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Felső -Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

E G T E L E XT ZNzE I XT 2D ZE XT O S "0" T Ö E T ö K ö XT.
SZEBKESZTÓSÉG.

Hnv* a lap szellemi részét illatú miii<l«n 
közlemény intézendő :

Kossuth Lajos-utoza 34. szám.

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

Egye* saáin ara 2'> 61.

Kéziratok nem adatnak viasza. 
Bérmentetlen levelük nem fogadtatnak el.

Nyilt-tér soronkint 40 fll.

kiadóhivatal:
<>va a/, előfizetések, hirdetési és nyiluéi 

díjak küldendők :
Landesmán B konyvnyomdaji

Szent István napján.
Szomorú időket élünk. A nemzet erői 

le vannak kötve s a sugárzó, ragyogó nyár 
fényességébe a vigasztalan politikai válság 
árnya szakad. Senki sem tudja, hogy lesz, 
mint lesz.

A természet harcban áll az élettel. Fü 
kizöldült, fa kilombosodott, virág kinyílt, 
kalász kipattant, semmi, de semmi útját nem 
tudja állni a természeti erők kilépésének s 
ime az élet vegetál, egy élet, amelynek gyö
kere nemzeti létünkben van, mintha össze
omlásra készülne, sorvad, beteg.

Riadtan nézünk a Szent István napi su
gárzásba, a tobzódó nyár lángsugaru ünne
pébe. Egy nap, a magyar nemzet ünnepi 
napja. Innen keltezünk valamit, egy nagy 
megújhodást, újjászületést, a magyarnak re
generációját. A politikai és államférfim böl
csességének egy ihletett percében magára 
vette nemzetéért a keresztet, a pogány Vajk. 
Neki csakugyan kereszt volt. Nehéz kereszt, 
amelyet vállaira vett, amelynek pedig ellene 
mondott neveltetése, ősi hite, lobogó po
gány vére. De ez a férfi bölcs volt, feje
delmi lélek, királyi elme. Egy évezred előtt 
meg tudta látni azt a nagy gondolatot, hogy 
az államélet alapjai a keresztény civilizáción 
épülhetnek csak sziklaszilárdan fel. Es ki
keresztelkedett.

Minő perspektívát nyit meg szemünk 
előtt ez az áttérés. A máglyák, szabad ol
tárok tüzének füstjén keresztül élénkbe tű

T ARCZA. 
Az asszony.

Az esküvő után olyasvalamit éreztem, mint 
aki a szabadságát elvesztette. A formalitások 
és ceremóniák sohasem voltak rám hatással és 
a házasság megkötésének naiv aktusa se be
folyásolta idegeimet. Mig vőlegény voltam, ad
dig eszembe sem jutott arra gondolni, hogy 
Terka éltem végéig mindig mellettem lesz, min
dig látni fogom arcát, mely progressive her
vadni fog, hallani fogom hangját, mely az idő 
forgásával elveszti ezüstös csengését és riká
csoló sipitozássá változik. De most egyszerre 
e gondolatok foglalkoztatták agyamat s szivem 
js összeszorult, midőn konstatáltam szerencsét
lenségemet. Feleségem sirt a kocsiban. Ez csak 
jobban megerősítette bennem rabságom hitét. 
Öt is ugyanazon dolgok foglalkoztatták . . . Igen, 
egymáshoz voltunk kötve. Szétválhalatlanul. 
Egymás rabjaivá lettünk csak azért, mert ez 
a szerelem tisztességes kiclégitésénck a formája.

Hogv is nősülhettem meg? kérdém hirte
len önmagámtól. Három hét előtt még csak 
nem is tudtam, hogy Terka létezik a világon 
és ma már hites ura vagyok. Oly gyorsan tör
tént minden, oly kinematografikusan peregtek 
az események, hogy nem is értem rá gondol
kozni. Három hét óta most érzem először, hogy 
agyvelőm gépezete működik. Mit szólnak majd 
a barátaim, akik azóta nem láttak? Azt hiszik 

nik egy marcona, kalandozó, félig vad po
gány nép, amely büszke harci kedvvel tör 
valahonnan a messze keletről a nyugoti ci
vilizációra, a diadalok véres koszorúja kö
ríti a vad magyarok homlokát s övék lesz 
ebből a nyugati világból egy szép nagy da
rab föld. De meddig ? Bizonyos, hogv a 
nyugati népek, akiket ez a lovas ázsiai ve
szedelem meglátogatott, nem tűrik a szom
szédságukban az örökös veszélyt és vagy 
kikergetik őket, vagy elpusztítják valameny- 
nyit a föld színéről az utolsó szálig. Ez el
len a vigasztalan kilátás ellen védekezni kell. 
Hogyan? És a bölcs, ifjú Vajk kikeresztel
kedik. Ez megmentheti a magyart. A ke
resztény magyarság már nem veszedelem a 
keresztény Európának. Nem fenekedik, nem 
agyarkodik rá. így történt.

Oh, nagy elme, páratlan lángész volt 
az az ifjú fejedelmi sarj az Árpád nemze
dékből, aki a szent keresztségben az István 
nevet nyerte. E ténye kiemeli őt a királyok 
sorából és szentté avatja őt.

A veszedelemnek fenyegető, vészes fel
hői alól kivezette nemzetét a nyugalmas, 
csöndes munka kék égbolttal iveit mezejére.

