
évfolyam.
Magy-Mihály, 1904. augusztus 25. 33. szára.

Felsó-Zemplén
társadalmi hetilap.

I Ztsr XD S isr O S Tir T & ZE2 rr -RT -NT
SZERKESZTŐSÉG:

Hova a lap szellemi réazét illető minden 
közlemény intézendő ;

Kossuth Lajos-utcxa 34. sxám.

ELŐFIZETÉSI Díj : é,re S kor,
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egye*  szám ara 2ü fii. ---- — -

Kéziratok nem adatnak viasza.
Bnrmeutetleu levelek nem fogadtatnak el

Nyilt-ter soronkint 40 111. ~——

kiadóhivatal:
Hova az előfizetőnek, hirdetési én nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landumao B. könyvnyomdája.

Aszály és ínség.
1863-ban az Isten csapása nehezedett 

erre az országra. Nem esett eső kora ta
vasztól késő őszig s az ennek nyomán tá
madt szárazság irtóztató pusztulást okozott. 
Ezrek és ezrek pusztultak el éhség által, a 
marhaállomány kipusztult, az ipar és ke
reskedelem megbénult s úgy látszott, mint 
ha a pusztulás örvénye felé sodorná ezt a 
sokat szenvedett nemzetet a könyörtelen 
végzet. Azonban túléltük az 1863-ik esz
tendőt is, jöttek jobb évek s a nagv csa
pást kihevertük. De akik éltek abban az 
időben, úgy emlékeznek vissza erre az esz
tendőre, mint életüknek egyik legnagyobb 
megpróbáltatására.

Az 1863. réme kisért 1904-ben. Aszály 
Ínség fenyeget, már itt kopogtat a rém az 
ajtónkon, bennünk nincs erő, hogy meg
akadályozzuk a bejövetelét.

Vannak részei az országnak, ahol má
jus óta nem esett eső, vagy ha esett is, 
nem volt annak semmi látszatja. Ezeket a 
vidékeket sújtja természetesen legsúlyosab
ban az aszály. Itt felette rossz eredménye
ket mutat fel az aratás, úgy mennyiség és 
minőség tekintetében. De már ha az ara
tás nem is ütött be, reméltek valamit a 
sújtott gazdák a kukoricától, burgonyától s 
egyéb veteményektől meg a szőllőtől. Re
méltek, mert azt hitték, hogy júniustól 
augusztusig talán csak lesz eső, amely fenn
tartsa és táplálja a gabonanemüeket és a 
veteményeket.

tarcza.
Meglepetés.

— A „Felső-Zeuiplén" eredeti tárcája.

I
Az asszony szórakozottan fltögetett nap

ernyőjével egy félig nyílott orgonaágat, de lelke 
a férfi beszédével foglalkozott, a Bátor Gézáé
val, akinek sóvár pillantása vágyva követte
mozdulatait.

— Nézze — fogta meg indulatosan a ke
zét — jöjjön délután, jöjjön estefelé ... jöjjön 
amikor akar ... de jöjjön! ... és tegyen bol
doggá csókjával, ölelésével.

Nem kapott semmi választ. Sallayné most 
egy apró kavicsot piszkált nagy igyekezettel, 
de arca pírba borult, melle indulattól pihegetl.

— őrültség! — mormogta inkább maga 
elé, de a férfi meghallotta.

— Hát mondjuk, hogy őrültség, de egyike 
a legszentebb őrültségeknek, amire úgy vá
gyom ... és amire — ne tagadja — maga is 
vágyik . . .

Az asszony valami tagadó mozdulatot in
tett a fejével, majd igy szólt:

— Menjünk I . . . esteledik.
Lassan megindultak hazafelé.
Sallayné belefogódzott Bátor Géza kar

jába, aki szótlanul ment mellette, okos számí
tással engedve az asszonynak időt au a, hogy

A junius, julius és augusztus hónapok 
azonban nem váltották be a reményeket, 
melyeket a gazdák tűztek hozzájuk. Nem 
esett eső. Eltekintve egy-két szerencsésebb 
vidéktől, bóditó hőség, tikkasztó szárazság 
volt mindenütt az országban. Oda van a 
tengeri, a burgonya, a többi kerti vetemény 
a hőség és szárazság kiirtotta.

Elég lett volna egy órai, egy félórai 
sürü eső, s a Magyarország földjein her
vadó, lankadó milliónyi értékek szint s éle
tet kaptak volna. De nem adott a haragvó 
istenség egy negyedórái esőt sem, a forró 
napsugár kegyetlen erővel szívja ki a föld 
éltető erejét, a tengeri tejszerü torzsokat 

| termett, a burgonya alig nagyobb a diónál 
s az is ki van aszva, meg van pörkölve. 
Dinnye, tökk, uborka eltorzult és izletlen.

Hogy többet ne mondjunk, Európa 
legtermékenyebb részében, a Bácskában, Ín
ség, éhség elébe néz a jóléthez szokott 
kisgazda.

Ahol az aratás félig-meddig beütött, 
ott nem fogják olyannyira megérezni a 
pusztító nyári szárazságot. De megsinyleni 
természetesen itt is fogják, mert hiszen a 
tengeri termés s a vetemények igen súlyo
san esnek a mérlegbe.

