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Gyermekmenhelyek.
Nagymihály, 1904. nov. 10.

Azon számos szerencsétlenség, mely 
a felügyelet nélküli gyermekeket éri, ko
molyan gondolkodóba ejt bennünket. A szo
morú statisztikában, mely ezeknek elhalá
lozási okaival foglalkozik, a különféle bal
esetek magas numerussal szerepelnek. Fő
leg nyáron alig múlik el nap, mely e téren 
az elővigyázatlanság következményekép ne 
követelné a maga áldozatát.

És e szomorú csapás legfőkép a sze- 
génysorsu mezei munkásokat sújtja, kik 
már virradat előtt talpon vannak, hogy vé
rük verejtékével szerezzék meg mindenna
pijukat. A gógicsélő ártatlan gyermekeket 
ilyenkor puha párnáikon édesen szenderegve 
hagyják, a boldogság pírjával orcácskáikon, 
bizonyára az ég angyalaival játszadoznak 
álmukban. De ahogy az üdítő álmok vilá
gából a valóságba ringatóznak át s feléb
rednek, a felügyelet hiánya kész veszede
lemmé fajulhat. Az alig 5—6 éves csepp- 
ségre, ki az otthon maradottak közt a leg
idősebb, hárul az a szerep, hogy kisebb 
testvérkéit felöltöztesse s a reggelit fölme- 
legitse. íme, igy nyílik alkalom arra, hogy 
az ember szolgálatába hajtott tüzszikrák a 
kövér kacsokban, melyekbe még bábu való, 
hatalmas, perzselő lángtengerben törnek ki 
s elhamvasztják a mezőn nyugodtan dol
gozó és mitsem sejtő gazda megfeszített 
baromi munka árán szerzett házikóját. Még 
ezer szerencse, ha a szomszédok kimentik

T A RC Z A. 
Egy az ezer köztit.

A „Felső-Zemplén" számára irta : Aczél Dezső.
Amint Radnóthy Ilonkát, vagy mint a cse

lédhadtól és házmesterektől titu láltatta magát, ba 
lássi Balássy Elemérné Öméltóságát reggel kilenc 
kor szobaleánya felköltölte és átnyújtotta neki a 
disztingvált Ízlésre valló cliinai csészében illatos 
forró theáját, már selyemnyoszolyájánál állt ko 
mornája, lesve úrnője parancsait. Ezer szerencse, 
hogy férfiszein nem pislanthatott bo a hálószoba 
rejtelmes félhomályába, mert a valóban észbontó 
látvány elrabolta volna inég a legkopaszabb ko 
ponyának is a nyugalmát. Meg kell adnunk, hogy 
a ház úrnője valóban értette a módját, inikép kell 
bájainak fölényével kérkedni és női hiúságát lo 
gvezgetni más nő irigységének fölkeltése árán. 
Csodálatos és kifürkészhetetlen mély vagy, oh női 
lélek 1 Nem elégszel meg azzal, hogy rabul ejted 
a férfivilágot, hanem még saját nemed e ismeré- 
sére is pályázol. Galambsai vet oltott beléd a ter
mészet s mégis vadállati kéjjel tudod élvezni, ha 
elbűvölő szépséged miatt nőtársad pukkadozik a 
sárga irigységtől.

Ilonka egyike azon szépségeknek, kik első 
pillanatra lebilincselnek. Amint diszkrét nyoszo 
lyáján ül, szürcsölgetve theáját, ráér még arra is, 
hogy a hab sziliével vetekedő keblén kacér re- 
dökbe szedje csipkékkel dúsan megrakott lenge 
selyemingét s kéjesen élvezze a hódolatot, mi ki

a biztos halálra szánt apróságokat a láng- | 
csóva Molochjából.

Vagy ha ezen igen gyakran előforduló 
csapás egv és más esetben nem is gazda
gítja a gyermeki balesetek krónikáját, a sze
rencsétlenség más alakban lesz valósággá. 
Hányszor olvassuk például, hogy felügye
letet nélkülöző gyermekek előveszik a meg
töltött puskát s katonásdit játszva egymásra 
céloznak és e játéknak igen gyakran egy 
ártatlanság kiomló vére adja meg az árát.

Hogy a közelből merítsünk példát, rö
vid időközökben ime e balesetekről szá
molhatunk be. Laskon és Pazdicson a tűz 
martaléka lett egy-egy gyermek. Berettőn 
csorda gázolt el egy ártatlanságot és Pet- 
rócon egy erőszakos halállal múlt ki.

E következetesen meg-megújuló ese
tek ékes bizonyságot szolgáltatnak arról, 
hogy ezen egészségtelen viszonyokat bizo
nyos intézményekkel kell gyökeresen sza
nálnunk. Ne várjunk e tekintetben az állam 
segítő kezétől semmit, mert ennek mozgása 
a praktikus élet követelményeivel szemben 
vetekedik a csiga lassúságával, hanem szer
vezkedjenek külön-külön az egyes közsé
gek társadalmilag, gyermekmenhelyek meg
alapítása céljából.