Ne legyünk kishitüek. Ma is sötéten 
tornyosulnak hazánk fölé a fellegek. Nehéz 
villámok lobbannak a közélet feszült lég
körében. Nem kell kétségbeesni. Mindig 
akadt egv jótékony gondolat, egy megváltó 
eszme, mely ezekből a válságos helyzetek
ből kiszabadította a magyart.

Szent István napján emlékezzünk az első

bizonyosan, hogy külföldön vagyok. Micsoda 
kacagás fogad, ha köztudomásra jut a házas
ságom. No ez borzasztó állapot! A csúfolódás
nak se vége, se hossza. Minden este kapuzárás 
előtt kell majd hazajárnom. Meg kell ennem 
a feleségem főztjét! Sántáitokba nem járhatok 
ezentúl s nem láthatom többé a kis Ninettet, 
akinél ügyesebb, szebb, sikkesebb, formásabb, 
édesebb, aranyosabb táncosnő nincs a világon.

— Oh, én szerencsétlen! sóhajtottam fel. 
A feleségem még mindig sirt, amidőn meghal
lotta kétségbeesett sóhajomat, egyszerre meg
száradtak a könnyek a szemében s kínos kérdő
alakban mondta:

— Tessék?
Egy pillanat alatt átláttam a helyzetet, a 

mi különben szokás ily esetben. Ebben a »tes- 
sék«-ben minden volt: báj és keserűség, szem
rehányás és gyönyör, naivitás és józanság. Min
degyikből valami.

— Mit mondott az előbb?
— Én?
— Igen, maga!
— Nem szóltam!
— Azt mondta: Oh, én szerencsétlen I
— Hogy lehetnék én szerencsétlen, mikor 

a világ legédesebb asszonykája az én feleségem. 
Nincs nálam most boldogabb ember széles e 
világon és aki az ellenkezőjét állítja, az ...

— Az?
— Az még nem csókolta meg a maga, a 

te eperajkaidat, mert különben dicshimnuszo

magyar királyra, aki megváltója lett nem
zetének. Ez az emlék megerősíti lelkünket 
a kétségek ellen. El fognak múlni ezek a 
mostani rossz napok, csak puszta emlékük 
marad majd meg, mint lidércnyomás és a 
nemzet újra élni fog. Büszkén, szabadon ; 
erői, melyeket most leköt a sivár politikai 
helyzet, fölszabadulnak. A mai válságot se 
tekintsük másnak, mint annak, hogy a gond
viselés akaratából ime ismét át kell esnünk 
egy — keresztségen. x.

Az ököljog.
Külső országokban kevés a becsületünk. 

Egy egy magyartól ugy megriadnak, mintha 
szalonkabátban egy-egy „bakonyi betyár* 
vagy „debreceni bicskás" volna. A külföldi 
fogalom minden magyar ember kezében bics
kát képzel, akik kanalazzák a paprikát, lé
kelik az ember fejét, mint a dinnyét, ösz- 
szevagdalják az embert, mint a harcsát.

Baibár magyarok vagyunk. Káromko
dásunk cifra, mint a sujtásos sziir, goromba 
mint a kavicsos homok. Nyelvünk darabos, 
a szalonban megbotlunk, színház, zene nem 
érdekel, mindig a lóról beszélünk, meg a 
virtusról. Égbe hatoló Petőfink zengzetes, 
dallamos nyelve sérti az idegen fülét, Jászai 
Maiink törpe epigon Dtise mellett, újságjaink 
előkelőbbjei szemetek a Neue Ereie Presse 
előtt, Ney Dávid hatalmas baritonja macs
kazene a bécsi zengerájokhoz képest, egv- 
egy államfőnk szónoklata piaci beszéd a 
Reichsrath komédiásai mellett. Egy-egy oszt
rák piktor, ha a párisi tárlaton kudarcot 
vall, arról hallgatnak, de mikor László Fii- 
löp pápákat és fejedelmeket fest s aki éven-

kat zengne a boldogságról és négy kötet ver
set lantolna a csókod mézédességéről !

Megcsókoltam, ő kontrát adott én meg re
kontráztam. Izzadtam, hogv selyemzsebkendőm 
olyan vizes volt, mint mikor a mosónő hem- 
pergette a teknőben. A fő, hogv átestem az első 
összeütközésen. Hazudtam. Ereztem, hogv a ha
zugság a feleségemmel együtt vonul be bútor
nak újonnan berendezett lakásomba. Ez meg
vigasztalt kissé. Hazugsággal majd csak mód
ját ejtem az éjjelezésnek s a házasság barri- 
kádjait a hazugság ágyúival fogom romba dön
teni. Örültem, hogy önmagam találtam meg 
helyzetem szatíráját, megelőzve ezzel minden 
gúnyolódó barátom élce faragását.

Hazaértünk — uj otthonunkba. Terka na
gyon izgatott volt s roppantul figyelt minden 
kézmozdulatomra. Arcán kétségbeesettsége rán
cai fodrozódtak össze. Félt, s ugy tűnt nekem, 
mintha minden pillanatban várná, hogy torkon 
ragadom és megverem. Az ajtó előtt hirtelen 
megállt Terka. De csak egy pillanatig, mély 
sóhaj tört elő kebléből és vakmerő elszántság
gal átlépte a küszöböt. Mindenre el voltam ké
szülve, csak arra nem, hogy az anyósomat a 
lakásomon találjam.

