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Felsó-Zemplén
TABSADALMI HETILAP.

MEOTELEW M 11T E E ET CSETTÖETÖKÖ ET.
SZERKESZTŐSÉG:

Hnv« a lap ezellanit részét illvtő minden 
közlemény intézendő -

Kossuth Lajos-utoxa 34. íztm.

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

Egye*  sr.áin ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el

Nyilt-ter aoronkint 40 fii.

II ADOHI V AT AL !
Hova az előfizetések, hirdetési éa uyilttéi 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvny°mdN»

Kilátások.
Kezdetét vette az általános munka. A 

föld keblét már fölszántotta az ekevas s a 
fekete barázdák közé már elvetette a kincs
termő magot a munkás kéz. Hosszú szá
razságban kiaszott nyár után gyönyörű ősz 
örvendezteti a gazdaember s vele együtt a 
munkáseinberek ezreit.

A vén asszonyok nyarának szelíd, ara
nyos derűje omlik el a természet fölött. 
Az ökörnyál fényes fonala úgy ringatózik 
a levegőben, mintha az újraéledt remény
ségek aranyszínű szála volna, amely oda
fűz bennünket a föld Ígéreteihez.

Szép, mosolygó, szelíd ősz ez. A hulló 
falevelek közt kacérkodva játszik bujósdit 
az enyhe napsugár, amely csókokat hint a 
békés álmokra, az emberi lélek csöndes ál
maira. Mennyi fenség nyilatkozik meg a 
természet haldoklásában. Ez a nagyszerű 
halál olyan, hogy újra élünk tőle, mintha 
nem is halál volna, csak eszmei színválto
zás; az erő nem hervad el, csak pihen, hogy 
aztán újra kitörjön s az élet sudarába szök
jön. A szunyadó erők ott forrnak a föld 
mélyében, amerre könnyű, aranyfoltos lep
let borítanak a lesárgult falevelek. Milyen 
megnyugtató érzés az, amit a természet 
erejének fenséges megnyilatkozása önt az 
emberi lélekbe. Sokat szenvedtünk, sok ke
servünk, csalódásunk volt, a nyár leper
zselte legszebb reménységeinket és leejtett

T A RC Z A.
A nyugalmas rév.

Irta: KÓBOR TAMÁS.
— Lapunk jogosított kiadása. —

Az operában, Faust első felvonása után, a 
folyosón összeütköztem Peval Gyulával. Tíz esz
tendeje nem láttam; ö se engem. Nagyon meg 
örültem a nem várt viszontlátásnak, miut mindig, 
valahányszor a véletlen összehoz emberekkel, ki
ket magam sohase keresnék fel.

Es érdeklődtem viselt dolgai iránt, amint hát 
illik is érdeklődni a jó barát iránt, a múlt és jö
vendő viszont nem látás közé eső tiz perc alatt.

— Nem voltál Pesten? — kérdeztem.
— Dehogy nem. Ki se mozdulok innen. A 

hivatal is ideköt, meg a családom is.
— Családod van ? Derék. Gyakran jössz az 

operába ?
— En ? Soha ! — szólt oly hangon, mintha 

apagyilkosság vádját hárítaná el magától. — Sza
bi djegyet kaptam, különben most sem volnék itt.

Erre a kijelentésre kezdett érdekelni Peval. 
Végignéztem rajta és egyszerre világosan láttam 
őt magam előtt, amilyen tiz esztendővel ezelőtt 
volt. Peval Gyula! Hogy igy megfeledkezhettem 
róla! A bank legelegánsabb hivatalnoka volt. Az 
inge fehérsége fájt a szemnek, ruházata válogatott 
finomsága lesújtotta a legönérzotesebb individuali
tást is.

S csodálatos, Peval Gyula most is az ő gyű 
rött ingében, a keféléstől zsíros fekete kabátjában, 
ráncos disznóbőr ciDŐiében és torzon borz szakái 

kézzel, kétségbeesett lélekkel álltunk kiégett 
földjeink előtt, amelyre nem hullt az áldás 
harmata, a mindenható élet szent vize. És 
ime a természet biztatóan szól hozzánk. 
Nem hagyott el, csak megpróbált bennün
ket, talán csak hogy erejét kimutassa, a 
melynek uj életet hirdető megnyilatkozása 
most, ősz idején, amikor lehervad a táj és 
lehull az erdő koronája, kivirágoztatja ösz- 
szes reménységeinket.

Szép, szép ez az ősz. A költői lélek 
megtalálja pendantját a tavaszban, amikor 
az élet föltámadásának ünnepét üli a föld, 
a végtelen és hatalmas természet . . . Vagy 
nem olyan egy szelíd, verőfényes, bágyadt 
sugáru őszi nap, mint egy mosolygó ta
vaszi alkony ? Egyforma ez is, az is. Csak 
az idők évszerü változását naptári mérték
kel mérő ember lát bennük külömbséget, 
mig a természet a maga csodás művésze
tével ugyanegy képét festi ennek is, annak is.

Békés csend, termékeny hangtalanság 
szelíd hangulata rezeg az őszi napfényes le
vegőben. Mig a természet ily jóakaratunak 
mutatja magát az emberekhez, addig az em
berek zűrzavaros harci zaj örvényeibe me
rülnek. Közéletünk berkei újra harcmezővé 
változtak. A nemzet fórumán rikoltoz a 
harci harsona és fegyvereiket köszörülik az 
ellenséges táborok.