E gyermekmenhelyeknek korántsem 
kell a kisded-óvodákkal azonos szerveze- 
tüeknek lenniök, melyek nagy anyagi ál
dozatokat igényelnek, hanem kizárólag a 
gyermekek felügyeletére alakult intézmé
nyeknek, melyek nem oktatással foglalkoz

jár a szépségének. Egy pillanat a komornára és 
már parányi lábán van cipőcskéjo s testén meggy
piros pongyolája, mely romekül domborítja ki bá
jainak plasztikáját.

Első útja a tükörhöz vezet, mely remeke a 
velencei inüiparnak. Balássyval együtt vásárolta 
a lagúnák városában. Ah, azok boldog romantikus 
idők voltak ! Sokáig sok sok illatos rózsaszínű le 
vélke ostromolta Ilonka szivét s a forró szerelmi 
vallomások oly hajlékonynyá tették, mint a viasz. 
A levélkék egyre sűrűbben jöttek a szomszéd kas 
télyból, a vallomások egyre forróbbak lettek és 
Ilonka szive egyre lázasabban dobogott s gyengült 
ellenálló ereje. Egy zimankós, fagyos téli éjszakán 
csukott hintó állt meg a taiiitó-lak olött, hol Ilonka 
az ablak mellett szivdobogva leste annak érkézé 
sét. Egy pillanat müve volt az ablakot kinyitni. 
Már ott állt a szerelmes lovag. Kéjes csókot lehelt 
a szép leány ajkára s gyöngéden átkarolta annak 
darázs -derekát, leemelte az ablakból s a hintóba 
segítette. Egy füttyenés — 8 a hintó vágtatva el 
robogott. Isten veletek, ti szép leányálmok. Artat 
lan bakfis ábrándok, Isten veletek ! A falu gyöngyo. 
a férfisziv dédelgetett ideálja búcsút mondott gyér 
raekkori boldogsága tanyájának s az ártatlan ga 
lamb már az ölyv karmai közt van.

Egy kéjutazás után a napsütötte, derült Itá
liában s egy nagyobb tengeri ut után visszatértek 
a honi földre, a grandiózus és bájos itju fővárosba 
s az Andrássy út egyik \illájában nagy un pom 
pávai és fényűzéssel rendezték be kis fészküket. 
Pedig akkor már komor, vésztjósló fellegek tor 

nak, hanem a fősulyt a játékra, a gyerme
kek testi-lelki felüditésére fektetik. Azt hisz- 
szük, minden helységben akad oly intelli
gens nő, ki sikeresen oldhatná meg e fel
adatot s kinek egyéb foglalkozása is lévén, 
aránylag csekély díjért elvállalná e szerepet.

Véleményünk szerint minden legeldu
gottabb faluban találkozik oly 50 gyermek, 
ki felügyeletre szorul. Minden szülő szíve
sen adna havonként 30 krajcárt, ha gyer
mekét, mig ő maga ügyes-bajos dolgaival 
foglalkozik, biztos kezekben tudná. 50 gyer
meket véve számításunk alapjául, havi 15 
frt. gyűlne össze s ezen összegért mellék
keresetkép egy jóravaló, intelligensebb asz- 
szony szívesen foglalkozna a gyermekek 
felügyeletével.

Ezen intézményt nem kellene föltét
lenül egész évre állandósítani, elég ha mű
ködése a nyári hónapokra szorítkozik, mig 
a mezei munka tart.

Az áldozat oly csekély s a testi és 
lelki haszon oly kecsegtető, hogy melegen 
ajánljuk ideánk megvalósítását. S ajánljuk 
főkép a papok, tanítók és jegyzők figyel
mébe, kik községük népének vezérei s kik 
szükebb hazájukban minden szépnek és jó
nak megpenditői és előmozdítói, s kik a 
reájuk bízott népnek gondolkodását irányít
ják. Ezen nemes ügy valóban megérdemli, 
hogy vállvetve fogjanak hozzá, hogy az 
ige testet öltsön. Tehát, munkára fel I

A. D.

nyosultak boldogságuk egén. Du Ilonka nem sej
tett semmit, semmit . . .

Amint a tükör előtt gyönyörködik dusau alá 
omló, Michelangello angyalaira emlékeztető szőke 
fürtéiben s komornájának int, hogy azokat rendbe 
hozza, a hü komorna zsebéből félig kihúz egy le 
velet s mintegy gondolkodni látszik, vájjon átadja e. 
Mintha csak sejtette volna lesújtó tartalmát. Ilonka 
észrevette zavarát.

— No, mi az, Frida, min tépelődik ? — veti 
oda nagyúri hanyagsággal.

— Semmi . . . semmi . . . méltóságos asz- 
szonyoin, — föléli hebegve.

De már késő. A levelet már vissza nem 
csúsztathatja. Ilonka ösztönszerüleg utána kap és 
lázas kíváncsiságtól hajtva olvassa el a cimet.

— Jesszusom ! Elemér írása ! Mit jelentben 
ez? Hiszen ilyenkor itthon szokott már lenni!