Növeli a veszedelmet a takarmány
hiány. Kiaszott a fü a réteken, mezőkön, 
gulyának, ménesnek alig van hol legelnie. 
Most még csak hagyján, mert ha száraz, 
aszott is a fü, a sarju, nagykeservesen csak 
megeszi a marha. De mi lesz majd télen ? 

| Amit el kell tenni télire, a takarmány nem 

meggondolja, megfontolja az előbbi beszél
getést.

A hegy alatt vezetett az ütjük s mig alul 
az Ipoly folydogált palóc lassúsággal, a hegy
tetőről az esti szellő le-lekapta az ezernyi fe
hérvirágos fa illatát és körülsimitotta vele az 
asszony égő homlokát, kipirult arcát.

Beértek a városba, ahol már is feltámadt 
az esti korzó, amikor az ember lépten-nyomon 
kénytelen köszönni egy-egy ismerősének és a 
főutca egyik legszebb helyére érve, Sallayné 
otthon volt.

Kezet nvujtott a fiatal embernek és mikor 
ez átható pillantással kutatott be a szemébe, 
a leikébe — engedelmes megadással mondta:

— Jól van . . , elmegyek.
II.

Sallay már harmadszor csinálta meg a 
számvetést, amelyből nyilvánvaló lett, hogy to
vább nem rejtegetheti a dolgot. Valami száz
húszezer korona lehetett a hiány, amit három 
év óta szedegetett ki lassan-lassan a pénztár
ból, anélkül, hogy a pótlására csak gondolha
tott is volna. Azaz, hogy eleinte gondolt, de 
később már szó sem lehetett róla, mert a hiány 
és az örvény nőtt, egyre nőtt . .. annyira, hogy 
hosszú, gyötrehnes éjszakák kisérte gondolatai 
után úgy találta, hogy csak holttestével tudná 
betemetni ezt a mélységes űrt.

Megborzadva e gondolatra, valahányszor 
eszébe jutott; de hiába — más módot, más 
megoldást nem igen tudott találni. Így tettek 
Lapnak at»i szám*  4 oldalra tarjad. 

termett meg. A gazda kénytelen lesz el
adni a marháját, melyre pedig égető szük
sége van, — mert nem bírja eltartani.

S mindezeknek tetejébe jön a drága
ság. Már ma is hallatlan árak vannak. Liszt, 
kenyér, zöldség, vetemény és a hús ára 
már oly magasra szökött, hogy a házikis
asszonyok panaszával van tele minden vá
ros. De még hagyján ez a mostani drága
ság. Két-három hónap múlva, télen s ta- 
vaszszal előreláthatóan oly borzasztó lesz 
a drágaság, hogy attól kell tartanunk, hogy 
nemcsak a szárazság által sújtott vidékeken, 
de a városokban is tanyát üt a legborzasz
tóbb rém, az Ínség. A magyar nép legsze
gényebb rétegeit, az Ur 1904-ik esztende
jében éhínség fenyegeti.

Ez a vigasztalan perspektíva egészen 
határozott. Feltartóztathatlanul jön a vég
zet, pontosan meg lehet állapítani, melyik 
napon következik be az Ínség valamely 
faluban.

S mikor az ilyen megdöbbentő bizo
nyossággal állunk szemben, el kell reá ké
szülnünk. Úgy a magános ember, mint a 
község, város, a kormány s a vasutak min
denképen készüljenek el, hogy lehetőleg 
tompítsák a veszedelem ölét. Elősorolni e 
helyen mindama intézkedéseket, melyek az 
előrelátható Ínséggel szemben szükségesekké 
válnak, e helyen nem lehet. De mindenki, 
aki józan és előrelátó, meg tudja Ítélni, mit 
kell tennie, hogy könnyebben viselhesse el 
az eredménytelen őszt s a borzasztó telet. 
A hatóságokra s az államra, amely mint a

előtte már számosán, akik közül csak kevésben 
volt meg a léleknek oly ereje, hogy a bűnért 
bűnhődni is merjen és az eddigi előkelő tár
sadalmi állás után eltűrje azt, hogy előkelő 
társai, mint csaló gazembert bélyegezzék meg.

Megint számolt:
— Három meg kettő, az öt. . . meg négy 

az kilenc . . . meg három, tizenkettő.
Majd ismét gondolataiba tévedt, hogy mi

képen is jutott idáig? . . . Istenem, hát hogy
jut ide az ember? Elindul a lejtőn, amikor az
tán látja, hogy nem is olyan nagy dolog, nem 
is olyan veszedelmes, hát megy tovább . . .

Végeredményben, tekintve az okokat is, 
a dolog mindegy ... de Sallay azt hiszi, hogy 
mégis az asszony . . .

Nem megy közöttük az együttérzés . . .
Bizalmatlanok, nem értik egymást, titko- 

lódzik s igy a férfi bizony másutt kereste fel 
azt a meleget, ami az életéből, a családi tűz
helyéből hiányzott; az asszony pedig büszke 
lélek, aki nem tudott simulni, nem akart jó 
lenni hozzá.

Es igy történt, hogy utaik elváltak, egyre 
jobban és jobban elágazva és most, mikor oly 
nagv szüksége volna rá, hogy valakinek elpa
naszolja nagy keservét, mélységes bukását, oly 
messze vannak egymástól, hogy talán meg sem 
értenék már az egymás szavát. — Nincs sen- 
kijé, egyedül áll, mint a sivatag közepén a ma
gános fa . . .



legnagyobb kímélettel hajtsa be az ország 
adóját, nagy uj feladatokat ró ez az idei 
rossz áldatlan esztendő. x.

