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Aratás előtt.
(r.) Kaszapengés zaja nemsokára ösz- 

szeolvad a pacsirta nótájával. Valamikor az 
aratók nótája is, mint a megelégedésnek 
imája szállt az égbe, aki gazdag asztalt te
rített az embereknek és megengedte érni, 
hogy az emberek adományát learassák. De 
ma itt-ott a megelégedésnek ez a nótája 
átváltozott gyűlölködő, panaszos duzzogássá, 
feleljenek érette azok, akik egyrészt a mun
kásember igazait legázolták, másrészt, akik 
a társadalmi békétlenség szellemét széthin
tették. Egy bizonyos: hogy az emberek nem 
lettek boldogabbak, csak lelkűk lett sivá- 
rabb, üresebb. Te boldogságot hintő naiv, 
szűzi poezis, micsoda hamupipőkévé vará
zsol a kornak szelleme.

Csakhogy siránkozással ezt a szellemet 
meg nem szüntetjük. Boldog búzatábla, a 
hol a nótás pacsirta dalra hevít, ahol a kék , 
búzavirágból bokrétát kötnek, ahol az imára 
szólító harangszóra lekerül a fejéről a ka
lap, ahol a tekintély tiszteletét le nem rom
bolták, ahol a békétlenkedés szelleme még 
nem rombolt le mindent, ahol emberséges 
szív lakik a veritékes munkás sorsa iránt, 
ahol a kölcsönös tisztelet, bizalom meg
szülte és állandósította az emberi társada
lom legnagyobb erényét: a felebaráti sze
reteted Ahol az aratókat nemcsak az ara
tási szerződések kötik, de az a patriarchalis 
viszony, mely a régi udvarházakban ural
kodott és mely a kölcsönös megbecsülés, I

T ARCZ A.
József főherceg Kisjenön.

i.
Jauner és a Futa.

Valamikor a hetvenes években történt. 
Egyébként nem lényeges mikor. Történhetett 
volna biz az a nyolcvanas években is. Jauner, 
a bécsi égett direktor vendége volt a fenség
nek Kisjenön. Csúnya, morosus idő volt akkor. 
Esett furtum-furt. Egyre hangzott acup-cup-cup 
nóta. Csókolódzott a felhő a földdel. Akkor pe
dig szörnyű fáradság nehezedik a pillákra. Jau- 
nert is elnyomta a buzgóság egv bársony ke- 
reveten. Edesdeden aludt.

Álmodott. Azt álmodta, jegyet váltott Bla- 
hánéval. (Blaháné akkoriban »eladó* volt.)

O Fenségeik kedélyes tréfára vágyakoztak 
Mindketten vidéki román mezbe bújtak ; őfen
sége zsíros opincsot fűzött lábaira, darócot bo
rított vállaira. A fenséges asszonyon fensége
sen állott a túli virágos szuramu, a bogra kö
tött marama, mely alól fekete fürtök kandikál
tak. Patyolat arcához még szerecsika sem kel
lett, a román nép ez egyedüli toilett-szcre.

E különös jelmezben aztán látogatást tet
tek a horkoló .launcrnek. Utjokban végtelen 
zajt insceniroztak, akár egy veterán közgyűlé
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a gyöngének segítésén épült föl. Hangoz
tatnunk kell ennek a szellemnek uj térhó
dítását, szükségét, a mostani napokban, mi
dőn megcsendül a kasza, mikor a legnehe
zebb, veritékes dologban fárad a munkás, 
ez a szívós népelem, melynek erejéből veszi 
erejét az ország. Elég sok borulat van tár
sadalmi fejlődésünk egén : az internacionális 
társadalmi reformoknak gyűlölködő szelle
mét ne engedjük tért hódítani sorainkban. 
Ezt pedig a munkásnéppel való jóakaratu 
törődés s legfőképen a munkaadóknak mél
tányos. szeretetteljes elbánása biztosíthatja

Ám nem siklott ki toliunk, midőn az 
ararás aktualitása velünk ezt elmondatta. Jó 
ezt a kérdést szemünk előtt tartani és bár
csak még több szó esnék róla. Szükséges
nek mutatkozik még több szociális intéz
kedés is, de fájdalom, ezekre a mai hely
zetben nem számíthatunk, annál nagyobb 
szükség van a társadalmi pacifikálásra s en
nek munkája szükségét a sajtó csak han
goztathatja és jól teszi, ha minél többször 
hangoztatja : de a végrehajtás kölcsönös 
méltányláson alapszik.

Mily rettegett időjárás ez most. Szinte 
milliókban ki nem fejezhető az a veszteség, 
ami a magyar gazdát a szerint, hogy rek- 
kenő vakmeleg nem szoritja-e össze a zsen- 
dülő buzaszemet, hajnali köd nem öleli-e 
át az áldásos kalászt, gyilkos módon el
bánva minden renténynyel, melylyel eltelve 
vagyunk. Es a rettegésnek ebben a nehéz

sen. A fenséges asszony kartag-ot zörgetett ke
zében, a fenséges ur meg egy hatalmas füty
kössel döngette az ajtókat.

Jauner tovább álmodott. Most meg azt ál
modta, hogy a Stanley-expeditioval jár valahol 
Közép-Alrikában.

A korsótól, melyet a fenséges asszony 
csörgetett, azt hitte: csörgő kígyó.