— Édes kis csibéim, szólt hozzánk, csak 
azért jöttem, hogv leolvassam a leányom ho
zományát az ura kezébe. Aztán rögtön elpá
rolgók, édes csibéim 1

— De kérem, kérem, szóltam én a kedves 
csengő szavak hallatára, a mama mindig szi-

ETERNIT PALA SW" A jelenkor legjobb tetőfedési anyaga
Vezérképviaelő : BRÜGLER LAJOS NAGYMIHaLY.

Lapunk mai ssdma 4 oldalra terjed.



kint százezreket keres, arról úgy beszélnek, 
mint valami másolóról.

Van-e oka a tisztelt külföldnek művé
szetünket annyira lesajnálni, ne firtassuk. A 
jövő azzal biztat, hogy kegyes véleményük 
elöbb-utóbb megváltozik.

Egy vidéki város postáján százával to
longott a nép. .Mindegyik azonnal akarta 
megkapni a külföld előtt annyira lenézett 
krajcáros szemeteket, melyeket az újságírók 
apja, Rákosi Jenő, a fényes tehetségű Bariba 
Miklós, az elmés Gajári Ödön, Herczeg Fe
renci, Kóbor Tamás, meg a vidék számot
tevő jeles újságírói Írnak.

A tolongás élet veszély es. Agyontaposnak 
egy-egy gyönge nőt. Úgy kell föllocsolni.

('lünk a kávéházban. Egyik-másik úr 
egy egész raktár újságot rakat maga elé. 
Azokon kotlik. Nem lehet kivárni tőle egy 
lapot sem. A másik egy-egy érdekes számot 
elcsen, a harmadik kitép egy-egy oldalt.

Megyünk az utcán. Egy-egv Don Juan 
belénk ütközik. Megjegyzése sértő, kutya
korbácsot érdemlő. De törjük, mert az. ököl
jog, ha nincs is törvénybe iktatva nálunk, 
de megszokott elveit követi a csibész, meg 
az ur. Csúnya jog. Külföldön nem élnek 
vele, mert ez nem jog. Ez erőszak. Barbár
ság és szamárság. Egész kultúránknak pe
nészes gombája, mely teleárasztja a külföldi 
társadalmat.

Karlsbadban az ivókúrákhoz, hol szá
zával tódul a nép, libasorban járulnak. Egy- 
egy királyra várás olyan csöndben történik, 
mint mikor a templomban az orgona sza
vára várunk. Nálunk András bácsiék lovak
kal törnek át a türelmetlen néptömegen és 
kardot használnak. Szúrnak és ütnek.

Nem jól van ez igy. A társadalmi „sikk" 
az élethez tartozik. A perferz megjegyzések 
nem szellemi röppentyűk, hanem gazos sze
metek. Mig a finomság imponál mindenki
nek, mert hiszen vágyunk megismerni, aki 
hozzánk a köteles udvariasság szavával szól.

Es a mig az ur is ököljoggal él, ne 
szidjuk a parasztot, ha a hivatal padlójára 
köp. Tőlünk is hasonlót lát.

A társadalom érettjeinek szervezkedése 
minden kisebb helyen javíthatnak e ma
gyaros rossz szokásokon. A pogányságból 
megmaradt szokásainkat dobjuk ki a tar
solyból, a második ezer év utján nem jó 
utravaló az. Nem a piperkőcködést, nem az 
elegáns nyakkendőt ajánljuk, hanem a kül
sőségben is megnyilatkozó nyájas és máso- 

vesen látott vendégünk, sőt állandóan tartóz
kodjék nálunk. Maradjon is rögtön itt, nem 
eresszük el többé, nem bizony . . .

Az anyósom azonban tapintatoskodva, nem 
is válaszolt meghívásomra, olvasni kezdte az 
ezres bankókat.

— Egy, kettő, három ... tiz . . . Tízezer 
forint! íme, vegye át édes fiam e kis tőkét és 
igyekezzék vele egy boldog családi tűzhely első 
alapjait megszilárdítani.

— És most Isten veletek! szólt és az ajtó 
felé indult. Feleségem azonban még egyszer 
irtózatos módon pitveregni kezdett és anyja 
nyakába borult. Sirógörcs fogta el. Anyósom 
azonban, kidolgozott tervéhez képest, gyöngé
den az én keblemre dobta Terkát és eltűnt az 
ajtó mögött.

A szoba közepén állottam. Keblemen a fe
leségem, aki még bizony csitri leányka volt s 
akit nékem kellett asszonyává avatni. Zsebem
ben tízezer forint. A helyzet rendkívül nehéz
nek látszott előttem. Terka még mindig sirt, 
mig végre cgv csókkal megvigasztaltam, l.as- 
sankint alábbhagyott a pityergéssel. Arcát fel
vetette. Szemeit szemeimre szegezte, ajkát vá
rakozó kifejezéssel összecsucsoriloita s minden 
tekintetben oly érzéki pózba helyezte magát, 
hogy még a télen lefagyott tyúkszemem is fel
engedett a testemen hirtelen átfutott szenve
dély hevétől.

Házasságom első napjait csupán azzal jel- 
lemzem, hogy egy hétig el se hagytuk ottho- 

kat tisztelő modort, hogy a mikor előttünk 
elmegy egy beteg, ne ütközzünk bele, mi
kor a társas kocsikon nincs helye egy asz- 
szonyuak, adjuk át a magunkét.

Nem kerül ez sokba és mennyit javulna 
a külföld előtt a vélemény, hol egyébként 
elismerik, hogy a magyarok a vendégtől nem 
sajnáljak se a jó bort, se a rostélyost, se n 
töpörtyila pogácsát. Z.