Rosszat kezd sejteni s szinte beleszédül egy 
mást kergető gondolatainak tömkelegébe. Izgatot
tan felszakitja s olvassa :

R Ilonkám!
Abban a pillanatban, mikor soraimat olva 

sód, már nem vagyunk egymásé. Egész világ van 
közöttünk s választ el bennünket. Nevezzél el gaz
embernek, mert elhagytalak, vagy mondj gyává 
nak, mert nincs olég lelkierőm, hogy kél kezem 
munkájával küzdjük érted: egyro megy. A lel 
kemre mondom, nem cselekedhettem máskép. Mig 
te fényben, gazdagságban úsztál, én az adósságok 
tengerében fuldokoltam. Ezen természetellenes vi

ik Jenő fogtechnikus készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Itégi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak.

1 Műterem: Nagymihály. Rákóoi-ntosa. 1
Lapank m»i asáma 4 oldalra terjed.



VEGYES HÍREK
— Tiszteletbeli járásorvos, A főispán 

dr. Róth Mihály inálcai körorvost tiszteletbeli já 
ráaorvosaá nevezte ki.

— fogyasztási adó bérletet Nagy 
mihály város elöljárósága a képviselőtestület tel 
hatalmazása alapján ujabbi egy évi időtartamra 
kibérelte a kincstártól. A bérösszeg, tekintettel 
arra, hogy Laborcszög (Sztrajnyán) község a bér 
létből kiesett, 10530 koronát tesz ki.

— 17 ipartelep városunkban, Grosz 
Ignácz a remetei vasgyár egy részét, nevezetesen 
az olvasztó kohókat városunkba helyezi át és a 
vasút melletti „Hegyes- földeken egy nagyobb 
szabású telepet létesít. Az uj vállalat nagyban fogja 
a város forgalmát emelni.

— A nagymihályi uj gőzmalom, me 
lyet Lasdtsmau Vilmos építtet, a tavasz folyamán 
fel lesz építve. A mellékhelyiségek már tető alatt 
állanak és már most nagyban hordják az anyagot 
a tavaszi építkezéshez.

— IIátvétel, Gottlieb József őrmezői ke 
reskedő megvette Özv. Mastsenyik Andrásné Kos
suth Rajos utcai házát, illetve ezen házból őt illető 
kétharmadrésznyi jutalékát.

— Váltőhamisitó gazda. Kocsis Mihály 
abarai ÍÖldmivos Szabó András abarai bíró nevére 
két rendbeli váltót hamisított és azok 400 korona 
értékét a inálcai szövetkezetnél és a nagymihályi 
kereskedelmi és hitelbanknál felvette. A hamisítás 
most sült ki. Kocsis azonban még idejekorán Ame
rikába szökött és igy az igazságszolgáltatás nem 
érheti őt utói.

— Tilt. (Állandó rovat.) Szinte szegy élj ük, 
hogy minden egyes számunkban tűzesetről kell 
beszámolnunk. Az elmúlt héten a Kossuth Lajos- 
utcai Gottlieb féle ház gyulladt ki. szerencsére 
azonban sikerült a házbelieknek a tüzet nyomban 
és még mielőtt lángot vethetett volna, eloltani. 
Éjjeli 10 óra volt, midőn a tűz keletkezett és ha 
azt el nem fojtják, ugy a Kossuth Lajos utca nagy 
része veszélyeztetve lett volna, a Csillag szálló is
mét nagy pusztulásnak nézett eléje.

Vasárnap dé után */ al órakor szintén a Kos 
suth Lajos utcán ütött ki a tűz; özv. Mastsenyik 
Andrásné háza gyulladt ki és csakhamar lángok 
bán állott, meggyulladt a szomszédos Brügler féle 
bérház is és, annak egy része el is pusztult. Ve 
szélyeztetve volt a dr. Kállai József háza is, sőt 
az egész Sulyovszky utca, annál is inkább, mert 
szél is keletkezett.

Tűzoltóink pár percre a tűz kiütése után tel 

szonynak föl kellett bomlania. Parancsolóan köve
telte ezt a becsület és tisztesség. Mert ne felejtsd 
el, viszonyunk nem volt paptól megáldott frigy s 
ez örökké mardosta lelkiismeretemet. Ez a gondo
lat nem hagyott nyugton nappal s megzavarta bol
dogságomat éjjel, mikor puha karjaid közi áten 
gedtem magam az illúziók mámorának. Hogy’ pe
dig törvényes hitvesemmé tegyelek: egyértelmű 
lett volna a koldusbotra való jutással, hisz jól tu 
dód, apáin kitagadással fenyegetett. Amig anyagi 
eroiu bírta, hűen kitartottam melletted, mint az 
árnyék a fény mtdlett, de a fenyegető Ínséggel 
nem mertem szvinbeszállani. Igaz, választhattam 
volna még egy utat: a halált. De mi hasznod lelt 
volna, ha e regényekben kedvelt lépést megteszem ? 
A józanság szavára kellett hallgatnom és ennek 
megfök-bbezhetetlen ítélete a föltétien szakítást 
mondta ki. Maradj a tisztesség utján .' Ez utolsó 
tanácsom és kérésem. Menj vissza szüléidhez és 
esdekelj bocsánatukért. A szülői sziv kegyes és 
engesztelékeny. S ha majd újból osztozkodnod kell 
családod szegénységében, vigasztaljon az a tudat, 
hogy a tisztességesen szerzett savanyu kenyér is 
édesebb az ellenkezőjénél. Légy róla meggyőződve, 
hogy soha, de soha el nem feledlek és ha leszáll 
az est, ágyamban álmatlanul fogok vergődni s ala 
kod élő szem rehány áskép fog lebegni előttem 
örökké. Az ég vezéreljem utaidon. — Elemér.4