Az is volt. Mert mikor felpislogott félál- 
mosan, agyába szállt minden vére. Szeinrevaló 
fáta, annyi igaz. Formás asszony. Aztán mit 
keres mellette a pityókos mócz ? Furcsa vak
merőség! Abba a nyomba beletemette szurtos 
termetét egy bíboros fotelbe

Amit egyrészről bölcsen is tett, — cikká
zott a direktor agyán a gondolat. Nem csinál 
galyibát. Most meg övé a helyzet Mert az a 
furfangos kacsintás Ígér valamit . .

Es hogy ezek után egy hirtelen fordulat
tal átölelné a tálát, megered az eddig jól őr
zött ajakon az ezüst csengésű kacaj, mire Jau- 
nert előveszi az összes shakespearc-i tragikum, 
a mit egyetlen színésze sem produkált soha : 
felismeri a helyzetet.

Makogva rebegi:
— Fen ... sé .. . ges asszonyom. Felocsú

dik erre a becsodálkozott rumuny is és duett
bán nevetik a megzavarodott vendéget.

Műié r e m : Nagymihály. Rákócii-utcsa.

Lapunk mai szám* 4 oldalra teljed. 

napjaiban látjuk be, hogy milyen qua-bankot 
játszunk a sorssal. Hiszen igaz, hogy a me
zei gazdálkodást űzőknek az időjárás eset
legességei ellen mindig kockázatos játékot 
űz. De vájjon egy okszerű gazdálkodás nem 
kisebbitheti-e meg ennek a kockázatnak mai 
rettenetes arányait. Ma valóban úgy áll a 
helyzet, hogy egy jó kalászos termés elég 
jó gazdasági helyzetet teremt, tnig ellenben 
a balsiker Ínségbe kergeti a népet. Váljon 
igy van-e az más országokban, melyeknek 
szintén industriája a nép legfőbb foglalko
zása .- Nem igy van. Más országokban a 
belterjesebb, az okszerűbb gazdálkodással 
nincs minden termény egy két hét abnor- 
malitásaihoz kötve. Ha egyik termény nem 
sikerül, van más és számba veszik a mező
gazdálkodásnak mellékterményeit is. Ipari 
és kereskedelmi növények termelésével sok
ban lehet enyhíteni a bajt.

Kétségtelen, hogy nálunk ebben az 
irányban is van javulás, de a javulás nem 
olyan mértékű, hogy még mindig ne kel
lene aratás idején a szorongatás és félelem 
e napjaiban figyelmeztetni a gazdát, hogy a 
régi nyomású gazdálkodással, a kalászosok 
egyoldalú termelésével magának gazdasági 
jólétét nem szolgálja.

Ne adja Isten, hogy a zsendülő búza
táblákat tönkretegye a nyári hő és a pusz
tító köd. Ne adja Isten, hogy e jóakaratu 
intelemnek szomorú aktualitása legyen.

II. 
Jauner és a kis malac.

Sztruka ur, a híres szarvasi borbély el
halálozott. Be van szakasztott mása Kisjenön. 
(■yártja a módis szavakat és borotválja az em
bereket. De nemcsak az embereket.

Egyszerre csak azt a különös meghívást 
kapja, hogy borotváljon le egy süldő malacot.

Különös megbízás : nem tudja mire vélni. 
Hosszul érezte magát. Derogált neki nagyon. 
Aki eddig embereket csinosított, most malac
nak álljon neki, ronda malacnak, arai még — 
mivel annyira gyűlöli a tisztaságot — azon csi
nosan neki fekszik valami piszkos pocsolyának.

Jó pénzért mégis megteszi. A kis kopasz
tolt malac tréfára volt szánva. Felpólyázták 
szépen, mint kis gyermeket és elhelyezték a 
Jauner ágyába, letszett a kölyök-malacnak az 
úri pompa, a tiszta selyemben. Nyöszörgött 
úgy néha.

Az időből meg nagyon kifutotta. A tár
saság fent az emeleten ölte az időt. Tarokkoz
tak. Jauner urnák sokszor elfogták már a pa- 
gátját, ráunt a dologra. Alom nehezült pilláira. 
Elkéredzctt tehát fel a szobájába. Engedték jó 
szívvel, még jó éjszakát is kívántak neki és 
nesztelenül követte le az egész társaság.

.. Amint a takarót felemeli, szemébe öl
ük a pólvás baba. Mellette nyilván a gyermek



VEGYES HÍREK.
— Hangverseny. A kassai, <1. breceni és 

aradi nemzeti színház tagjai julius hó folyamán 
Nagyuiihálybau, a Baruai szálló nagytermében 
hangversenyt rendesnek. A válogatott műsor már 
össze is van állítva és e napokban lesz, mogullá 
pitva a hangverseny napja is.

— A petíció ügyében elrendelt vizsgálat 
csak julius hó vége felé lesz foganatosítva. A viza 
gálattal megbízott dr. Sponer Antal kir. Ítélő láb 
lei biró julius hó 28 án érkezik városunkba es 
másnap a városháza tanácstermében fogja nteg 
kezdeni a szükséges intézkedéseket

— Főúri eljegyzés. Gróf Mailáth László 
julius hó lil én eljegyezte özv. gróf Sztáray Vil
mosáé szül. Hadik Ilma grófnőt, Hadik- Barkóczy 
Endre gróf nővérét.

