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Felső-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

M I 1T E E W CSÍTTÖETÖKÖ ÜST.
SZERKESZTŐSÉG:

Hov» 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.
B«*imentetten levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési én nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdába.

Az igazi hazaszeretet.
Békés, csendes és nyugalmas időkben 

könnyű a hazát szeretni. Sőt egész mosta
náig hasznos is volt. Sok érdem és tudás 
nélkül való üres ember tartotta magát a fel
színen azzal, hogy folyton az ajkukon volt 
a haza, ki nem folytak a költői és törté
nelmi jelentőségű frázisok extálásából. Hol
ott a szivek mélyében megizmosodott ha
zaszeretet nem ölt minduntalan csillogó for
más kijelentések képében testet, de elemi 
erővel tör ki a szivek mélyéből akkor, mi
dőn valóban szükség van a hazaszeretetre, 
amikor veszedelem közelget, amikor alkotni 
és rombolni kell.

S nehéz időket élünk ma. Anélkül, hogy 
hozzá akarnánk szólani az aktuális politikai 
kérdésekhez, amelyekkel a napilapok úgyis 
elég bőven foglalkoznak, anélkül, hogy vé
leményt mondanának a legutóbb történt 
nagyjelentőségű históriai eseményekről, kon 
statáljuk, hogy mélységes aggodalom kell, 
hogy elfogja minden igaz magyar ember 
szivét a khatikus szerencsétlen közállapotok 
láttára. Az ifjabb generáció nem emlékszik 
rá. hogy ilyen súlyos helyzet nehezedett 
volna közállapotainkra, elő kell vennünk a 
históriás könyveket, amelyekben a magyar 
nép bánatos napjainak története van meg
írva és ott találjuk fel azt a hangulatot, a 
mely a jelen fiain erőt vesz.

Olvassuk, forgassuk a régi históriás 
könyveket, Rákóczi és a szabadságharc tör

T A R C Z A. 
Lengyel Kata.

A „Eelso-Zemplén** eredeti tárcája. —
Irta Aczél Dezső.

Nem volt több oly szemrevaló leányzó a 
faluban, de még talán a vármegyében sem, mint 
jegvző uram leánya. Ha úgy esteliden kiállt a 
rácsos kapu elé, úgy megbámulta a falu apraja- 
uagvja, mintha valami hercegkisasszoiiv lett 
volna. Hosszú leomló szőke hajfürtéi, égkék 
szemei és meggypiros ajkai nem egy legény
eszét zökkentették ki a kerékvágásból. Akadt 
is kérője annyi, hogy jutott volna mindegyik 
ujjára akár tizenhárom is. De mi baszna volt 
a tengernyi epedő sóvárgásnak, mi haszna a 
sok lótás-fulásnak, ha a szép Kata az uradalmi 
ispánon felejtette szemét. No, de helyre egy le
gény is volt ám a szerencsés fickó, még holmi 
finnyásabb kisasszony is megnyalta volna az 
ujját utána.

Nem is volt senkinek oly áldott jó dolga, 
mint lökés Eerkónak. .legyzőné asszonyom, a 
jó öreg Márta néni úgy dédelgette, mint va
lami galamb-fiókát. Kikérdezte, mi a kedvenc 
étele, szereti-e a diós patkót, vagy inkább a 
mákosat. S mikor aztán töviről-hegyire meg
tudott mindent, amit tudni akart, kisietett a 
konyhába és oly fiatalos kedvvel sürgött-forgott 
a tűzhely mellett, mint valami tiszaparti piros
pozsgás menyecske. A fiatalok pedig magukra 
maradtak, mert Lengyel uramnak egyéb dolga 
is akadt, mint hogy otthon tartsa az orrát. Har

ténetét. Olvassuk és igyekezzünk behatolni 
azoknak az időknek szellemébe, igyekezzünk 
megérteni rég porló hősök lelki állapotát, 
akik hőstetteket vittek véghez s feláldozták 
magukat a szabadságért. Edzzük meg a mi 
magyar lelkünket a múlt acélos folyamában 
és higyjünk ezer esztendős hazánk végtelen 
jövőjében.

Tartson össze, forrjon össze egyet akaró 
öntudatos egészszé a magyar társadalom. 
Mert egyet kell értenünk most, egyet kell 
akarnunk most, ezt kívánja tőlünk a haza
szeretet, amelyet az anyatejjel szívtunk ma
gunkba, amelyre az iskolában és a temp
lomokban oktattak bennünket. Simuljanak 
el az ellentétek, múljon el az osztályok 
harca is, mert a rettentő nagy erő, amely 
egy egész társadalom hazaszeretetében rej
lik, csak igy bontakozhatik a maga impo
náló erejével.

Nagy megnyugtatás, hogy szerte az 
országőan, mindenütt megnyilatkozik a tet
tekre s áldozatra kész hazaszeretet. Nincs 
mitől tartanunk. Akármit rejt is méhében 
a jövő, akármilyen gonosz tör is felénk: 
a Duna és Tisza mentén egy hazáját s sza
badságát szerető népet talál, amelyet ezer 
esztendő küzdelme edzett meg, amelynek 
hite a maga igazában, bizalma a jobb jö
vőben, melyért megbünhödött, sziklaszilárd.