Nagy bajunk az nekünk, hogy igy van. 
Egy hosszú, áldástalan harc sorvasztó tü-

Iával emlékeztet hajdani eleganciájára. Hogy is 
mondjam csak ? Az eleganciáját ellepte a patina, 
mintha tiz esztendővel ezelőtt megszűnt volna ru
hát váltani s utolsó toillettejét megfogta volna az 
érceknek ez a nemes rozsdája.

Önérzetes hivatkozása a szabadjegyre, úgy
szólván egész biográfiáját foglalja magában. Peval 
Gyula azelőtt gavallér volt, most a szabadjegygyel 
henceg. Ö a takarékosság parvenüje. Ez az em
ber nem változott meg, csak zálogba tette előbbi 
természetét, melynek most a zálogcéduláját hordja 
magánál.

Az operában ha Faustot adják, az ember 
válogathat a helyekben. Az én Peval barátom 
mellém telepedett s áradozó beszédességgel kezdte 
nekem ecsetelni az ö nagy takarékosságát. A bő
beszédűség, melylyel önmagát méltatta, mintha 
jubiláris beszédet mondana saját maga felől, tel
jesen visszaidézte az ö régi mivoltát. Ni, hisz ez 
az ember csöppet sem változott, csak a kabátja 
kopott meg. Ennok az embernek nem is volt soha 
becsapni való természete, hanem mindenkor olyan 
lelkületűt viselt, amilyen illett a kabátjához. Ami 
kor cilindert hordott, akkor gránátos termetűnek 
érezte magát. Amikor frakkot öltött, rugalmas volt 
a lépése és tele volt a tárcája, meg a szive. Es 
_  ejnye, hiszen Peval barátomnak regénye is volt 
a kabátjához — hogy erre csak a Faust második 
felvonása alatt gondoltam !

A regénye most ott táncol a balletkarban, 
kacér jókedvvel, ujjai közé fogva rokolyáját, Iá 
gyan hajló testtel s üdén, fiatalosan mosolyogva. 
Tömött szőke haja kiviláglik a keringő sokaságá
ból, úgy mint tiz esztendővel ezelőtt. Követem a 
látcsövemmel, most sem festi magát s tán legöre

zéből, melyben elhamvadtak az ország gaz
dasági erői, amelyben a közéleti erkölcs 
annyi bánfáimat szenvedett, amely a maga 
botrányaival annyi aggodalmas órát szer
zett a nemzetnek, alighogy megmenekül
tünk. A lefolyt küzdelmet szeretnők álom
nak tekinteni és ime torz-arcával gúnyosan 
nevet szemünkbe az uj valóság. Hát csak
ugyan harcmoraj kell a magyarnak, hogy 
viduljon élete? Oh, világért sem akarjuk 
lekicsinyelni, értékén alul becsülni azokat 
az eredményeket, miket nemzetéleti szem
pontokból az elmúlt harc hozott az ország
nak. Csakhogy kérdjük: azokkal az óriási 
anyagi és erkölcsi veszteségekkel szemben, 
amiket e harcban ez a sokat hányatott, sok 
megpróbáltatáson keresztül ment nemzet 
szenvedett, ellenértékek voltak-e azok ?

E helyütt mi nem politizálunk Nem 
is politika az, amit Írunk, hanem nagy tár
sadalmi életkérdés. A mi létünk, boldogu
lásunk szoros, szerves kapcsolatban van a 
közéleti organizmus működésével. Hiába, 
úgy van, hogy a legkisebb és legjelenték
telenebb politikus is nagyobb irányítója ez 
ország fejlődésének, mint a leghatalmasabb 
gyáros, aki milliónyi tőkéket forgat a nem
zet közvagyonából. Amaz, a kis politikus 
béklyót rakhat az anyagi haladás nagy kon
cepciójú és nagy feladatokkal birkózó mun
kásemberének kezére. A politikai harcok pe
dig megakasztják a termékeny gazdasági

gebbje lévén a tánckarnak, a legfiatalabbnak lát
szik. Ni, a Schaffer Gizi, a menyasszony, ahogy 
társai kajánul nevezték és tán most is nevezik. 
Egy dob utcai hordár leánya, hetedmagával laktak 
egy dohos udvari szobában, sötét szegénységben. 
Annak idején 10 forintot kapott havonként, ezzel 
fizette a házbért. A húga varrólány, az öcscse sze 
d< igy erek, a többi neveletlen iskolás gyerek, akik 
legfolebb most keresnek valamit. Krumpliból és 
kenyérből táplálkozott, de rózsák fakadtak arcain 
s formás elomló termetét mindig elegáus, finom 
ruha fogta körül. Az utcán járva, úri kisasszony 
volt, olyan mint a büszke vízi liliom, aki mocsár 
vizéből táplálja büszke fehér szirmait.

Hogy miből tellett az előkelő ruhára, azt 
nem tudom s nem tudja senki. De Schaffer Gizit 
társai gunyja emelte minden gyarló fölé. Becsülő 
tes, megközelíthetetlen leány volt. A színpadon 
táncolva, mosolygó elfogulatlansággal tűrte a feléje 
szsgzett látcsövek frivol tolakodását, de ha az ut
cán egy tolakodó tekintet fúródott kalapja alá, 
arcát elöntötte a vér.

Lopva néztem a szomszédomat. Peval Gyula 
arcáu az általános figyelmen kivül más hatás nem 
látszott. Ö a táncot látta, a lágy, halk keringőrit- 
must hallgatta, mely nem reszsziált siket lelkében. 
Sőt ezt a lelki siketséget is takarékossági érdemei 
közé sorolta, mert maga kezdett róla beszélni.