— Hivatal vizsgálat A sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék elnöke, bornszek Béla e héten a 
homonnai és gálszécsi kir. Járásbíróságok ügymo 
netét vizsgálta meg és mindkét helyen meg volt 
elégedve a tapasztaltakkal. — E helyen illegem 
ütjük, miszerint az igazságügyi miniszter leírató 
intézett a törvény szék elnökéhez, amelyben köszö
netét és elismerési nyilvánít úgy az elnöknek, mint 
a törvényszék területén működő bírói karnak az 
ügy buzgó munkálkodásáért.

— Az asphalt járda a képviselőtestület 
határozata folytán kiterjesztve lesz, ez idő szerint 
a Kákóczy utca kap járdát és már a jövő héten 
kezdik meg a munkálatokat.

— Uequiem. József kir. herceg lelkiüdvéért 
junius hó 26-án a róni. kath. templomban gyász
istentisztelet volt, a melyen a tűzoltói egylet teljes 
díszben vett részt. Jelen voltak a hatóságok ré
széről és igen sokan az iutellgens osztályból is.

— Doktorrá avatás. A kolozsvári kir. 
magyar tudomány egyetemen ebé 26 án jogtudo ' 
mányi tudorokká avatták Holló Andor és Holló 
Zoltán ügyvédjelölteket, néhai dr. Hollandéi- Lajos 
a kassai ügyvédi kamara titkárának fiait.

— A nagymibályi függetlenségi kör 
legközelebbi választmányi ülésén be fognak töl 
totni a megüresedett állások. A körbe az intelli
gens osztályból több tag fog belépni és tekintve a 
válságos politikai viszonyokat a tagok száma mind 
inkább szaporodni fog, úgy hogy a függetlenségi 
párt lesz immár kerületünkben is az egyeeül szí 
mot tevő politikai testület.

— Tűzoltók mulatsága. Az önk. tűzoltó 
egyesület vasárnap, julius hó 2-án délután tartja 
meg a .Vörösház" erdőben ezidei nyári táncmu
latságát, a táucot este a Bamai szállóban folytat
ják. A mulatság iránt, melynek tiszta jövedelmét 
az uj szerek költségeinek fedezésére fordítják, vá
rosszerte élénk az érdeklődés. A mulatságra meg
hívók nem küldettek ki, a közönséget a parancs
nokság falragaszokon hívta meg.

származás helye : egy levél. Mohón kapott utána. 
Csak ez volt rajta:

•Tied, neveld fel.«
Ez bizony édes rövid, de érthető. Hamar 

felnyalábolta a kis nebulót s vitte a világhoz. 
Kiváncsi volt, milyen a cifferblatt ?

Ámultán kiáltott fel:
S rám ütött a gazember! Egyet csípett a 

pupák orrán. Egyet rikkantott rá a pályás va
lami. Jauner telve volt lelkesedéssel.

— Hisz ez pompás, nagyszerű. íme a ta
lentum, a zseni. Kinevelem, kilanitom. Virtuóz 
lesz belőle. Micsoda fenomenális hang. A jövő 
primadonnája.

Az előteremben leskelődő társaság nem 
tudta már tovább állani kitöri a honim kacaj.

A direktor tir ijedten ejté el a kis babát. 
Annak meg volt szerencséje, hogy szálltában 
valahogy kifúrta magát a pólyától a vickándozó 
és rémülten szaladta körül-körül a termet

Kelletlenül bár, de Jauner is ott nevetett 
a többiekkel.

111.
A gyámoltalan Körös.

Van egy rakoncátlan gyermeke Kisjenő- 
Erdőhegy testvér községeknek a Kőrös Nem 
bírnak vele. Becsukják magas védgálak köze,

— A nagymlhályl áll. elemi iskola 
értesítője tegnap jelent meg, n melyet a gond
nokság megbízásából a tantestület közreműködésé
vel Mathidsz József igazgató szerkesztett. A be 
vezető cikkben László E. Elóris tanító az elhunyt 
Jelen Mátyás tanító érdemeivel foglalkozik, ki 37 
éven át működött városunkban és ez idő alatt a 
város lakóinak közszeretetét es bizalmát vívta ki. 
Az értesítőből kitetszöleg a tanulók egészségi ál
lapota kielégítő volt, magaviseletük tekintetében 
pedig a tanítón karnak nem volt oka panaszra. Az 
előmenetel általában jónak mondható) és dicséret 
illeti ezért a tanítói kart. A statisztikai adatokból 
a következőket közöljük: a tanítótestület 27 tag 
t»ól állott, a leánytanulók száma 565, a fiútanulóké 
1134, összesen 1199 volt, ezekből 1032 helybeli, a 
többi vidéki, vallás szerint számra nézve az első 
helyet a római katholikusok, a másodikat az iz
raeliták foglalták el.

