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TÁRSADALMI HETILAP.

E G- T E L E XT OStTTÖETÖKÖlT
IZERKESZTŐSÉG:

Havi a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő :

Kossuth Lajos-utoza 34. szám.

ELŐFIZETÉSI DÍJ: Egész évre 8 kor. 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egye* szám ara 2«» fii.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérinentetlun levelek nem fogadtatnak el. 

Nyilt-ter soronkint 40 fll.

KIADÓHIVATAL
Hova az előfizetések, hirdetési és yilttéi 

díjak küldendők : 
Landesman B könyvnyomdája.

Húsvéti gondolatok.
Nagymihály, 1905. április 19.

Harangok zúgása száll szent zsolozs
maként a mennyei trónushoz. A magasra- 
törő sziklabérceken és a csermelyek-öntözte 
vadvirágos rónákon a szent áhítattól meg
dobbannak az ünnepi hangulattól átitatott 
szivek. A lélek leveti a hétköznapi élet gyar
lóságait s fölcseréli ünnepi köntösével : a 
megnyugvás, a reménység s a bizalom ér
zetével. Mintha elszabadulna a földi élet 
rögeitől és szállna fel-fel a magasba, egy 
üdébb légkörbe, hol a bűnöktől megfertő
zött és az önzés salakjától bemocskolt gon- ' 
dolatkörének láncait széttépve szabadon szár
nyalhat a mennyei tisztaság glóriájában tün
döklő régiókban.

Feltámadott I . . .
Az égbetörő ormokon büszkélkedő vár

kastélyokban és az alatta félénken megla
puló nyomorult nádlödeles viskókban egy
aránt megjelenik a föltámadás nagyszerű 
apothoesise, befedve a borús gondolatok 
előtt a sötétlő sirgödröt, mintha csak hir
detné a kétségbeesésében vergődő és a jövő 
sötét sejtelmeitől eltorzult léleknek: űzd el 
magadtól a csüggedés kísérletét, mely fe
kete szárnyaival eltakarja előled magasztos 
hivatásod látóhatárát s egyetlen egy pontra 
szegzi tekinteted, mert oh, az élet kálváriája 
után, megvezekelvén a leghatalmasabb bíró 
itélőszéke előtt s megtisztulván az eszmé

T A R C Z A.
Borúra derű.

A „Felső-Zemplén** eredeti tárcája. —

Irta Aczél Dezső.

A fényes kávéház füstös, fojtó levegőjén 
keresztültörlek n pazar csillárok vakító sugarai, 
mint a nyári napnak alkonyodó fénye a virág
illatos gomolygó ködfelhőkön. Kint dermesztő 
fagyos szél süvöltött, bent lágy tavaszi szellő 
lengedezett. A cigánybanda buzgón húzta a 
dalokat, melyek álomba ringatják a lelket és 
egy mesebeli tündérországba csábítják a szivet...

Éppen liusvét ünnepe volt. A kávéház ar
culatján mintha visszatükröződnék az ünnepi 
hangulat. A kerek márványasztalkák mintha 
mosolyogva hívogatnának: »lde, ide, hűséges 
barátaim !< A pincérek is mintha valami ün
nepi pózt öltöttek volna magukra, klasszikus 
nyugalommal sétálnak fel és alá, alig vetve 
egy-egv pillantást a mulató közönségre, mintha 
a legtávolabbról sem érdekelné őket a dolog. 
Talán lelkűk szárnyain hazafelé szállt gondo
latuk, hogy a dorbézolás és tékozlás tanyájáról 
elmenekülve, ünneplő családjuk boldog köré
ben keressen enyhét és üdülést?...

Már valamennyien rendes törzsasztalunk 
körül ültünk, csak a bagoly hiányzott még, 
ahogy kávéházi nyelven dédelgettük Ligeti Béla 
hirlapiró barátunkat. Ezt a lisztes, irigylésre 
méltó nevet pedig zord, állig begombolkozott 
modorával érdemelte ki. Egy aranyért sem le
hetett belőle egy fölösleges szót kicsalni, ha 
pedig nagyon akaratoskodlunk és körmönfont 
diplomáciával akartunk belőle valami titkot ki
préselni, sokat jelentő mozdulattal fölállt, kö- 
liiiitett egyet és — szívélyes búcsút vett tőlünk : 
■a viszontlátásig !* t. i. másnap éjszakáig. 

nyi szeplőtlenség égi harmatcsepjeiben : örök 
boldogság lészen osztályrészed! . . .

Feltámadott 1 . . .
Oh, e feltámadás mennyi áldást fa

kasztott, mennyi irt csepegtetett a fájda
lom örök rabszolgájába: a megtépett és 
megsebzett szívbe I Mennyi szenvedés, meny
nyi fájdalom viharzott végig az emberiség 
életének zajló hullámain, mig a Megváltó 
Otthagyta sziklasirját s az üdvösség zálogául 
diadalmasan feltüzte a világ szirttetőire a 
kereszténység magasztos jelvényét : az or
kánnal büszkén dacoló keresztet I

Feltámadott! . . .
A lélek megittasul az illattól és mint

egy narkotizálva elkábultan engedi át ma
gát a jövő örömeinek. Boldog, oh. százszor 
boldog az, ki békés családi körében és a 
zavartalan élet enyhe hüs ölében élvezheti 
az ünnep áhítatát. De hányán vannak, kik 
ezer mérföldre száműzve boldogságuk puha, 
meleg fészkéből, rongyosan, az éhségtől 
elcsigázva, a dermesztő fagytól dideregve 
szorítják vállukra a gyilkoló szerszámot és 
cézári parancsszóra szinte megrészegednek 
az ellenségnek piros, gőzölgő vérétől ? A 
harcmezők hiénái elhessegették a béke ár
tatlan, szelíd galambjait és ördögi frigyet 
kötöttek a falánk keselyükkel, prédául és 
csalétekül odadobván ezer meg ezer család 
támaszának, reményének eltemetetlen, hi
deg hulláját . . .