— Ez a Schafl'er Gizi most is olyan, mint volt.
— Csak a térde valamivel gömbölyűbb, mint 

menyasszony korában, — jegyeztem meg én.
Peval Gyula nem reagált erre, csak hely 

benhagyta.
— Csakugyan, a térde gömbölyűbb. Bo jól 

emlékszel rá !Iik Jenő készít minden a fogászati szakmaira vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Hégi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak

— Műterem: Nagymihály. Rákóczi-utosa. — ■ — ■ —



munkát, amely alapja, talpköve az erős, fej- 
lódésképes állaniéletnek.

Félre azzal a harccal! A magasabb, 
szélesebb perspektiváju és messze jövőbe 
néző bölcsesség vegyen erőt a politika harc
készségén. Az ellenséges táborok a maguk 
kiélesedett konfliktusuk tárgyi vonatkozá
saiban keressenek és találjanak érintkező 
pontokat. Talán még lehet békés közele
dést teremteni, hiszen lehetetlenség nincs 
a világon és jó példa rá az elmúlt harcz 
mámoros és fölemelő epilógusa, amikor a 
nemzeti érdek ellenálhatatlan ereje baráti 
kézbe forrasztotta a fegyveres kezeket.

A természet ma békét parancsol a 
maga nagy, szent és reményteljes békéjé
vel; fogadjuk meg szavát. x.

VEGYES HÍREK.
— A szolgabirói hivatalból, Fejér Ele 

mér szolgabiró szabadságáról visszaérkezvén át
vette az ügykörébe utalt ügyeket.

Mint értesülünk, a szolgabirói hivatal helyi 
ségei január hó elsejével az Andrássy Dénes ut 
cában lévő Anrt/os-féle uj házba fognak áthelyez 
telni. Az eddigi helyiség szűknek bizonyult és e 
miatt válik szükségessé az át költözködés.

— Anyakönyvi kinevezés. Pajor János 
nagymihályi segédjegyző a nagymihályi anya 
könyvi hivatal helyettes anyakönyvvezetőjévé ne 
veztetett ki.

— Uj orvon. Dr. Guttman Dipól orvostu
dor, aki a budapesti egyetemen kitüntetéssel ve 
gezte tanulmányait, január havában városunkban 
fog letelepedni.

— Eljegyzés. Dr. Ligeti Albert a honion 
nai közkórház orvosa eljegyezte Fuchs Stefikét, 
Fucba Gyula terménykereskedő leányát Kassán.

— Telefon Őrmező én Ta várná között. 
özv. Gróf Széchenyiné őrmezői uradalma Őrmező 
és Tavam a között távbeszélőt létesít, melynek elő 
munkálatai már folyamatban vannak. E telefon 
lesz a vármegyében az egyedüli, mely ily hosszú 
útvonalat köt össze.

— Uj iskola. A ben ttöi népiskola épülete 
immár kész ; csupán a belső munkálatok vannak 
meg hátra, melyeket a hét folyamán elkészítenek. 
Az uj iskola a jövő évben fog megnyílni s a ma 
gyarosodás terjedésének egy hathatós tényezője lesz.

Majd megint kezdett hencegni.
— Igazában, én semmi szükségéi nem ér

zem a színházi szórakozásnak. Ha most elhívná 
nak innen, minden sajnálkozás nélkül hagynám itt 
az előadást. Hifid el, a boldogsághoz csak meg 
elégedés kell ás egy nyugalmas rév, a családi élet. 
En csak a családi életnek élek, legnagyobb örö 
mem. ha hazamegyek feleségein és gyermekeim 
közé. A nőm köt, varr, én pedig a gyerkekkel 
foglalkozom, vagy újságot olvasok. Oh, a családi 
élet mindent pótol.

— Akkor neked igen jó feleséged lehet.
— Nincs párja, hidd el, hogy nincs párja. 

Szegény leány volt, szerelemből vettem el. De egy 
milliót ér. Takarékos és igénytelen, a ruháit maga 
varrja s nem is kell neki több, legfölebb kettő 
egy esztendőben. S úgy tudja rendben tartani a 
házat, hogy a fizetésem egyharmada megmarad. 
O tanított engem a valódi hasznos életre. Ha rá 
gondolok, hogy mire jutottam volna Schiiffer Gi
zivel, akkor szinte szégyellem magamat.

S ezzel folyt a hencegés az ő nyárspolgári 
voltával úgy, ahogy hajdanában hencegett ideális 
taságával. A hivatalban, meg onnan elmenet Peval 
barátom egyébről sem beszélt, mint az ö viszo 
nyáról Schiiffer Gizivel. Hogy miből állt ez a nagy 
szerelem, azt ma sem tudom. De tény, hogy min 
dennap megvárta öt a próbánál és haza kisérte. A 
szép leány hallgatagon ment mellette. Hogy sze 
rétté e az elegáns fiút; Miért ne? Szerette szere 
lem nélkül; miül a szegény leányok azt az cm 
bért, aki feleségül akarja venni. Am Peval bará 
lom nem tudott eleget beszélni róla, hogyan sze 
réti őt viszont. S mindenképen tudott szerelmének

— Orosz katonaszökevények. Affiava 
Félix és Gladiazewtzky Boleszlav orosz lengyel 
tiszthelyettesek a keletázsiai harctérre hivattak be, 
azonban még a behivási parancs elölt megszöktek. 
Környékünkön bujdostak a szerencsétlen szőkévé 
nyék, kiket Lovász István terebesi őrparancsnok 
m. hó 31 én elfogott. A két tiszthelyettesnek csak 
az az egyedüli kérelmük, hogy az oroszokuak ne 
adják ki őket, mert ez esetben biztos halál vár 
reájuk.