A Zemplén megy el diszidens párt 
f. évi julius hó 2 án délután Sátoraljaújhelyben a 
.Magyar Király" szálloda termeiben alakuló köz 
gyűlést tart. Az országos diszidens párt megbízó 
sóból az Andrássy, Hadik, Sztóroy grófok és A/os- 
kavics Geyza szervezik a pártot és nagy buzgai 
inat fejtenek ki, hogy az alakulói pár nak minél 
több tagja legyen. Az értekezletre való meghívás 
a következő sorokkal történt:

.Azon válságos helyzetben, melybe a nem 
zet sodortatott, minden honpolgárnak, minden 
politikai pártnak meg kell teunie kötelességét, 
meg kell minden törvényes eszközt ragadnia és 
még szenvedések árán is ellenállást kifejtenie, 
nehogy alkotmányos szabadságunk ellen intézett 
támadások állandóisittassanak. Másrészt keresnie 
kell a kibontakozás utait, hogy a nemzetre sú
lyosan nehezedő válság mielőbb megszüntettessék. 
Ily érzelmektől áthatottan az országos diszidens 
párt megbízásából felkérjük a t. ciinet, hogy a 
mennyiben velünk együtt érez és közreműködni 
hajlandói, a f. évi julius hó 2 án d. u 4 órakor 
Sátoraljaújhelyben, a „Magyar Király" szálloda 
termében tartandó) értekezleten, melynek egyik 
fontos tárgya: ,A zemplénmegyei diszidens párt“ 
megalakulása leend, megjelenni szíveskedjék. — 
Sátoraljaitjhely, 1905. junius 26 án. Hazafias üd
vözlettel : gróf Andrássy Gyula, gróf Andrássy 
Géza, gróf Andrássy Sándot, Ambrózy Nándor, 
gróif Hadik Barkóczy Endre, gróf Hadik Béla, 
Katinszky Géza, Kellner Soma dr., Kavaliczky 
Elek dr., Molnár István, id. Meczner Gyula. Mos 
kovics Géza, Miklóssy István, Malonyay Ferenc, 
Keichard Salamon, Szentiványi László, gróf 
Sztáray Sándor, Zinner Henrik."

— Köszönetnyilvánítás. Mathidsz József 
áll. iskolai igazgatónak 30 éves tanítói működése 
alkalmából létesített 2000 koronás alapítványhoz 
hozzájárultak : Nagymibályi takarékpénztár ipar és 
kereskedelmi bank 400 kor, Czibur Bertalan 295 
K. Sulyovszky István, gr. Sztáray Sándor és neje

(amennyire a szegénységükből telik) de még 
azon is keresztül töri magát. Pusztít rémsé- 
gesen. Egv esztendőben nteg különösen nem 
bírtak vele. (Ha karóba törnek, se tudom, me
lyik évben.)

Az aradmegyei alispán (már bocsánatot 
kérek, hogy a történeti hűség kedvéért őt is 
megemlítem) szolgabiró volt akkortájt Kisjenőn. 
Lelkére vette nagyon a veszedelmet. Maga is 
ott szorgoskodott és lelkesítette a lankadókat.

A hatóság számára egy fahódét rögtönöz
tek, szürkédéikor ide vonult a társaság egv ré
sze, ha ellenzéki újságnak Írnám meg, még bi
zony azt mondanám: csöndezgelni

A mi Péter bácsink is ott volt, de az éjen 
alább hagyott az ellenség haragja, hazament 
heverni.

Igazába még el sem kezdte az igazak ál
mát, már megakasztanák. Valaki nagyon ipar
kodik befelé. Kis híjjá, hogy az ajtót be nem 
emeli magával.

O Fensége volt.
Megállt az ágy előtt, szalutált és katoná

san jelentelle:
— Jelentem, kiöntött a Kőrös.

Adta gyámoltalanja — mordult fel Pé
ter bácsi — ez is akkor merészkedik, mikor 
nincs jelen a hatóság. Werner László. 

2<X> K, zempléni Moskovics Géza, Ragályiné báró 
Balassa Emília, Vladár Emil 100 K, Nagymihály 
község. Nagymibályi kereskodelmi és hitelbank, 
Polányi Géza 50 K, Nagymibályi önsegélyző egye 
sülét 10 K, tkauzaugli Miklós 25 K, Oppitz Sáu 
dór 21 K, dr. Chuduvszky Mór, dr. Eperjesy La
jos, dr. Fuclis Ignácz, dr. Glück Samu, Haidinger 
István, Horváth Sándor, dr. Kállay József, Nemes 
Lajos, Spiegel Samu, dr. Widder Márk 20 kor., 
Bnrtus Boldizsár, Beregszászt- István, Brüim Mór, 
Fail Artliur, Fricdman Simon és fia Mihály, Löffler 
M. Miklós, Machnyik Andor, Remenár Adolf, Ron- 
esiuszky Ágoston, Semsey Gyula, Schretber Jónás, 
Strömpl Gábor, Szöllősy Sándor, Widder Béla 10 
K, Görgey Géza, dr. Kellner Mihály, Landesman 
Vilmos, Stark Hermán, Tolvay Imre, Widder Sa 
mu, Zapotoczky Péter 5 K, Brügler Lajos 4 kor. 
A jelen tanévben lett először ez alapítványból 3 
tanuló) megjutalmazva, névszerint Arnstein Mihály, 
Szalontay Mihály és Virág Amália. — Fogadják 
a nemes szivü adományozók leghálásabb köszönő 
tünket. Czibur Bertalan, Poldnyi Géza. László E. 
Elóris, a gyűjtő bizottság tagjai.

— KI jegyzés. Markovics Géza helybeli la 
kos eljegyezte Bellák Valéria kisasszonyt helyben.