Ne mondjátok, hogy elkorcsosult, ci
nikus emberré lett a m.derít magyar. Igaz, 
az élet, a vasút, a gépek, a tudomány, a 
nemzetközi irodalom és a munkásmozgal

minchét éve taposta már hűséges oldalbordá
jával az élet rögös útjait, de azért nem volt 
még rá eset, hogy kártyakompániájától abszen- 
ciát kapjon. A gyermekek* persze, mint ahogy 
nevezte őket, nem igen érezték hiányát. Szö
vögették nélküle is ábrándos álmaikat és ki
színezték boldogságuk tarka szivárványával.

De szegényeknek rendesen olyan szeren
cséjük volt, hogy midőn a legmelegebben höm
pölygőt! szerelmi ömlengéseik áradata, belé
pett a mama jófajta töltött káposztával, vagy 
más Ínycsiklandozó étellel fölszerelve.

— UgV-e sokáig maradtam, mézem ? szólt 
Tőkéshez fordulva. No, de ilyet! Azt a beste 
cselédjét sehol sem találtam s magamnak kel
lett a hasábokból forgácsot hasitanom. Aztán 
meg a lábos sem volt tiszta s igy mit volt mit 
tennem, a tulajdon kezemmel sikáltam meg.

— Sohse sopánkodjék, nénéinasszonv, sza- 
kitá félbe Tőkés, dehogy is késtünk el,' nem 
kerget a tatár ! Volt gondunk rá, hogy az időt 
ne mérjük rőfl'el.

E szavakra a bájos leányzó mélyen elpi
rult és hirtelen lehorgasztá fejét, mintha va
lamit keresne az asztal alatt. Azután, hogy tit
kolja zavarát, elfojtott mosolyával nógatta l ökést.

— Parancsoljon még I Levét is merítsen 
hozzá! Igazán, olyan keveset eszik, mint egv 
kanári.

— Óhaja parancs előttem, de telkemre 
mondom, jobban esnék, ha — más szolgálna ki.

Tőkés dévajkodását egy szerető pillantás
sal honorálta a házikisasszony és mi sem ter
mészetesebb, mint hogy teljesité kiváltságát. A 

mak átgyurták, más lényeget s más tartal
mat adtak világnézetének és céljának — de 
épen maradt meg benne a hazaszeretet. Azt 
a hantot, amely ide köt, ma is azzal a ha
tártalan szerelemmel szereti, mint a Rákóczi 
vitézei, akik vérzettek és bujdostak. Ez a 
föld, melynek kenyerét eszik, melynek le
vegőjét szívják, a legdrágább ezen a világon 
és hogy többet ne mondjak, nincs Magyar
országon az a nemzetközi forradalmi szo
ciáldemokrata, aki, ha veszélyben forogna 
ez a magyar haza, fel nem kelne, hogy 
megvédje. Mert mikor a haza forog vesze
delemben, akkor az osztályharc, mely lé
nyegében s a mai formájában hazaftság el
len tör, még az is szünetel.

Szeretjük tehát valamennyien a hazát 
s tettekre és áldozatokra készek vagyunk. 
Nyugodt elszántsággal nézünk ennélfogva a 
jövő elé.

A bizonytalan szituációban erős vá
runk nekünk a hazaszeretet és az a tudat, 
hogy alapjában egészséges, bátor nép va
gyunk, amelynek históriája annyi gyászos 
és annyi dicső eredményt tartalmaz s ezek
nek emlékei lüktető életet élnek a mi lel
kűnkben. Mi voltunk, vagyunk és akarunk 
lenni, dacára minden ármánykodásnak. Ne
künk hivatásunk van itt Európa szivében, 
a nyugat és a kelet határán. Bennünket nem 
gázolhatnak el, bennünket nem irthatnak ki. 
S annak kell itt történnie, amit mi akarunk. 
Mert mi viselünk minden terhet, mi dol
gozunk és annak a földdarabnak, melynek
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nemzete* asszony pedig boldog örömmel le
geltette a fiatalokon szemét és elgondolta : hej, 
milyen derék pár válhatnék belőlük!

E vacsorák több-kevesebb megszakítással 
heteken át folytatódtak, mig egyszer csak is
pán uram azzal a kívánsággal állott elő, hogy
szeretne a családban maradni. Mintha mázsás 
kő esett volna le ezzel Márta asszony szivé
ről, oly lelkendező örömmel újságolta a bol
dogító hirt urának.

— Képzeld csak, a fin megkérte a Kata 
kezét és kéret, apjukom, hogy holnap este hon 
maradjál, hogy beszédbe ereszkedjék veled. 
Csakhogy a jó Isten ezt a napot engedte meg
érnem ! Istenem, Istenem, olyan boldog vagyok I

— l'gy-e, apuskáin, rajta leszel, hogy bol
doggá tégy bennünket ? kérlelte a leány s hogy 
nagy obb nyomatékot adjon szavának, puha ka
csóival megsimogatta deres szakállát és csók
jaival árasztó el kezét.