— Vlrághullán. Miiller Mór sörgyáros és 
nejét súlyos csapás érte ma ; hét éves kis leány 
kájuk pár napi betegeskedés után meghalt. Általá
nos a részvét, melylyel a gyászba borult szülök 
iránt viseltetnek.

— Az építés utóbbi időben városunkban 
egyre terjed, szakember azonban egy sincs s drága 
pénzért sem lehel valamirevaló terv vagy költség
vetéshez jutni. Ez mindenesetre sok helyen hát 
ráitatta az építést, sőt gyakran a közönség káro 
sodásával járt. Úgy értesülünk azonban, hogy Pin
tér János okleveles építőmester legközelebb váró 
sunkban letelepszik s a bajon némikép segítve lesz.

— Cigányok garázdálkodása. Isztáncs 
községben mull hó 28 án hét vándorcigány téri be 
Ferencz János lakásába és mialatt hárman a gaz
dával valami ürügyet keresve összevesztek, a töb 
biek felhasználva az alkalmat, beosontak Ferencz 
kamrájába és onnét az összes ruhanemüeket el
vitték Útközben szántuk a hozzájuk csatlakozói
tokkal 20—25 főre szaporodott, s a korcsma felé 
tartottak. Olt egy müverekedést rendeztek. A 
korcsmáros mialatt italait őrizte, megfeledkezett 
arról, hogy egy másik szobájában tartja pénzét s 
a cigányok e lakhelyiségbe behatolva 315 korona 
készpénzt loptak el és megugrottak. A terebesi 
csendőrség csupán Kerely Borbála sámogyi illető 
ségii cigányasszonyt fogta el, a többiek pedig el 
menekültek.

— Halálozás, Landesman Mayer bérkocsi 
tulajdonos ma 73 éves korában meghalt. Landes 
mán 50 év óta foglalkozott a bérkocsi iparral, is 
merte az egész vármegye közönségét, de viszont 
őt is ismerték. Pontos ember volt és utasait min 
dig kellően szolgálta ki. Nyugodjék békében.

— Ismét lőlopánok. Abaráu október hó 
31-én éjjel 10—11 óra között Ilág ki János gazda 
istállójából két lovat vittek el. Immár hatodik ló 
lopás rövid idő óta, melyet az alvidéken elkövet
nek A csendőrség bár minden alkalommal éré 
lyesen nyomozott, nem bírta kideríteni a tettese 
két s úgy látszik, most is hiába fáradozik azon. 
Bizony szomorú dolog, hogy ily esetek egymás 
után megtörténhetnek.

valami ideális tiszta színezetet adni. Segítségére 
volt ebben, hogy szülei mit sem akartak tudni 
arról, hogy egy ballerinát vegyen el ; ő pedig kész 
volt szülei akaratával is szembe szállani. Minden 
szaván látszott, hogy kéjeleg az önzetlen szerelem 
gondolatában, imponált önmagának elfogulatlansá 
gával. melylyel szerelmese állásán tulteszi magát 
és nem riasztja öt vissza a hordár após s a varró- 
leánv sógornő sem.

Majd egy utolsó kísérletet tett, hogy szüleit 
megbékélje : rábírta Schiiffer Gizit, hogy hagyja 
ott a hallétét. Isten tudja, milyen nehezére eshe 
tett a leánynak az az áldozat s miből fizette ezen 
túl három esztendőn keresztül a házbért. De meg
tette és finom arcán ezalatt is játszott a finom ino 
soly és megjelenése ezentúl is elegáns volt. Nos 
és aztán egyszerre csak megszakadt közöttük min 
den viszony. Peval Gyula megbékült a szüleivel, 
elvette szerelemből azt a lányt, akit szülei az ö 
számára választottak. Schiiffer Gizi pedig moso
lyogva ment vissza a színházhoz, ahol továbbra 
is a menyasszonynak csúfolták.

Nem tudom miért, de ez a leány, akinek szi
vén rút megcsalatása nem ejtett sebet, aki békén 
s mosolyogva állította helyre életében a statusquo l, 
megmaradván változatlanul annak, szegénynek, 
becsületesnek és elegánsnak : tisztelettel töltött el. 
Annál szánalmasabbnak láttam azt az ellomposo- 
dott embert, aki most is henceg, érzeleg, kacér
kodik önmagával és komédiázik másoknak. Sze 
retteni volna szabadulni tőle, de mint annak ide
jén regényével, úgy tolakodott most a valóságával. 
Minden áron illusztrálni akarta az ő szóval festett 
idilljél: meg akarta mulatni az ö csudálatos fele

— Anyakönyvi statisztika, A nagymi 
hályi ni. kir. állami anylkönyvben az elmúlt ok
tóber havában 18 halálozási, 26 születési és 4 há
zassági eset lett bejelentve.

— A József föherczeg Szanatórium 
Egyesület sorsjátékát az országszerte megalakult 
hölgy bizottságik rendkívül népszerűvé teszik. De 
meg is érdemli ez a derék egyesület a közönség 
támogatását, mert eltekintve alt d, hogy a szegény- 
sorsú tüdőbetegek megmentése érdekében mükö 
dik, a sorsjáték nyereménytárgyai is olyanok, a 
melyeknek nyerési esélyei reményében érdemes 
sorsjegyeket vásárolni. Az első nyeremény egy 
22000 koronát érő rendkívül modern foglalatú ék
szer kollekció; a második egy 500 kötetet tartal
mazó pompás könyvtár, amelynek szekrényét mü 
vész rajza után egyik udvari szállítónk készítette ; 
a harmadik főnyeremény öl különböző fegyvert 
tartalmazó vadászállvány, teljes felszereléssel. E 
három főnyereményt, amely valóságos látványos
ságszámba megy, a közel napokban kiállítják köz
szemlére a királyi bérpalotában lévő irodahelyi 
ségben, ahol bárki állal megtekinthető lesz. Ezen 
kiviil még 725 kisebb-nagyobb nyereinénytárgya 
van a sorsjátéknak.

