
küzdötte fel magát lapjaink sorában. Vezércikk
írói sorában oly kitűnő politikusok is vannak, 
mint br. Bántfy D- zsö és Eötvös Károly és oh
kiváló publicisták, mint Vázaonyi Vilmos és B de 
Jób, tárcaírói közt Tóth Béla, aki a híres és szel 
lemos .Esti levelek“ et is írja, továbbá Eötvös 
Károly, Holtai Jenő, Szomaházi István, Murai 
Károly, Szabódé Nogáll Janka, Lux Torka, stb. 
Állandó előfizetőinek, akik már járatták a lapot, 
karácsonyi ajándékot is küld: a .Pesti Hírlap 
Naptárát“. Előfizetési ára félévre 14, negyedévre 
7 korona, egy hóra 2 kor. 40 fillér. Mutatvány 
számot kívánatra ingyen kül a kiadóhivatal: Bu 
dapest, V. Váci körút 78 sz.

— Mindennek ápolás én gondozón a 
fenntartó feltétele. Ily célokat szolgál a Hrázay- 
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.

— „Az Ujnóg“ 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 ati 
nak a pazar fénnyel kiállított vaskos diszmünek, 
mely az illusztris szerző örökbecsű visszaemléke
zésein kívül toglalatja művészi alkotások repro
dukcióinak ás elsőrangú hazai művészek eredeti 
képeinek is, amellyel .Az Ujság“ az előfizetők 
ezreinek példátlan lelkesedését és szeretőiét lég 
alább részben iparkodott meghálálni. Újság aján
dék még soha sem idézett elő a közönségnél olvan 
igaz elismerést és elragadtatást, mint .Az Én 
Kortársaim44 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 Újság" zászlaja alá csoportosuló uj hívek ré 
szere már nem telt a Mikszáth album első kiad A 
sából és igy kénytelen volt .Az Újság44 politikai 
napilap egy második kiadást rendezni, hogy a tö
megesen érkező uj előfizetőkkel szemben is leró 
hassa szeretotének és hálájának ezt az ajándékát. 
A .Mikszáth album14 második kiadása szolgáltatja 
nekünk a kedves alkalmat, hogy rátereljük olva 
sóink figyelmét a módjára, mellyel ez értékes disz- 
müvet .Az Újság" előfizetése révén teljesen díj
talanul és könnyű szerrel megszerezheti. Fölösle
ges megjegyeznünk, hogy a „Mikszáth album* 4 
második kiadása akár tartalom, akár pazar kiálli 
tás tekintetében teljesen azonos az első kiadással 
és igy minden uj előfizetőnek, aki félévre egy
szerre fizet elő Az Újságra, vagy félévi kötelezett 
Béggel akár negyedévenként, akár havonként fizet 
elő, módjában van az előfizetési összeg beküldése 
után azonnal megkapni ezt a gyönyörű ajándékot, 
melv 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-tól számítva, ha csak egy hónapra is 
azzal a kötelezettséggel, hogy félévig járatni fogja 
„Az U|ság“ 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 többszőr 
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 cziin : .Az 
Újság" kiadóhivatala, Budapest, VII. kér. Kero 
pesi-ut 54. szám.

SZÍNHÁZ.
Az utolsó napokban megcsappant a kö

zönség kedve és bizony gyéren látogatják a 
színházat, bár a derék társulat mindent meg
tesz, hogy élvezetes előadásokkal szórakoztassa 
a közönséget.

Csütörtökön (jul. 14.) Beierlein világhírű 
a katonaéletből vett három felvonásos drámája 
• Takarodó*  kérőit szilire. — Kitűnt Virágh 
(Laufen) szerepében, Monori igen jól mutatta 
be Volkhard őrmestert és sok tapsot kapott. 
Jó volt még Rajcsányi (Belliig) káplárja is. 
Sajó szerepét, a védői tisztet dicséretreméltóan 
látta el. Egyed Lenke Klárit sok érzéssel adta 
elő. Réthy (Mibalek) szerepében jó alakítást 
nyújtott. A badbirósági jelenet kitűnően ment. 
Kellér azonban, ki gróf Lehdenburg szerepét 
játszotta, vértes tiszti egyenruha helyett egy 

XIV. Lajos korabeli rococo márki köntösét öl
tötte, ami bizony kifogásolni való.

I étiteken (jul. 15-én) a •Gyerekasszonv• 
Bokor József népszínműve ment jó összhang
ban. A szereplők közűi kiemelendők Molnár 
Bella (Borcsa), Kajcsányi (Selyem Ferkó) F. 
Egyed Lenke (Mariska). Jó volt’Virágh (Egrom 
Sanyi) szerepében és mókáin sokat nevetett a 
közönség.