VEGYES HÍREK.
— Felelót t*erket*tónk  távol lévén, la 

pulik jelen számáért a kiadóhivatal felelős.
— FoghAtvittgAlal Dr. Somussy András 

sátoraljaújhelyi kir. ügyész f. hó 23. és 24 én a 
helybeli kir. járásbíróság fogházát megvizsgálta s 
a tapasztalt rend felett elismerését nyilvánította

_  Etkíicö. Sutter Rezső kassai kereskedő 
f. hó 30 án délelőtt fél 12 órakor esküszik örök 
hűséget Strömpl Katiéra kisasszonynak Nagy 
mihályban a róni. katb. templomban.

— Értetitée. Az érdekelt szillök, gyámok 
és munkaadók ez utón is értesittetnek, hogy a 
nagymihályi állami népoktatási intézetekben az 
1904—1905. tanévi beiratások a következő sor
rendben fognak megtartatni : Az elemi iskolában 
szeptember hó 1. 2. 3. 5. napjain d. e. 8 —11 ig 
és d. u. 2—4 ig. Az áll. kisdedóvodában, gazda 
sági ismétlő fiú és leányiskolában szept. hó 6. 7. 
és 9. napjain 8—11 ig és 2— 4 ig. A rendes ta
nítás szept. 10-én veszi kezdetét. — Azon szülök 
gyámok és munkaadók, akik gyermekeiket, illetve 
tanoncaikat szept. 9 ig be nem Íratják, mint iga 
zolatlan iskolai mulasztást elkövetők, további el 
járásra a városi elöljáróságnak, illteve az I. fokú 
iparhatóságnak jelentetnek be.

Az áll. iskola igazgatósága.
— TŰ*.  Alig csillapodtak le a kedélyek a 

nemrég városunkban dühöngött tűzvész által oko
zott nagymérvű károk folytán, máris f. hó 21 én 
este 10 órakor ismét nagy riadalmat okozott a 
tűzoltói vészjel. Ezúttal Sztrajnyáuban Milko András 
csűrje gyulladt ki és az abban öszzehalmozott ta 
karmány égett nagy lánggal s félő volt, hogy a 
közelben levő óriási kazal szintén a tűz martalékává 
lesz. Ez azonban nem történt, mert sikerült a lü 
zet idejekorán lokalizálni. — Bár a veszélytől a 
szélcsend következtében nem kellett tartani, derék 
tűzoltóságunk pár perc alatt alarmirozva volt, hogy 
netáni szükség esetén a kellő akciót kifejtse.

— Halálozás. Részvéttel értesülünk, hogy 
id. Destli Lajos, a sárospataki áll. tanitóképezde 
igazgatója Budapesten f. hó 15 én elhunyt. Teme
tése nagy részvét mellett f. hó 18 án d. u. 4 órakor 
ment végbe Sárospatakon.

— Terepvittgálal. A 65. gyalogezred no
hány tisztje tegnap óta városunkban tartózkodik, 
s vidékünkről a stratégiailag fontos földrajzi fel
vételeket eszközölnek. Ezzel kapcsolatosan meg
említjük, miszerint az idén, tekintettel a nagy

Felkeresné ugyan a feleségét, de meg
alázkodás nélkül nem teheti, nem is teszi.

Pedig . . . lehet, hogy utolsó beszélgeté
sük volna.

Megkísérli, hogy némi erélyt sugalljon 
magának.

— Eh, félre ezekkel a bűvös gondolatok
kal — mondja hangosan, hogy élő szót halljon 
legalább, de szomorúan hangzik a szava, nem 
kél rá sehonnan visszhang.

Odakint alkonyul. Gyertyát gyújt, arai ki
sérteti fényt vet halvány arcára és tovább szá
mol : Kettő meg három az öt . . . meg négy 
az kilenc . . . meg három, tizenkettő. Azaz . . . 
tizenkettő . . .

Az ajtó nyílik; a suhogó szoknyákkal friss 
levegőáram is tolul be rajta és felhangzik az 
asszony csengő szava:

— Jó estét, barátom I
— Kezét csókolom, édes. Hol járt
— Kint voltam egy kicsit; fáj a fejem.
Es a férj — amint az kölcsönös hazug

ságaikon épült házaséletükben szokássá lón — 
mutatott gyengédséggel csókolta meg a fehér 
homlokát, amit az asszony színlelve tartott 
csókra.

Egy arcizma sem mutatta, hogy most a 
halálos ítéletét számította össze; az asszonyt 
nem is érdekelte volna a dolog, meg se látta, 
hogy olyan szokatlanul halavány a férje.

III.
Az asszonyka felvette gyönyörű fehér ru

szárazságra és az evvel kapcsolatos takarmány 
hiányra, ö felsége elrendelte, hogy az idei nagy 
őszi hadgyakorlatok teljeseo elmaradjanak és he
lyettük csakis ezredgyakorlatok tartassanak.

— Építkezések. A múlt heti tűzvész al
kalmával leégett házak, mint értesülünk, a tulaj 
donosok a modern szellemnek hódolva, csinosabb 
épületeket szándékoznak emelni, amiáltal elérjük 
végre valahára, hogy tokozatosan kisebb számra 
szorul városunk tűzveszélyes házainak száma.