— Az élelmi csikkek drágulásához. 
Majdnem minden élelmi czikk árának emelkedése 
arra kényszeríti háziasszonyainkat, hogy újabb 
megtakarításokról gondoskodjunk. Ez alkalomból 
arra emlékeztetünk, amire gyakrabban utaltunk, 
hogy a Kathreiner féle Kneipp maláta kávé hasz
nálatával nagy megtakarítás érhető el. Sok eset
ben a babkávé teljesen nélkülözhető, s igy nem 
egy többlet kiadásért kárpótlást nyerhetünk. Elő 
Ítélettől mentes háziasszonyok különben is már 
régen „tiszta- Kathreiner kávét adnak az asztalra 
s amint a tapasztalai bizonyítja, aki egyszer már 
megszokta, nem akarja többé nélkülözni. Erőseu 
elkészítve a Kathreiner féle Kneipp maláta kávé 
izében igen kellemes s különösen gyermekeknek 
tápdus és vérképző. Mindezeket az előnyöket tér 
mészetesen csak a valódi Kathreiner kávé nyújtja. 
Hangsúlyozzuk ezért a bevásárlásnál a Kathreiner 
nevet és kérjük az eredeti csomagokat Kneipp 
páler arcképével és ne fogadjunk el nyitva mér
legelt egyszerűen pörkölt term ékeket vagy más 
képen csomagolt hitvány utánzatokat.

— Haladunk a korral. Alig néhány 
éve, hogy megindult az egész országban a mozga 
lom, minden ház végeihez, elejéhez és kertjében 
lugasszőlőket ültetni, már is oly óriási tért hódi 
tott magának ezen eszme, hogy nincs oly rész ha 
zánkban, hol tömegesen fel ne karolnák. Hát ez 
nem is csoda, mert nézzük meg Fehértemplom

ségét és a nyugalom révét, ahogy otthonát nevezte. 
Másnap értem jött s elvitt a lakására.
Egy zöldfa utcai régi ház második emeletére 

vezetett. Meghúzta a zsiuóros csöngetyü rézkörté 
jét; egy piszkos cselédleány nyitotta ki az ajtót. 
Az előszobában olcsó, festő, megfoltozott pokrócz 
volt felteritve. Letettük kabátjainkat, kalapunkat 
s benyitottunk. Barna jutte függönyök tűntek a 
szemembe legelőbb, majd egy puszta fal, melyen 
apró tükör lógott. A padló fehérre volt sikálva, a 
ripsz székek a kopott abroszszal lebontott asztal 
körül kínos geometriai pontossággoi voltak felál 
litva. Minden egyes bu'ordarab korhadt volt a 
használtságtól ős szinte kiáltott róla a tisztaság. 
Bántó, rideg, lelketlen tisztaság, melytől megfagy 
minden érzés. Peval le akart ültetni, de a világért 
sem mertem a geometriai félkört megronlani, fél 
tem, hogy az asszony valahonnau előront és ősz 
szeszid.

Az asszony különben nem jelentkezett, künn 
volt a konyhában.

Peval barátom ragyogó arczczal a bámulat 
hangján magyarázta, hogy a felesége igen barát 
ságos vendégei irányában, de amig a dolgát el 
nem végezte, az istennek sem mutatkozik. Köz
ben megmutatta egyik gyerekét. Egy bamba, hi
hetetlenül csöndes ötéves fiút, aki lekuporodott a 
földre s apró öklét a szájába tömte.

Végre nyílt az ajtó s megjelent az asszony.
A hideg futott végig a hátamon. Könyörte- 

lenü' összeszoritott ajakkal kívánt jónapot s szeme 
pillantása egyszerre átterjedt az egész szobára. 
Eszre is vett valamit, mert szó nélkül kiment, egy 
törlőrongygyal tért vissza s megtörülte az ablak 



városit, ahol alig van ház, melyet óriási törzsű 
lugasszölő ne ékesítene, mely bőven ellátja az 
egész családot az érés kezdetétől egész tél folya
mán finom csemegeszőlőkkel, minden évben terein 
a legcsekélyebb gondozás nélkül. Ezért igen me
legen ajánljuk mai számunk hirdetési rovatában, 
ábrán is bemutatott „Szőlölugatt ültettünk*  című 
hirdetésünket olvasóink b, figyelmébe. — Színes 
fénynyomalu árjegyzékek mindenkinek, ki címét 
tudatja, ingyen és bérmentve küldetnek.

— Erzsébet királyné tortjegyek havi 
részletfizetésre kaphatók lapunk kiadóhivatalában. 
Húzás már f. é. doczomber 1 én.

— JlátyAn Diák. Ha van vig és elmés 
újság, am< ly olvasóinak kellemes és derült órákat 
szerez, ugy ez a lap kétségen kívül a „Mátyás 
Diáku, amelyről köztudomású, hogy Magyarország 
nak nemcsak legnagyobb szabású, de legjobb éle 
lapja. A Mátyás Diák most tizennyolcadik évfo 
lyatnába lép, hogy tovább is elismerések között, 
diadallal fussa útját, nagy örömére a mulatni sze 
rető magyar közönségnek. A Mátyás Diák minden 
egyes számában 35—40 karrikatura, adoma illuszt 
ráció és művészi rajz jelenik meg. A „Mátyás 
Diák- Murai Károly szerkesztésében, kiváló hu- 
moi isták közreműködésével a Wodianer F. és Fiai 
cég kiadásában jelenik meg. Előfizetési ára ne
gyedévre 3, félévre 6, egész évre 12 korona. A 
Mátyás Diák kiadóhivatala (Budapest IV. Sarkan- 
tyus utca 3.) bárkinek is készséggel küld mutat 
ványszáinot.