Szombaton (jul. 1<5.) -Casanova. Faragó 
és Barna regényes operettje telt ház előtt ment. 
A közönség jól érezte magát a sikerűit előadás 
alatt. Szép sikert aratott hármas szerepében 
Molnár Bella, ki énekével és játékával kitűnt. 
Rajcsányi is (XIV. Lajos) szerepében kitünően 
alakitolt, Virágh (Casanova) egész este indis- 
posilioval küzdött, a sok ének nem neki való. 
Megemlitendők még Nagy Aranka és Kellér. 
Szép volt Egyed Lenke és Balázs Janka bo- 
hócztáncza is.

Vasárnap (jul. 17.) Buchbinder bohózata 
a 'Postás fiú és buga*  ment gyéren látogatott 
ház előtt, gördülékeny előadásban. A darabot 
Balázs Janka (Felhő Klazsa) és Virág (Felhő 
Muki) tartották. Kitűnt Zilahi (Dr. Csipkés) ele
gáns megjelenése és intelligens játékával. Sza- 
pári Janka (Bájkerti Lili) szerepében mulat
tató alak volt. Szépen énekelt Nagy Aranka.

Hétfőn (jul. 18.) Jakobi és I.aufs kitűnő 
bohózata, a .Bolondok háza, került színre. 
Monori Sándor (Ormay) mindvégig élénk de
rültségben tartotta a közönséget, Szapári Janka 
igazolta, hogy szerepére (Bájlaki Zsolna) reá- 
termett. Kitűnő alak volt Virágh (Csipkés). Jól 
jálszott Fodor Szerén (Kardosné).

Kedden (jul. 19.) >Lulu ment úgyszólván 
üres ház előtt. Kitűnő alakítást nyújtott Egyed 
Lenke (I.ulu) címszerepében. Virágh (Mario) 
dicséretes igyekezetét fejtett ki. Ügyes szoba
leány volt Fodor Irén. Sajó kitűnt a drámai 
befejezésnél.

Szerdán (jul. 20.) Verő György három ked
ves aprósága •Menyecskék, ment ismét gyér 
közönség előtt. Valóban sajnálhatják, akik nem 
nézték meg ez előadást. A szereplők közül ki
emelendő Egyed Lenke (Márika) és Szamosi 
(Józsa Mátyás). A 3-ik apróságban Virágh (Ti
bor András) alakításával ismét gazdagitotta a 
megérdemelt sikereinek számát. Jó volt még 
Balázs Janka (Zsuzsa) és Radnai (Gyuri). Mind
három apróság összevágó gördülékeny előadás
ban ment.

Ma, csütörtökön (jul. 21.) a >Bolond", Rá
kosi operettje kerül szilire. Erről majd a jövő 
számban referálunk. z

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Kiadóhivatali művezető: Lánda.1 József.

Társaskocsukőzlekedés.
Tisztelettel hozom a n. é. közönség szives 

tudomására, hogy a folyó évi julius 3-tól a 

Barna! szállótól a vasúti állomásig 

társaskocsi = 
=közlekedést 
létesitettem.

Indul:

V Viteldij személyenként 10 kr. "W9

reggeli újhelyi vonathoz 5 órakor
délelőtti mezőlaborci • 8 óra 45 p.
déli újhelyi » 1 óra 30 p.
délutáni mezőlaborci • 2 óra 45 p.
délutáni újhelyi • 5 órakor
esteli mezőlaborci » 9 óra 15 p.

A társaskocsi oda- és vissza menet az 
összes szállodákat érinti.

£andesman ^Bernét 
bérkocsi-tulajdonos.

• ’Hátf

"•került életnagyugu arcképeiről, melyeket elia 
mert művészek Alul készíttet, azAtnon (kir. köz
jegyző álul liitele«itett) elismerő levél 

minden Újáról.

■ ■
Elsőrangú képek Arai:

Olaj , aquarell és pástéit festésben 
ffiivkóp után 4' 63 cm. naicy.á-b.ii éra
Legfinomabb kiviteli! Brom . Platin- én 
krétarajz ... ár

20 K.
5K.

Részletes árjegyzék bérmentve.
E«' élstiiagyaégu f..lmányl kéaaitlek mimleuki- 

teljesen Ingyen, ha részűnkre 5 reude- 
léat szerei ó» szukát egyenként ragjr egy.rerre 

beküldi. ■
„REKORD"

featéaieti müintéset
BUDAPEST, VII., Rottenbiller-utcza 46.

