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Készüljünk a télre.
Sivár perspektívát tár elénk az ősz, s 

nyomasztó érzés fog el, ha a télre gondo
lunk. Miből fog a hideg, semmit nem jö
vedelmező télen át megélni a föld népe, 
amelylyel oly mostohán bánt el az idén a 
föld? Nemcsak, hogy ruhára, vetőmagra 
való alig marad az ország számos vidékén, 
de biztos és szomorú kilátás van arra, hogy 
január táján már betevő falat sem lesz sok 
helyütt. Falvak, járások lesznek, ahol isme
retlen fogalommá válik a szegény nép kö
zött a buzakenyér, a hús, de még a tej és 
a vaj is.

Az esőzés, mely hónapok óta tartó 
tikkasztó szárazság után végre bekövetke
zett, igaz, hogy javított valamelyest a hely
zeten. De csak ott javíthatott, ahol még 
volt javítani való. Sok helyütt nem hasz
nait már az eső, mert a perzselő napsuga
rak kiégettek mindent. De még ott is, ahol 
használt az eső a gyökéren álló növény
zetnek, panasz és sopánkodás hangzik min
den gazdálkodó ajkáról, mert az eredmény 
nemcsak hogy messze marad úgy minőség, 
mint mennyiség dolgában a tavalyi fölött, 
de még csak össze sem hasonlítható vele. 
A rossz terméssel sújtott gazdák ezzel a 
hozammal még a saját természetbeni szük
ségleteiket sem fogják tudni fedezni, hol 
marad még az adó? A télre való? A gye
rekek iskoláztatása? Ha nem is éhínség, de 
a legnagyobb nélkülözés színhelye lesz te
hát még az a vidék is, ahol nem perzselt 
el mindent a pusztító napsugár.

Ezzel a súlyos helyzettel, amely ok

TARCZA.
Erzsébet királyné.
Zúg a harang, zúg, búg, 
Vájjon kit temetnek ? 
Egész ország gyászban, 
Minden szem könnyárban, 
Sírnak, keseregnek.

Angyalok karában 
Felcsendül az ének
Hózsák illatárja, 
Lelkünk hő imája 
Emelkedik égnek.

Isten, aki trónolsz
A csillagok felett, 
Imádva borul le 
Zsámolyod elébe 
Ez az árva nemzet.

Amit mi vesztettünk, 
Nincs ami pótolja. 
Asszonyok asszonya 
Szivünk királynéja 
Szállott fel honodba.

Oh, fogadd kegyesen, 
Öltöztesd sugárba
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Kéziratok nem adatnak viasza.
Búrinentethn levelek nem fogadtatnak el
——Nyilt-tér soronkint 40 fii.

vetlenül be fog következni, számolni kell 
mar most. Az állam és társadalom tőle tel- 
hetőleg tegye meg az óvintézkedéseket azon 
célból, hogy a nyomort enyhítse vagy leg
alább is elviselhetővé tegye.

Mert borzasztó a gondolat is, hogy 
Európa tejjel és mézzel folyó Kánaánjában, 
a müveit világ éléstárában az Alföld és a 
Dunántúl istenáldotta földjén éhínség pusz
títson s éhtifusznak essenek áldozatul erő
teljes férfiak, gyámoltalan gyermekek és 
aggok.

Szervezkedni kell országszerte a nél
külözés ellen. Nagy munka az, melyből 
elöljáróságnak, városnak, megyének, állam
nak s a társadalom minden egyes tehetős 
tagjának egyaránt ki kell vennie a maga 
részét. A nagy, altalános jótékonysági ak
ciónak százféle módja van, melyeket e he
lyen még körvonalazni sem lehet. De min
denütt a helyi viszonyokhoz mérten a leg
jobban tudjuk, milyen irányú jótékonysági 
akcióra van szükség és ahol e szép hiva
tást komolyan fogják fel, olt nem is lesz 
olyan Ínség, mely az emberek egészségé
ben és életében tenne pusztítást.

Az állam teendői már inkább körvo- 
nalozhatók. Első sorban a lehető legkímé
letesebb módon járjanak el az adószedés 
terén s adókivetések és elengedések dolgá
ban a legmesszebbre menőleg vegyék te
kintetbe a gazdák súlyos anyagi helyzetét. 
Az érv, hogy az államnak is nagy kiadásai 
vannak, e viszonyok közt helyét meg nem 
állja, mert az állam százmilliónyi kölcsö
nökkel segíthet magán, mig a gazda éhen 
halhat, mert nincs egy koronája.

Fénylő koronáját, 
Tövis koszorúját, 
Hogy többé ne lássa.