Az öreggel azonban forgott a világ, mert 
! a tisztelendő nevenapjának örömére sokat ta

lált felönteni a garatra. Csak úgy az orra alatt 
dünnyögte:

— Derék, derék ! Majd meglátjuk holnap.
Másnap aztán szerencsésen nyélbe ütötték 

a dolgot. Az agg jegyző atyai áldását adta a 
frigyre és a boldogság tengerében úszó fiatal
embernek lelkére kötötte, hogy úgy vigyázzon 
dédelgetett egyetlen gy ermekére, mint a szeme 
fényére.

Kél nap múlva a szerelmes pár nagy vig- 
ság közepette húzta egymás ujjára a karika
gyűrűt, az osztatlan boldogság symbolumát. Az

F*A jelenkor legjobb tetőfedési anyaga
Vezérképviselő : BRÜGLER LAJOS NAGYMIHaLY.

Lapunk mai száma 4 oldalra teljed.



Magyarország a neve, mi vagyunk az urai.
Van bennünk, éltet bennünket a ha

zaszeretet. a munkás és ha kell, a küzdő. 
Mi összetartunk, mi egyel akarunk : a ha
zát nagygvá, virágzóvá tenni. x.

VEGYES HÍREK.
— A fömolgabirói hivatalból. Bajusz 

Andor főtxolgabirő e hó 16 áu érkezik vissza sza 
badságóról és Átveszi hivatalát.

Dr. UuMer Márk járási orvos e hó 14 töl 
kezdve hat heti szabadságra megy ; tivoliétében 
dr. Pogány Gerö fogja a járásorvosi teendőket el
látni.

— Az asphalt járda a Kákóczy utcában 
e héten teljesen elkészül. A kövező bizottság el
rendelte a Jókai utca baloldalának is asphalt jár 
dával leendő ellátását és ennek folytán e munká
latok is még e bó folyamán lesznek elkészülve. A 
Petőfi utcának járdával leendő ellátása tárgyában 
a kövező bizottság véleménye.* jelentését a jövő 
hét egy napjára kitűzendő rendkívüli közgyűlésen 
fogja a képviselőtestület tárgyalni.

— Országos vásár. Azé hó 7. és 8 án 
városunkban megtartott országos vásár gyéren volt 
látogatva. Bár a takarmány ez idén is drága, az 
állatok ára igen magas volt.

— jí cséplőgép áldozata. Töketerebesen 
Bumberg Györgyné a cséplőgépnél dolgozott. A 
kévéket adogatta az etetőnek. A kazalról kévéket 
dobáló Lopatnyik György egy kévét oly szeren
csétlenül dobott a szegény asszonyra, hogy ez el 
veszítve az egyensúlyt, belebukott a cséplőgép 
dobjába, mely balkarját tőben kitépte.

— Katonai terep fel vét elek. A VJ. had 
test és a kassai honvédkerületi csapatoknak lég 
közelebb vármegyénk területén megtartandó nagy 
gyakorlatai előkészítése végett most történnek az 
újabb terepfelvételek. A különböző csapatokhoz 
beosztott vezérkari tisztek egymást felváltva sorra 
bejárják azon vidékeket, melyeken a gyakorlatok 
le fognak folyni. Jövő Léten megkezdődik már a 
hadgyakorlatok mozgalmasabb része is, a tártaié 
kosok utolsó turnusai is bevonulnak és a csapatok 
megkezdik a felvonulást.

— Talált csontvázak. Kegyesebb köz 
ségben a Dúsa partjának szabályozásakor e hó 2 án 
a munkások emberi csontvázakra akadtak. Fried 
mán Zsigmond nagycsebbi lakos e hir hallatára a 
földréteget több helyen felhányatta és mintegy 3 
méter mélységnyire nagyobb mennyiségű emberi 
és állatcsontvázakra akadt, ügy látszik, a csont 
maradványok igen régi korból valók és valószínű,

hogy egykoron ütközet lehetett a nevezett helyen, 
ahol egy közös sirban hántolták el az elesetteket.

— Ellenőrzési szemlék. A cs. és kir. kő 
z.'is hadsereghez tartozók ellenőrzési szemléje a 
nagymihálvi járásban Nagyuiihály működés, hely 
lyel f. évi október hó 16, 17 és 18 án, a gálszécsi 
járásban 20, 21. 22 és 23 án, a szinnai járásban 
október hó 13 án, a homonnai járásban október 
15, 16 és 17 én, a sztropkói járásban október 20 
**8 21 én és a varannói járásban október 24 s 25 én 
fognak megtartatni. Az utószemle november hó 
16 án Ungváron tartatik meg.