— Herczeg Ferenc*  Album lesz a Gajdri 
Ödön szerkesztésével megjelenő „Az Újság u füg 
getlen politikai napilap legközelebbi húsvéti aján 
dóka Karácsonyra pedig gyönyörű naptárral ked 
veskedik minden előfizetőjének — kivétel nélkül. 
„Az Újság-, melynek állandó fömunkatársai: Her- 
czag Ferenc. Kenedi Géza, Kóbor Tamás, Kozma 
Andor, Mikszáth Kálmán, nemcsak értékes aján 
dákokkal lepi meg az előfizetőit, hamm kitűnő 
lapot is ad, mely értesültség, hírszolgálat és bő 
tartalom dolgában a legfokozottabb igényeket is 
kielégíti. Ennek tudható be Az Újság nak párat 
lanul gyors elterjedése és közkedveltsége az egész 
országban. „Az Újság- előfizetési ára egy hóra 2 
kor. 40 fillér, negyedévre 7 korona. Megrendelő 
cim: Az Újság kiadóhivatala, Budapest VII. Ke
repesi ut 54 szám.

FsImIőm szerkesztő : Dr. Kállai József.

* Olvasóinkhoz. Tisztelettel felkérjük la
punk mindazon olvasóit, kik még az előfizetést 
meg nem újították, avagy hátralékaikat ki nem 
egyenlítették, hogy ugy az előfizetés megújítását 
mint a hátralékos előfizetést kiegyenlíteni szíves
kedjenek. A „Felnő Zemplén" kiadóhivatala.

fáját. Ez az asszony folyton a porra vadászik, 
mániákus tisztasági dühben szeuved.

Amellett ő maga hihetetlenül lompos s pisz
kos, elhízott alakján csak ugy lógtak a ruhadara
bok s ahogy száját kinyitotta, a tisztáikul fogak 
sárgán-Ieketén villoglak ki belőle. Keze föl volt 
törve a sok sikálástól, a haja pedig kócos. Be
széde lusta és kimért, még a szavakkal is taka
rékoskodik. Amit mond, a házra és pénzre vo
natkozik.

l’eval barátom pedig az ablakban egy székre 
ülve, diadalmas tekintettel nézett rám.

Mikor az asszony szó nélkül távozott, meg 
szólalt:

— Ez az én nyugalmas révem, ilyen az én 
boldogságom. A feleségem szeret, ahogy asszony 
csak szerethet. Aztán ugyebár nem is látszik meg 
a takarékosság, mely a háztartásban uralkodik ?

Némán bólintottam igent és sietve ajánlottam 
magamat. Emlékembe idéztem az üde, az illatos, 
szép és elegáns ballerina képét és beleképzeltem 
abba a lakásba.

Milyen egészen más színezete volna.
S elgondoltam, hogy az én Peval barátom 

akkor a régi dandy volna, aki mindennap a bor 
bolynál fésülteti magát, Becsben mosat és aligha 
volna szegényebb, mint most, mert hiszen Gizi 
tud elegáns lenni az ő becsületes szegénységében is.

Aztán átláttam, hogy az az üde teremtés 
csakugyan nem lehetett ez embernek a felesége, 
mert a férfi nem azt a lányt veszi el, akit szeret, 
hanem azt, akit érdemel.

Hirdetmény.
A Nagymihályi Önsegélyző-Egyesület 

mint Szövetkezet, miután a s.-a.-ujhelyi kir. 
Törvényszék 13910 1904. K. sz. alatt kelt
végzésével a felszámolást illetve »Nagymi- 
hályi Gazdasági Bank Részvénytársasága cég 
alatt részvény társasággá leendő átalakítását 
jóváhagyta, közhírré teszi, hogy a kinek vele 
szemben követelése volna, azt ezen hirdet
mény harmadszori megjelenésétől számított 
6 (hat) hónapon belül érvényesítse; egyéb
ként a netaláni követelésekért az alakulandó 
»Nagymihályi Gazdasági Bank Részvény
társasága a teljes szavatosságot elvállalja.

Nagymihály, 1904. november hó i-én.

Az igazgatóság.

Özv. Mandl Lipótné szül. Moskovitz Lotti, 
a maga, valamint alulírott családtagok névé 
ben fájdalommal jelenti, hogy szeretett férje 

MANDL SIMON ur, 
volt axacaurl lakoa.

okt. hó 25-én. 78 éves korában, hosszas szón 
védés, 58 évi boldog házasság után jobb léire 
szenderillt.

A boldogult hült totemeit okt. hó 26-án a 
németvölgyi (Budán) izraelita temetőben he 
lyczték örök nyugalomra.
Mandl Lipót mint tia. Friedman Ignáczne sz. 
Mandl Jetti, özv. Marék Nandorne sz Mandl 
Róza, mint leánvai ; Friedman Ignácz mim 
veje. Mandl Lipótné szül. Friedman Ernesz- 
tine mim menye ; özv. dr Winkler Sámuelné 
szül. Friedman Malvin, Brand Gyulane szül. 
Friedman Antónia, Friedman György, dr. Fried 
Mérné szül. Mandl Regina. Marék József mim 
unokák; Winkler Pál, Fried Klári, Fried Laci, 

Brand Lenke mint dédunokák.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a ni. t. hölgy

közönséget, hogy varrodámat ideiglenesen 
a Rákóczi-utcán levő volt posta épületben 
rendeztem be és kérem igen tisztelt párt
fogóimat, hogy az irányomban eddig tanú
sított jóindulatukkal ezen helyiségben is fel
keresni szíveskedjenek.