Angyalok karába 
Jelöld ki a helyét, 
Szinarany bullába, 
A szentek sorába 
Jegyezd föl a nevét.

Sz. Nagy Ilona.

Áldozatok.
Potockv gróf, a nagy Potockyk utolsó sarja 

halálán van. Minden erejét elvette a gyilkos 
kór, de mielőtt végkép elpusztította volna, aján
dékozott neki néhány boldog percet.

Melléből már alig hallhatóan törtek elő 
a kínos hörgések és csak homlokának hideg 
verejtéke sejtetett valami nagy lelkiindulatot.

Lelkében átvonult a rózsás gyermekkor 
mikor a falu aprajával játszadozott a kastély 
parkjában, azután az ifjú évek boldog küzdé
sét iálta, hogyan harcolt külső ellenséggel és 
a magáéival, a balitéletekkel. Milyen gyönyör
rel szívta magába azoknak az Íróknak igéit, 
kik teljes egyenlőségért kiáltoznak. Atyját látta 
maga előtt, a buzgó lengyel nemest minden 
erényével, minden bűnével. Anyját, kit legszebb 
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Másodsorban munkát kell adni a sze
gény népnek. Itt vannak a beruházások. Ha 
a megszavazott kétszázötven milliónyi épít
kezésből az idén az előirányzatnál még egy
szer nagyobb mennyiséget foganatosítanak, 
ez alig jelent nagyobb megterheltetést az 
államra nézve, de százezrek nyomorán se
gíthet. Ez becsületes, egyszerű és biztos 
módja a segítésnek.

S e helyen nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül a közönségnek azon nagy zömét, me
lyet közvetve sújt az ínséges esztendő a 
nagy drágaság által. Már egyre-másra ütik 
fel fejüket a drágaság hiénái. Pékek, hús
vágók, tejszállitók nyakra-főre emelik az 
árakat, hogy a köznyomorból busás ha
szonra tegyenek szert. A hatóságok szigorú 
kötelessége az élelmi szerek szolgáltatóit 
ellenőrizni, hogy ne élhessenek vissza a 
sanyarú helyzettel. Kár, hogy nincsen meg 
mint a középkorban volt, az az inségtör- 
vényünk, amely börtönnel sújtotta azt a 
termelőt, kereskedőt vagy iparost, aki Ínség 
idején kénye-kedve szerint csigázta fel az 
élelmi szerek árait. Nagyon is szükség lenne 
most egy ilyesfajta törvényre. x.

VEGYES HÍREK.
— Erzsébet királyné emléke. Ismét el

érkezett szomorú évfordulója annak a gyászos em
lékű napnak, amolyen egy eszeveszett dühöngő 
tőre átjárta a legnemesebb szivet, megfosztva a 
magyarok királynéját áldott életétől. Hat éve im
már, hogy végig zúgott a magyar hazában a vész 
teljes szózat: meggyilkolták a királynét. S hal 
éve, hogy gyilkos tőrt mártottak szivünkbe is, 
mert nemcsak egy szívbe hatolt az, minden igaz

éveiben kellett a családi kriptába helyezni. 
Barátokat és rokonokat, kik fölött virágok nyíl
nak és fonnyadoznak évről-évre.

A szükebb családi kör látomásai után 
láza tovább vezette őt. Látta hősi küzdelmé
ben vitéz nemzetét, mint tusakodik egy em- 
berségtelen hordával, ki nem ismer jogot csak 
hatalmat és megalázkodást. S azt is látta, hogy 
az ő népe elveszett . . .

Egy mély sóhajtás s Potockv gróf meghalt. 
Meghalt mindenki nélkül. Barátai szívesen 

eljöttek volna a drága bajtárs betegágyához, 
de hol vannak a barátok ’? Ki Szibériában bűn
hődik, mert nem tűrhette a muszka önkény
kedést, ki Párisban vagy Turinban eszi a szám
űzetés kenyerét, mások meg jeltelen sirdomb 
alatt hallgatnak.

De a barátok helyett megjelent néhány 
orosz katonatiszt, egy rendőrhadnagy s a csá
szári fiskális, hogy a gazdátlan birtokot lefog
lalják a statusnak.

Két napig feküdt nyitott koporsóban a 
gróf. Azután befedték a koporsót. Galambősz 
szolgák vitték le a teremből a kis kápolna elé. 
A durva tenyerű jobbágyok szemeiből pergett 
a köny, mintha atyjukat kisérték volna utolsó 
útjára. Ambrozius páter, az ősz plébános be
szentelte a halottat. A ceremónia után a ha
lotti beszédhez fogott.