— Szanatóriumi Lapok. A „József kir. 
Herceg Szanatórium Egyesület" uj lapot indított 
meg, mely méltán tarthat igényt szélesebb körök 
érdeklődésére. Az egyesület olhunyt nagy védő
jének József kir. hercegnek arcképe és az egye
sülethez intézett sorai díszítik a lapot. Közli dr. 
Korányi Frigyesnek, a társadalmi harc nagy ve
zérének tartalmas előadását a tuberculosis ellen 
.-aló) küzdelem mai állásáról. Dr. Kuthy Dezső 
egyetemi magántanár gyönyörű előadását. Lukács 
György elnök bevezető és üdvözlő beszédét, a jövő 
évi munkaprogrammot. Apró közleményei a zász
lót bontott egyesület agilis tevékenységéről s moz
galmas életéről számolnak be. Ezt a lapot minden 
tagja az egyesületnek ingyen kapja meg. Bizton 
reméljük, hogy e lapot sokan fogják megrendelni. 
Hiszen oly magasztos a cél, melyet az egyesület 
kitűzött. Az egyesületi tagsági dij 4 és 2 korona, 
melyet postautalványon lehet beküldeni a József 
kir. herceg szanatórium egyesületnek, Budapest, 
királyi bérház.

Hirdetés. Az 1905—1906. évre a be
írások folyó évi szeptember ho 1-től 8-úig esz
közöltetnek. — Az állami iskolába járó tanulók 
t kor. tandijat és 1 kor. 30 tillér beirási dijt a 
beírás alkalmával előre tartoznak befizetni. A 
teljesen vagyontalan szülők gyermekei a városi 
hatóság által kiállított szegénységi bizonyít
vány alapján a tandíjfizetés alól a nméltóságu 
vallás és közoktatási magyar kir. minisztérium 
által mentetnek fel. A beírás alkalmával a sze
génységi bizonyítvány az igazgatóhoz beadandó. 
Az 1 kor. 30 fillér beirási dij alól egy tanuló 
sem mentetik fel. A javító vizsgálatok szeptem
ber 1-én és 2-án délelőtti órákban tartatnak 
meg. Ezen vizsgálatra csak olyan tanulók bo
csáttatnak, kiknek egy, legfelebb két elégtelen 
osztályzatuk van. A ki két tantárgynál többől 
kapott elégtelen jegyet, az azosztálvt ismételni 
tartozik a||amj iskola gondnokság.

— A kassai ügyvédi kamarából. A 
kassai ügyvédi kamura közhírré teszi, hugy dr. 
Thurdnszky Zoltán gondnokság alá helyeztetvén, 
az ügyvédség gyakorlattól fölfüggesztetett és iro
dája részére a halaszthatatlan teendők teljesítése 
végett gondnokul dr. Tátray Dezső sátoraljaújhelyi 
ügyvéd rendeltetett ki, továbbá, hogy dr. Nagy 
Artliur ügyvédei Sátoraljaújhely székholylyel a ka
mara ügyvédi lajstromába folytatólag felvette.

— Adakozás. A nagymibályi áll. elemi 
iskola szegénysorsu és kitűnő előmenetelt tett ta 
nulóii közt f. évi junius 29 én tartott évzárói ünne
pély alkalmával kiosztott jutaloindijakra és juta 
lomkönyvekre adakoztak : Koresk. és hitelbank 40 
K, Czibur Bertától 36 K, gróf Sztáray Sándor 20 
K, I’olányi Géza, özv. Madarász Lajosné, Mattya- 
sovszky Mór és W. 10—10 K, Spiegel Samu 6 
K, Tolvay Imre, Barnay Andor, dr. Fuclis Ignác, 
dr. Glück Samu, Glűck Mór, dr. Eperjesy Lajos, 
Roncsinszky Gusztáv és Strömpl Gábor 4—4 K, 
Kartus Boldizsár 3 K, Zseinbvry János, Stadler 
Mihály, N. N. Schreiber Jónás 2—2 K, Görgey 
Géza és Tóth Árpád 1—1 K. Összesen 191 ko
ronát, mely összegből az adakozók intencióijához 
képest kiosztatott segélyképen 100 korona és ju- 
talonikony vek megszerzésére forilitlatott 91 korona. 
A jól szivü adakozók fogadják e helyütt is az áll. 
iskolai gondnokság és tantestület hálás köszönetét.



— Öt lap ha fi egy koronáért. Szen
zációs újítást léptetett életbe a .Kurucz Újság* 
cimü fővárosi napilap. A Kurucz Újság, mely a 
legradikálisabb nemzeti politikát követi és amely
nek vezércikkeit a függetlenségi és 48 as párt ki 
tituöségr-i Írják, junius hó 1 tői naponkint 8—1'2 
oldal terjedelemben jelenik meg S eredői Leó fő 
szerkesztő vezetése alatt. A Kurucz Újság előtize 
tési ára mindössze havi egy korona. Minden elő 
fizető rendkívüli kedvezményekben részesül, ami 
nőket még napilap nem nyújtott. Az állandóan két 
érdekfeszitő regényt közlő, kitünően szerkesztett 
Kurucz Újságon kivtii megkapják az előfizetők 
minden hét vasárnapján a .Gyermekvilág" eitnii, 
tartalmas és gazdagon illusztrált folyóiratot; min 
den hó 1 én és 15 én a .Mezőgazda* cimü szak 
lapot; minden hó 10 én a .Budapesti Divat* cimü 
magas színvonalú divatlapot és minden hó 20 án 
a „Sorsolási Értesítő" t, mely sorsjegyek és érték 
papírok tulajdonaira nézve lesz megbecsülhetetlen . 
tanácsadó. E külön mellékletekkel együtt a Kurucz 
Újság előfizetési ára egy hóra egy korona, mely 
összeg legcélszerűbben postautalványnyal küldhető . 
be a kiadóhivatalhoz, Budapest, VI. Ó utca 12.