Bendesen féllizenkettőkor érkezett 'Csa
ládi körünkbe., ahogy a kávéházi tanyát csú
foltuk. Jó pajtásokhoz illően megvártuk érke
zését és együttesen fogtunk a pikkolo élvezé
séhez. Oh, a pikkolo! Milyen mennyei itóka is 
az! Télen melegít, nyáron envliet nyújt, ba
junkban megvigasztal, örömünkben mámorba 
ejt, — mondta egy kávéházi őslakó s ki tudja : 
nincs-e igaza ? M'i legalább szenttől hittünk a 
kávéházi prófétának, mert oly Ínyenc szakér
telemmel szürcsöltük a sűrű kotyvalékot, mintha 
a mennyország szakácsa nektárt tálalt volna 
elénk. Hát még mikor a ropogós portorikókra 
került a sor!

— Kinek volt »j ó napja?* fiuk, szólalt 
meg a senior. Szúrja* le hamar a szivarok 
árát!

S ha a seniornak akkreditált Hajós mér
nök barátunk öblös hangjának nem volt meg 
a kívánt hatása, alapszabályaink értelmében, 
melyeket a belügyminiszter helyett a fitos orrú 
Melinda kisasszony erősített meg, ki a kávéház 
trónján székelt, kivéve mikor leszállt közénk 
az olympusi magaslatról, becsületszóra meg 
kellett vallanunk, kinek az erszényében van a 
legkevesebb zálogcédula és az aztán fizetett, 
mint a köles.

Miután egészen betemetkeztünk a bodor 
füstfelhőkbe és alaposan megvitattuk Melinda 
kisasszony vonzó tulajdonságait, a senior (’.in- 
cogó Árion hcgedüinüvészszel (becsületes ne
vén Cinege Áron) külön asztalhoz ült, liogv a 
szerencse istenasszonyának kártyapénz Ciliién 
áldozzák fel nullákban igen szűkölködő néhánv 
garasukat.

így Ligetivel magunkra maradtunk s meg
kezdhettük a I.exicon minden ágát felölelő tré- 
cselésünket. A beszéd fonalát furfangos straté
giával azonban mindig Ligeti magánviszonyai
nak rejtett barlangjába szerettem volna ve
zetni, mert érdekeit volna megtudni, hogy e

Mikor lesz már béke a világon ? Mi
kor szállnak már magukba a zsarnoki tró
non remegő istentelen lelkek, melyek gőg
jükben s elbizakodottságukban még az ege
ket is megostromolnák ? A Megváltó nem 
ezekre pazarolta magasztos igéit!... Ezekre, 
kiknek hátát szöges ostorral kellene felha- 
sitani s kiserkedő vércseppeikkel a keselyü
ket etetni . . .

De ne vétkezzünk ! Legyünk irgalma- 
sak az eltévelyedett bűnösök iránt! Lebeg
jen szemünk előtt a Megváltó nemes pél
dája, nagylelkűsége, ki ezer sebből vérezve, 
megbocsátott ellenségeinek. Ha a sötétben 
botorkálunk, legyen vezérlő szövétnekünk 
isteni tanítása : Ki téged kővel dobál, dobd 
vissza kenyérrel ! . . .

Hányán értik meg és követik az Igaz
ság örök eszményképét ? Hányán vetkőztek 
le vadállati önzésükből és irigységükből, 

| hogy az Istenember tanítását követve áldoz
hassanak balzsamos malaszttól duzzadó esz
méinek ?

Mindenütt, a hová csak elhat tekinte
tünk, rut visszavonás, gálád csalárdság és 
pokoli gonoszság vívja szörnyű tusáját és 
istentelen furíanggal száműzi trónjáról a 
Szeretet jámbor angyalát, hogy kicsapongó 
orgiákat rendezhessen a Hit birodalmában. 
A megfertőzött trónus kárpitjai mögött fé
lénken húzódik meg a Remény, sastekinte
tét a távolba irányítva, egy szebb jövő de-

különös ember kedélyét idegrázó tragédia vi
harfelhője tette-e borússá, vagy pedig a ter
mészetes mehmeholia boritá-e reá szárnyait.

— Barátom, szólt hozzám, húzódj köze
lebb. El fogom árulni a titkot, melyet kíván
csiságod két évig ostromolt. Hallgasd meg nyu
godtan szavaimat, de előbb Ígérd meg, hogy 
beleegyezésem nélkül egyetlen részletét sem 
fogod a falánk hírvágy martalékául dobni.

— Megbízhatsz bennem, Béla, szóltam ma
gamba fojtva meglepetésemet, becsületszavamat 
adom zálogul. Csupa fül leszek és — néma, 
mint a sir.

— Figyelj, tehát I
E szavakra lehorgasztá fejét, ujjaival ide

gesen forgatta a gyufatartót és miután zseb
kendőjével letörölte gyöngyöző homlokát s ki
pirult arcát, melyen az erek megdagadtak az 
izgalomtól, monoton, siri hangon elkezdte mon- 
dókáját:

— Három éve történt, éppen liusvét tá
ján. A napra nem emlékezem biztosan, de jobb 
is hogy elfelejtettem, mert minden évforduló 
csak szaporítaná kínjaimat. Gyönyörű szép dél
után volt és a tavaszi nap enyhe, játszi suga
rai kicsaltak magányomból. A körúton sétáltam 
fel és alá, midőn szemem megakadt az egyik 
hirdető-oszlopon. Valami feltűnő plakáton cgv 
ismert színmű paródiáját jelezték, melyet az
nap kellett előadni a városliget egyik színhá
zában . . .