VEGYES HÍREK.
— A király születésnapja. Pénteken, e 

h<’> 18 áu lesz 75 éves királyunk. Az egész ország 
szeretettel, hűséggel és tisztelettel veszi körül 1. 
Ferenc* József ősz alakját. Nagy ünnepnap a ki 
rály születésnapja, melyet nem csak országainak 
lakói, de a külföld is szívből ünnepel meg. Váro
sunk is kiveszi részét ez ünneplésből. Délelőtt 9 
órakor városunk templomaiban ünnepélyes nagy 
mise lesz, melyen az összes hivatalok s a városi 
hatóság is teljes számban vesz részt.

— Kirendelés Az igazságügy minisztérium 
ügyvezetője Irányi Géza gálszécsi kir. aljárásbirot 
a kassai táblához tanácsjegyzőül rendelte ki.

— A ternyién vármegyei orvos-gyógy
szerész egyesület f. hó 21 én délelőtt 11 óra 
kor ülést tart, melynek tárgya a Sátoraljaújhely 
ben újonnan épült „Erzsébet közkorház** bemutatása.

— Uj adóhivatal. A szinnai járás 49 köz 
sége jelenleg a homonnai kir. adóhivatalhoz van 
csatolva. Tekintve a községek nagy számát és az 
adóhivataltól való óriási távolságát, mozgalom in 
dúlt meg. hogy Szinnán, a járás székhelyén ön 
álló adóhivatal állíttassák fel. A mozgalom élén 
Lthoczky Endre kanonok áll.

— A Müller-Jéle sörgyár, mely annak 
idején a tűzvész martalékává lett, szépen épül és 
már a befejezéshez közeledik. Már most is elmond 
hatjuk, hogy az uj gyártelep díszére fog válni a 
városnak és nagy üzemképességével nem csekély' 
előnyére lesz kereskedelmi s ipari forgalmunknak.

— Nyilvános köszönet. Országszerte is 
mert az a bőkezű adományozás, melyet a magyar 
mágnásvilág egyik legnemesebb szivü tagja, gróf 
Andrátxy Dénes a jótékonyság terén gyakorol. — 
L< gutóbb a töketerebesi tüzkárosultakuak minden 
felkérés nélkül küldött 1000 koronát. Az összeg a 
gálszécsi járás főszolgabirája által e hó 12 én szét 
is osztatott a károsultak között. A község közön 
sége a legmélyebb köszönetének és hálájának ki 
fejezéséül meleghangú felirat intézését határozta el 
a nemes grófhoz, mely óhajtásnak Rácz Gyula 
jegyző eleget is tett, a ki azonban ez utón is a 
károsultak nevében mély háláját fejezi ki.

ttunkat. A levelek már napok óta felbontatla
nul hevertek Íróasztalomon. Egv nap elhatá
roztam, hogy elolvasom valamennyit. Minden 
levél egy-egv kötelességemre figyelmeztetett. 
Nagvnehezen el is határoztam, hogy köteles
ségeim teljesítése után látok s hosszú, nehéz 
bucsnzkodás után el is indultam hazulról.

— Délben búza gyere édes . . .
Délbe haza is jöttem. A terített aszta), a 

szobák rendje, a lakás illata, feleségem ruház
kodása, minden, minden a mellett tanúskodott, 
hogy távollétemben is csak velem foglalkozott. 
A szerelmes asszonyok kitűnő emlékező tehet
séggel rendelkeznek. Amit vőlegény koromban 
vagy a mézeshetekben csak úgy érintve, előtte 
kedves dolognak említettem, annak egv részét 
magam előtt láttam s ez igy folyt napról-napra. 
Mintha csak jegyzéket vezetett volna a felesé
gem a nekem kedves dolgokról. Mindennap va
lami ujjal lepett meg, ami a szájam ize szerint 
való volt. Az étel, az ital, a fűtés, a világítás, 
az étkezes, lefekvés órája, egyszóval minden 
szokásaimhoz volt alkalmazva. Az asszony job
ban ismerte szeszélyeimet, mint jó magam Ön
zetlen volt a végtelenségig. S én éppen önzet
lenségének, mely azonban nem volt objektív, 
tulajdonitoltam, hogy oly éleslátást! pszikoló- 
giával rendelkezik. Később már szinte adta az 
önzetlent és éppen ez bizonyította azon szen
vedélyektől szított önzését, melylyel engem bá
jainak, kedvességének békóiba akart verni, hogy 
teljesen egészen az övé legyek. Rendkívül ügye

— Műkedvelő előadás. Alig három en 
u ndfivel ezelőtt alakult meg városunkban egy mü ■ 
kedvelő társaság, mely magyar színdarabok elő
adását s ezzel a magyai közművelődés elömozdi 
tását tűzte ki feladatául. A kezdet nagyon szép 
jövőre engi dett következtetni ; olvasóink bizonyára 
emlékezni k még a .Nagymama' előadására, mely 
igazán magas fokú műélvezetben részesítette kő 
zönségünket. Azóta elaludt az eszme. l*épy Zoltán 
szolgabíró, a társaság lelke, elköltözött városunk 
bél és nem akadt vezető, aki őt pótolja. Most úgy 
látszik, végre ismét életre kél a szunnyadó társa 
súg. Úgy értesülünk, hogy szeptember havában 
mégis csak lesz műkedvelő előadás, melynek ren 
dezésében — mint halljuk — Isépy Zoltáné a ve 
zérszerep Örömmel űdvözölnők öt ismét a dilettáns 
színpadon, ahol már nem egy élvezetes estét szer 
zett közönségünknek.