Ilalálsápadtság ül Ilonka arcára, olvasva e 
sorokat, s félájullan a kanapéra dűl. A komorna 
átlát a helyzeten, hogy itt nincs szükség reá s tá 
vozik. Ilonka pedig azt sem tudja, mi történik 
vele. Szédül a feje, az egész világ forogni látszik 
körülötte s remeg az izgatottságtól Nem tudja gon 

jós felszerelésekkel kivonultak s halált megvető bá
torsággal igyekeztek a tüzet lokalizálni, ami di 
csérét ük re legyen mondva, sikerült is. Dr. Eper- 
jny Lajos főparancsnok és Horváth Sándor alpa- 
rancsnok személyesen intézték az oltási munkáin 
tokát és látni lehetett, hogy a tűzoltók között fe
gyelem uralkodik és azok mindegyike teljesíti kö 
telességét. Bendy Gusztáv, Novakovszky János, Mar 
kovits Géza és Kim a József tűntek ki különösen, 
akik emberfeletti munkát végezlek, a parancsno 
kok elöl állottak a tüzvonalban és tűzoltóink fel 
buzdulva a példán, követték őket. Az óriási tüzet 
úgyszólván sarokba szorították, minden oldalról kö 
riilzárták a t és egy órai munka után sikerült azt 
teljesen elfojtani. — Sajnálattal kell ezúttal meg 
emlitenünk. hogy polgáraink nagyrésze a tűz al 
kaiméval, nemcsak hogy segítségére lenne a ve 
szélyben forgóknak, de csoportosulásával még aka
dályozza a munkát ; kérve kell kérni, könyörögni, 
hogy drága pénzen munkást is kaphasson az em
ber, aki segítségére legyen. Pedig az oltás nem 
szégyen, e/t megmutatta Chudovszky dr.. ő volt 
az első, aki a dr. Kállai inár már égni kezdő ház 
tetejére felment és egv cseppet sem restéit kupát 
kupa után (elvinni és a tüzet oltani.

Bármennyire iparkodik tűzoltóságunk, száma 
csekély voltánál azonban utalva van a közönségre 
és joggal elvárhatja, hogy nehéz munkájában — 
ha elismerésre nem is — de legalább támogatásra 
találjon. A csendőrség és rendőrség teljes számban 
volt kivonulva és dicséretes buzgalommal iparko
dott a rend fenntartásán.

— Birtokvétel. A kisszeretvai gazdák örök- 
áron megvették a Polányi féle kisszeretvai birto
kot és azt egymás között fel fogják parcellázni.

— Országos vásár. Gálszécsen e hó 9-én 
tartották meg az őszi országos vásárt, melyre a 
szomszéd vármegyékből is sokan jöttek el. A vá
sár oly élénk volt, hogy már régóta nem emlé
keznek ilyenre. Sajátságos, hogy a takarmányhi- 
ány dacára az állatok ára elég drága volt.

— Vízbe fűlt lovak. Király János nagy- 
ráskai lakos e hó 5 én két hordóval szekéren a 
Laboréhoz ment vízért s hogy a hordókat köny- 
nyebben megtölthesse, a lovakkal egész a vízbe 
hajtott. Vesztére történt a dolog, mert a lovak 
hirtelen neki mentek a víznek és eközben egy 
mélységbe estek, ahonnét többé nem is jöttek ki. 
Király Jánosnak sikerült még ép bőrrel a veszély
ből menekülni.

— Esküvő, Dr. Davidovics Jenő sátoralja 
újhelyi orvos e hó 8 án vezette oltárhoz Markovics 
Flóra kisasszonyt, Markovics Miksa gercstlyi föld 
birtokos leányát.

dolatait rendbeszedni s szinte halottinereven fekszik.
A kakuk óra már delet üt. Lassan felnyitja 

kisirt szemeit és megnyomja a villanyos gombot. 
A belépő szobaleány bár elő volt már készítve a 
helyzetre, mégsem tudja türtőztetni magát és a 
mélységes szánalom piros rózsákat éget jóságos 
arcára.

— Nincs szükségem többet reálok, töri meg 
a csendet síró hangon Ilonka. Csomagoljatok, es
tére utazom. Akkor kifizetlek benneteket és me 
hettek, amerre jó szerencsétek vezet. Távozhatsz.

Azt sem tudja még szegényke, merre utaz 
zék, csak szeretne elrepülni messze messze, hol 
semmi, de semmi nem emlékeztetné az átélt bol
dog napokra s a most kiállott szenvedésekre.