Pár pillanatig szünetet tartott. Gondola
taiba mélvedt-e, vagy a szemrehányás kígyói 
mardosták : ki tudná megmondani ? Beszkétő 
hangja megbicsaklott, arcán halálsápadtság öm
lött el s ha olykor-olykor felemelte bozontos 
fejét, látni lehetett, hogy szeme, mely máskor 
oly fénytelen volt, mint egy komor őszi dél
után, a haragtól szikrázó villámokat szórt. A 
különös ember azt a benyomást tette rám, hogy 
haragszik önmagára és neheztel a sorsi.-

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

* Műterem: Nagymihály, Rákóczi-utcza. -
Lapunk mai száma 4 oldalra törjed.



rengését, egv boldogabb kor hajnalpirkadá— 
sát lesve . . .

Elérkezik-e az a kor, mikor boldogabb 
lesz az emberiség s boldogabb lesz nem
zetünk ? Elérkezik-e az a kor, mikor honíi 
honfit megszűnik vádaskodni, hogy a má
sik sárba tiport becsületének romjain építse 
fel a maga érdemeinek tündérkastélyát ?

Ki tudna e kérdésekre felelni? . . .
De amint halljuk a harangok áhitatos 

kongását, amint érezzük az ünnep balzsa
mos illatát, lelkünk leveti földi rögeit és 
megtisztulva a bűn sarában fogamzott gon
dolataitól. bizalommal tekint a felüditő Re
ményre, mely kenetteljesen hirdeti :

Elérkezik majd az a kor, mikor vallá
sáért, meggyőződéséért senkit sem fognak 
a megvetés ostorával sújtani. A sötét lel
kek birodalmába egy még parányi résén 
beáramlik már a Megváltó tanításának va
kító napsugara :

Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.
Aczél Dezső.

VEGYES HÍREK.
Krónika.

Tisztelt Szerkesztő úr 1 Engem megkért,
Utazgatva tiiltsem ünnepnapunk, 
Kiutalványoz dús — riporterbért, 
Csak szenzáció tarkítsa lapunk . . . 
Fejszém, sajnos, kemény fába vágtáin, 
Mert a pénzmagnak — nyakára hágtam, 
De tetszik tudni : hitvesem vagyon
S ez — istenemre! — mentségein nagyon . . .

Am reményünk szálát szét nem téptem, 
Mert szenzációra éhes honunk, 
Parissal érintkezésbe léptem
S szólt szerkesztőségi — telefonunk : 
Combes komorsága deriibe csap át : 
Hogyan üdvözli majd — Pius papát , . . 
Cári közönyt is egy eszme fúr át : 
Hogy öntözi majd meg — Japán urát . . .

Budapest is készül ünnepelni . . . 
Hogy irigység marja — lári fári, 
Örömtől Kilry nem tud betelni : 
Mily ünnepnek örvend — Fedők Sári . . . 
Apponyi is üzen fűnek fának :

— Folytasd, Béla, nógattam a kíváncsi
ságtól ösztökélve.

E szavakra megrázkódott, mintha álmából 
ébredt volna fel. Végigsimitá idegesen mozgó 
ujjaival dús gesztenyeszinü fürtéit és egy pil
lantást kockáztatott meg Melinda kisasszonyra, 
ki éppen azzal volt elfoglalva, hogy legkitar
tóbb és legbőkezűbb udvarlójának, a billiard- 
asztal legyőzhetetlen hősének, Bakonyi bankár
nak, miközben az dákójával egyikét vívta had- 
vezéri talentumra valló hadjáratainak, szamár
füleket mutogatott.

Törzsasztalunk most kivételesen érzéket
len maradt Melinda kisasszony bohóságai és 
megszokott epedő pillantásai iránt : Ligeti be
lekezdett élményei félbeszakított elbeszélésének 
folytatásába.

— Azt az ominózus előadást végignéztem, 
vagyis jobban mondva, végig akartam nézni, 
de nem láttam és nem hallottam én abból 
semmit, de semmit. A szomszéd páholyban egy 
nő ült, ki első pillanatra, amint megláttam, el
bűvölte egész lényemet. Amint rám szegezte 
tekintetét, úgy éreztem, mintha delejes áram 
futna végig tagjaimon és a szerelem angyalai
nak egész légiója incselkednék velem Pedig 
nem volt azon a nőn semmi rendkívüli. Ala
csony, vézna teremtés, amilyeneket tucatszámra 
látni a körutakon. Élete tavaszát már jóval túl
haladta, 30 és 10 között ingadozott, de talán 
inkább a 10-hez hajlott.

— Brrr! szaladt ki önkéntelen a számból 
ezen őszinte vallomásra.

Béla nem hagyta magát a rendes kerék
vágásból elterelni, mintha saját Ítélete szerint 
is megérdemelte volna ezen indulatszót s nyu
godtan folytató:

— Az egész előadás alatt nem néztem a 
színpadra, szemem szinte magúéiikus erővel

Csapjanak murit — Tisza Istvánnak,
S Hieronymi gondjai rínak :
Hogy küldjön parfümöt — Vázsonyinak . ..

A. D.
Boldog ünnepeket kívánunk lapunk 

l. olvasóinak és kedves munkatársainknak a hús 
véti ünnepek alkalmából.

— Hivatal átvétel. Polányi Jenő szolga 
bíró, kit az. ügyvezető alispán a homonnai főszol
gabírói hivatalhoz osztott bo, e napokban uj hi 
vatalát elfoglalta.

— Megjutalmazott tanítók. A kiizokt. 
miniszter Marta János tőketerebesi állami és Orosz 
Mihály márki gör. kath. elemi iskolai tanítóknak 
a magyar nyelv sikeres oktatásáért 1<K) - 1<M> K 
jutalmat utalványozott.