— Magyar egyházi beszéd. K/. augusztus 
hó 20 án, Szent István napján délelőtt 10 órakor 
tartandó magyar egyházi beszédre meghívja a kö
zönséget Oppitz Sándor plébános.

— Olcsó vasúti jegyek Szent István 
napra. A Szent István ünnepnap alkalmából a 
Magyar Államvasutak igazgatóságától vett értesítés 
szerint a nevezett, valamint a kassa—oderbergi 
vasút magyar vonalainak összes állomásairól, az 
üzemükben álló helyiérdekű vasutak állomásainak 
és a szomszédos forgalomnak kizárásával, mind a 
három kocsiosztályra nézve Budapestre mintegy 
30 százalékkal mérsékelt áru menettérti jegyek 
adatnak ki. Ezen menettérti jegyek f. évi augusz 
tus hó 18 lói 20 ig — az utolsó napon csak a reg 
geli órákban — valamennyi személyszállító vonat 
hoz (expressvouatok kivételével) fognak kiadatni. 
A menettérti jegyek 5 napig érvényesek oly mó
don, hogy a kiadás napját első napnak számítva, 
érvényességük az ötödik napon éjfélkor lejár ; meg
jegyezvén azonban, hogy a visszatérés legkoráb 
bán csak augusztus 20 áu történhetik, korábbi visz- 
szatérés esetén a jegyek érvénytelenek. Az utazás 
megszakításának sem menet, sem jövetkor nincs 
helye. Gyermekekre külön kedvezmény nem en
gedélyeztetik.

— Kevés lesz a bor. A szomorú politikai 
helyzetben eddig némi vigasztalást nyújtott a szel
lők szép fejlődése, mely egy nagy termés remé
nyével kecsegtette a gazdákat és a borfogyasztó 
közönséget. Az idei óriási szárazság bizony erősen 
letörte ezeket a szép reményeket. A fürtök nehe
zen fejlődnek, s ha jó kiadós esőt nem kapunk, 
még közepes termést sem várhatunk. Pedig nagyon 
rá férne erre a szegény országra.

— Hamis őtvenkoronások. Több vidéki 
bank és kereskedő arra a felfedezésre jutott, hogy 
nagymennyiségű hamis ötveiikorouás bankjegy van 

sen csinálta a dolgot Valóságos életfilozófiája 
néha bámulatba ejtelt. Tudta, hogy előttem 
csak az érdekes, ami rám az újdonság ingeré
vel hal. E szerint is cselekedett. Az elmélete
ket ezért nem is szerette alkalmazni, keveset 
beszélt, de annál többet tett. Minden tényének 
én voltam a kiinduló és befejező pontja. Élete 

I házasságunk első napjától kezdve, hasonló volt 
| a körhöz, melyet legszűkebb énem körül futott 
■ meg. Csak egyben csalódott. Azt hitte, hogy 

cselekedeteinek nem tudom a rugóját. Nem 
I tudta el sem képzelni, hogy áthatolok teljes 

lelki világán, mely előttem nyitott könyvként 
feküdt, melyben minden sort egy pillanat alatt 
elolvasok.

Szenvedélyeim kielégítését és egvállalában 
a kellemeset sohasem tartottam boldogságnak. 
A boldogságot meg nem tekintettem életcélnak, 
mert a boldogság fogalmát szentimentális lé
nyek tarka és reményekre szuggeráló ötleté
nek tekintve, nem találtam benne semmiféle 
reális bázist. O pedig vakon hitt a boldogság
ban, sőt éppen az adott neki erőt, hogy bol
dognak tartotta magát és bizonyára engem is. 
Csak azért szerettem eddig az életet, mert küz
delemmel járt. A legnagyobb örömömet min
dig férfiasságom, énem győzelmében láttam és 
ezt okvetlen küzdelem, harc, munka, erőkifej
tés megelőzését követelte.

Feleségem ösztönszerűleg érezte, hogy csak 
addig képes engem lekötve tartani, mig egyéni 
karakterem — melynek egyes kontúrjait már- 



forgalomban. Kitűnt, hogy a hamis ötvenkoroná- 
sokat az Izavölgyről terjesztik. A hamis bankje
gyek oly jó utánzatok, hogy azokat a leggyakor 
lottabb szem sem képes a jó bankjegyektől meg 
különböztetni. Figyelmeztetjük azokat, kik a bank 
jegyeket nem igen tudnák megkülönböztetni, hogy 
ily bankjegyek elfogadásától szakember megkér 
dezése nélkül tartózkodjanak.

— Kerékpár a postai kézbesítésnél. 
Ily cim a alt múlt heti számunkban közölt hírre 
Molnár István helybeli postafőnöktől levelet kap 
tünk, melyet midőn alább egész terjedelmében köz 
lünk, szívesen elismerjük azon szolgálatkész elő 
zékenységet, mely soraiból kiviláglik és amely a 
közönség jóvoltának előmozditását célozza. A le
vél a következőképen hangzik :

A "Felső Zemplén- tekintetes Szerkesztő 
ségének Helyben.

Becses lapjának f. évi augusztus hó 10 én 
megjelent 32. számában a vegyes hírek közölt 
közzétett "Kerékpár a postai kézbesítéseknél* 
cim alatt megjelent cikkre vonatkozólag van sze 
roncséin közölni, hogy ez ügyben az clőttes kas 
sai posta és távirda igazgatósághoz felierjesztést 
tettem, amelyre adandó választ annak leérkezte 
után a lek. Szerkesztőségnek b. tudomására fo 
gom juttatni.