— Az egéttztség előmozdítása a Kathrei 
ner féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp- és élvezeteikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag ikofein) tartalmánál fogva, hátrányo
san hat a szív működésére, mely súlyos követ
kezményekkel járhat. A Kathreiner-féle Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóltevő 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ét
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül 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 van gondosan vezetett s ren
dezett háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiányvznának. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner-féle Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a be
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pör
költ termékei, s nézzünk különösen arra, hogy a 
„Kathreiner* névvel ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

— Mint minden érben, úgy* az idén is 
nagyértékü karácsonyi ajándékkal fogja meglepni 
előfizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesz
tett, élénk és tartalmas lap miudeu egyes alkalom 
mai bámulatot és elragadtatást keltett ajándék al
bumaival előfizetői körében s ezek évről-évre sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak e lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló .Modern Magyar Festő
művészek* cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek előkészítő munkálatai már serényen foly
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább egy félévet befizetett és egy 
további félévi előfizetésre magát kötelezte. Mutat
ványszámot sziveién küld a kiadóhivatal. Budapest, 
VI. Andrássy ut 27.

— Ferke Ágont, az „Ész és Erő“ cimü, 
akadémiai dicséretet nyert drámai költemény szer 
zője, előfizetési hirdet szeptemberben megjelenő 
,Gizy“ cimü verskötetére, melynek előfizetési ára 
2 K 40 f. helyett csak 2 korona. Előrendelések 
Franké Pál könyvkereskedő címére (Budapest IV. 
Papnövelde u. 8.) kéretnek.

Előfizetési fellii-vás.

Július lió 1-vel uj előfizetés nyílik lapunkra. 
Tisztelettel kérjük mindazon t. el'lifizeti,inkel, kiknek 
előfizetésük junius hó végével lejár, hogy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldéséhen fennakadás történjék. — Hátralékos elő 

fizetőinket pétiig kérjük tartozásaik minél előbbi 

szives beküldésére^ hogy számadásainkban mi is ren 

det tarthassunk.

A „Felső-Zemplen“ kiadóhivatala.

CSARNOK.
Az öreg zsoltáros.

Kis templomunk hátsó padjában
Kopott zsoltár busul magában
Keménykedve várja, csak várja : 
Mikor jő ntár öreg gazdája.

Csudálkozik egyre felette,
Hogy a por már-már belepte.
Vasárnapra múlik vasárnap
S hire-nyoma sincs a gazdának.

Pedig ha szólt a harang szava,
A legelső mindig ő vala,
Téli fagyba’ s nyári melegbe’ 
Az éneklést mindig ő kezdte.

Kedves énekét csak fölcsapta
S mint a szarvas híves patakra : 
Ohajtozott lelke az égbe.
Uram 1 a Te színed elébe .. .

S egy mosolygó őszi esteien 
El-fel is szállt szépen, csendesen . . .
S ott, hol nem kell többé a zsoltár: 
Az égi kórusba u dalol már.

Itt e földön nti mást sejhagyott,
Csak zsoltárját s az|iires padot. 
Sopánkodott is a szóbeszéd:
— Eléneklé szegény mindenét . . .

Szánják, mondják szegénynek mások :
— Mi tudjuk csak, dalos pajtások
S a kopott könyv s az az árva pad .
— 0 volt szegény* — a leggazdagabb.

Lanipérth Géza.

Felel h szerkesztő: Dr. Kállai József. 
Főmunkatárs: Aczél Dezső. 

Kiadóbivatali niilvH/.ető : Lan dal József.
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A POLGÁR
POLITIKAI NAPILAP.

Főszerkesztő Dr. VAZSONYI VILMOS 
országgyűlési képviselő.

Megjelenik minden nap reggel legalább
16 oldal terjedelemben.

Egyes szám ára 2 krajezár (4 fillér).

A POLGÁR a legolcsóbb, igaz ra- I 
dikális, szókimondó, irodalmi színvona
lon álló és tartalmas újság, mely teljes 
kimerítő krónikáját adja a napnak. — 
Politikai cikkeit Ur. Pozsonyi Vilmos, 
ifi. Ábrányi Kornél, Benedek János stb. 
Írják. Tárcarovatában elsőrangú hazai 

I és külföldi elbeszélőink novelláit találja 
az olvasó. Tartalma élénk s tarka. Hírei 
és tudósításai megbízhatók s kimeritöek. 
„A Polgár* fölöslegessé teszi minden 

i más lap olvasását.
.......... —Előfizetési ára : ... .

Egy évre 16 korona, félévre 8 korona, 
negyedévre 4 kor, egy hóra I K 40 f.

Szerkesztőség és kiadóhivatal :

Budapest, VI. Eötvös-utcza 37.
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A nagymihályi ö. tűzoltó-egyesület 
f. évi julius hő 2-án délután 3 órakor

a „Vöröshöz" erdőben és este 8 órakor a 
Barnai szállóban

MULATSÁGOT
rendez, melyre a n. é. közönséget tisztelet

tel meghívja

A PARANCSNOKSÁG
— SJeléptidij személyenként 80 fillér. —

ISZÁKOSSÁG NINCS TÖBBÉ!
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pró* 
bat a Cozaporból. Kave. thea, etel vagy szeszes 
italban egyformán adható be az ivó tudta nélkül.