— Építkezések. A város minden részében 
nagyarányú építkezések folynak s igy remélhető, 
hogy a lakásmizériák rövidesen tneg fognak szűnni. 
Csak egyet kárhoztatunk ezen örvendetes fejlődés 
bei : t. i. hogy a szépészeti és tűzbiztonsági szem
pontokat figyelmen kívül hagyják. E kérdésre kü
lönben lapunk legközelebbi számában vissza fo
gunk térni.

— Pészáclt. Az izraeliták húsvéti ünnepe 
f. hó 19-én este áll bo. A hívók nagy' előkészüle
teket tettek, hogy intézkedéseik vallásuk szigorú 
törvényeibe ne ütközzenek. Különösen a háziasz- 
szonyok sóhajtanak fel megkönnyebbülten, mert a 
minuciózus takarítások alaposan igénybevették ide
geiket. No, de ennek is vége van már 1 A kony
hák és szobák ragyognak a tisztaságtól és a csa
ládok királynői boldog és öntelt mosolylyal foglal
hatják el gazdasszonyi trónusukon helyüket. — Itt 
említjük meg, hogy a pászka sütés ez idén a Ilit 
község éber és előrelátó intézkedéséből, inár gépek 
igénybevételével történt, nem csekély előnyére n 
köztisztasági s közegészségügyi igényeinknek. Nem 
mulaszthatjuk el, hogy a hitközség ambiciózus el 
nőkét, Hrünn Mórt, fáradhatatlan tevékenységéért, 
mely ezen üdvös intézkedés sikeres megvalósító 
sát eredményezte, nyilvánosan meg no dicsérjük.

— Országos vásár. A f. hó 17. és 18 án 
városunkban lefolyt vásár nagy arányaival valóban 
sikerültnek volt mondható. Oly néptömeg hullám
zott az utcákon, minőt csak ritka alkalommal lát
hatni. De mint mindig, most is sajnosán nélkü
löztük a bazárokat és intelligensebb közönségnek 
való áruhelyeket, melyek máshol díszét képezik a 
vásároknak. Úgy látszik, a szomszéd városok élel
mes kereskedői Flammarionnak ,A világ vége* c. 
müvétől ijedtek meg és nem mertek nyugalmas 
otthonukból eltávozni, hogy valahogy — pénzt ne 
találjanak kelusni.

tapadt arcára és mikor rám veié mosolyának 
bájos sugarát, éreztem, hogy szivemig hatol és 
felkavarja szunnyadó indulataimnak feneketlen 
hullámait. Alig vártam, hogy az előadásnak 
vége szakadjon. A várva-várt pillanat végre 
nagysokára elérkezett. Fejem szédülni kezdett, 
ideges türelmetlenséggel fölálltam helyemről, 
de lábam mintha gyökeret vert volna, nem 
tudtam egv lépést sem tenni előre. De midőn 
az a hölgy — nevezzük röviden Aglaiának — 
kacéran rám mosolygott és távozni készült, va
lami megmagyarázhatatlan ösztön húzott, egyre 
húzott előre, utána. Megvártam, mig az öltöző
ben elkészül toilettejével s hogy a színház be
járatát elhagyta, utána siettem. Ereztem, hogy 
élelem sorsa válságos pontra jutott. Miután a 
bemutatkozáson túlestem, kértem, engedje meg, 
hogy hazáig kisérhessem.

— Szívesen veszem kíséretét, szólt jól pa
lástolt izgatottsággal, úgy sem tanácsos egye
dül ily hosszú utat meglenni.

— S amint e szavakat kiejté, clandaliló 
szénfekete szemével rám tekintett s nézett so
káig, szótlenui. Néhány pillanatig némán ha- 

, ladtunk egymás mellett. Végre felocsúdott má- 
' mordból és kérdéseimre bőbeszédüen elmondta 

magánviszonyainak legapróbb részleteit, kivéve 
egyet, mely lejtőre juttatá életem mesgyéjét. 
Udvarias bucsuzás után azzal váltunk el egv- 

I mástól, hogv másnap délután fölkeresem má
mája lakásán.

— Tehát még hajadon volt? — szóltam 
közbe. E kérdés, úgy latszik, kihozta sodrából. 
Nem válaszolt semmit, hanem szótlanul rám

. mereszté bánatos tekintetét, mintha csak azt 
mondta volna: ne bolygasd a hangvabolvt. Gar 
keine Anlwort ist attc’h ciné Antworl, gondol
tam magamban és nyugodtan hallgattam tovább 
elbeszélését.

— Egész éjjel nem szállt álom szemeimre, 
álmatlanul vergődtem vánkosaim közt, gondo

— Tüzek mindenfelé. Mull heti számunk
ban több tüzeseiről adtunk hirt és most megint 
újabb tiizekről kaptunk értesítést. Nagyobb tüzek 
voltak llomonnan és Lueskán. mindkét helyen több 
lakóház és melléképület lett a lángok martalékává. 
Legnagyobb kárt a pusztító elunt a szomszédos 
Idethlen pusztán okozta, hol hétfőn délelőtt az ősz 
szes gazdasági épül.-lek és munkáslakok, tóvá! há 
nagymennyiségű takarmány lett .. tűz áldozata. 
Leégett a szeszgyárhoz tartozó nagy istálló is, 
melyben 110 ökör volt elhelyezve, ozekel azonban 
idejében megmentették. Az oltásban a helybeli tiiz 
oltóság is részt vett.

Folyó hó 15 én ismeretlen okból kigyulladt 
Hónai és társa nagycsebbi gazdaságában a trágya 
domb. Az iszonyú orkán a tüzet olyannyira élesz 
tette, hogy a mentés szinte lehetetlennek látszott 
s valóban emberfeletti erőbe kerüli a tüzet loka
lizálni. A mezőről hazafutó nép fejét vesztve ro
hant a veszedelem színhelyére s egy órai nehéz 
munka után sikerült a tüzet eloltani. A mentési 
munkálatok körül különösen Grosz Vilmos gazda
tisztet kell kiemelni, mert csupán személyes bátor 
ságának köszönhető, hogy a falu a teljes pusziit 
Iástul megmenekült.