Nagymihály, 1905. augusztus 12.
Kiváló tisztelettel

Molnár István, posta táv. hív. főnök.

— A levelezőlapok reformja. Csak nem 
rég kifogásoltuk, hogy nálunk a levelezőlapok cim 
oldalának egy része Írásbeli közleményekre nem 
használható, noha Európa több államában ez a kí
vánatos reform már hosszabb idő óta fennál. I őrös 
László kereskedelmi miniszter, mint örömmel ér 
tesülünk, a napokban rendeletileg intézkedett, hogy 
a levelezőlapok címoldalának egy része nálunk is 
használható legyen Írásbeli közleményekre. Ezen 
üdvös újítás különösen a képeslevelezőlap gyűjtők 
tetszésével fog találkozni, mert ezentúl nem kell 
majd a gyakran művészies kivitelű képeslapok 
belső oldalát aláirásokkal és közleményekkel el- 
ékteleniteni.

— Magántanfolyam. A főmuokatársunk 
Aczél Dezső vezetése alatt álló középiskolai tan 
folyamba a középiskolák bármelyik fajának ta
nulói felvétetnek. Tekintve, hogy az elmúlt évben 
a tanulók valamennyien sikerrel állották inog he 
lyűket a vizsgálatokon, reméljük, hogy a közön
ség fokozott bizalommal fogja megtisztelni ezen 
intézményt, annál is inkább, mert eltekintve attól, 
hogy a gyermekek folyton szüleik felügyelete mel 
lett maradhatnak, a csekély tandíj mellett sokkal 
kevesebb áldozatot igényel a szülőktől, mintha ide 
genbe küldik gyermekeiket.

— Rendelet az irkáról. Több tanügyi 

már felfedezte — megváltoztatására nem tör
ténik részéről támadás. Ezért megfigyelései két
ségbeesettek lettek és minden eddig előttem 
nem nyilvánított cselekedetének végrehajtását 
sok-sok filozófiai alapon való gondolkozás előzte 
meg s még azután is rendkívül óvatos volt a 
kivitelben, de nem tarthatott már soká a fe
leségem — boldogsága. A változatosság erősza
kolása mindennap kirívóbb lett. Az eredetisé
gekkel ő sem bírta tovább. Agya, szive, lelke 
elfáradt. Ismétlésekbe esett. Mindezt láttam, de 
ugv tettem, mintha észre sem venném. Vergő
dése olyan volt, mint a szárnyaszegett madáré: 
csak nagvnehezen tudta fészkét elérni, hogy 
párja mellett lehessen. Sajnálni kezdtem.

Ez volt az első tőrdöfés, mely az asszony 
boldogságát érte. Újat nem tudott többé nyúj
tani. Egvre monotonabbá lett a közös családi 
élet és egyre változatosabbnak látszott ennek 
ellenében a nagy világi lét. Az unalom költözött 
a kis otthonba. Fagyasztó hidegség uralta a 
szobákat, a melyekből sietve, fázva menekülni 
igyekeztem. Az unalomtól való irtózásom szinte 
kétségbeesett volt.

Akkor hirtelen beteg lett. Egy kissé fel- 
melegitette a szivemet, mert a részvét ki nem 
irtható az olyan kebelből, melyben az érzel
mek hullámzanak. Meghalt. Ez volt a szeren
cséje. Boldogtalan, szerencsétlen lett volna.

Nagy liéla. 

szaklap utján az a liir került forgalomba, mintha 
a kultuszminiszter megtiltotta volna a dróttal fii 
zött irka használatát. Ezzel szemben a kultuszmi
niszter a napokban elrendelte, hogy a dróttal fű
zött irkát a használatból ki ne vonják, továbbá, 
hogy nem engedi meg, hogy a tantestületek köle 
lezzék a diákságot a cérnával fűzött irka haszná
latára. Végül megtiltja a miniszter, hogy a cér 
nával fűzött irka beszerzésére a tantestületek vagy 
az igazgatók a kereskedőket utasíthassák.

— Fürdés. A kánikula izzasztó napjaiban 
sokaknak vágyaik netovábbja, hogy a Laboré hiis 
hullámaiban lubickolhassanak. De az intelligensebb 
hölgyközönségei ezen élvezetében alaposan meg 
zavarja azon körülmény, hogy éretlen legények 
szinte tüntetőén sétálnak a vízpart mentén. Ha 
már, sajnos, uszodával nem rendelkezünk, annyit 
a legcsekélyebb igényekkel is megkövetelhetünk, 
hogy ezen anomália megszüntettessék.

— Cirkusz. Millner Vilmos cirkusza még 
néhány napig látható városunkban. A iniisor elég 
változatos, az előadásukon meg látszik a jóravaló 
igyekezet, s igy a társulat megérdemli, hogy a kö 
zönség ne vonja meg tőle pártfogását.

— A kintorna alkonya. A kintornások
nak Kristóffy József belügyminiszter országosan be
fütyült. Szigorúan elrendelte ugyanis, hogy több 
kintornás engedélyt no adjanak ki a hatóságok. A 
miniszter rendeletét azzal okolja meg, hogy a kin 
tormások minden házhoz szabadon bejárnak s ve 
szélyeztelik a közbiztonságot.

Felelős szerkesztő: Dr. Kállai József.
Főuiunkatárs: Aczél Dezső.

Kiadőhivatali művezető : Landal József.