— A helybeli i»r. hitkiiztég olöljárósá 
gának egv tekintélyesebb tagja egyik legutóbbi 
gyüléseo azon indítványt tette, miszerint tekin 
tettel arra, hogy városunk fejlődő kereskedelme 
kellő üzlethelyiséghiány miatt nem terjeszkedhet, 
a hitközség elöljárósága határozza el, miszerint a 
templom előtt elterülő téren 6 üzlethelyiséget épit, 
amiállal nézete szerint a város szépítésének is 
szolgálnának. Az eszme különböző benyomásokat 
tett az elöljárósági tagokra, s noha élénk megvi 
tatás tárgyát képezte, határozathozatalra nem ke 
rült a sor. Részünkről a telek ilyeténképeni ki
használását nem helyeseljük, mert magasabb szem 
pontból tekintve a dolgot, városunk egyik kima 
gaslóbb épülete ezen elöépités folytán monumen
tális értéke tekintetében sokat veszítene.

— (Beküldetett.) Városunkban még mindig 
megvan az a patriarchalis szokás, hogy a szent 
Ilermandad földi helytartói az éj óráit az éjjeli 
örök által megfelelő számú éles fütytyel jeleztetik. 
Bár ez elleu is volna némi kifogásunk, mert hála 
Istennek már ma nemcsak a templom tornyában 
van óra. hanem csekélyebb tekintély is mint az 
anya szentegyház, megengedheti magának azt a 
luxust, hogy egy, csak nógatásra járó órát tarthas
son. De ha ezt nem is tesszük, annyit azonban 
mint tájó szívvel adófizető polgárok már csak meg 
követelhetünk, hogy ezen fütty időjelzéssel bolonddá 
ne tartsanak bennünket, jelezvén már 9 árakor a 
10 et. Ha ennek célja a város főutcájának a késő 
esti órákban csőcseléktől való megtisztítása lenne, 
úgy talán akad más, intensivebb módja is, hogy 
ezeknek tolakodásaitól és cseudzavarásától a sétáló 
intelligens közönséget megvédjék.

— Unö. A rég óhajtott eső f. hó 22 éti dél 
ben megérkezett. A 12 hete tartó szárazság után 
isten áldása áztatja a földet, mely eddig 25 cm. 
mélyen átázott, a szőlő, gyümölcs, legelő és a iné- < 
lyen fekvő kukorica hasznára. Az cső titán a gaz
dálkodók most már hozzáfoghatnak a szántáshoz. 
Az eső folytán minden feléledt.

— Megrendelte a saját koporsóját. 
Weinbsrger Izrael ungvári butorraktárában egy dúlt 
arcú fiatalember koporsót rendelt a hozzávalókkal 
együtt s a koporsóra „Szirmay István*  nevet fes
tetett fel. A liutorraktárossal feladatta a koporsót

háját, kezébe fogta elefántcsontfödelű aranv- 
metszésü imakönyvét s benyitott az urához.

— Megyek a templomba, barátom.
Sallay végignézte és igen csinosnak ta

lálta, de különösen tetszett neki, hogy bemondja 
hová megy; eddig nem igen szokta.

Dacos lelkén erőt vett a gyengeség s meg
próbálta a menyecskét itthon tartani.

— Maradjon ma nálam, kedvesem. Sze
retnék beszélni magával.

Furcsa — gondolta az asszony — éppen 
most vannak bizalmaskodó hajlamai. — Nem 
hajlott a szóra.

— Nem lehet barátom, de — majd sietek 
vissza I

Es érezve, hogy ellenkezéséért kárpótlás
sal tartozik férjének, odatartotta neki homlo
kát : — Na, csókoljon meg . . .

Még csak észre sem vette, minő vörösek 
a férje szemei, minő dúlt az arca, minő zilált 
a lelke.

Sohasem törődtek az egymás dolgaival, 
de most különösen más foglalkozta!ta.

Sallay már menőben utána kiáltott:
— Azután imádkozzék értem is !
Kiért az utcára, amelynek levegője me

leg és fűszeres volt a tavaszi szagoktól.
Gyönge szellő mozgatta ezt az illattengeri, 

hogy az ember szinte fürdőit benne. A temp
lomnak vette útját és onnan egyenesen levá
gott céljának : a Bátor Géza lakásához. A szive 
őrülten dobogott, hanem az esze mi lázut sem 

gyorsáruként Pátrohára, ahova ő is elutazott. On 
min szekereit a szabolcsváriuegyei Thassra ment, 
ott esti 9 órakor bezörgotett édesanyjához és mi
helyt anyja az ajtót feltárta, egy pisztolylövés 
dördült el, Szirmay István főbolőtte magát. A sze
gény édesanyja szerencsétlen fiát abban a kupor 
sóban temettette el, amit fia magával vitt.

— A*  ungvári siketnéma intését ok
tóber folyamán megnyílik, egyelőre 15 fiú és 15 
leánygyermekei fogadhat magába. — A miniszter 
II'sntzzl József budapesti siketnéma intézeti tanárt 
Ungvárra kirendelte és őt az intézet szervezésével 
s igazgatásával megbízta.