— VJ müut. A nagymihály—őrmezői vár 
megyei útszakaszt Izbugya községgel összekötő és 
a Laborcz folyót áthidaló útnak a kiépítését |. g 
közelebb megkezdik. A szükséges kőmennyiség 
már a helyszínén van és a Ind alkatrészei a vál 
lalkozó cégnél már munkában vannak. Rövid időn 
belül tehát esős időben is könnyen megközelíthető 
lesz Izbugya, mely olykor a nagy sár miatt úgy
szólván el volt zárva a közlekedés elől.

— Vj építész. Értesülésünk szerint egy ne
vesebb fővárosi építési vállalkozó szándékozik vá
rosunkban megtelepedni, ha biztatást kap inra 
nézve, hogy a város közönsége megbízásaival pár 
tolni fogja.

— Befásitás. A Sulyovszky utcát, mely 
rohamos fejlődésnek indult, legújabban befásitotiák, 
követendő például a többi utcára nézve. De fel
hívjuk a hatóság figyelmét, hogy egyes utcák, mint 
pl. a Petőfi utca is, mily mostoha elbánásban ré
szesül. Ideje lenne inár bizony, hogy a Petőfi ut
cáról is tudomást szerezzenek 1

— Katonai csikóvásár. Katonai célokra 
veendő 3 éves nemes csikókra az illetékes cs. és 
kir. méutelep parancsnokság vármegyénkben f. é. 
junius hóban két vásárt fog tartani éspedig 19 én 
d. u. Klazányban, 20 án d. u. Töketerebeseu. A 
vásárra 157 cmtr. minimális magasságú csikók 
hajihatók fel. Marhalevelén kiviil leszármazási ok
mány is szükséges.

lataim folvton-folyvást Anglaia körül ólálkod
tak és leírhatatlan türelmetlenséggel vártam a 
reggeli pirkadás első fénykévéjét. Korán reggel 
talpon voltam. Alig hogy felöltözködtem, az 
utcára siettem, hogy magamba szívjam a friss 
tavaszi levegőt, mely balzsamként hatott kábult 
tagjaimra. Délig bolyongtam szerteszét a vá
rosban, elmélyedve gondolataimba, melyek kö
rülzsongták Aglaiát, mint a méh a mezők nyíló 
virágait. Ebédemből alig gyűrtem le néhány 
falatot és anélkül, hogv megvártam volna a 
jelzett időpontot, a vágy szárnyain repültem 
hozzája. Világos kék csipkés pongyolában f>- 
gadott és bemutatott anyjának, egv töpörödött 
vén anyókának, ki rögtön eltávozott és nem is 
tért vissza. Egyedül maradiam tehát Aglaiával. 
Néhány percnyi társalgás után tisztában vol
tam a hely zettel. Látod, barátom, Melinda ki - 
asszonyt? Aglaia oly utón haladt, mely az ő 
trónusához vezet, há ugyan még el tudta volna 
tüntetni eléggé kedves arcáról az évek nyo
mait. E gondolat szinte megőrjített, de fékezni 
igyekeztem magam. Aglaia szerelmesen h zzáni 
simult s egy forró, égető csókot lehelt ajkamra. 
Ív csók felperzselte ellenálló erőm gvenge szá
lait és mint a horogra akadt hal vergődtem te
hetetlenül.

— Kezdem érteni gyerekes észjárásod szí
nes szappanbuborékait, csak foly tasd, szóltam, 
érdekel a dolog.

— Rövid leszek. Aglaia kedvesem leli. 
Szereljük egymást oly mély és igaz szerelem
mel, mely minden gáton á’ltallörni kész. A jó
zan ész persze tótágast áll c fura helvzet fö
lött s az igazat megvallva, magam is boszan- 
kodom, hogy végzetem boldogságomat egy 10 
éves roncsban testesítette meg. De az ész és 
szív harcában kevés kivétellel az utóbbi viszi 
el a győzelmi pálmát. Boldog vagyok tehát, 
mert szenvedély esen szeretem Aglai’át, de bol
dogtalan is, mert érzem, tudom, hogv a helv-



— Megjöttek a fecskék, gólyák. Az 
igazi változó áprilisi időjárás mellett ugyancsak 
eszünkbe sem jönne arra gondolni, hogy a kaién 
dárium szerint tavasz van. Más jelekből kell ne 
künk ezt észrevenni. A tavasz valódi hírnökei: a 
fecskék és gólyák már megérkeztek. Most már 
csak a természeten áll a dolog, hogy emhereije 
meg magát s csináljon egy kis melegebb időt, hogy 
a gólya keleplés és fecske csicst rgéslioz egy kis 
tavaszi hangulat is járulhasson.

— Húsvéti öntötte. II usvét ünnepének 
hagyományos kedves szokásál, az öntözköd'M és 
a hintés tojás osztogatását élénk érdeklődéssel várja 
fiatalságunk. Hallomás szerint szerkesztőségünket 
is meg akarják öntözni, de eb ve figyelmeztetjük 
t. olvasóinkat, ha a parfuine nem lesz elég illatos, 
hintés tojás helyett megbélyegezzük az illetőt a 
„Krónika* rovatunkban. De hogy komoly irányba 
tereljük a szót, érdemes megszívlelni, hogy az ön- 
tözködésbeu is tartsunk mértéket, mert mint a la 
pasztaiat bizonyítja, számos tüdőgyulladásnak esi 
ráj< erre vezetendő vissza.

— Pál gátat. A varaiméi járás főszolga 
birája a sókuti segédjogyzői állás betöltésére pá
lyázatot hirdetett. Kérvények ápr. 21-íg adandók be.