A magas, sovány aggastyán nem tette a



magyar szive vérzik tőle. Hat hosszú év viharzott 
el felettünk, tele ezer bajjal, gonddal és mi ezek 
között nem tudtuk feledni a napot, mely egy or
szágot árvaságra juttatott. Évfordulóján e szörnyű 
veszteségnek újra átérezzük azt a mérhetetlen fáj 
dalmat, mely akkor töltötte el szivünket . . Hisz 
annyi könyet letörölt, annyi sebet behegesztett. 
Az a sokat szenvedett szív tudta mi a fájdalom, 
megértette mások szomorúságát. A szegényeknek 
őrangyala volt . . . Örült, ha örvendtünk, s vo 
lünk sirt, ha gyász borult szivünkre. Es a nem 
zet szeretettel őrzi elhunyt Nagyasszonyának em 
lékét. A szomorú évfordulón megszólalnak a temp 
lomok harangjai s az Isten házába hívják a hi 
vöket és gyászistentiszteleteket tartanak.

— Ax uj ovotla tnegnyitána. A gróf 
Sxtáray Antal féle alapítványból felépüli óvoda, 
mint értesülünk, a jövö hó folyamán lesz ünnepé 
lyesen megnyitva.

— Ax anphalt én burkolási munká
latok serényen folynak ; az Andrássy Dénes utón 
tervbe vett járda már kész és most az átjárókat 
s a vaslemezek oldalain lévő hézagokat töltik be. 
A jövő hét folyamán a kövezési bizottság át is 
veszi a munkálatokat.

— Ax iskolaév kezdete. A helybeli áll. 
elemi iskolában az előadások e hó 10 én kezdőd
tek. A növendékek az előadást megelőzően vallás 
szerint templomaikban istentiszteleten veitek részt.

— Igazgatói kinevezés. A töketerebesi 
8 tanerős állami iskola igazgatójává Barta János 
eseleji állami iskolai tanító neveztetett ki.

— Kutbaesett gyermek. E hó 11 én az 
izr. templom udvarán levő kútba Berkemet Márk 
fuvaros hat éves kis fia beesett. Szerencsére ész
revették a dolgot és a kis fiút, mielőtt még ko
molyabb baja lett, kimentették a halál torkából.

— Tennis-verseny A nagymihályi tennis- 
társaság t. hó 17 én szombaton délután fél 4 óra 
kos iinnepélyos tennis-versenyt rendez. A verseny 
nagyon érdekesnek Ígérkezik és előreláthatólag 
szépszámú közönség jelenlétében fog lefolyni, mert 
városunk 12 legjobb játékosa fog ott megmér 
kőzni. A győztes jutalma a bajnoki citn. A ren
dezőség ez utón hívja meg a közönségot. Belépti 
dij 1 korona. A tagok nem fizetnek belépti dijat.

— Egy apát-plébános ünneplése. Ab 
ból az alkalomból, hogy Hittem Kálmán tőketere- 
besi esperes plébános a Szent Egyedról nevezett 
kaproneai címzetes apátságot nyerte, f. hó 10-én 
nagyszabású ünneplésben részesítették az uj apá
tot. Az ünnepség a töketerebesi indóháznál vette 
kezdetét, ahol a Kassáról érkező apátot nagyszámú 
közönség s lovasbandérium fogadta. A járás kö
zönsége nevében Henriik Béla gálszécsi szolgabiró 
üdvözölte, a kerületi papság megbízásából Géciy 
István pelejtei plébános. Tőketerebes közönsége 
nevében Siladek Károly vizszabályozási igazgató 

legjobb benyomást a hatóság uraira. Nem lát
szott meg rajta semmiképen az a kenetteljes 
alázat, amit a papoktól megszoktak az orosz 
urak. Sokolov hadnagy úgy érezte magát, mint
ha hideg víz futna át a gerincén.

A páter nagyon egyszerűen beszélt. Nem 
fűszerezte beszédét a szent atyák Írásainak 
idézetével, hanem úgy beszélt, ahogyan szive 
diktálta neki.

Hangos, tiszta kiejtéssel szólt. Dicsőítette 
a halált, mely a lengyel ember legjobb barátja.

— Miért sirtok? — mondta a körűlálló 
parasztoknak — ne sírjatok; akit c koporsó 
befed, az megtette kötelességét hazája iránt és 
ti irántatok.

Sokolov a rendőrtiszthez fordul.
— Az öreg nagyon heveskedik, — monda.
— A legtökéletesebb élet semmisült meg 

ezzel, aki itt előttem fekszik — folytatá a tisz
telendő atya. — Miért hallgatnám el érdemei
det Potocky Adám, népem legdicsőbb fia, miért, 
talán ezek miatt itt. akik mint hiénák gyűllek 
ide erre a szent helyre — a te lábaidhoz.