— Egy tanító tragédiája. Megrendítő 
szerencsétlenség érte a mull héten Palságh Géza 
királylielmeci ev. ref. tanitót. A más életét akarta 
megmenteni s a magáéval fizetett meg érte. Egy 
a lakásának padján játszó gyermek le akart esni 
a padlásról s ezt észrevéve utánna kapott, mely 
közben oly szereucsétlenül csúszott meg, hogy egy 
közelben levő székre esve, felsőlábszárának csontja 
eltörött. A csontszilánkok száz darabon törtek utat 
a testen s igy történt, hogy rövid egy nap alatt 
beállott a vérmérgezés, mely mintegy 3 nap alatt 
végzett az életerős ifjúval. Hasztalan volt minden 
segélynyújtás, a szülei, a hitvesi gondos ápolás, 
minden orvosi tudomány, nem segített semmi. Az 
egészséges vér pár óra alatt iuficíálódott s iszonyú 
kínok között e hó 19-én kíszeuvedett. A tehetsé
ges és közkedvelt tanító halálhíre általános rész
vétet koltett városszerte. Temetése e hó 21 én volt 
nagy részvét mellett. A korán elköltözöttet fiatal 
bús özvegye és két kis árvája siratja.

— Előkészületek a zsidó ünnepekre. 
A közeledő zsidó üuncpekre való tekintettel a bel 
Ugymiuiszter leiratot intézett a vármegyékhez, hogy 
az imaliázak túlzsúfoltságát saját hatáskörükben 
akadalyo zák meg ; különösen Jomkipur napjára 
az imaházaknak délelőtt és délután leendő meg
felelő szellőztetése elreudelendő o’yképeu, hogy a 
szünet legalább másfél órát kitegyen. Az ugvne 
vezeti kisegítő imaliázak igénybevétele csak a ha 
tóság előzetes engedélye mellett szabad ; a hatósá 
goknak viszont kötelességükké teszi, hogy ezeket 
a helyiségeket úgy egészségi, mint tűzbiztonsági 
szempontból vizsgálják meg és tüntessék ki az en 
gedélyben, hogy melyik helyiségben háuy személy 
tartózkodhatik.

— Minltsteri rendelet a bet rátátok
ról Minden szülőt, akinek iskolás gyermeke van, 
közelről érint a belügyminiszternek az a rendeleté, 
amely mostanában jeleni meg. A rendelet nagyon 
megkönnyíti az iskolai behatásoknál költséges és 
sok utánjárásba kerülő születési bizouy itványokat 
amelyeket ezentúl egyszerű tanusitváuy helyette
sit. Ezeket a tanúsítványokat díjtalanul és bélyeg 
nélkül szolgáltatja ki az anyakönyvi hivatal.

érzett az első lépés fölött. Az izgalmat csupán 
az újság, a szokatlanság okozta és az, hogy ez
úttal ő maga is hősnő; mert ilyen első lépé
seket gyakran átélt már ő divatos Írók leírá
sából, barátnői elbeszéléséből.

Kissé remegett mégis és ez a remegés 
gyönge pirt fakasztott az arcán és néha-néha 
önkénytelen összeborzongott a pár perc múlva 
bekövetkezőkre gondolva.

Az egy pillanatra sem jutott eszébe, hogy 
visszafordul. Sokkal határozottabb lélek volt.

Megnyomta az ajtó kilincsét és besuhant 
a kapun.

Hátravelelte fátyolét és némi zavarral, 
igéző elfogultsággal mondta:

— Eljöttem ... itt vagyok.
Bátor Géza a kicsi imakönyvre pillantva, 

győzelmesen elmosolyodott, azután hozzálépett 
kezet csókolt neki és megölelte :

— En drágám I . . . Édes egyetlenem! 
IV.

Sallayné kilopódzkodott az alkonyba és 
még egyet járt, mielőtt hazafelé venné útját.

Nagyon gyöngéd lesz ma az urához — 
volt az első gondolata — ma megérdemli, sze
gény . . .

A légyottal, a bűnével nem is igen fog
lalkozott, még közvetlenül a hatása alatt állt 
a mai délutánnak. Nem érett még meg a dolog 
arra, hogy elmélkedjek fölötte.

A nyakán, a karján ott égett még a Bá-



— A tílsblstositő társulatok tudvalevő, 
lég .ártatlanság! bizonyítványt" szoktak kérni, mi
előtt kifizetnék a biztosítás összegét. Az ártatlan
sági bizonyítvány pedig nem más, mint a hatóság 
tanuságtétele, hogy a tüzet nein maga okozta az, 
aki a biztosítás ősszegét kövotoli. A minap egy 
fiatal gyászruhás hölgy jelent meg egy fővárosi 
tüzbiztositó intézetnél és kérte a kötvénybe kikö
tött összeget. .Nagyságos asszonyom — világosi 
tolta fel a hivatalnok — addig nem fizethetjük ki 
az összeget, mig ártatlansági bizonyítványt nem 
hoz." — A hölgy elpirult és indignálódva felelte : 
„Kérem, én már két év óta özvegy vagyok •