Ahogy az éj ráborítja sötét leplét a földre s 
a nyitott ablakon beáramló liiis levegő érinti ar 
eát, lassanként magához tér és kezdi szövögetni 
terveit. Kinéz az ablakon s bámulja a sok célta 
latiul bolyongó nőt, kik iránt boldog napjaiban 
undorító szánalmat érzett. Hirtelen magnetikus 
áram vonul át testén, egy gondolat megrázkódtatja 
tagjain k minden porcikáját . . .

— De nem . . . nem! . . . Hátim megbo 
csátanak jóságos szüleim . . .

Gyöngyöző verejték ül homlokára, valami 
altató bágyadtságot érez, mikor belépnek cselédei. 
Amennyire |. hét, gondosan leplezni igyekszik lelke 
háborgását, mert oh, oly rosszul esik a tudat, hogy 
mások sajnálkoznak rajtunk.

Elintézi a számadásokat s másfél óra múlva 
már a robogó vonaton ül, mely viszi a kedves kis 
szülőfalujába. Már pirkadtai kezd, mire megérke

— Az oláhcigányok garázdálkodása. 
Hiába üldözik o vad karavánt, vakmerőségük ha 
tárt nem ismer, olyannyira veszedelmessé válnak, 
hogy éjjelenként már nem is tanácsos útnak in
dulni. Húszán, harmincán támadnak az utasokra 
és bajos körmeik közül menekülni. A mull héten 
Vaján környékén éjjeli 10 órakor a csicseri róm. 
kalh. lelkészt támadták meg. ékszereit és pénzét 
elvették, sőt még téli kabátját is lehúzták róla; a 
megrémült plébános halálra ijedten s egészen meg 
dermedve érkezett haza. Másnap jelentést lett az 
esetről a kaposi csendőrségnek és ennek folytán 
nyomozzák a totteseket.

— A vármegyei bál, mely f. hó 26 án 
fog megtartatni, az ez idei táncvigalmak között 
az első helyet fogja elfoglalni. A rendezőség a 
legnagyobb buzgalommal dolgozik az előkészüle 
teken s minden jel arra mutat, hogy ugy erkölcsi 
mint anyagi sikere lesz a bálnak. A vármegye 
előkelősége teljes számban fog részt venni és a 
szomszéd megyékből is sokan készülnek a bálra. 
A rendezőség elhatározta, hogy a mulatság alkal
mából szabad buffel is rendez. A meghívók most 
vannak sajtó alatt és legközelebb fognak szétkül
detni. Megemlítjük még, miszerint a megyeháza 
karzatára is kiadnak jegyeket, amelyekre Staut 
József főispáni titkár, a bál háznagyánál 5 koro 
nával lehel előjegyezni.

— A kassai ügyvédi kamara dr. Csap 
laky Lipót ügyvédet Sátoraljaújhely székhelylyel 
az ügyvédek lajstromába vette fel.

— Tánciskola. Tasnddy Gyula okleveles 
tánc és iileintanitó, a verseci s több temesinegyei 
zárda és magánintézet tánctanitója november hó 
14 én nyitja meg a Barnai szálloda tiszti teriné 
ben tánctanfolyamát.

— Vtylany színház. A Kossuth Lajos ut
cának az izraelita templom melletti oldalán a jövő 
héten egy külföldi vállalat villanyszinháza fog ér 
dekes mutatványokat előadni. A műsor legközelebb 
falragaszok utján lesz jelezve.

— ArarvaamarAa díjazás. A Zemplén 
vármegyei Gazdasági Egyesület a földtnivelcsiigyi 
miniszter támogatása és segélyezése mellett váró 
sunkban f. hó 26 án szarvasmarha díjazást rendez 
a kisgazdák tulajdonát képező elöhasu, 1 éves s 
2 éves üszők után, mind a három osztályban 10 
10 jutalomdijjal. Díjazva csakis kisgazdák saját 
nevelésű marhái lesznek, mig a birtokosoké ok 
levéllel tüntetletnek ki. A díjazást a biráló bizott
ság a helyszínén fogja saját belátása szerint esz 
közölni.

— Szomorú statisztika. A m. kir. bel 
ügy miniszter hivatalos jelentése szerint Magyar 

zik. Kerülő utakon a szántóföldekre jut, gondosan 
kerüli az ismerősökkel való találkozást. Egész nap 
étien szomjan bolyong s csak mire az est korom 
fekete kárpitja takarja be sürü fátyoléval, sompo
lyog óvatosan a szülői házhoz. Jól ismeri az utat, 
íme, ott fehérük a templom tornya, melynek ár
nyékában gyermeki gondtalanságában játszadozva, 
oly boldog órákat töltött. Ettől |obbra lakik leg
jobb barátnője, Szentligethy Klára, ki talán már 
férjhez is ment, összeborzad e gondolatra és ha
lálfélelem s lelki gyötrődések közt halad a szülői 
ház felé. A függönyökön átszürődő világosság el 
árulja, hogy bent még ébren vannak. Labujjhe- 
gyen az ajtóhoz vánszorog, de nem mer bemenni. 
Visszafordul s tépelödik, mitévő legyen. Csak most 
ismeri föl borzasztó helyzetét. Ezer átkot szór 
Balássyra, de mit ér az most már ? Újból kisérle 
tét tesz, hogy bemenjen, hátha bátorsága most nem 
hagyja cserben. Lopva betekint az ablakon a füg 
gönyszárnyak közt lévő résen. Épen lefeküdni ké
szülnek. Atyja a régi jó bibliát forgatja, anyja el
mondatja az estéli imádságot a parányi Piroská 
val. Nem bírja tovább nézni, be kell mennie. De 
amint az ajtón kopogtatni akar, kihallatszik :

— — — .ész szabaditsz nted a donosztél.” 
Egyszerre inegtántorodik, elveszti lelkierejét 

s záporként hullatva könnyeit, sir zokog keserve 
sea. S amint lelke megkönnyebbül, rejtett ösvé 
nyékén az állomáshoz ballag.