A UUZAPOR többet ér, mint 
a világ minden szóbeszéde a tar 
tózkodásról, mert csodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A CüZA oly csen 
desen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető mégesak nem 
is sejti, mi okozta javulását.

CUZA a családok ezreit béki* 
tette ki isinél, sok sok ezer férfit 
a szégyen és becstelenségtől meg
mentett, kik később józau polgá
rok és ügyes üzletemberek lettek.

intézet, mely a CUZAPoR tulajdonosa,Az _
mindazoknak, kik kívánják., egy próba adagol és 
egy köszönő írásokkal telt könyvet dij és költség
mentesen küld, hogy így bárki is meggyőződhes
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész
ségre teljesen ártalmatlan.matliiu.

Ingyen próba 497. sz.
Vágja ki üzen szwlvéuyt 

<’*8 küldje még ina az. inté
zetnek. Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
inentu.sitenJók).

COZAINSTITUTE
(Dept. 497.)

62, Chanoery Lane, 
London, Anglia.

Szölőlugast
ültessünk minden ház mellé és kertjeink

ben föld- és homoktalajon.
A szőlő hazánkban mindenütt megterem es 

nincsen oly ház, melyuek fala mellett a legcseké
lyebb gondozással felnevelhető nem volna, ezen 
kívül más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek stb. 
a legremekebb dísze, anélkül, hogy legkevesebb!) 
helyet, is elfoglalna az egyébre használható részek
ből. Ez a legháladatosabb gyümölcs, mert minden 
évben terem.

Erre azonban nem minden szölőfaj alkalmas 
(bár mind kúszó természetű), mert nagyobbrészt*, 
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 fajok ismertetésére vonatkozó színes fény
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmontve 
küldetik meg, aki címét egy levelezőlapon tudatja. 
Borfaju szőlőoltványok is még nagy mennyiségben 
kaphatok leszállított árakon. Borok családi fogyasz
tásra ;>0 1. és feljebb olcsó árban és „Delawaro" 
sima, ültetéshez és ebből borminta.
Érmelléki első szőlöoltványtelep Nagy-Kágya, Biharmegye.

ONUSKA P. ANDOR
asztalos mester

Nagymihaly, Rákóczy-utca 22. sz.
•

Van szerencsém a nagyérdemű kö
zönséget értesíteni, hogy Nagymihályon 
a Rákóczy-utca 22. szám alatt

asztalos-műhelyt *
nyitottam. — Elvállalok minden e szak
mába vágó munkát. Különös specialitá
som : boltberendezés és jégszekrény
munkák. Kívánatra terveket díjtalanul 
készítek. — Magam a nagyérdemű kö
zönség b. pártfogásába ajánlva vagyok 

Tisztelettel

Onuska P. Andor
asztalos m.



UJ!
Jtorunk legnagyobb találmánya! Jeliéi 

izzőfényt előidéző

EXCELSIOR.
Nagyobb világosság és petróleum megtakantas! I

Használati utasítás.
Ha a lámpát megtisztítottuk, dobjunk két 
darabot a lámpa petróleumtartójába (na
gyobb lámpáknál 3 darabot), bol az Ex- 
celsior felolvad, — a felolvadt anyagot a 
lámpából magába szívja és 10—12 óra 
múlva a lámpa még egyszer oly világos, 
légszesz-izzófényhez hasonló lánggal ég.

: : 30 50 százalék petróleum megtakarítás

• :

A fehér izzófényt előállító Excelsiornál a 
robbanás teljesen ki van zárva. — Ezen 
kétszeresnél is nagyobb fényerő addig tart, 
mint a használt lámpából, amit 3 hónapra 

számíthatunk.
Jlra darabonként 20 fillér 10 kr.

Kapható:

GOLDSTEIN ADOLF üzletében
1 NAGYMIHÁLY0N •••• 

---------------------- ----------------- •
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Van szerencsém a n. é. közönig b. tudomá 
sára hozni, hogy helyin n 10 év óta fennálló

fényképészeti
• ••• műtermemet 1 
Kossuth Lajos-utcába, a Takarékpénztár ; 
épületébe helyettem át és .ízt a mai kor leg
messzebbmenő igényeinek in--uf- !el‘»< n rendeztem 
be. — Műtermem részére sikerült egy elsőrangú 
tapasztalt munkaerőt megnyernem, melynek alkui 
mazisa állal jutottam azon kellemes helyzetbe, 
hogy az esetleges megrendeléseket a legpontosab 
bán, művészies kivitelben és legjutányosabban esz. 
közölhetem.

Készítek fényes és matt képeket a legki 
sebb nagyságtól életnagyságig és kívánatra eredeti 
színekben ; tájkép, alkalmi- és társas-fel
vételek. semi-email képek ékszerekbe, fény
képek üveg és porcellánra. diapositivek 
a íegjutányosabban. Kívánatra árfeletnelés nélkül 
házhoz is megyek.

Midőn azon reménynek adok kifejezést, hogy 
a 11. é. közönség b. bizalmával meg fog tisztelni, 
vagyok kiváló tisztelettel

ÍRosenberg Jíerman
fényképész.

Ungmegyében.
Glaubersos. hideg, kénes, sós viz Gyomor- es majbetegek 

- magyar Karlsbadja ======

Eürdóidénv május 15-töl szeptember 15-ig. 
Elóidóny : május 15-töl junius ho 15-ig. t hóidény: 
augusztus 16 tol szeptember 15-ig.