Január hó i-étől kezdve varrodámat a 
Marmorstein-féle házba helyezem át.

Tisztelettel
Josefovits Boris

női szabónó.

512. V.«.
i«M. Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. éri LX. t.-cz. 
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagy
mihályi kir. járásbíróság 1902. évi V. 136,2. sz. végzése kö
vetkeztében Dr. Kállai József ügyvéd által képviselt Sehreiber 
Jónás javára Dr. Novák József ellen 366 kor. 38 f. és jár. 
erejéig 1902. évi szeptember 5-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján felülfoglalt és "990 koronára becsült kö
vetkező ingóságok u. ni. bútorok, tehén, lovak, borjuk, ser
tés stb. nyilvános árverésen ela<latnak.

Mely á verésnek a n.-mihályi kir. jbiróság 1904. V. 
13/5. -számú végzése folytán 366 kor. 28 fillér tőke követelés 
ennek 1902. jun. 21-tól járó 5Q/0 kamatai, ’/,•/, váltódij és 
eddig összesen 122 kor. 60 fillérben biróilng már megálla
pitott költségek erejéig A.-Körtvélyesen dr. Novák József la- 
kásán leendő eszközlésére 1904 november 10-én d. •. 
10 órája határidőül kitttzetik s altos a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok 1881. 
évi LX. t.-cz*  107. és 108. §-a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsár n alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna 
jelen árveré.t az 1881. évi LX. t.-c. 120. értelmében ezen 
javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihályon 1904. évi okt. 19-ik napján.

Pellett Jóxtteí, 
kir. bírósági végrehajtó

2186 — 1904. tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatoság közhírré teszi, hogy a magyar államkincs
tár (képv. Somogyi Bertalan v megyei tiszti ügyész) 
végrehajtatónak Novák Jáuos és társai végrehajtást 
szenvedők elleni 40 kor. SO fillér adóhátraléki tőke 
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a n.- 
mihályi kir. jbiróság területén lévő s a nagymihá
lyi 86. számú tjkvben A. I 132. hrsz. alatt ielvett 
s B. lő 18. ssz. alatt Novák János, Dattkó Anna, 
Kovács Erzsébet, özv. Kovács Andrásáé most térj. 
Novák Jánosné szül. Iloszpodár Erzsébet végrehaj
tást szenvedők nevén álló taksa köteles belingat- 
latira az árverést 2120 kor. ezennel megállapitott 
kikiáltá.-i árban t-lreud<-lte és hogy a fennebb meg 
jelölt ingatlan 1904. évi november hó 14-ik 
napján délelőtti 9 órakor a nagymihályi kir. 
járásbíróság telekkönyvi irodájában megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapitott kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lan becsárának 10% át vagyis 212 koronát kész
pénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. Jj-ban jelzett 
árfolyammal számított s az 1881. évi november 
hó 1 én 3333. szám alatt kelt igazságügyministeri 
rendelet 8.§ ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. c. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság 
nál előleges elhelyezésűről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihályban, 1904. évi augusztus hó 27 én.

Oarbinnzky, kir. aljbiró.

524. V. mz.

utót. Árverési hirdetmény.
Alulírott birÓMÁgi végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagyiui- 
hályi kir. járásbíróságnak 1904. évi Sp. 33!|3. számú vég 
z.se következtében Dr. Eperjesy Lajos ügyvéd álul képvi
selt Miiller Salamon javára Zapotoczky Péter és neje ellen 
800 korona a jár. erejéig 1904. évi julius hó 6-án foganato
sított biztosítási végrehajtás utján le és felűlfoglalt és 1359 
koronára becsűit következő ingóságok, u. m. bútorok, tehe
nek. borjú, kocsi stb. nyilvános árvetésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 1904. 
évi V. 208/6. sz végz.-se folytán 80o korona tőkekövetelés, 
ennek 1904. február 13. napjától járó 5 százalék kamatai, 
*/s% ’áltódij éa eddig összesen 135 kor. 80 fill.-ben bírói lag 
már megállapitott költségek erejéig N át a falván Zapntoczky 
Péter lakásán leendő >z.lé'«*re  1904. évi novAmh^y 
15. napjának d e. 9 OraJa határidőül kitiizelik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az. érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
§-a értelmében készpénafiaetée mellett, a legtöbbet ígérőnek 
bee.-áronalul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 18H1. évi LX. t.-cz. 120. $-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Nagymihály. 1904. október 26. napján.

Pellet Jótttf 
kir. bírósági végrehajtó.

SZÖLÖLUGAST 
ültessünk minden ház mellé és kertjeinkben föld 

_______ -•-= ée homoktalajon. --
Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas, 

(bár mind kúszó természetű) mert nagyobbrésze 
ha megnő is. termést nem hoz, ezért sokan nem 
értek el eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas 
fajokat ültettek, azok bőven ellátják házukat az 
egész szőlőérés idején a legkitűnőbb muskatály és 
más édes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem és 
nincsen oly ház, melynek fala mellett a legcseké
lyebb gondozással felnevelhető nem volna, ezen 
kívül más épületeknek. kerteknek, kerítéseknek 
stb. a legremekebb dísze, anélkül, hogy legkeve 
sebb helyet is elfoglalna az egyébre használható 
részekből. Ez a legháládatosabh gyümölcs, mert 
minden évben terem.