. . . Huszonnégy óra múlva a főváros utcáin 
céltalanul bolyong,', hölgyek száma egygyol meg 
szaporodik s ugyanabban a lakásban, mely az igazi 
szerelem boldog fészke volt, a szabad szerelem 
orgiái ütik fel tanyájukat. 



országon tüdővészben augusztus hóban 5288 ©gyén 
hall meg, melyből Zemplén megy éré 68 haláleset 
esik és igy megyénk a Tisza jobb pariján fekvő 
megyék között e szomorú statisztikában második 
helyen áll.

— Az élelmi czikkek drágulásához. 
Majdnem minden élelmi czikk árának cmelkedéso 
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 így nem 
egy többlet kiadásért kárpótlást nyerhetünk. Elő 
ítélettől mentes háziasszonyaink különben is már 
régen „tiszta" Kathrciner kávét adnak az asztalra 
a amint a tapasztalat bizonyítja, aki egyszer már 
megszokta, nem akarja többé nélkülözni. Erősen 
elkészitvo a Kathrciner féle Kneipp maláta kávé 
izében igen kellemes s különösen gyermekeknek 
tápdus és vérképző. Mindezeket az előnyöket ter
mészetesen csak a valódi Kathrciner kávé nyújtja. 
Hangsúlyozzuk ezért a bevásárlásnál a Kathreiner 
nevet és kérjük az eredeti csomagokat Kneipp 
páter arcképével és ne fogadjunk el nyitva mér
legelt egyszerűen pörkölt termékeket vagy más 
képen csomagolt hitvány utánzatokat.

— Megrendelők kényelme. A vidéki 
megrendelők gyakran vannak kitéve annak, hogy 
szélhámos cégek becsapják; nem a megfelelő be 
szerzési forrásból rendelik az árut, mely vagy 
meg nem felel, vagy túlságosan drága; a közön
ség igen sok esetben csak egy vagy két céget is
mer és tájéko'allan az iránt, hogy szükségletét a 
legjobb és legolcsóbb forrásból szerezze bo. A szé
kesfővárosban alapított „ Általános megrendelési 
vállalat" bárkinek díjmentesen közvetít minden
féle megrendelést és szakszerit, gondos olcsó és 
gyors kiszolgálásról gondoskodik. Azért bármily 
cikket vagy árut rendelünk, legcélszerűbb a meg
rendelést az „Általános megrendelési vállalat" nak 
(Budapest, IV. Városház-utca 6.) beküldeni.

— Haladunk a korral. Alig néhány 
éve, hogy megindult az egész országban a mozga
lom, minden ház végeihez, elejéhez és kertjében 
lugassző’iöket ültetni, már is oly óriási tért hódi 
tott magának ezen eszme, hogy nincs oly rész lia 
zánkban, hol tömegesen fel ne karolnák. Hát ez 
nem is csoda, mert nézzük meg Fehértemplom 
városát, ahol alig van ház, melyet óriási törzsű 
lugasszölö ne ékesítene, mely bőven ellátja az 
egész családot az érés kezdetétől egész tél folya
mán finom csemegeszőlőkkel, minden évben terem 
a legcsekélyebb gondozás nélkül. Ezért igen me
legen ajánljuk mai számunk hirdetési rovatában, 
ábrán is bemutatott „Szölölugaxt ültessünk*  című 
hirdetésünket olvasóink b, figyelmébe. — .Színes 
fénynyomatu árjegyzékek mindenkinek, ki címét 
tudatja, ingyen és bérmentve küldetnek.

— Erzsébet királyné sorsjegyek havi 
részletfizetésre kaphatók lapunk kiadóhivatalában. 
Húzás már f. é. doczember 1 én.

— Mátyás Diák. Ha van vig és elmés 
újság, amely olvasóinak kellemes és derűit órákat 
szerez, úgy 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
lyamába 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 
inoi 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 
ványszámot.

—Herczcg Ferenc  ̂Album lesz a Gajári 
Ödön szerkesztéséVfl megjelenő „Az Újság**  füg
getlen politikai napilap legközelebbi húsvéti aján 
déka. Karácsonyra pedig gyönyörű naptárral ked
veskedik minden előfizetőjének — kivétel nélkül. 
„Az Újság*,  melynek állandó főmunkatársai: Her- 
czag Ferenc, Kenedi Géza, Kóbor Tamás, Kozma 
Andor, Mikszáth Kálmán, nemcsak értékes aján
dékokkal lepi meg az előfizetőit, ham ni kitűnő 
lapot is ad, mely értesűltség, hírszolgálat és bő 
tartalom dolgában a legfokozottabb igényeket is 
kielégíti. Enmk tudható be Az Újságnak 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.