— Tevékenység a főszolgabírói hiva
talban. A nagymihályi járás főszolgabírói híva 
tálában a f. év 1. negyedében elintézés végett 1570 
darab érkezett, melyek immár elintéztettek. A 
nagy’ munkaanyag ily' gyors elintézése, miután a 
már rég sürgetett 11. szolga bírói állás még min 
dig nincs rendszeresítve és a segédszemélyzet is 
kisszámú, csak túlfeszített munkával volt elérhető. 
A hivatalnoki kar egyes tagjai napról napra a hí 
vatalos órákon kívül is kénytelenek dolgozni, hogy 
felszaporodott teendőiket késedelem nélkül elvé
gezhessék.

— Hivatal vizsgálat. A helybeli in. kir. 
posta és távirda hivatalban a szokásos negyedévi 
rovancsolást szombaton, e hó 15 én tartotta meg 
Farkaxházy kassai posta és távirda kor. titkár.

— A „Zemplén** szerkesztőségéből. tX. 
„Zemplén* felelős szerkesztője dr. Molnár János 
nagymérvű elfoglaltsága miatt e tisztségétől meg 
vált és az uj felelős szerkesztő a laptulajdonos 
Ehlert Gyula lesz. A lap szerkesztését Németh Pál 
ismert nevű fiatal iró vette át.

— Hajójegyek Amerikába. Fiúméból 
Newyorkba legközelebb április 27 én a „Slavonia44 
május 9 én a „Kárpáthia* és május 18 án a „Fan 
nonia- gyorsgőzösök indulnak. A nagy kényelem 
mel berendezett oceánjárókon a hajóstársaság nagy 
gondot fordít az utasok élelmezésére. A hajójegy 
árában bennfoglaltatik : kétnapi ellátás Fiúméban 

zet természetellenes. S ami a fő, az ész vilá
gosan diktálja, hogy Aglaia múltja becstelen, 
de a szív, mely a szeretet virágai al övezte 
körül, mindig kimenti borús gondolataimból. Az 
ész és szív tusakodása emészti már évek óta 
életerőmet s ezért vagyok oly komor és hall
gatag törzsasztalunknál. Boldog volnék, ha az 
ész kerekednék felül és valaki világosan be 
tudná bizonyítani, hogy e virág, mely márno- 
ritó illatot áraszt s hová a fantázia szárnyain 
gondolatom megpihenni tér, kelyhében mérget 
rejteget. Én hónapokig, évekig kutattam, de nem 
tudtam kivezető nyomra akadni. Pedig ez lenne 
az egyetlen mód, hogy Aglaiának gyűlöletes és 
mégis kedves igájától megszabaduljak . .

Elhallgatott. Arca beleveresedett, mintha 
kárminnal öntötték volna le, szemei kidüled- 
tek, szederjes ajkáról erőltetett, fagyos mosoly 
suhant el. Szivemből sajnáltam a jó fiút s szinte 
ösztönszerüleg kutattam gondolataira tárházá
ban. Egyszerre egy rég elfelejtett emlék vájta 
karmait agyamba.

— Béla, törtem meg a csendet hirtelen, 
légy őszinte! Eszményképedet, Aglaiát nem 
Szőke Annának hívják ?

— De igen, hebegte zavarodottan, de hát 
honnan tudod te ezt ?

— Nem a Kalász-utca X. I. 5 szám alatt 
lakik? ostromoltam tovább.

— Gondolatolvasó vagy, belátsz lelkem 
legrejtettebb zugába — dadogta, mialatt izgal
mának verejtéke barázdákat vont beesett arcára.

— Nos hál, én boldoggá teszlek. Szavam- i 
mai erősítem, hogy az a virág mérget rejteget 
kelyhében. Több mint három éve, hogy isme
rem és mondhatom, hogy nem halad azon az 
utón, mely Melinda kisasszony trónusához ve
zet, mert ezt az utat ő már rég megtette. 

és teljes ellátás a hajón. A . Központi Menetjegy 
roda“ (Budapest, Vigadó tér 1.) a belügyminiszter 

rendelete értelmében az. útlevéllel ellátott kiván
dorlónak Fiúmén kívül a többi európai kikötők 
bármelyike felé is adhat hajójegyet, ennélfogva a 
külföldre előleget küldeni nemcsak fölösleges, ha
noin kockáztatott is, mert az onnét érkező hajó 
jegyei, levelet és nyomtatványt a megfelelő bel 
ügy miniszteri rendelet értelmében a hatóságok min 
den egyes esetben elkobozzák.

— A Magyar Hírlap újítása. E rdekos 
hírt közölnek velünk h fővárosból. A .Magyar 
Hírlap 15 éves fennálásának jubil uin.it azzal Ilii 
u> |üi, hogy- f. hó 17 étöl kezdve független politi 
kai irányával reggel helyett este jelenik inog a 
fővárosban s reggelre odaér minden vidéki város 
vagy helységbe. Egyúttal a világlapok mintájára 
egy speczialitást is létesít, mely abból áll, hogy 
minden érdek, s eseményt fényképfelvételekben ad 
közre. Mutatványszámot egy hétig ingyen küld 
bárkinek

•4* effésxKéf/ elómouUtána a Kathrei 
nerfele Kneipp maláta kávé mint! általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a láp és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag (kofeiiti tartalmánál fogva, hátrányo 
síin hat a szív működésére, mely súlyos követ 
keztnény. kkel járhat. A Kalhreiner félo Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhiti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóltevö 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ér 
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nőik ifi isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind* 
azok, akik a Kathreiner féle Kneipp maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mel
lett. Manap már alig vau gondosan vezetett s ren
dezett háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiányvznának. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner féle Kneipp 
malata kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pör 
költ terméket, s nézzünk különösen arra, hogy a 
.Kathreiner" névvel ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

— S.ölöte/epttés réinletft.eténre. Mint 
értesülünk, a nagyöszi .Millenium telep tulajdonosa 
(lakik Nagyőszön. Torontói in.) a vidéki pénzinté
zetek közvetítésével, az idei rósz gazdasági évre 
való tekintettel I. oszt, miniszteri szokványszerü 
gyökeres szőlöojtványokat szegényebb sorsú gaz
dák részére 1 — 2—3 évi részletfizetésre is elad.