NYILT-TÉR.
(Ezen rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a szerkó

Bérbe adó
n Kossuth Lajos utczán, a Ilontsinszky-féle 
házban levő bolthelyiség lakással 
együtt 1906. január 1 töl. — Bővebbet a 

háztulajdonosnál.

3Tz iskolai tanévre
teljes ellátásra elfogadok egy fiút, a ki né
metül is tanulhat. Cim e lap kiadóhivatalában.

= /'(/!/ házból való Jití = 

tanulóul felvétetik 
BAL.ÍZS LAJOS flinzer- én éné

in ege kereskedésében.

Hirdetések.
376 V. s«.

iwi5. Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó a/. 1KM1. évi LX. t.-cz. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, bogv a nagymihályi 
kir. járásbíróságnak 1902. V. 142/4. számú végzése következ
tében Dr. Kellner Mihály Ügyvéd által képviselt özv. Ileyszl 
Eugelbertné javára Dr Nnvák József ellen 3S76 k»»r. és jár. 
erejéig 1903. szeptember hó 21-én foganatosított kielégité-i 
végreh íjtis utján le- s folillfoglalt s 11290 koronára becsült 
következő ingó ságok, u. m. bútorok, teli n, lovak, földbérlet 
stb. nyilvános árvetésen eladatnak.

Meiy árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróságnak 
1905. évi V. 44/5. sz. végzése folytán 3s76 K - f tőkekövete
lés ennek 1902. december 5-:ől járó 5’/, kamatai. l/tn/9 vál- 
tódij s eddig összesen 110 kor. MH till.-ben biróilag uiár meg
állapított költségek erejéig Alsó-Körtvélvesen alperes Dr. 
Novak J -isef lakásán leendő eszközlésére 1905. évi aug. 
21. napjának d. e. 10 órája határidőül ki tüze ik s ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az. érintett ingóság >k az. 1MM1. évi LX. t.-cz. 107. és 10'. 
§-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
becsáronalul is el fognak átlátni.

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

Kelt Nagy-Mibályon 1905. évi angnsztns 1. napján.

Pétién .Jöxnej,
kir. bírósági végrehajtó

Uzletmegnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönség 

szives tudomására hozni, hogy Nagymi- 
hályban a Marmorstein-félé házban 

fiiszer-, 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.

Midőn e körülményre b. figyelmét 
felhívom, előre is biztosíthatom, hogv 
pontos és jutányos kiszolgálás által is 
igyekezni fogok t. vevőközönségein meg
elégedését minden tekintetben kiérde
melni.

Kiváló tisztelettel
BALÁZS LAJOS

fűszer-, osemege- és diszmü-áru kereskedő
NAGYMIHÁLY.

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

A COZAPOR többet ér, mint 
a világ minden szóbeszéde a tar
tózkodásról, mert csodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
desen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető mégcsak 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 COZAPUR 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 killője még ina az inté
zetnek. (Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
ineiite.'itendŐk).

COZA INSTITU.TE
(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 c 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.



X

Jíorunfc legnagyobb találmánya! [Fehér 

issófényt előidéző

EXCELSIOR.
Nagyobb világosság és petróleum megtaíaritas!! i

Használati utasítás.
J Ha a lámpát megtisztítottuk, dobjunk két
1 darabot a lámpa petróleumtartójába (na-
! gvobb lámpáknál 3 darabot), hol az Ex- 
’ celsior felolvad, — a felolvadt anyagot a
1 lámpabél magába szívja és 10—12 óra 
! múlva a lámpa még egyszer olv világos, 
[ légszesz-izzóféuyhez hasonló lánggal ég.

; : : 30 50 százalék petróleum megtakarítás :
A fehér izzófényt előállító Excelsiornál a

■ robbanás teljesen ki van zárva. —• Ezen
i kétszeresnél is nagyobb fényerő addig tart,
I mint a használt lámpabél, amit 3 hónapra 
' számíthatunk.

JÁra darabonként 20 fillér

Kapható :
; G0LDSTEIN ADOLF üzletében : 

NAGYMIHÁLYON F** 
O ♦«♦••••••••••••••••••••••••••• ®

10 kr.

fényképészeti ••• 
• ••• műtermemet 
Kossuth Lajos-utcába. a Takarékpénztár | 
épületébe helyeztem át és azt a mai kor len 
messzebbmenő igényeinek m* gf< leló. ii rendeztem 
be. — Műtermem részére sikerült egy elsőrangú 
tapasztalt munkaerőt megnyernem, melynek alkal 
mazása által jutottam azon kellemes helyzetin-, 
hogy az esetleges megrendeléseket a legpontosab j 
bán, művészies kivitelben és legjutányosabban esz i 
közölhetem.

Készítek fényes és matt képeket a legki 
sebb nagyságtól életnagyságig és kívánatra ered* ti 
színekben ; tájkép, alkalmi- és társas-fel
vételek. aemi-email képek ékszerekbe, fény
képek üveg és porcellánra. diapoaitivek 
a legjutányosabban. Kívánatra árfelemelés nélküi 
házhoz is megyek.

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

$osenberg Jterman 
fényképész

Szobránc-gyógyfürdö
Ungmegyében.

Giasbersos. hideg, kénes, sós víz Gyomor- és májbetegek 
-= magyar Karlsbadja ------=

Fürdőidén y: május 15-töl szeptember 15-ig. 
Emidénv : május 15-töl junius hó 15-ig. Ulóidéi.y: 
augusztus 16-tól szeptember 15-ig.