— A gyermekek reggelije. Egy híres 
orvos ismételten kinyilatkoztatta, hogy 14 éven 
alóli gyermekeknek nem szabad babkávét adni, 
mert ez a szívműködésre, idegekre és gyomorra 
ártalmasán ható mérget, a cofieínt tartalmazza. 
Ebből a méregből egy kétszeres oly nagy adag, 
mint amilyen egy csésze erős fekete kávéban van, 
már halálos hatású 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.
ősz.

Elsárgult levelek zizegő hullása: 
Lelkemnek jelképe, életemnek mása.

Szállongnak susogva, hullunk szerteszéjjel, 
Födve a föld tarlott, elfonnyadt levéllel.

Pusztulás, enyészet, rideg, sivár halál;
Ami itt a földön hulló levélre vár.

Díszesen, virulón állott a fa lombja:
És most — leveleit gyűjtik nagy halomba.

Zordan, megcsonkítva áll zöld éke nélkül, 
Csak néhány levélke sárgul rajta — emlékűi.

Szomorúan, húsán integet az ága,
A kis madárka nem száll már töhhé rája.

Bólongatva néz a leesett levélre: 
Mint az anya halott kicsi gyermekére.

Meg-megrázza lombját a kószáló zord szél. 
És hull-hull csendesen, keringve a levél.

Elsárgult levelek zizegő hullása: 
Lelkemnek jelképe, életemnek mása.

Qruber Jenő.

Hálairat.
Igazán szegény e szó, „köszönet*,  

azon benső érzés kifejezésére, mely en
gem e pillanatban áthat, midőn e so
rokat nyilvánosságra hozom.

Fájdalmas érzéssel telt szivem azon 
sok ezer jó emberhez szól most, kik az 
én hőn szeretett és felejthetetlen fele
ségem megszentelt hamvainak örök 
nyugvóhelyére történt átszállításánál 
részt vettek; de szól azokhoz is, kik a 
messze távolból szeretetöknek és tisz
teletüknek jelét, adták.

A részvétnek ezen megható bizo
nyítékai az én elveszett életboldogságom 
miatt érzett és soha el nem múló gyá
szomra nemcsak enyhítő vigaszt hoz
tak, hanem bennem fájdalmas örömér
zést is keltettek.

Azokkal szemben tehát, kik az ő 
áldott életének drága hazánk javára irá
nyuló s igaz emberszeretetből folyó tö
rekvése iránt kegyeletteljes elismerést 
oly szépen juttattak kifejezésre, nekem 
lelki szükségletein az összes egyházak 
nak, megyéknek, városoknak, egyletek
nek, községeknek s a közvélemény ér
demes képviselőinek, nemkülönben min
den magánegyénnek legőszintébb, mé
lyen érzett hálámat kifejezni.

A Mindenható áldása kisérje mind
nyájukat.

Krasznahorka-Váralja, 1904. októ
ber hó 31-én.

Andrássy Dénes.

Özv. Mandl Simonná szili. Moskovitz Lotti, 
a mega, valamint alulirott családtagok növő 
ben fájdalommal jvlonti, hogy szeretett férje 

MANDL SIMON ur, 
volt aiaeiurt lakói,

okt. hó 25-én, 78 éves korában, hosszas szen
vedés, 5s évi boldog házasság után jobb létre 
szenderillt.

A boldogult hűlt tetemeit okt. hó 2G-án a 
németvölgyi (Budán) izraelita temetőben bo 
lyozték örök nyugalomra.
Mandl Lipót mint tia. Friedman Ignácmé sz. 
Mandl Jetti, özv. Marék Nándorné sz. Mandl 
Róza, mint leányai; Friedman Ignácz mint 
vej... Mandl Lipótné szül. Friedman Ernesz- 
tine mint menye ; özv. dr Winkler Sámuelné 
szili. Friedman Malvin, Brand Gyuláné szül 
Friedman Antónia, Friedman György, dr. Fried 
Mérné szül Mandl Regina. Marék József mint 
unokák; Winkler Pál, Fried Klári, Fried Laci, 

Brand Lenke mint dédunokák.

Táncz tanfolyam.
Vau szerencsém értesíteni a helybeli és 

vidéki intelligens közönséget, hogy f. évi no
vember hó 14-én (hétfőn) a Barnai szálloda 
tiszti termében 

táncziskolát
nyitok. — Oktatás a berlini tánczakadémia ál
tal is elfogadott franczia tanmódszer szerint 
sálon tornával egybekötve, nagy figyelem a test 
helyes tartása és aestheticai kiképzésére.

A tananyag felöleli az összes bel- és kül
földi táncz akadémiákon ez ideig bemutatott 
összes nemzeti, társas, szalon és színpadi cos- 
tum tánezokat, valamint a közkedvelt »Kör- 
Boston«-t keresztező lépésekkel.