— A Xap. Példátlan sikerrel egy csapásra 
• hódította meg „A Nap" a közönséget. Frissesége, 

Mintha forró nyári délután* jégeső hüti le 
a párától terhes, meleg levegőt, ugv hatottak 
szavaim Ligeti barátomra. Arca halöttlialvány 
lett, idegei vibráltak, mintha valami szenvedély 
korbácsolta volna fel őket nyugalmukból. Szive 
őrülten dobogott: talán álmainak elvesztett szi- 
yárványos tündérképét siratta. Nem zavartam 
álmodozása mámorában, nyugodtan vártam, mig 
lecsillapul és egymással harcoló gondolatait 
kibékíti.

— Köszönöm, — szólt egy jó negyedóra 
múlva — szívből köszönöm. Leszámoltam múl
tammal, kibékültem önmagámmal és ezentúl a 
törzsasztal legvigabb cimborája leszek . . .

Nem fejezhette be mondanivalóját. A se
nior és •Cincogó Árion* hegedűművész éppen 
most fejezték be mai pályafutásukat a kártya
asztalnál, miután kártyapénz fejében utolsó ga
rasuk is elvándorolt tőlük.

I örzsasztalunk vidám, fütvörésző oszlopai 
egyenesen a tisztességben megőszült, vagyis 
meggörbült és megrepedezett asztalkához jöt
tek, melynél oly sok vidám percet éltünk át.

— I-iuk, kinek telik pezsgőre? — kérdő a 
senior öblös hangján.

— Ma én fizetek, szólalt meg Ligeti ba
rátunk.

— Bravó, •bagoly*, kiáltott fel »Cincogó«, 
az úristen sokáig éltessen! Ma úgy játszom majd 
és oly jókedvre derítelek, hogy ezentúl pa
csirta* lesz a becsületes törzsasztal neved.

Miután a prímás zsíros borravaló remé
nyében átadta • C.incogó«-nak hegedűjét és a 
senior intésére kávéházi alkotmányunk őre és 
szentesitője, Melinda kisasszony leszállt hoz
zánk trónusáról, bevonultunk az ünnepi sacra- 
riumba: — a separéba . . .

elevensége, erős, becsületes ellenzéki hangja, tiszta 
demokratikus politikája, merész, kitartó t. szen
zációs küzdelme az alkotmányos szabadságért és 
a kormány erőszaka ellen, rovatainak bősége, az 
egész lap eleganciája és kedvessége teljesen meg 
hódították .A Nap- számára a közönség szivét. A 
Nap ezenfelül a legolcsóbb napilap ; előfizetési ára 
negyedévre csak -I kor. egy hónapra 1 K 40 fill. 
A Nap valamennyi újság megelőzésével a legki- 
tneritöbb tartalommal már kora reggel megérkezik 
az összes vidéki városokba. .A Nap* felelős szer
kesztője Hraun Sándor, főmunkalársa Ábrányi 
Emil. Politikai cikkeinek nagyrészét dr. Vdzionyi 
Vilmos országgyűlési képviselő Írja. Mutatvány
számot készséggel küld A Nap kiadóhivatala, Buda
pest Kekk Szilárd utca 9.

Felelőn szerkesztő : Dr. Kállai József.
F •'munkatárs : Aczél Dezső.

Kiadóhivatali művezető ; L4ndfcl József.

Hirdetések.
Méltóstigos Gr. Sxtáray Sándor 

nagymihályi uradalmában
= t e 1 i v é r — ■

yorkshirei malaczok
mindig kaphatók.

Szölőlug-ast
ültessünk minden ház mellé és kert cink

ben fold- és homoktalajon.
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 legremvkebb dísze, anélkül, hogy legkevesebbb 
helyet is elfoglalna az egyébre használható részek
ből. Ez a legháladatosabb gyümölcs, mert minden 
évben terem.

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 üllőitek, azok bőven ellátják házukat az 
egész szőlőérés idején a legkitűnőbb muskatály és 
más édes szőlőkkel.

A fajok ismertetésére vonatkozó színes fény- 
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg, aki címét egy levelezőlapon tudatja. 
Borfaju szőlőoltványok is még nagy mennyiségben 
kaphatok leszállított árakon. Borok családi fogyasz
tásra .KJ 1. es feljebb olcsó árban és „Delaware- 
sima, ültetéshez és ebből borminta.
Érmelléki első szőlőoltványtelep Nagy-Kágya, Biharmegye.

•••••••••••••••a 
•••••••••• A REKLÁM •••••••••# 

® •••••••••••••••• j
• Állandó, észszerű és ügyes reklámozás 2
• minden gyári, kereskedelmi, ipari válla- 2
• latnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltető 2
• eleme. — Hogyan, hol és m i k o r hir- •
• dethető a legsikeresebben, legjobban és 2
• legolcsóbban, megtudható az 2
í általános 3*udósitó |
• hirdetési osztályánál 2
• tulajdonos LEOPOLD GYULA szerkesztő •
• BUDAPEST. VII. kér. Erzsébet-körut 54. «z. 2
2 ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki- • 
2 ismeretességgel, pontossággal és olcsón • 
2 eszközölnek hirdetéseket és reklámokat 2 
2 az összes budapesti, vidéki és külföldi la- • 
2 pókban és naptárakban. |

Í Költségvetések és tervezetek ingyen ! 2

Húsvéti képes levelező lapok művészi kivitelben, óriási nagy választékban 
kaphatók

Landesman B. könyv és papirkerezkedézében



Van szerencsém a n é közönség szives 
tudomására adni, hogy

tavaszi bevásárlásomról
visszatérve, üzletem t férfi- es női divat- 
czikkekkel bővítettem, u m. női- gyermek
kalapok. sapkak. mindennemű selyem- és 
csipke díszek, menyasszonyi koszorúk és 
fátylak, fűzök, valamint férfiingek, gallérok, 
kézelők, nyakkendők, férfi- és nöi-harisnyak. 
valódi prágai és pécsi glace és szarvasbor- 
keztyük, és egyéb minden e szakba vágó 
czikkek dús választékával állok a t. vevők 
b. rendelkezésére.