— Lapunk múlt számában szóvá tét 
lük, hogy a ni. kir. államvasutak nagymihályi ál 
loniásán lévő 1. osztályú váróterem nem áll a kö 
zönség rendelk* zésére, miután az állandóan zárva 
van. Felszólalásunknak meg volt a kellő eredmé
nye. Ugyanis az államvasutak üzletvezetőségétől a 
következő átiratot kaptuk :

.A Felső Zemplén társadalmi hetilap Te 
kintetes Szerkesztőségének Nagyinihály.

Becses lapjának f. évi augusztus hó 3 iki 
31. számában a vegyes hírek között , A közön 
ség köréből" cím alatt megjelent cikkre van sze
rencsénk közölni, hogy Nagymihály állomásfő- 
nőkét táviratilag utasítottuk arra, hogy az üzlet 
szabályzat 15. § a értelmében az összes váró 
termeket bocsássa a közönség rendelkezésére.

Miskolcz, 1905. augusztus 9 én.
Gön/ey, üzletvezető.

— Kerékpár a postai kézbesítéseknél. 
A helybeli m. kir. postahivataltól a város terüle
tén ezelőtt hosszabb időn át kerékpáron kézbesí
tették a táviratokat és express küldeményeket, mi 
a közönség nagy előnyére aránytalanul gyorsabbá 
tette a kézbesítést, annál is inkább, mert csak egy 
szál levélhordó teljesíti az ily küldemények kéz 
bcsitését. Arra persze senkisem gondolt, hogy nem 
az igazgatóság, hanem a szegény levélhordó jó 
voltából élveztük ezt a gyors kézbesítést. Egy idő 
óta azonban megszűnt a kerékpáros kézbesítés, el- 
törött a gép és a kis fizetésű levélhordó bizony 
nem képes újat venni. Nagyon méltányos és úgy 
a közönség, mint a postaintézmény érdekeit szol
gáló intézkedésnek tartanók, ha immár az igazga
tóság juttatna legalább egy kerékpárt a helybeli 
postahivatalnak a kézbesítés gyorsítása céljából. 
A forgalom és a város területe egyaránt elég nagy 
ahhoz, hogy ezt a csekély áldozatot meghozzák.

-— Próba-Bál. Ktszlrr Mór tánctamtó Nagy- 
mihályban a „Csillag" szálló nagytermében f. hó 
12-én zártkörű Próba Táncestélyt rendez. A tánc 
próba kezdete 8 órakor, vége 9 órakor, mely után 
következik a t. vendégkoszoru és a ki nem fá 
radl növendékek táncmulatsága. Belépődíj szemé
lyenként 2 korona.

— Az uj szivar kák. A dohány jövedék 
központi igazgatósága a múlt hónap elsején hozta 
forgalomba a Duna elnevezésű cigarettákat, egy 
előre csak a fővárosban. A szivarkák nagyon be 
váltak, úgy, hogy most a kassai, pozsonyi kerü 
letek, majd a dunántúli kerületek is árusítják az 
uj szivarkákat, amelyekből már is több százezer 
korona folyt be.

— Állategészségügy. Vidékünkön a kö
vetkező helyeken lettek hivatalosan állatbetegsé
gek konstatálva. Serlésorbánc Hór és Bánóczon. 
Sertésvész Homonnán, .Szerelmesen, Izbugyarad 
vánvban, Alsókörtvélyesen, Kácsándon, Vásárhelyen 
és Szacsuron.

— Betiltott búcsú. Az augusztus 19 iki 
ungvár—ceholnvai búcsú megtartását, tekintettel a 
galíciai határszéli vonal mentán uralkodó és ma 
már Nagyberezna községben kiterjedt hasi és kii- 
tegvs járványos hagyiuázbetegségekre, az alispáni 
hivatal betiltotta.

— Országos vásárok Szinnán. A m. 
kir. kereskedelemügyi miniszter — mint Szinná- 
ról írják lapunknak — a Szinnán tartandó orszá 
gos vásárok napjait január 30, március 30, junius 
23. és szeptember 4. napjára tűzte ki. Szinna köz 
ségben azonban nem ezen a napokon szoktak meg
tartatni az országos vásárok már hosszú idők óta, 
s igy Szinna község lépéseket fog tenni a keres 
kedelemügyi miniszternél, hogy rendeletét hatálvou 
kívülinek mondva ki, azon napokra tűzze ki az 
országos vásárok megtartásának idejét, amely na
pokon azok eddig is megtartva lettek.

— Tűz Homonnán. F. hó 4 én este 10 
órakor nagy riadalom támadt a főutcán a még sé 
táló közönség közt. A Kossuth Lajos utcából rémes 
tűzkiáltások hangzottak szerte. Egy pár percig hl 
hetetlennek látszott a lárma, mígnem hirtelen fel
csaptak a lángok s bevilágították borzalmasan a 
ref. templom tornyát. Az első házáldozat Miiller 
Imre kalapos mester háza volt, ahol a tűz kelet 
kezelt. Nyomban utána Leugyd Samu elemi isko 
lai igazgató háza fogott tűzet és teljesen leégett. 
Janka Karoly ref. lelkész lakásának hátulsó épii 
letrésse égett le. Az elejéi nagy erőfeszítés mellett 
sikerült megmenteni, amivel egyszersmind meg 
mentették a templomot is, mert ha a lelkészlak 
végig égett volna, úgy meuthetlenül a templom is 

I a lángok martalékává lett volna. A szűk utcában 
és szorosan egymás mellé épült házak legnagyobb 
szerencséje, hogy szélcsend volt. A tűzoltók, vala 
mint a polgárság fáradhatatlanul dolgoztak a tűz 
oltásban.