Az urak összenéztek. Sokolov hadnagv 
izgatottan nyúlt fegyverzsebébe és egész teste 
reszketett.

A pap kiegyenesedett. Az aggastyán olyan 
halálmegvetéssel szónokolt, mint egy próféta.

— Oh Adám, milyen ember voltál te! Te 

a gk. hitközség képviseletében Sarun Izidor gk. 
esperes, végül pedig Andrássy gróf uradalma ne
vében S.alay Béla uradalmi tiszttartó. Innen hosszú 
kocsisorban a templomba vonultak, ahol az első 
apáti miséjét tartotta az uj apát. Délben az ün
nepelt ebédel adott, melyen közel százan vettek 
részt. Az első toasztot az ünnepelt mondotta IX. 
Pius pápára, a királyra s Bubics Zsigmondra.

— Betörés. Amiéi Hermán possai lakos 
kárára hétfőn éjjel valószínűleg oláh cigányok 
700 korona értékű ruhát loptak el. Az őrmezői 
csendörség nyomozza a tetteseket.

— Véres verekedések. Sámogyon e hó 
8 án Malirzky Vojtek ottani lakost Komdr János 
úgy elverte, hogy életben maradásához kevés a 
remény. A csendőrség a dühöngő embert teljelon 
tette a kir. ügyészséghez.

N Azaron a múlt héten Dszr Antalt, amint 
Oálszécsröl hazafelé jött, a sz. ujfalitsi legények 
megtámadták és annyira összeverték, hogy élet 
ben maradásához nincs is remény. A csendőrség 
nyomozza a tetteseket.

— Megüresedett anyakönyvvezetöi 
állás. Az udva és koskóci segédjegyzö és anya 
könyvvezető helyettesi állásra a homonnai főszol
gabíró pályázatot hirdet. Csakis oki. segédjegyzők 
és közig, tanfolyamot végzettek pályázhatnak.

— Gymnasiumi magántan folyam. 
Aczél Dezső városunkba már megérkezett és a 
gymnasiumi magántanfolyamon az előadásokat 
megkezdte. Tanítványok még folytatólagosan föl
vétetnek, úgy a gymnasium, mint a polgári iskola 
bármely osztályának előkészítésére mérsékelt dí
jazás mellett. Felvilágosítás lapunk kiadóhivatalá
ban nyerhető.

— Olcsóbb lesz a hús. A szarvasmarha 
állomány’ árának csökkenése folytán a nagymihályi 
mészárosok a htis árát legközelebb le fogják szál 
litani. Ideje már, hogy olcsóbb legyen a hús, mert 
a mostani árak nem állottak arányban a szarvas 
marhák értékével.

— Az idegen hangzása helységnevek 
megváltoztatása Az 1898. IV. te. 3. § a alap
ján az idegen hangzású helységneveket meg kell 
változtatni. Most végrehajtva lesz a törvény’ e ren 
delkezése és ennek folytán járásunkban Dubróka, 
Oreszka, Krivostyán, Kácsáttd, Leszna, l’etrócz, 
Topolyán, Szuha, Krasznócz, Pazdics és Butka 
községek uj nevet kapnak. A községek már leg
közelebb határozni fognak az uj nevek tárgyában.

— Szent Antalt meglopták. A szobránci 
fürdő kápolnájába ismeretlen tettesek betörtek és 
Szent Antal perselyéből mintegy 20 korona kész
pénzt elvittek.

— Baleset. Dargó községben Tirpák Já
nos gazdaember kedden leesett padjának egy lép 
csözetjéről és oly súlyos sérüléseket szonvedett, 
hogy rövid kínlódás után meghalt.

nem úgy szeretted hazádat, mint mi. Mert mi 
másokat is szeretünk a haza mellett. Családun
kat, gyermekeinket, de te Ádám, te. senki mást 
e földön nem szerettél, csak boldogtalan, el
veszett lengyeleidet.

A hadnagy magánkívül volt. Ilalálsápad- 
tan izgett-mozgott.

— Es milyen más módon szeretted te a 
a hazádat — folytatja a páter — igazán más
képen, mint mi. Te álérezted, hogy nemcsak 
az oroszok a mi ellenségeink, hanem az a 
meghasonlás, ami a nép és nemesek között 
van. l e, büszke nemesek ivadéka, megértetted 
azt és őseid fényűzése helyett, egyszerű udvar
házzá alakítottad kastélyodat, belőled pedig 
egyszerű gazda lelt, aki nem ismer rangkil- 
lömhséget ember és ember között. Ezzel a ne
mes felfogásoddal, Ádám, te többet ártottál el
lenségeinknek, mint sok sok hősünk és vité
zünk ti harcmezőn. És ha valamikor rabbilin
cseink lehullnak, akkor neked nagv részed lesz 
abban . . .