Az irányomban eddig tanúsított jóindu
latért és támogatásért köszöretet mondva, 
kérem t. vevőim további támogatását.

Kiváló tisztelettel
Steindler Etelka.

Szép és tartós szőlője
csak annak lesz, aki i n g v e n kéri Magyar
ország legnagyobb szőlőiskolájának árjegy
zékét, amely szőlőiskola állami segély I vei s 

állami felügyelet mellett létesült.

Pártoljuk a magyart
Konyhakészlet

5 darab solingcni p< n 
géjü kés és 1 darab 

szoletolő villa csak
4 korona 50 fillér.

Le. finomabb kivitelű 
igen cz.élszerü villany 

világitá'U

zseblámpa 
csak 3 korona.

Teljes dohányzó készlet 
csak 5 koronába 

kerül és pedig 1 finom 
u. tajtékpipa kínai 

1 ezüst foglalattal 1 
hozzávaló pipaszár 

célszerű dohányzacskó 
1 gyufatartó 1 tajték 

szivarszopóka 1 szivar 
tárca 1 házi pipaszár 

ral együtt 1 tajték 
szivarszopóka 1 szivar 
vágó 1 szivarhamutartó 

10 drb összesen.

s vegyünk csakis Magyarországban.
Egy nagy amerikai gyár tönkrejuiása 

folytán azon helyzetbe jutottam, hogy az 
alant felsorolt 4Ó drb szabadalmazott ame
rikai ezüst árukat mélyen leszállított áron 
potom 6 frt 40 krért szállíthatom bárkinek 
és

6
pedig :
dib amer. szab, ezüst asztali kés valódi 
angol-pengével
drb am. szab. • ziist evővilla egy darabból 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb

ezüst evőkanál 
ezüst kávéskanál 
ezüst leves merítő kanál 
ezüst tejmeritö kanál 
ria** pohártálcza

amer. szab, 
amer. szab, 
amer. szab, 
smer. szab 
angol „Vikt 
remek asztali gyertyatartó.

40 drb összegen csak 6 frt 40 kr.-ért, ezen 
tárgyak ezelőtt 40 forintba kerültek. — Az 
amerikai pateut ezüst egy teljesen fehér fém 

belül is. melyért jótállást vállalok.
Megrendelhetők utánvét mellett 

NEUMANN JÓZSEF-nél 
Budapesten. VIII.. Örömvölgy-u. 16.

4 és fél kiló körűibe 
lül 50 darab különféle 

illatú finom pipere 
szappan csak 5 kor.

Tisztelettel értesítjük a n. é. közönsé
get, hogy Nagy inihíilyban (Kossuth Lajos- 
utcza, Neuvirth-féle ház)

mérnöki irodát
nyitottunk.

Elvállalunk minden a mérnöki szak
mába vágó munkát, n. m. térképek készí
tése és kiigazítása, parczellázás. terülei- 
felvételek. épület-tervek stb. stb.

Malomberendezések, gőzgépek, gőz
kazánok. motorok és automobilok képvise
lete. elektromos világítás és elektromos 
berendezések tervezése és vállalata.

Kiváló tisztelettel

Zimonyi és Keller
oki. mérnökök.

6 darab zománczozott 
fazék és 6 darab lábas 
k ülöm bűző nagyságúak 

csak
5 korona 90 fillér.

Exy valódi

Roskopf óra 
kétévi jótállás mellett 

csak 5 korona.

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

egészségé, magának beszerezni a legújabban javí
tott cs. és kir. s z a b a d a I m a z o t t amerikai 
rendszerű Gummiservkötöt beszerezni A giimmii 
sérvkötő Pollitzer találmánya s a 1« -ginre** bb orvos 
szaktekintélyek a legjobbnak ismert- t- tt el. M* rt 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható se a 
sérvet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást

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

POLLITZER MÓR és FIA
és kir. szab, kötszerér-zek.

BUDAPEST, V.. Deák Ferencz-utcza 10.

Sérvkötö árai:

CLAYTON & SHUTTLEWORTH"
Vócail'UörútBucin |>«»i

Által a lej jutányosabb Arak mellett ajAnltatnak: 

Locomobil és gözcséplőgépek, 
szilmakazalozók, Járgány-cséplőgépek, lóhere csépték, 
tisztító rosták, konkolyozók, kaszáló és aratogópek, 

szénagyüjtök, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr. 
kapálok, szecskavágók, répavágók, kukoricza- 

k morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes
sexéi ekék, 2- és 3-vaau ekék éa minden j

egyéb gazdeaégl gépek.

Modern berendezésű
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— kézimunka-üzletemben ••
mindennemű elonyomtatott, megkezdett és bevég- 

zett kézimunkák, valamint az ezekhez szükséges ösz- 

szes hozzávalók a legjobb minőségben kaphatók.

GOLDBERGERJAKAB
= NACYMIHÁUY. =

Kossuth Lajos utca Líivi-fóli- ház).
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Schicht-szappan
VÉDJEGYEK

vagy
t

, a legjobb, legkiadó 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

Minden kártékony vcgyüléktől tcljescnjment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a »SCHICHT« névvel és fenti védjegyek egvikével 

legyen ellátva.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle viasz-kenocs 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.

Nyom. Lsodesmaa B. k0n,Tsyomdájibaa