— Esküvő. Malinovszky Natbaniel az ung
vári izr. énekkar vezetőjo f. hó 22 én házasságot 
köt Nagymihályon Beinóeryer Mariska kisasszony 
nyal.

apjuk, hogy abszenciát ne kapjon, meghívta 
testületileg a kártvakompániát és ennek köré
ben oly aranyos kedve kerekedett, hogy hety
kén járta a csárdást — az anyjukkal . . .

*
Szegény Márta néni-! Mintha csak belátott 

volna a végzet titkos útjaiba, midőn hálálko
dott a Mindenhatónak, hogy azt a boldog na
pot engedte megérnie. Alig hogy eloszlott a 
vendégsereg, talán a mérhetetlen örömétől, éj
jeli rabló módjára, heves szivszorulási roham 
lepte meg és néhány perc alatt végzett vézna 
szervezetével. Nem segített azon már sem or
vos, sem patika!

A boldogság a bánatnak adott helyet, az 
örömet gyász váltotta fel. Kata vigasztalhatat
lan volt. Szemei az örökös sírástól kivörösöd
tek, arca rózsái elhervadtak. Csak vőlegénye 
szeretető nyújtott némi írt fájó sebére. Oly szé
pen beszélt szerelméről, oly szépen festette le 
jövendő házi tűzhelyük boldogságát, hogy a 
gyötrelmektől megdermedt szive kissé fölme
legedett.

A fájdalomtól megtört atyja, hogy komor 
hangulatától meneküljön, még gyakrabban ma
radt el a háztól, mely mindig emlékeztette gyá
szára. A jegyesek igy magukra maradtak. Hi
ányzott az éber anyai szem, mely szerelmük 
forró lüktetését csillapította volna. Már csak 
néhány hónap választotta el őket a papi ál
dástól, de mi ez két epedő szívnek ? A szere
lem mérlegén minden hónap egy-egy évszázad
dal ér fel. Kata vakon megbízott vőlegényében 
és engedve heves ostromainak, egy önfeledt 

pillanatában karjaiba veié magát és megitta- 
sodtak a szerelem tiltott mámorától . . .

E bűn nem volt többé lemosható!
Egyszerre csak arra ébredtek, hogy Kata 

mostohát kapott, ki előbbi elhunyt férjétől való 
tizennégy éves leányát is magával hozta. Oly 
kedvesnek és barátságosnak mutatkozott az uj 
asszony, hogy Kata megismertette féltve őrzött 
titkukkal és kérte, járjon kezükre, hogy eskü
vőjük mielőbb megtörténjék. De keservesen 
kelleti lakolnia őszinteségéért.

— Te semmirevaló teremtés, ordított rá 
keményen, rögtön hordd el az irhádat e ház
ból, különben a kocsistól űzetlek szégyenszemre 
a falun végig világgá!

— Bűnös lélek, nekem többé nem vagy 
leányom, duplázott rá atyja. —- Asszony, szedd 
össze a cók-mókját s dobd ki e n övei együtt.

Az agg jegyző nem tudta fékezni indula
tát. Az erek kidűledtek arcán, szemei villámo
kat szórlak, melyekkel mintha sújtani akarná 
leányát. Kata minden porcikája reszketett a 
felindulástól, lelkiismeretűt a szemrehányás fú
riái mardoslák, hogy ily őrjítő fájdalmat oko
zott atyjának. Lassan az ajtóhoz sompolygott 
cs hirtelen iramodással az udvaron termelt.

Egv ideig céltalanul bolyongott a falu ut
cáin, de midőn visszanyerte önuralmát, elha
tározta, hogy fölkeresi vőlegényét. Az már min
denről értesült. Oh, a gonosz hir a villám szár
nyain száguld!

— Nem segíthetek rajiad, szólt fagyos hi
degséggel, el kell egymástól válnunk. Atyád 
kitagadott és én pénz nélkül el lennék veszve.

A meggyötört nő nem is várta meg, inig 
mondókája vegére ér, hanem egy megvető pil
lantással búcsúzván tőle, büszkén eltávozott, 
hogy meggyalázva és a természet megszégye
nítő bélyegével levezekelje bűnét és végigjárja 
a szenvedések kálváriáját . . .