30"/, árengedmény a lakásoknál.
Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz, 

mint ivó gyógymód biztos segélyt nyújt gyomor 
és bélbajoknál s nlhaspangásoknál, makacs szék 
rekedéseknél enyhén, oldólag hitt, májbajoknál, epe 
homok és epekövekre oldólag hat. Vértódulásoknál, 
szédülések, büdösek, gulaütési rohamoknál v.-ile- 
vonólag, fölszivólag hal. c-utzos s kös vénye* bán 
taímaknál e kór okozta erjési termékekre, elrakó 
dásokra az ízületekben, azok oldására és kiküszö 
bö ősére hat. Kövérség, szivelhájasodás ellen, ezu 
bőrbetegségeknél, vt s* bajosoknál ugy a cukor, mint 
a fehérje kiválást gyorsan s kedvezően befolyásolja.

Mint fürdő, különféle izzadmányokat, daga
natokat. ízület és csontbántalmakat kedvezően ősz 
latja. Görvélvkóros daganatok, fekély* k ellen, méh 
és méh közötti izzadmányok. hashárty.-i izzadnia 
nyok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb ma
kacs, idült bőrbetegségek ellen bámulatos gyorsan 
hat. — Vasúti állomás MZ Adóid és pest felöl |O 
vöknek Ungvár. a felvidék és illetve Kassa felöl 
jövőknek Nagymihály, 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: Szobráncz gyógyfürdő igazgatóságának, 
Szobráncz gyógyfürdő rimxendok. Posta s tavirda 
állomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa dr. Russay 
Gábor Lajos. fürdöigazgatóság.
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•••••••••• A REKLÁM •••••••••• 
® •••••••••••••••• •

I JR.lt alános [Tudósitó |
• hirdetési osztályánál ©

• tulajdonos LEOPOLD GYULA szerkesztő •
• BUDAPEST. VII. kér. Erzsébet-körut 54. sz. J•
• isnieretességgel, pMuiv»»aw
• eszközölnek hirdetéseket t
• az összes budapesti, vidéki

Állandó, észszerű es ugves 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

hirdetési osztályánál

ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki
pontossággal és olcsón 

t és
• 

reklámokat •
— <i/. í»uu«|»v.iu, viuv-m és külföldi la— ®
• pókban és naptárakban. í
2 Költségvetések és tervezetek ingyen ! $

•oooooooosooooeoooooooooooooeoooo^

A »Pesti Napló# 
uj karácsonyi ajándéka.

.Modern Magyar ;
:-----------------Festőművészek
I a czime az uj kiadványunknak, melyet ’
► 1905. évi karácsonyi ajándékul szántunk * 
» t. előfizetőinknek. Ez uj ajándékmüvünk < 
‘ noha folytatása és kiegészítő része lösz a ' 
; Magyar Festőművészet Albumá-nak, még- ;
► is mint teljesen önálló mii gyönyörű fog- . 
’ l.tl.iija l< sz a modern magyar festőművészet ’ 
’ remekeinek. — Eddigi karácsonyi ajándó ■
► kaink is a magyar irodalmat és magyar ' 
I művészetet szolgálták, nagyszabású s nagy J 
; értékű diszmüvek százezernyi példányaival ;
> terjesztve el a magyar költészet és festő- ■ 
’ művészet nagyjainak alkotásait. A remek
’ müvek e díszes sorozatát folytatja most a 1
> .P.sli Naplóu uj és minden eddigi aján
í dekát túlszárnyaló .Liszmüvel : a Modern 

Magyar Festömüvészek-kel.
Ötven nagyszabású festményt szem, Iliink

. ki a modern magyar festők alkotásaiból. 
’ nagyrészt mesteri kivitelit ülőlapokon és 
gyönyörű, több színnyomású kepekben. 

; Ezenkívül b«» fogjuk mulatni e miiben 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát.

1 Ezt az uj, páratlan diszii ajándékot meg 
. kapja karáé onyra állandó előfizetőinkön 
; kívül minden uj vilifizető is. aki mostantól 

kezdve egy évre megszakítás nélkül a 
. Pesti Naplóra előfizet. Az előfizetés fél és 
í negyedévrnkinf, Mit havonta is eszközöl hűtő.
; Előfizetési ár: egy évre 28 kor. félévre 14 
- kor. negyedévre 7 kor. egy hói a 2 kor.
> 40 f. Mutatványszámot szívesen küldünk.
; riszt, lett* I : a Pesti Napló kiadóhivatala.

férjen

egészen ingyen
zomanezozott edeny kepes árjegyzéket, 

l’róbarendelménv : 6 fazék és 6 hibás külön
féle nagyságban, összesen 12 drb 1 fi t 75 kr.; 
6 egész nagy főzőfazék és 6 egész nagy főző
lábos, összesen 12 drb 3 frl 50 krajcár és egy 
teljes zománcozott mosdókészlet, melv áll: la
vór, vizesveder, mosdókamia, éjjeli, szappantartó 
és fogkefelartó, összesen 6 darab 2 frt 50 kr. 
csak én szállíthatok; ingyen csomagolás után

vétel melleit.
K0HN. gyári raktar. Budapest, Csengery-utca 51. 
Sürgönyeim: Kőim, edénvgvári raktár, Budapest.
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■ Kulcs‘-szappan
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átsimitást közönséges szapannal.

Nyom. Landesmao B. könyvnyomdájában

Schicht-szappan a legjobb és használatban a legolcsóbb I