.30 Árengedmény a lakásoknál.
Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz, 

mint ivó gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor 
és be.bajoknál s a! haspangásoknál, makacs szék 
rekedesekoél enyhén, oldólag hat, májbajoknál, epe- 
homok es epekövekre oldó ag hat. Vértódulásoknál, 
szédülések, hüdések, gutaütési rohamoknál vérle- 
vonókig, fölszivólag hat, cstizos s köszvényes bán- 
talmaknál e kór okozta erjési termékekre, elrakó- 
dósokra az ízületekben, azok oldására és kiküszö 
bőiv.M-.re hat. Kövérség. s/.iveihá jasodás ellen, ez.u- 
korbetegségekné , vest bajosoknál úgy a cukor, mint 
a fehérje kiválást gyorsan s kedvezően bt foiyásolja.

Mint fürdő, különféle izzadtnál)vokat. daga
natokat. izük t és csontbántalmakat kedvezően ősz 
latja. (íörvélykóros daganatok, fekélyek ellen, méh 
• s méh kö/ütti izzadmanyok. hashártya izzadtná- 
nyok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb ma
kacs. idült bőrbetegségek ellen bámulatos gyorsan 

Vasúti állomás . i és Pest fe 
vöknek Ungvar. a felvidék vs illetve Kassa felöl 
jövókm x Nagymihaly. honnan kényelmes bérkocsi
kon 1 és fél óra alatt elérhető

A viz otthon is sikerrel használható. Ara. egy 
nagy láda 40 üveggel 14 korona, egy kis láda 20 
üveggel 8 korona. A viz a vasúton szállítási ked
vezményben részesül. - - Megrendelések és tudako
zódások : Szobrancz gyógyfürdő igazgatosaganak, 
Szohrancz gyógyfürdő ■ -imzendok. Posta s tavirda- 
á.lomás helyben. A fürd • igazgató orvosa dr. RuSSay 
Gábor Lajos fürdöigazgatóság.

••••••••••••••••• - - - -- • - - •••••••••••A REKLAM•••••••••<
2 •••••••••••••••• 2
• Állandó, észszerű és ügyes reklámozás 

minden gyári, kereskedelmi, ipari válla
latnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltető 
eleme. — Hogyan, hol és mikor hir
dethető a legsikeresebben, legjobban és 
legolcsóbban, megtudható az

: általános Judósitó i
2 hirdetési osztályánál

• tulajdonos LE0P0LD GYULA szerkesztő
BUDAPEST. VII. kér. Erzsébet-körut 54. sz. 

ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki
ismeretességgel, pontossággal és olcsón 
eszközölnek hirdetéseket és reklámokat 
az összes budapesti, vidéki és külföldi la
pokban és naptárakban

Költsegvetesek és tervezetek ingyen 1
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A »Pe«ti Naplón 
uj karáosonyi ajándéka.

Modern Magyar 
---------------- Festőművészek
a czime az uj kiadványunknak, molyét 
1905. évi karácsonyi ajándékul szántunk 
t. előfizetőinknek. Ez uj ajáiidékmüvunk 
noha folytatása és kiegészítő része lesz a 
Magyar Festőművészet Albuma-nak, még
is mint teljesen önálló mű gyönyörű fog
lalatja lesz a modern magyar festőművészet 
remekeinek. — Eddigi karácsonyi ajándé
kaink is a magyar irodalmat és magyar 
művészétét szolgálták, nagyszabású s nagy
értékű diszmíivek százezernyi példányaival 
terjesztve el a magyar költészet és festő
művészet nagyjainak alkotásait. A remek
művek e díszes sorozatát folytatja most a 
„Pesti Napló44 uj és minden eddigi aján 
dekát túlszárnyaló diszművel : a Modern 

Magyar Festömüveszek-kel.
Ötven nagyszabású festményt szemeltünk 
ki a modern magyar festők alkotásaiból, 
nagyre szt mesteri kivitelű mülapokon és 

gyönyörű, több színnyomású képekben.
Ezenkívül be fogjuk mutatni e műben 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. 
Ezt az uj, páratlan diszü ajándékot meg
kapja karácsonyra állandó előfizelőinkön 
kívül minden uj előfizető is, aki mostantól 
kezdve egy évre megszakítás nélkül a 
Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés fél- és 
negyedévenkint, sőt havonta is eszközölhető. 
Előfizetési ár: egy évre 28 kor. félévre 14 
kor. negyedévre 7 kor. egy hóra 2 kor. 
4<» f. Mutatványszámot szívesen küldünk.
Tiszt, lett. 1 : a Pesti Napló kiadóhivatala.

Kiérj exx

egészen ingyen
zomanezozott edeny kepes árjegyzéket.

Próbarendelmény : 6 fazék és 6 lábas külön
féle nagyságban, összesen 12 drb 1 frt 75 kr.; 
6 egész nagy főzőfazék és 6 egész nagy főző
lábos, összesen 12 drb 3 frt 50 krajcár és egy 
teljes zománcozott mosdókészlet, mely áll: la
vór, vizesveder, mosdókanna, éjjeli, szappantartó 
és fogkefetartó, összesen 6 darab 2 frt 50 kr. 
csak én szállíthatok; ingyen csomagolás után

vétel mellett. t--------- ?_~

KOHN. gyári raktar. Budapest, Csengery-utca 51. 
Sürgönyeim: Kolin, edénvgyári raktár,Budapest.

A jelenkor legjobb tetőfedési anyaga ™
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