4*

Négy évig bujdosott övéi elől. Négy évig 
robotolt szolgai munkában, hogy magának és 
piciny fiának a mindennapi kenyeret megke
resse. Oh, hányszor tette sóssá könnyeinek zu- 
hataga sovány falatját, hányszor zokogta el bol
dogtalanságát! Egyszer csak arról értesült, hogy 
Tőkés oltárhoz vezeti — mostohanővérét. A 
múlt fájdalmának minden keserve felujult lel
kében e hirre. Valami belső ösztön arra ösz- 
tökélte-vonszolta, hogy még egyszer lássa azt 
a férfiút, kinek képét ily hosszú idő sem tudta 
kitörölni szivéből. Elutazott tehat gyermekével 
szíllőfalnjába.

A templom kapujában állott meg, várva 
a nászmenetet. A vőlegény a menyasszonynyal 
karján épen belépni készfiit, midőn rámutatott 
l ökésre:

— Lásd, fiacskám, ez a te papád, ki után 
oly sokszor kérdezősködtél.

— Papa, papa! — gagyogta a gyermek.
lökés meghallotta e szavakat. Szivén a 

szülői érzés forró fuvallata rezgeti át és ki
szakítva karját menyasszonya karjából, Katá
hoz rohant:

— Veled megyek — a nyomorba 1 .. ,



— egéexaég előmozdítása a Kalbrei 
ner féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag (kőiéin) tartalmánál fogva, hátrányé 
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 ér
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind
azok, akik a Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávát 
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 hiány vznának. 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 
„ Kathreineru 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 minden 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" című 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 szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI. Andrássy ut 27.

— Öt lap bari egy koronáért. Szén 
zációs újítást léptetett életbe a „Kurucz Újság" 
eimii fővárosi napilap. A Kurucz Újság, mely a 
legradikálisabb nemzeti politikát követi és amely 
nek vezércikkeit a függetlenségi és 48 as párt ki
tűnőségei Írják, junius hó 1 tői naponkint 8—12 
oldal terjedelemben jelenik meg Szeredül Leó fő 
szerkesztő vezetése alatt. A Kurucz Újság előíize 
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 kívül megkapják az előfizetők 
minden hét vasárnapján a „Gyermekvilág44 eimii, 
tartalmas és gazdagon illusztrált folyóiratot; min 
den hó 1 én és 15 én a „Mezőgazda" című szak 
lapot; minden hó 10 én a „Budapesti Divat" című 
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. 0 utca 12.

CSARNOK.
Amerika három pontban.

1.
Nagy a sirás, siránkozás
Minálunk,
Mikor egy kis bucsuzkodást 
Csinálunk 1
De hiába, — Amerika
Csalogat.
Vágyunk látni az aranyos 
Partokat.’

11.
Nagy az öröm, vigadozás
Minálunk.
Nap-nap mellett dollárokat 
Nyugtázunk.
Hej hiába, tengeren túl
A pénz sok.
Boldogok is a sárközi
Asszonyok !

Nagy az öröm, . . . szabadosság 
Minálunk.
Télen-nyárim tdnemurikat 
Csinálunk.

Vig menyecskék legényekkel 
Mulatnak,
Intő szavát fel se vesszük
A papnak.

Nagy a módi, — uj a divat 
Minálunk.
Az uraknál szebb ruhában
Pompázunk.
Pufiba selyem a viganónk,
A' bizony.
Hu az szoknyát is ölt magára
Sok asszony

A bécsi rongy ismeretes
Minálunk,
Karcsúságra medecinát 
Találunk.
„Egyes rendszer1* nem is „kettős1*
Kell nekünk.
Dunántúl se versenyezhet
Már velünk !

Ili.
Nagy a sirás, siránkozás
Minálunk.
Pedig semmi bucsuzást se 
Csinálunk !
Bús asszonyok búgva mondják
Egymásnak :
— _ Mike sport bán fiz embernek
Sirt ásnak!**

(Szalók) Csurgovich György.

Felelés szerkesztő : Dr. Kállai József.

N YILT-TER.
(Ezen rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősségűt a s/.ork.)

MEGNYÍLIK 
legközelebb a 

fényképészeti 
SSmüterem

Kossuth Lajos-utcza 4. szám.
Tisztelettel

t.
fényképész S-A.-UJHELY.

Hirdetmény.
A pazdicsi evang. templomtető újra

építése, ács és bádogos munka kiilön-külön 
zártajánlat utján, melyhez az ajánlati összeg 
10 százaléka csatolandó, fog kiadatni; be
nyújtási határidő f. é. augusztus hó 15.

Feltételek iránt a lelkésznél tudako
zódhatni.

Goldflnger József .Henrik
NAGYMIHÁLY.. Kossuth Lajos-utca.

(Frietlm.'in Simon ur üzlete tőszomszédságában)

Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget 
tisztelettel értesíteni, hogy egy 

guvrirozó-g-ép 
beszerzése által azon kellemes helyzetbe jutottunk, 
mindennemű guvrirozó munkákat a legjutányosabb 
árak mellett gyorsan és pontosan eszközölhetni.

A nagyérdemű közönség szives támogatását 
kérik kiváló tiszteiénél

Soldfinger József és Jíennk.

Egy Jó házból való fitt -----

tanulóul felvétetik
BALÁZS LAJOS fii szer- és cse

mege kereskedésében.