A rendőrhadnagy már odalépett a pap
hoz, hogy vasra verje a »lázitó<-t. Abban a 
pillanatban Sokolov egvet lőtt és az ősz páter 
barátja koporsójára omlott.

Az áldozat vére pirosra festette a másik 
áldozat fekete koporsóját. Sz. I.

— Késő virágzás. A Sztáray téren egy 
gesztenye fa kivirágzott, ennél érdekesebb az, hogy 
a fa ugyanezen ágán, amely virit. érett gyümölcs 
is van. A város több kertjeiben különben sok he
lyen a cseresznyefák szinten virágzásban vannak.

— Tüzek. Márkon o hó 12 én este Csira 
József kertjében egy még ki nem csépolt kazal 
termény gyulladt ki, amelyet megmenteni uem 
lehetett. A kár 1000 koronánál nagyobb s miutáu 
a termés biztosítva nőm volt, nem is fog meg
térülni.

— Laborc-Volyán a múlt héten szintén tűz 
volt és Sztaruch Mihály gazdaembor háza égett 
le. A község lakosai a tüzet még mielőtt az ter
jedhetett volna, lokalizálták.

Folyó hó 2 án Iske községét pusztította el a 
tűz. A pusztító elem, mely Orosz Péter odavaló 
gazdaember csürjében keletkezett, sok gazdának 
minden betakarított életnemüjét és takarmányát 
pusztította el. Az összes kár körülbelül 30.000 kor. 
Biztosítva kovés volt.

— Pályázat. A sárospataki járási orvosi 
állásra, mely 2000 K fizetés, 350 K lakbér s 600 
korona üli átalány javadalmazással jár, a vmegye 
alispánja pályázatot hirdet. A kérvények október 
hó 10 ig a főispánhoz adandók be.

— Motorkocsi közlekedés. A szerencs- 
debreceni vonalon — mint értesülünk — f. évi 
október hó 1 töl kezdve motorkocsi közlekedés fog 
próbakép életbe lépni. Ha a kísérletek meg fog
nak felelni, úgy Sátoraljaújhely, Kassa és Mező- 
Laboré között szintén motoros forgalom lesz.

— Jom-ktpur. Az izraeliták hétfőn, f. hó 
19 én ünnoplik Jóm kipurt, a bünbánás és vezek 
lés ünnepét, mit népies nyelven hosszú napnak 
neveznek. Vasárnap este 6 órakor az izr. temp 
lomban Kol Kidre ima lesz.

— l’/ltás a trafikban. A m. kir. do 
hányjövedéki központi igazgatóság a közönségre 
való tekintettel hygienikus és kényelmi szempon
tokból, de üzemegyszerüsitési okokból is elhatá 
rozta, hogy a szivarkákat és későbben talán a 
szivarokat is, 5 darabot tartalmazó csomagokban 
csomagolva hozza forgalomba. Kisérletképeu egy
előre a sultáu szivarka kerül igy piacra és előre
láthatóan ez év október vagy november havában.

— IIulló falombok. Ilyenkor szeptember 
elejéu megelevenednek a csillagos éjszakák és a 
titokzatos szürkeségben sárgult falevelek bólongat 
nak egymásfelé, hogy sietős gyorsasággal kölcsö
nösen elbeszéljék azt a buja szépségű mesét, a 
melyből születtek és amelyben éltek ... .8 mintha 
valami fuvallat röpülne át a mindenségen, a ma
dárkák is csoportokba verődnek a fák lombjain, 
hogy csicsergésükkel felvidítsák egymást és el 
zengjék a dalt, az utolsó dalt, amit a múló nyár 
csal remegő ajkaikra ... Az erdők mélységes 
világa fölött olykor-olykor átbasit egy egy csillag 
fény. Farkával keresztülraéri a sötétséget s rova
rok, állatok mind felriadnak o figyelmeztető vilá 
gosságra és ijedten rebbennek széjjel a fákról le
hullt sárga avar birodalmában . . . Aztán le sem 
nyugoszttak többé . . . Mindmegattuyi élni siet, 
hogy örüljön annak a néhány pillanatnak, ami 
még az övék. Mert holnap ? . . . Vaj' ki tudja 
mi lesz holnap *?  Kelet felől, a hajnal derengésénél 
hiborpiros lepel borítja az égviiágot és jelzi a 
hűvös éjszakák beköszöntését, melyeknek jioézise 
épl' oly borongás és ködös, mint a legszebb, lég 
melankolikusabb norvég dallamé ... 8 közben 
hullnak, hullnak az elsárgult szélű falevelek. A 
nappal fényebe nem szol már a harsogó haris, 
lepkék se röpködnek az illatos légárban, csak az 
éjszakák zizegnek és jajjongnak még. Azok a 
hulló falombok pedig mind vastagabb és vastagabb 
réteggel borítják be a főidet. Jön az. ősz . . .