A fajok ismertetésére venatkozó, színes fény 
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg, aki címét egy levelezőlapon tudatja.

Ősim!
Érmelléki első szölöoltványtelep Magy-Kágya up. SiőkelyMd.

I. reni’i beregszászi 

csemege szőllö 
kilója 72 fillérért kapható 

HAUPT H.-n4!
= Hagymihily .......... =

Kossuth Lajos utca és Deák tér sarok.
Postai megrendelések és szállítások pontosan 

eszközöltetnek.
Naponta friss szállítás.



GOLDBERGER JAKAB
NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos utcza 42 szám.
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel ér

tesíteni, hogy helyben a JaJwy-féle házban egy a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő kizárólagos 

kézimunka-üzletet 
nyitok. — Dús választékot tartok mindennemű kézimunka kel
mékből, Úgy szintén elónyomtatott. kezdett és teljesen kész kézi
munkákból és az azokhoz szükséges hozzávalókból a legolcsóbb 
árak mellett Harisnyakötes és fejelés jutányosán eszközöltetik.

A n. é. vevőközönség szives pártfogását kéri 
teljes tisztelettel: GOLDBERGER JAKAB 

IV As üzlet november hó 10-én nyílik meg

Korszakalkotó találmány!!
Gyárakban, ipartelepeken, üzletekben, mii 
helyekben, kórházakban és minden bázlar 

fásban nélkülözhetetlen a

„MINIMAX
(L>r. Schlezinger Stuart rendszer)

az egy.tleu tüsoltó-készülék. amely min 
den tüzveszedelmet keletkezése

p, rezében eredményesen eloltani képes

M jRra darabonként 50 korona. M
Megrendeléseket eszközöl a .Minimax' 

készülék építő társaság képviselője
WIDDER HERMÁN

Budapest VI. Andrássy-ut 27.

•••••••••••••••••••••SS  

világhírűi 

festéaxeti müintézet *
-BUDAPEST. VII. Rottenbiller-utca 46.S

••••••••••••••••••••••••••••••••••••  • •

a REKORD*  festészeti müintézet a kiválóan 
sikerült életnagyságu arcképeiről, melyeket elis
mert művészek által készíttet, .«zamm» (kir. küz- 
jegyaő által hitelesített elismer’ levél a világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek árai
Olaj , aquarell es pastell festésben 9fl K 
fénykép után 48-63 cm. nagyságban ára
Legfinomabb kivitelű Brom . Platin- és E 1/ 
krétarajz ára

Részletes árjegyzék bermentve.
Egy életnagyságu festményt készítünk mindenki
nek teljesen ingyen, ha részünkre 3 rende
lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi.

I „REKORD"

Gazdák figyelmébe'

Manhattan nélkül. Manhattan porral.

Aki sertéseit gyorsabban akarja felhizlalni, 
aki teheneitől és kecskéitől több és jobb- 
minőségű tőjét akar, aki erős igavonó bar 
inukat és tüzes lovakat akar, egyszóval aki 
jövedelmezőbb állattenyésztést akar, az 

használjon

MANHATTAN 
tápport. Használatának költsége igen csekély 
és dusan megtérül. 100 klg. ,'»0 kor. 5o klg. 
20 kor. /''yy 5 kilót próbakilldeményt 5 ka 
rónáért küldünk postán és bérmentve utánvét 
tel, hogy a legkisebb gazda is meg győződhes
sen a Manhattan por bámulatos hatásáról. 

Központi főraktár: Manhattan Electrophor 
Vallalat. Budapest Vili. Aggteleki-utcza 15.

„Kulcs-

Schicht-s.zappan
VÉDJEGYEK: 

vagy 

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

r

i

B

Minden kártékony vegyílléktől teljesen ment. 1

Mindenütt kapható! f
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab ? 
szappan a »SCH1CHT« névvel és fenti védjegyek egyikével , 

legyen ellátva. g

Magyar Irirál^i álla,rrx-va.sxxta,lc téli menetrendje.
— Érvényes 15104. október hó 1-étől. —

M.-Laborcz Nagymihály Leg.-hlihály Kassa S.-a ,-Ujhely Miskolc Budapest 
k. p. u.

indul érkezik indul érkezik érkezik érk.
indul érkezik érkezik

Kassára gv. v. | zz. v. gy. v ZZ. V. ay »■ SZ. V.

3..0 ° ♦ 5”. 5“ 6“ 801 10’5 7‘” 7” | 121» 9« •J56 1 30 8”

1235 211 2i“ 3* ’ - — 350 3“ — 5‘* — 9“

3* ’ 5” 5“ 7’°. 10«. 813 0 ♦
- | 910.

— 12M 6“

érkezik

Budapest 
k. p u. Miskolc

érkezik

S.-a.-Ujhely

érkezik

12“

7M.

Jegyzet. A *-gal  jelzett számok éjjeli időt jelentenek.

Lég.-Mihály Nagymihály

érkezik 
Kaszáról indul érkezik indul

6“ 7‘” 91’ 923

2-’ 2« 3” 3”

7«. 8‘% 9‘“. 9«.

M.-Laborcz

A hölgyvilág részére! 
hölgy saját maga, minden divat szerint, minden fáradság nélkül 

készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL-féle 

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

Minden t.

Védjegy.
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. X2X.-

Képviselők minden helységben kerestetnek.

Nyom. LHudenm&u B. könyvnyomdájául