— Ssilágyi és lliskant miskolczi gép 
gyáros cég kitűnő borsajtóira, valamint legujabb 
.Villám" centrifugális bogyózó és zúzógépére fel
hívjuk olvasóink figyelmét. Kiemelendők különö 
sen a cég által feltalált és készített .Kincsem" és 
.Hegyalja" borsajtók, nemkülönben a nagy üzemű 
préseléshez készített .kettős kosaru11 sajtók, ame 
lyeknél a régi világfából készített prése geuiálisan 
egyesiive van a modern technika vívmányaival. 
A sajtó felső része aczél, alsó része faszerkezel. 
Ennélfogva a must sehol sem 'érintkezik vasré- 
ezekkel, hanem csak fával, ami a must sziuét, 
izét, zamatját nem befolyásolja. A törkölyt nem 
kell összevagdalni, hanem kisebb darabokban is 
könnyen ki lehet venni. Az 1901. évi temesvári, 
az 1902. évi egri és a pozsonyi 11. mezőgazda 
sági országos kiállításon a cég borsajtói első dij 
jal, aranyéremmel lettek kitüntetve. A cég Ízléses 
árjegyzékét kívánatra minden érdeklődőnek meg 
küldi.

— Pótlás a babkávé ellen. 11a idegek, 
szív vagy gyomor megbetegedik, az orvos több 
nyíre az izgató babkávé élvezetét tiltja el. Csak 
hogy annak kedvelt jó ize úgyszólván már nélkü
lözhetetlen szokássá vált. Ezért már több, mint 
egy évtized ta a Katlireiner féle Kneipp maláta 
kávét vezették be, mely ezt a jó izt szintén birja 
a babkávé hátrányos tulajdonságai nélkül. Ez te- 
hát az egyetlen, valóságos pótlásnak bizonyult. 
A Kathreiner féle Kneipp maláta kávé gusztosos 
tiszta termék, melyet minden vevő azonnal fel
ismer. Óva intjük háziasszonyainkat azoktól a 
sokféle „kávé pótlékok" tói, melyek minden el 
képzelhető nagyhangú név alatt forgalomba hozat
nak, és ezáltal a közönség figyelmét, ezeknek a 
.különlegességek" nek tulajdonképeni összetételé 
töl eltcrelui, a közönséget tévedésbe ejteni igye 
kéznek.

— mindennek ápolás és gondoxás a 
fenntartó feltétele. Ily célokat szolgál a Brázay- 
féle sósborszesz. Mint minden jónak, közkedvelt 
nek, a mi elterjedésre jut — ugy a sósborszesz- 
nek is — egymásután keletkeztek utánzói. Ezért 
ajánlatos, hogy az utánzatoktól mindenki megkü-

tor Géza csókja és bizseregve fúródott lázas 
ereiben a vér . . .

Alkonyodon.
Mi más volt a mai est, mint a tegnapi. 

A vágyak kielégítve, a bűn megizlelve . . .
Az első lépés az örvény felé, amit feltart- 

hatlanul követ a többi . . .
Hazaért.
Nem fogadta senki. Az ajtók nyitva, a cse

lédek sehol. Az üres lakás, mint valami hang
talan szemrehányás, megdöbbentette.

Bátran benyitott, de azért hallotta a csend
ben a szive félénk zakatolását.

— El lehet merülve munkájában szegény, 
vagy talán elnyomta az álom . . .

Lábujhegyen ment és befogta tréfásan a 
szemét: találná el, kicsoda? ... de a keztytt- 
jén valami nedvességet érzett, ami bepiszkí
totta a világos szarvasbőrt.

Borzasztó sejtelmei támadtak és eszében 
hirtelen megvillant a halál rettenetes gondolata.

A férj megölte magát I ügy érezte, hogy 
most már érti viselkedését és emlékezett is 
elszánt halványságára. Készült erre . . . régen 
készült már . . .

Rémülten sikoltott fel. Reszketve gyújtott 
gyertyát, amelynek gyönge fénye még ször
nyűbbnek mutatta az átlőtt, véres fejet. .. Es 
nem volt ereje, nem volt bátorsága hozzá, hogy 
odarogyjon a megcsalt, meghalt férj hidegülő I 
telemére . . . Csak állt mellette elkábulva és 1 
nézte, nézte . . . Honfi Menyhért. I 

lönböztesso a Brázay féle sósbor.zoszt az üveg 
alakjáról és az üvegen lévő védjegyről. A címke 
egyszersmind védjegy is.

CSARNOK.
D*L

Megzenésilásre ajánlva <lr. Mihály barátomnak. 

Sok az irigy ezen a világon,
Sok legénynek fáj a boldogságom. 
Falurossza — csak azért a nevem, 
Hogy elfordulj én tőlem kedvesem.

De te rózsám, szivem egén a nap, 
Ne higvj nékik, bármit is mondanak.
Az eskümet soha meg nem szegem:
Csak te ne légy énhozzám hotelen.

ISTerxx voltam én , . .

Nem voltam én gazdag,
Nem is leszek soha.
Nem tartok szeretői,
Nem is fogok soha I

Nem köll az olyan lány,
Aki nagyon gazdag
De az olyan se, ki
Egv szóra csókot ad I

Csak is az köll nékem,
Aki olyan, mint én.
Aki szeretni fog, 
Mert maga is szegény.