— A házalás rendezése. Régi kiváltsá 
got igyekszik kielégíteni a keresk. miniszter az
zal az intézkedéssel, hogy rendezi a házalás ügyét. 
Nemcsak az iparosoknak, hanem a kereskedőknek 
is régi panasza, mert ma már nemcsak falvakban, 
hanem olyan helyeken is folyik a kész iparcik
kekkel való házalás, ahol rendes kereskedések fe
deznék a szükségletet. A kereskedelemügyi mi
nisztériumban most folyik az anyaggyűjtés s való 
szinti, hogy a miniszter a házalási ügy rendesé 
söre nézve rövidesen tárgyalásokba kezd Ausztriá 
val. Ez ügygyei kapcsolatban kiváltják reudezui 



M nyílt piacon való érulás ügyét is, mely uintón 
nagy kércJkat okoz a kereskedőknek s iparosoknak.

- A gyermekek reggelije Egy híres 
orvos ismetolten kinyilatkoztatta, hogy 14 ^ven 
alóli gyermekeknek nem szabad babkávét adni 
mert ez a szívműködésre, idegekre és gyomorra 
ártalmasait haló mérget, a coffeint tartalmazza 
Ebből a méregből egy kétszeres oly nagy adag 
mint amilyen egy csésze erős fekote kávéban van 
már halálos hatása lehet. Mégis hány anya van’ 
aki nem akarja magát elhatározni arra, hogy lég’ 
alább a kicsinyek részére a családi asztaltól szám 
űzze a babkávét. A legideálisabb ital ugyan a tej 
volna, de a tapasztalat bizonyítja, hogy ezt nem 
mindig szeretik a gyermekek és csak a legritkább 
esetben tűrik állandóan. Ilyen esetben a legjobb 
pótlásnak a Kathreiner féle Kneipp maláta kávé 
bizonyult, melyet sajátos gyöngéd, kávéhasonló 
ize miatt a gyermekek szívesen isznak. Ez a lég 
zsengébb korban is megfelelő, könnyen emészthető 
tápdus és vérképző,

CSARNOK.
A 2000. évben.

. Hernádi őrnagy és neje a reggeli mellett 
Cinek. Onagysága arca bosszúságot árul el.

— Mi bajod, szivem? — kérdezte az őr
nagy részvétteljesen.

— Oh, drága Károlyom, a szakácsnő fel
mondott a múlt héten, mert amikor a temp
lomba akart hajtatni, nem állt azonnal rendel
kezésére fogatunk. Jövő héten távozik a ház
ból. Szerény, jóravaló leány és én húszszor is 
megkértem, hogy maradjon. De nem akar, na
gyon szivére vette a figyelmetlenséget.

— S mit akarsz tenni ? kérdezte a hü férj.
— A közvetitőnő tegnap itt volt és kért, 

hogy ma jelenjek meg szalonjában. Pont tizen
egy órakor be fogja nekem mutatni az uj 
konyhatündért. — Szent Isten! — szakítja félbe 
beszédét az őrnagyné — épp most tizenegy 
óra, mit fog szólani mulasztásomhoz az uj sza
kácsnő. Odavész az első kedvező benyomás.

Mielőtt azonban elsietett volna, berohan 
az őrnagy inasa.

— őrnagy ur, sajnálom, hogy el kell 
hagynom házát, de ilyen komisz borhoz, ilyen 
rossz minőségű szivarokhoz, minőket a reggeli
hez kapok, nem vagyok szokva, — vagy jobb 
bort, jobb szivart ad, — vagy változtatom he
lyemet.

Az őrnagy zavarba jön ; ő is észrevette, 
hogy a bor nem oly jó, mint máskor, a szi
varok közönségesebbek és szégyenkezik az el
kényeztetett inas előtt.

— Nos, Józska, bocsásson meg ezúttal, 
azonnal intézkedem, hogy kívánságainak meg
feleljek. Hozza el a köpönyegemet, megyek 
jobb bort keresni.

Mi azonban nem őt, hanem az őrnagy
nál kisérjük el. Tiz perccel később megáll a 
kocsija a közvetitőnő háza előtt, melvnek fé
nyesen berendezett szalonjába felszalad a li
hegő hölgy.