1 •̂•
Uzletmegmjitás.

\ an szerencsém a n. é. közönség 
szives tudomására hozni, hogy Nagymi- 
hályban a Marmorstein-félö házban 

fűszer-, csemege- és díszmű
áru üzletet nyitottam.
E téren szerzett sok évi tapaszta

lataim és jelenlegi összeköttetéseimnél 
fogva azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy a t. vevőközönség minden igényei
nek megfelelhetek.

Mid ői e körülményre b. figyelmét || 
felhívom, előre is biztosíthatom, hogy 
pontos és jutányos kiszolgálás által is 
igyekezni fogok t. vevőközönségem meg
elégedését minden tekintetben kiérde
melni.

Kiváló tisztelettel

BALÁZS Lu^JOS 
fűszer-, csemege- és diszmu-áru kereskedő 

NAGYMIHÁLY.

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

A C0ZAP0R többet ér, mint 
a világ minden szóbeszédo a tar 
tózkodásról, mert csodaliatása el- 
Ivnsz.envcssé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
(lesen és biztosan hat, hogy azt 
teleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető tnégcsak nem 
is sejti, mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit béki- 
tette ki ismét, sok sok ezer férfit 
a szégyen és becstelenségtől meg
mentett, kik később józan polgá
rok és ügyes üzletemberek lettek.

Az intézet, mely a COZAPOR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kiváltják, egy próba adagot és 
egy köszönő Írásokkal telt könyvet dij és költség
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhes
sen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egész
ségre teljesen ártalmatlan.
Ingyen próba 497. az.

Vágja ki ezen szelvényt 
és kíiltlje még ma az inté
zetnek. (Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
mentesitendők).

COZA INSTITUTE
(Dept. 497.)

62, Chancery Lane. 
London, Anglia.

ONUSKA P. ANDOR
asztalos mester

Nagymihály, 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 dijtalanul 
készítek. — Magam a nagyérdemű kö
zönség b. pártfogásába ajánlva vagyok 

Tisztelettel

Onuska P. Andor
asztalos m.

F-



UJ!
Jíorunk legnaggobb találmánya! Jehér 

izzófényt előidéző

EXCELSIOR.

1
iI

Higjobb világosság és petróleum megtakarítás!!
Használati utasítás.

Ha a lámpát megtisztítottuk, dobjunk két 
darabot a lámpa petróleumtartójába (na
gyobb lámpáknál 3 darabot), hol az Ex- 
celsior felolvad, — a felolvadt anyagot a 
lámpabél magába szívja és 10—12 óra 
múlva a lámpa még egyszer oly világos, 
légszesz-izzóféuyhez 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 lámpabél, amit 3 hónapra 

számíthatunk.
jRra darabonként 20 fillér 10 kr.

Kapható :
GOLDSTEIN ADOLF üzletében : 

•••J NAGYMIHÁLYON. J*" 
• •••••••••••••••••••••••••••••• *

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudómé 
sara hozni, hogy helyben 10 év óta fennálló 

fényképészeti ••• 
• ••• műtermemet

Ungmegyében.
Glaubersos. hideg, kenes sós víz Gyomor- és májbetegek 

— magyar Karlsbadja =======

Fürdőidény : május 15-től szeptember 15-ig. 
I’.'öi.l. uv május 15-től junius ho 15-ig l’tóidény: 
augusztus 16-tol szeptember 15-ig.

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

mint ivó gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor 
és I,. baloknál s nlbaspangásoknál, makacs szék 
rekedésekuél enyhén, oldólag Ital, rnAjbajoknál, epe 
Inmmk es ep. k'.vekre oldólag Itat. Vértódulásoknál, 
szédülések, büdösek. gutaiiiési rohamoknál vérle- 
vonólag, fölszivólag hat, csuzos s kös-.véuyos bán 
talm.iknál e kór okozta • rjési termékekre, elrakó 
dósokra az Ízületekben, azok oldására és kikilszö 
bölcsére hal. Kövérség, szivelhájasodás ellen, ezu 
bőrbetegségeknél, vési bajosoknál úgy a étikor, mint 
a lekérje kiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő, különféle izzadmáuyokat, daga
natokat, Ízület és esontbáiilahnakat kedvezően ősz 
latja. Görvélykóros daganatok, fekélyek ellen, méh 
és nudi közötti izz.admái|yok, hashártya izzadíná 
nyok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb ma
kacs, idült bőrbetegségek ellen bámulatos gyorsan 
hat. — Vasúti állomás az Alföld és l’est felől pi 
vöknek Ungvar. a felvidék és illetve Kassa felöl 
jövökm k Nagymihaly, honnan kény. Intés bérkocsi 
kon 1 és fél óra alatt elérhető.