• • • Egy jó házból való fin • • •

TANULÓUL
felvétetik BUCSINSZKY LAJOS

• • • • • fűszer üzleté ben. • • • • •

Boreladási hirdetmény.
Méltóságos G’r. Sxtáray Sándor nagy
mihályi uradalmában nagyobb mennyiségű

1902. ÉVI

saujheltji ésvitmaibor
hordónként eladó.

Az újhelyi bor literje . . 60 fillér 
A vinnai * » . . 50 »

Hordók önköltségen számíttatnak. Bő
vebb ielvilágositást nyujt

az uradalom központi irodája 
Nagymihályon.

----X. -------- :---- ---- ==---- =-------=s^ 
II

Kórjen mindenki

saját érdekében

Valódi líathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávét 

csak oly csomagokban, a melyek a
Kneipp páter védjegyet és a Kath- 
reiner nevet viselik, és kerülje gondo
san a silány utánzatuk elfogadását.

x___
M.II/C



¥an szerencsém az igen tisztelt gazda és iparos közön
ség b. tudomására hozni, hogy miután sikerült egy 
nagyobb áruraktárt megvásárolnom, azon kellemes 

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

feltűnő olcsó áron árusíthatom.
A magas Ministerium által minden gőzgép tulajdo

nosnak első segély nyújthatóba céljából kötelezővé tette a

mentő-szekrény

GOLDSTEIN JAKAB 
tomplom- és ssoba-fsstö 

NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza n. szám.

Elfogad mindennemű festői OS tflpétflZÓ munkákat 
valamint ablak- és ajtó-másolást, czimfeitéit és minden 
e szakba vágó munkákat ízléses, modern kivitelben és jutá
nyos árak mellett. ...... .... - ......

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

beszerzését Ezen 73595/93. miniszteri rendeletnek teljesen 
megfelelő mentő-szekrényeket raktáron tartom és

Jóval olcsóbban árusítom, 
mint a fővárosi kereskedők.

Ajánlok továbbá angol varrásu gépszijat, gépolajat és 
szekérkenőcsöt, miből nagy raktárt tartok és legolcsóbb 
áron árusítom. — A n. é. közönség becses pártfogását kérv

kiváló tisztelettel

ENGEL ÁRMIN
▼askereskedö

s Schicht-szappan i
j VÉDJEGYEK:

vagy „ Kulcs ‘

'S‘=aa0
a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

Minden kártékony vegyüléktől tel esen ment. j

Mindenütt kapható! ;
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab G 
szappan a »SCH1CHT« névvel és fenti védiegvek egeikével 7 

legyen ellátva. ' il

CLAYTON & SHUTTLE WORTH” 
Budapest, VáoBl«lKÖrút 60,

Által a lecJutAnyaaabb Arak mellett ajAnltatnak:

Locomobil és gözcséplőgépek, 
k tzalmakaxalosók, járf Any-caéplőgépek, léhere - cséplők, 
1 tiaxtltó-rostak, konkolyoxók, kaszáló- és aratógépek, j 

szénagyűjtők, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr. A
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
aczél-ekék, 2- és 3-vaeu ekék és minden

•Ky*b gazdasági gépek.

LANDESMAN IZSÓ 1
• • • • • óráa éa ékszerész • • o • a
Nagymihály, Kossuth Lajos-utcza 23. sz.

Tisztelettel van szerencsém a n. é. közönség szives 
tudomására hozni, miszerint helyben (Kossuth l.ajos-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 legelsőbb rendű 
czégeknél szerzem be, azon kellemes helyzetben vagyok, hogy 
áruim a versenyképességet minden tekintetben kiállják.

Ta,-vitó m-ü.hLeljrexxx'beza. 
a legcomplikáltabb óra és ékszer javítások 
az e téren legelőrehaladottabb svájci mód
szer szerint cszközlöm.
A n. é. közönség szives pártfogását kéri 

Landesman l%só.

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

egészsége, magának beszerezni a legújabban javí
tott cs. és kir. szabadalmazott amerikai 
rendszerű Gummisérvkötöt beszerezni. * A gumrnii 
sérvkötö Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvos 
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 sérv kötőnek a testről váló 
lecsúszást.

Sérvkötö árai: egyoldalú 7-től 10. 
kétoldalú 10 és 16*̂

Rendelésnél kérjük megadni >1 test körmére 
tét azonkívül, hogy .1 sérv jobb, bal, vagy mind 
két oldalon van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás mellett pontosan eszközül :

POLLITZER MÓR és FIA
esáss. és kir. szab, kötszerének. 

BUDAPEST, V.. Deák Faranoz-ntoza 10. 
Alapittatott 1864-ben.
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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

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.

%£Guschelbauer Antal. Sopron. "*

SKj-' Képviselők minden helységben kerestetnek.

_________*
Nyom. Landesman B. könyvnyomdájában