A helyszerzőnő haragos arccal fogadja.
— Nagyságos asszony, ön tiz perczczel 

késett.
— Nem távozhattam előbb.
Bevezették a szomszéd szobába. Bársonyos 

karszéken kényelmesen kinvujtózkodva csücsül 
egy csinos fiatal hölgy, világosjivári toilette- 
ben. Valamely olasz klasszikus müvét lapozgatja.

— Alföldi Viktória kisasszony — Hernádi 
őrnagyné, — mutatja be a helyszerzőnő a két 

hölgyet. Mindketten kecsesen meghajolnak. 
’ izsgalodva szemléli aztán Viktória kisasszony 
a ■naescságát., minek kedvéért felfegvverzi a I 
szemet csiptetővel.

Nagysádnak szakácsnő kell?
— Igenis.

i , , ~ Mennyi tiszteletdijban részesíti havon
ként konyhájának szellemi vezetőjét.

— Száz koronában.
Ncm túlságosan sok, de egyelőre elég. 

' an-e a szerződtetendő hölgynek saját, kényel
mesen berendezett szobája a házban ?

Persze, hogy vaui — erősködik az 
őrnagyné.

Rendelkezésére áll minden kívánt idő
ben magánfogat és van-e altisztnője, aki se
gédkezik neki és személyesen kiszolgálja?

Az őrnagyné elpirul, eszébe jutván azon
ban, hogy konyhája jövő héten elárvul, hama
rosan megígér mindent.

— Akkor elfoglalom az állást s nem kell 
külön biztosítanom, hogv konyhaművészetem 
minden kétségen felül áll.

Azután sikkes fejbólintással elhagyja a 
termet, könyökig érő keztvüjét begombolván.

— Ez bájos leány; nagy hálára kötele
zett. — Es e hónap tizenötödikén biztosan cl 
fogja foglalni az állását ?

A helyszerzőnő szentül megígéri és a lá
togató hölgy elbúcsúzik.

Hazaérve nagy kávé-társaságot fogad. A 
traccs, őszi szokás szerint, természetesen a 
cselédtéma körül forog.

— A leány már régen van nálam, mondja 
a tábornokiul — teljes öt hónap óta és olyan 
szeretetreméltó s csinos, hogy beleegyeztem, 
miképp Éles hadnagvgyal való eljegyzését há
zamban tarthassa. Harmincz vendéget hivott 
meg erre az alkalomra.

— Meg voltam lepve — fordult a taná- 
csosné az előtte szólóhoz — amikor kisasszo
nyát a múltkor láttam. Mogyoró nagyságú fülbe
valói vakító fényt szórtak s kétségtelenül valódi 
brilliánsok; kérem, nem árulná el, hol vette?

— Sajnálom, de a kisasszony nem sze
reti, ha bevásárlási forrásait elárulom.

— Miért kergette el oly hirtelen férje ura 
az inasát? — kérdezé most a tábornoknét egy 
másik hölgy.

— Már régen feltűnően udvarolt a hú
gomnak s múlt vasárnap megkérte férjemtől a 
kezét. Férjem erre elvesztette türelmét s rög
tön clcsapta.

— Pedig nem is volt olyan rossz parti, 
— vélekedett a társaság egyik tagja, de meg
jegyzését csak suttogta a szomszédnőjének.

Az őrnagyné pedig mélyen felsóhajtott s 
mondá:

— Bár inkább a huszadik század elején, 
mint a végén éltem volna!

Hölgyeim, ki nem ad neki igazat?
E.I.I'-h szerkesztő : Dr. Kállai József.
Kiad/ihivatali mílvezető ; Lándai JÓXBef.

Mathiász József kísérleti szőlótelepén 
kapható a legtartósabb és legnemesebb

■ — TELI = 
csemege szőllö 

következő fajtákból:
Musc Passatutfl, Rouye Royal, 
Neyropont, többrendbeli Muskotály és 
Kossuth Lajos. Kilója 50 fillér.

Van szerencsém a nagyérdemű közönsé
get tisztelettel értesíteni, miszerint az 
orsziíg minden részében előnyösen is

mert, 1810. évben alapított

Haltenberger Béla 
kassai ruhafestö-, vegyitisztitó- és gözmosó-gyár 

képviseletét Nagymihály és vidéke részére 
sikerült megnyernem.

Nevezett cég részére elfogadok festés, 
tisztítás, illetve gőzmosáa céljából ru
hákat, függönyöket, nyakkendőket, 
illetve gallért, kézelőt és egyéb fehér
neműt a gyárban megszabott árak mellett.

A gyár képviseletének létesítése foly
tán a t. felek niegkiméltetnek a postai kül
dés kellemetlenségeitől.