(Szalók) Ciurgovich György

Hirdetések.
1997—1904. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság, mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy dr. Eperjesy Lajos 
ügyvéd által képviselt özv. Lyoch Jánosné szül. 
Tkács Mária, mint kiskorú Lyoch Mihály törv. 
képv. végre haj tatónak Reisman Máli férj. Witton 
berg Heniikné, Reisman Lázár, Reisman Mayer s 
Reisman Hermán végrehajtást szenvedők elleni 
170 kor. tökekőv. s jár. iránti végrehajtási ügyé 
ben a nagymihályi kir. járásbíróság területén lévő 
a gatályi 95. sz. tjkvben A. I. 168. hrszám alatt 
felvett és B. 84. 85. 86. 130. 138. és B. 87. ssz. 
alatt fentnevezelt végrehajtást szenvedők nevén 
álló ingatlan jutalékokra 989 korona, a gatályi 69. 
sz. tjkvben Á. I. 83. 273. 259. hrsz. alatt felvett 
s B. 23—26. sorsz. alatt Wittenberg Henrikné, 
mint Reisman Máli, Reisman Lázár, R< isman 
Mayer kisk. és Reisman Hermán kisk. végrehaj
tást szenvedettek nevén álló bel és külingatlan ju 
talékokra 342 kor. 40 fill., továbbá a gatályi 42. 
számú tjkvben A. I. 148. (191 —193.) 230. 326. 
327. 347. hisz. alatt felvett és B. 37 —40. s. szá
mok alatt most nevezettek nevén álló külingatlan 
jutalékokra 65 K 60 fillér, végül a g tályi 109.. 
sz. tjkvben A. I. 5. hrsz. alatt felvett és B. 52. 
33. 34. 55. 35. sorsz. alatt most nevezett végrvh. 
szenvedők nevén álló belingatlan jutalékokra 84 
koronában ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok 
az 1904. évi október hó 17-ik napján d. e 
9 Órakor Hatály község túrájának házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál 
tási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla 
nők becsárának 10 százalékát vagyis 98 K 90 f, 
34 K 24 f., 6 K 56 f. és 8 K 40 f készpénzben, 
vagy az 1881. tcz. 42 § ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1 én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §- 
bán kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül 
dött kozéh*  z letenni, avagy az 1881 LX tcz. 
170. § a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átazolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 
Nagymihálybán 1904. évi augusztus 2 án.

Sallay, kir. aljbiró.

WIDDER LÁZÁR 
helybeli terménykereskedő ozég 

irodáját 
ideiglenesen a Kossuth Li\jos-utoxa 

58. szám alá helyezte át.

Manhattan nélkül. Manhattan porral.

Aki sertéseit gyorsabban akarja felhizlalni, 
aki teheneitől és kecskéitől több és jobb- 
minőségii tejet akar, aki erős igavonó bar 
inokal és tüzes lovakat akar, egyszóval aki 
jövedelmezőbb állattenyésztést akar, az 

használjon

MANHATTAN 
tápport. Használatának költsége igen csekély 
és dúsan megtérül. 1(M) klg. 50 kor. 50 klg. 
26 kor. Egy 5 kilót próbákuldeményt 5 ko 
rónáért küldünk postán és bérmentve utánvét 
tel, hogy a legkisebb gazda is meggyőződhes
sen a Manhattan por bámulatos hatásáról.
Központi főraktár: Manhattan Electrophor 
Vállalat, Budapest Vili. Aggteleki-utcza 15.

B. *
Üzlet áthelyezés.

Van szerencsém a n. é. közönség szi
ves tudomására hozni, hogy helyben, a Rá- 
kóczi-utcában 35 év óta fennálló 

fűszer- és csemege-kereskedésemet 
a Kossuth Lajos-utczába (Takarékpénztári 
épület) helyeztem át és tovább is ugyanily 
minőségben fogom vezetni.

Raktáramban a háztartáshoz szükséges 
összes fűszeráruk legjobb minőségben, bel
es külföldi ásvány- és gyógyvizek legna
gyobb választékban és olcsó áron kaphatók.

Evek hosszú során át az üzlet ezen 
ágában szerzett tapasztalataim azon reményre 
jogosítanak, hogy a n. é. közönség bizal
mával továbbra is megtisztel.

Midón még t. jóakaróimat és vevőimet 
pontos és szolid kiszolgálásról biztosítom, 
vagyok b. pártfogásáért esdve

kiváló tisztelettel

Rosenberg Hermán.
Jl bécsi tisztító intézetek felvételi helye.

48/2. V. sz.
utca. Árverési hirdetmény.

Alulírott kik. végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszéknek 1901. évi 13764ÍV. számú végzése kö
vetkeztében Dr. Eperjesy Lajos ügyvéd által képviselt nagy
mihályi takarékpénztár ipar és kereskedelmi bank rt. javára 
Tónika László, HHndler Mihály és Bauui I’inkász sztropkői 
lakosok ellen 90 korona és jár. erejéig 1902. évi április hó 
10-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
7070 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: házi 
bútorok, tehenek, cukor, liszt és takarmány nyilvános árve- 
résen eladatnak.

Tomka Lászlónál lefoglalt ingóságok az 1902. 8p. 82 
számú tulajdoni igény per folytán a zár alól feloldatván, 
azokra az árverés kitűzhető nem voit.