A víz otthon is sikerrel használható. Ara. egy 
nagy láda 4(1 üveggel 14 korona, egy kis láda 20 
üveggel 8 korona. A víz a vasúton szállítási kod 
vezményben részesül. — Megrendelések es tudako 
zódások : Szobrancz gyógyfürdő igazgatóságának. 
Szobráncz gyógyfürdő citnzeudok. Posta s lavirda 
állomás helyben. A fürdő igazgató orvosa dr. Russay 
Gábor Lajos. fiirdóigazgatóság.

Kossuth Lajos-utcába, a Takarékpénztár 
épületébe helyeztem át és azt a lilái kor l<-g 
messzebbmenő igényeinek m- gb lelóoii rendeztem 
be. — Műtermem részére .sikerült egv elsőrangú 
tapasztalt munkaerőt megnyernem, melynek a.kai 
mazása által jutottam azon kellem. * helyzetbe, 
hogy az esetleges megrendeléseket a legpontosab 
bán, művészies kivitelié n és legjutányosabban esz 
közölhetem.

Készítek fényes és matt képeket a legki 
sebb nagyságtól életnagyságig és kívánatra eredeti 
színekben ; tájkép, alkalmi- < > társas-fel
vételek. semi email képek ékszerekbe, t-- .- 
képek üveg es porcellánra. diapositivek 
a legjutányosabban. Kívánatra ái’felemelés nélkü. 
házhoz is megyek.

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

ÍRosenberg Jterman 
fényképész.

•••••••••••••••a 
•••••••••• A REKLÁM •••••••••>

•••••••••••••••• j
• Állandó, észszerű és ügyes reklámozás *
• minden gyári, kereskedelmi, ipari válla- •
• latnak, üzletnek a lelke, rugója, az éllelő •
• eleme. — 11 o g y a n, h o 1 és ni i k o r hit - *
• dethető a legsikeresebben, legjobban és •
• legolcsóbban, megtudható az •

i általános Uudósitó j
• hirdetési osztályánál •

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

•
• ismeretességgel, pontossággal és olcsón •
• eszközölnek hirdetéseket és reklámokat •
• az összes budapesti, vidéki és külföldi la- •
• pókban és naptárakban. J
J Költségvetések és tervezetek ingyen ! 2

• ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki-

CLAYTON & SHUTTLE WORTH
Biidfipeaty VÁoMl-Uörút OB,

által a leglutányoaabb Arak ■ellett ejánltatnak: 

Locomobil és gözcséplőgépek, 
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, 

tlaztitó rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 
szénagyüjtök, boronák, torvetőgépek, Plánét Jr. 

kapálók, szecakavágók, répavágók, kukoricza 
k morzsolök, darálók, őrlőmalmok, egyetemes

aozél ekék, 2- és 3-vaeu ekék és minden J
•í/ób gazdasági gépek.

A »Pesti Napiba 

uj karácsonyi ajándéka.

Modern Magyar 
---------------- Festőművészek
a czime az uj kiadványunknak, melyet 
1905. évi karácsonyi ajándékul szántunk 
t. előfizetőinknek. Ez uj ajándékmüvünk 
noha folytatása és kiegészítő része lesz a 
Magyar Festőművészet Albuma-nak. még
is mint teljesen önálló mű gyönyörű fog
lalni ja l'-sz a modern magyar festőmii vés et 
remekeinek. — Eddigi karácsonyi ajándé 
kaink is a magyar irodalmat és magyar 
művészetet szolgálták, nagyszabású s nagy 
értékű diszmüvek százezernyi példányaival 
terjesztve el a magyar költészet és festő
művészet nagyjainak alkotásait. A remek 
miivek e díszes sorozatát folytai ja most a 
JVsli Napló1* uj és minden eddigi aján 
dókát tiilszárnyaló diszmiível : a Modern 

Magyar Festömüvészek-kel.
Ötven nagyszabású festményt szemeltünk 
ki a modern magyar festők alkotásaiból, 
nagyrészt mesteri kivitelű miilapokon és 

gyönyörű, több színnyomású képekben. 
Ezenkívül be fogjuk mulatni e műben 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. 
Ezt az uj, páratlan diszű ajándékot meg 
kapja karác.-onyra állandó előfizetőinkön 
kívül minden uj előfizető is, aki mostantól 
kezdve egy évre megszakítás nélkül a 
Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetésiéi és 
negveílévi nkint, síit havonta is eszközölhető. 
Előfizetési ár: egy évre 2S kor. félévr. 11 
kor. negyedévre 7 kor. egy bora 2 kor. 
40 f. Mulatvánvszámot szívesen küldünk.
Tiszteleti. I a Pesti Napló kiadóhivatala.

T—érj en 

egészen ingyen 
zománezozott edeny kepes árjegyzékét.

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

vétel mellett.
KOHN. gyári raktar. Budapest. Csengery-utca 51. 
Sürgönyeim: Kölnt, edénvgvári raktár,Budapest, •e••••••••«•••••••

kisimítás

SCHICHT-szapannal
.. Szarvas

vagy

..Kulcs-‘-szappan

pótol

kisimítást közönséges szapannal.

Schicht-szappan a legjobb és használatban a legolcsóbb !

Nyom. Lsudesman B. köuyvnyomdijibau