Szakba vágó felvilágosítással készséggel 
szolgálok. Teljes tisztelettel

Rosenberg Hermán
Kossuth Lajos utca. (Takarékpénztári épillet.)

I. rendű beregszászi 

csemege szőllö 
kilója 60 fillérért kapható

HAUPT H.-nál
Nagymihály

Kossuth Lajos utca és Deák tér sarok.

Postai megrendelések és szállítások pontosan 
eszközöltetnek.

Naponta friss száUitás. "VS

Bor eladás.
~~ 5 pixttozios

•asszú boromat*
= üvegenként 2 forintért árusitom. ...

Widder Béla.

N0VAKÓSZKY LAJOS 
gép- és épület-lakatos 

NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos uteza.

KARDOS LAJOS
kocsifényezö és kárpitos 

NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes uteza.

................ ............ ....... -------------- ------

Van szerencsém az igen tisztelt közönség szives tudo
mására adni, hogy

gép- és épület-lakatos 
műhelyemet saját házamba a volt Kardos Lajos-féle műhelybe 
helyeztem át, ahol az eddig folytatott üzemet lényegesen meg
nagyobbítottam és képes vagyok minden e szakba vágó mun
kákat pontosan és jutányosán eszközölni.

A n. é. közönség b. pártfogását továbbra is kéri
kiváló tisztelettel: Norakószky Lajos.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy f. 
évi szeptember hó 1-én

kocsifényezö és kárpitos
műhelyemet a Kossuth I.ajos utcából az Andrássy Dénes utcán 
újonnan épült házamba (a közjegyzői irodával szemben) helyez
tem át. Midőn ezt a n. é. közönség szives tudomására hozom, 
kérem további b. pártfogásukat és vagyok

kiváló tisztelettel
KA.SDOS LATOS.



KEI L-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér -Glasur- fénymáz 45 kr.
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR czégnél NAGY-MIHÁLYON,

1

: Schicht-szappan
VÉDJEGYEK:

vayy -Kulo.“

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

Minden kártékony vegyüléktől tel esen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a .SCH1CHT. névvel és fenti védjegyek egyikevel 

legyen ellátva.

a ""r'®

Brázay-féle

Sósborszesz

A Brázay-féle Sós
borszesz a fejbőrt és 
a hajat megtisztítja 
a gombacsiráktól és 
ezzel elejét vesszük 
a hajhullásnak és a 
kopaszodásra vezető 

korpásodásnak.

l'.’Oí. ornz. gazd. kiállítás, Pozsony; 
I-nö dij, aranyérem.

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.

Képviselők minden helységben kerestetnek.

Borsajtók
»Kincscm«, »Hegyálja«, nKönyök- 

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

kettő, kosara sajtók
FÖELÖNYE: A must sehol sem érintkezik vas

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

Szőlőzuzók és "bogryózólE !
.Villám" iegujabb czentrifugalis bogyózó és zúzógépek.

Szilágyi és Kiskatit gépgyára JYtiskolczon.
---------------------------- 1 Árjegyzék ingyen. |---------------------------

Nyom. Landeaman B. könyvnyomdájában

•••••••••••••••••••••••• ■'vj 

| Hazai uj gyógyforrás, 
'Jl Vay Gábor gróf tulajdonát, képező

V Máriavölfiyi fürdő (Szatmármegye) el- 
® ismert kitilnőségil forrásain (Mária, - 
@ Mártha, Gábor) kivUl egy ujjal — © 
© Kurucz — gazdagodott. Dr. Korá- ®
V nyi Frigyes egyetemi tanár ur ezen új 
® ásványvizeket sikerrel használja s a ©
V leghatékonyabb összetételit alkalikus Ú 
U sós források kőié sorolja. Kitűnő ha- W 
© tásunak tartja idillt gyomor- és ú1 
-i: májbajok egész sora ellen, de me- © 
® légén ajánlja ezen ásványtermékeket © 
© és a fürdő használatát gyomornedv W 
Ú elválasztás szabályozására, emész- új 
© tési folyamak élesztősére, köszvény, © 
© mindennemű hurut bántalmak ellen © 
© stb. Vasúti állomás Szinyér-Váralja. © 
U Az ásványvízre nézve megrendelés 
© Hausman Jakab bérlőnél Munkács 
;))' teendő, a fürdőre vonatkozólag az 
© Uradalmi intézőség (Gáborszállás, 
© up. Avas-felsőfaln) ad felvilágosítást. 

a Felsőtn&gyarorsiigl fő- és ogyedelárusltó: 

I HAZAI H

■

Gjjbel- s külföldi ásványvíz nngykertakedö S.-a.-Ujhelybee.

Hirdetések
• jutányosán felvétetnek e lap • 

kiadóhivatalában.