Mely árverésnek a sztropkői kir. járásbíróság 1904. 
évi V. 48/2. sz. végzése folytán 80 kor. tőkekövet. ennek 
1902. évi nov. 15. napjától járó •’>% kamatai és eddig ösz- 
szesen x kor. 45 fillérben biróitag inár megállapított költsé
gek erejéig Hiindler Mihály és Bautn Pinkász lakásán leendő 
eszközlésére 1004. évi augusxt. hő 30-ik napjának 
d. u. 3 órája határidőül kitiizedk és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1H81. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
lo és feliilfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az ixx|. évi LX. t.-cz. 120. §-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Sztropkón, 1904. évi augusztus hó 9-én.
Bodnár Jenő

kik. végrehajtó.

Ügyes vasalónő
li á z li o z aj ánUtczllt:.

Ctim: Lederer Albertné Fürdő-utcxa 1. strim.



Vay Gábor gróf tulajdonát képező 
V Máriai-ölfini fürdő (Sxalmármegye) el- 
**’ iámért kitilnöeégll forrásain (Mária,

Mártlia, Gábor) kívül egy ujjal — 
** Kurucz — gazdagodott. Dr. Korá- 
T nyi Frigyes egyetemi tanár ur ezen 
® ásvány vizeket sikerrel használja s a 
8 leghatékonyabb összetételű alkalikus

sós források közé sorolja. Kitűnő ha- 
CJ tásunak tartja idült gyomor- és 
O májbajok egész sora ellen, de nte- 
8 legeit ajánlja ezen ásváiiytermékeket

és a fürdő használatát gyomornedv 
'1 elválasztás szabályozására, emész- 
'» tési folyamak élesztésére, köszvény, 
íj1 mindennemű hurut bántalmak ellen 
v stb. Vasúti állomás Ssinyér-Váralja. 
SJ Az ásványvízre nézve megrendelés

Hausman Jakab bérlőnél Munkács 
fii teendő, a fürdőre vonatkozólag az

Uradalmi intézóség iGáborszállás, 
V up. Avas felsöfalii) ad felvilágósitást. 
'j Felsóoioaror-iigl ló- és eOédelérésilé: 

| HAZAI H 
í bel

R>.-
bel s külföldi ásványvíz nagykereskedő S -a Ujl elyben

>z •••••••••••••••••••••••• í*

Tudatom, hogy 19 0 2. évi 

szabolcsi borom 
van eladó. — Hektoliterenként 4 4 K- 

Hordók saját beszerzési áron számíttatnak, 
özv. Madarász Lajosné.

• •

VILÁGHÍRŰ
■

■

» .REKORD- fe. lészeti műintézet x kiválóan p" 
Kikerült élstnagyxágu arcképeiről, melyeket elix- m 
mert műrészek által készítet, azamox kir. kHz- H 
jegyző által hitelesített eli«mer<> levél a világ 

minden tajár-d. ■

Elsőrangú képek árai I B
Olaj , aquarell es pastell festésben Őrt 1/ ■
fénykép után 4^-63 cm. nagyságban ára H
Legfinomabb kivitelű Brom . Platin- é* E 1/ B 
krétarajz ára B

Részletes árjegyzék bérmentve. ■
Egy életnagyaágu festményt készítünk mindenki- | 
nek teljesen ingyen, ha réxaflnkre 5 rende- ® 
lést szerez én azokat egyenként vagy egyszerre flg 

beküldi. | ■

„REKORD“
festészeti miiintézet

BUDAPEST, VII., Rottenbiller-utcza 46.

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

Egy készülék ara 3 kor. 
utánvét mellett ■■

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. ^X‘t‘n.V'1

Képviselők minden helységben kerestetnek,

1902. orez. gazd. kiállítás, Pozsony; 
l-aó dij, aranyérem.

Borsajtók
»Kincsem«, »Hegyálja«, »Könyök- 

szerkezetü«, »Mabille« és »Acélorsós« a hegy
aljai bortermelők legkedveltebb borsájtói 

K kettÖB kosaru sajtók 
FÖELÖNYE: A must sehol sem érintkezik vas

részekkel. Egyszerű kezelés. Óriási 
erőkifejtés. A törköly egy darabban 
és könnyen kivehető. Egy ember 
által könnyen kezelhető. — — — 

Szőlőzuzók és ‘bog-ydzólc 1 
.Villám" legújabb czentrifugalis bogyózó és zúzógépek.

Szilágyi és ÍDiskant gépgyára JYtiskolczon.

A BBÁ/.AY-féle sósborszesz.zel való bo

rogatásnak nagyon egyszerű a módja.

Belemartunk a sősborszeszbe egy darabka

vásznat s ezt oda tesszük vagy oda köt

Brázay-féle
Sósborszesz

jük az illető testrészre.

GOLDSTEIN JAKAB 
templom- ■xoba-feitö 

NAGYM1HÁLY, Andrássy Dénes-utcza n 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.

Jestékkereskedésemben
mindennemű Borostyánkő-más szobapadlók fényes és tar
tós be festésé re, száraz- és olajfestékek, firneisz. terpen
tin. lakk, eoset. arany- és ezüst-bronz nagy választékban 
és jutányosán beszerezhető.

Schicht-szappan
V E D J E G Y E K :

„Szarvas"

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

vagy ..Kulcs"

B 1 9
I Minden kártékony vegyüléktői teljesen ment.

j Mindenütt kapható!
I A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
< szappan a .SCHICHT. névvel és fenti védjegyek egyikével 
J legyen ellátva.

Nyom. Landesman B. könyvnyomdájában