így a Boston-Vals, mint az összes tán- 
czokból egyeseknek vagy külön csoportoknak 
különórákat is adok meghatározott helyen és 
időben.

5andij zent-dijjal együtt 12 korona. 
„ ismétlőknek 8 „

Előjegyezhetni naponként lakásomon Barnai 
szálloda 5. szám.

Tanórák : tanköteles gyermekek részére 
délután 5—7-ig; felnőttek részére este 8—10-ig.

Kegyes pártfogást kér
Tasná.d.37- G-jr-iala, 

oki tincs- éa lllamtanltó.

Hirdetmény.
A Nagymihályi Önsegélyző-Egyesület 

mint Szövetkezet, miután a s -a.-újhelyi kir. 
Törvényszék 13910 1904. K. sz. alatt kelt 
végzésével a felszámolást illetve wNagymi- 

I 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 
sNagymihályi Gazdasági Bank Részvény
társasága a teljes szavatosságot elvállalja.

Nagymihály, 1904. november hó i-én.
Ax igazgatóság.

I. rendű beregszászi

csemege szöllő
kilója 72 fillérért kapható

HAUPT H.-nál
Nagymihály

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

eszközöltetnek.
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MEGHÍVÓ
A Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság

1904. évi november hő 20-án d. u. 3 órakor a városháza tanácstermében

• alakuló közgyűlését •
fogja megtartani, melyre a t. részvénvaláirók tisztelettel meghivatnak.

Nagymihály, 1904. évi november hó 9-én.
-A- z alapítók:

Dr. Glilck Samu, Szladek József, Schreiber Jónás 
Mathiász József, Dr. Kellner Mihály, Brüyler Lajos.

Tárgysorozat:
Az alapítók jelentése a megjeleni részvényesek számáról. 
Elnök, jegyző és jegyzőkönyv-hitelesítők választása. 
Az alapítók jelentése a részvényaláirás és befizetésről. 
A megalakulás kimondása iránti határozat. 
Az alapítóknak kiadandó felmentvény iránti határozat. 
Az alapszabályok megállapítása 
Az igazgatóság, felngyelő-bizotttság és választmány megválasztása.

«.BEKOBD- fontéNzeti uiűiutózet m kiválóan 
sikerült életiiMgynágu arcképeiről, melyeket ellá
tóért művészek által készi’tet, Mzámnn (kir. köz
jegyző által hitelesített) elismerő levél a világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek árai:
Olaj-, aquarell és pastell festésben 
fénykép után 4M-63 cm. nagyságban ára
Legfinomabb kiviteli! Brom , Platin- és 
krétarajz ... ára

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

beküldi.

20 K. 
5K.

Gazdák figyelmébe !

Manhattan nélkül. Manhattan porral.

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

használjon

MANHATTAN 
'*i  >port. Használatának költsége igen csekély 
és dúsan megtérül. UK) klg. 50 kor. 50 klg. 
26 kor. A’/y 5 kilós próbaküldeményt 5 ko
rongért küldünk i ottan ór bénnentve utánvét
tel, hogy a legkisebb gazda is meggyőződhes
sen a Manhattan por bámulatos hatásáról. 

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

„REKORD"

: :

I
festészeti müintézet

BUDAPEST, VII. Rottenbiller-utca 46.

Képviselők minden helységben kerestetnek.

Egy készülék ára 3 kor. 
utánvét mellett

.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.

IwXa.g'ya.r áriráljzi állam-vas-ut-tals: téli menetrendje
— Érvényes 1904. október hó 1-étől. —

M.-Laborcz Nagymihály Leg.-Mihály Kassa S.-a.-Ujhely Miskolc Budapest k. p. u.
indul érkezik indul érkezik indul érkezők érk.

indul érkezik érkezik
Kassára iry. ». | >z. v. gy- v. MZ. V. gy. MZ. V.

•T'% '>•; 5« 6“ «O1 10“ 7.3 7” |12“ 9“ 2',,: l’» 8”

12“ 2“ 2‘“ 3” — — 35° 3“ - 5‘" — 9“ —
3» 5“ 543 •7:o1 ♦ 85". 10". 813, __  Q10i J * — 1230 — 6“

Leg -Mihály Nagymihály M -Laborcz

érkezik

Jegyzet. A -gal jelzett nzámok ejjeli adót jelentenek.

Budapest
k p u Miskolc

érkezik

S.-a.-Ujhely

érkezik érkezik 
Kannáról érkezik

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a m. 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—étöl kezdve varrodámat a 
Marinorstein-féle házba helyezem át.

Tisztelettel
Josefovits Boris

női ■zabőnb.

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

tesíteni, hogy helyben a I.őwv-félc házban egv a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő kizárólagos 

kézimunka-üzletet 
nyitok. — Dús választékot tartok mindennemű kézimunka kel
mékből. úgyszintén elönyomtatott. kezdett és teljesen kész kézi
munkákból és az azokhoz szükséges hozzávalókból a legolcsóbb 
árak mellett. Harisnyakötés és fejeles jutányosán eszközöltetik.

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

■V Az üzlet november hó 10-én nyílik meg

Nyom. Lsodesman B. könyvnyomdájában


