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Felső -Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

MEG-TELEIT MIIsTDEKT C S V T ö R T * ír ö
SZERKESZTŐSÉG:

Hn»« a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő :

Keisath Lajoa-utoxa 34. szám.

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

■ Egye*  vy.Áin éra 20 til.

Kéziratok nem adatnak viaasa.
Bérmentetlen levelek nőm fogadtatnak el.
—— Nyllt-tér soronkint 40 fll.-------

1 KI ADÓHIVATAL :
1 Kova az előfizetések, hirdetési ős nyiltUi 

díjak küldendők :
1 Landeaman B. könyvnyomdája.

Uram Isten add meg, de mindjárt!
Legújabban a politikai türelmetlenség 

ördöge bujt az emberekbe.
Uton-utfélen a reményükben csalódott 

politikai elégületlenkedók táborát bálijuk, 
kik sem a kormánynyal, sem pártjával 
megelégedve nincsenek. Elégedetlenségük
nek nyíltan is sokszor kifejezést adnak. 
Nem a kormányban és nem a jelenlegi 
kormánypártban rejlik azonban a hiba, de 
az elégedetlenkedőkben önmagukban és pe
dig azért, mert annyi türelemmel sem ren
delkeznek, hogy azt az időt bevárják, mikor 
a kormány és kormánypárt, a korona és 
kormány között létrejött paktum által meg
szabott határok között a nemzet igényeit 
kielégíteni megkezdheti. Semmi különös ok 
nem forog fenn, hogy azt a nagy lelkese
dést, amelyet a jelenlegi kormány uralomra 
jutása alkalmával tanúsítottunk, minden kü
lönösebb emotio nélkül lelohasszuk; semmi 
különös ok nem forog fenn, hogy azt a 
nagy bizalmat, melylyel a kormány iránt 
viselkedtünk, melyet a kormánynak előle
geztünk, simpliciter elvonjuk.

Qui habét tempus, habét vitám. Ha a 
jelenlegi kormánypártnak és jelenlegi kor
nak időt engedtünk arra, hogy alkosson, 
hogy dolgozzék, — ha nemcsak időt en
gedünk, de bizalmunkkal erkölcsi támoga
tásban is részesítjük, — akkor ez a kor
mány nem fog a bizalommal vissza élni.

Nem hisszük, hogy a kormánypárt, 
melynek a zászlajára a 48-as nagy eszmék
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Kitárt ablakok.
Férjhez adták. Az anyja, mikor megigazí

totta fején a mirtusz-koszorut, görcsös sírásra 
fakadt. A kis fehér leányszobában mindenki sirt. 
A rokonság asszonyai vörösre dörzsölték finom 
baliszt kendőikkel a szemeiket s ebben a két
ségbeesett környezetben a kis fehér arcú meny
asszony úgy állt ott, mint egy mosolygó tnarlyr. 
A kis Tarpataky Emmát eladták. Egy kész ha
lottnak eladták, egy beteg embernek, egv mú
miának, Korponay Lázárnak. De fogatai voltak 
ennek a múmiának, stlrgő-forgó cselédsége és 
kétezer lánc tiszamenti földje.

Mikor Korponay Lázár és immáron Kor- 
ponayné Tarpataky Emma a templomból né
gyes fogatukon berobogtak a Tarpataky-kuria 
lombokkal ékesített kőoszlopos kapuja alatt, a 
fiatal férjet négyen emelték le a kocsiról és 
úgy tették egy hirtelen lelbontott ágyba. A tü
deje kínozta újból, amely múmiává tette. Ta
lán az izgalom ártott meg a gyenge tüdőnek. 
Erős köhögés fullasztotta az uj férjet, a testét 
kiverte az izzadtság. A köszvénv is hozzájárult 
ehhez és Korponay Lázár nászéjszakáján az 
iszonyú kínoktól összezsugorodva csúnyán ká
romkodott. A lakodalmas vendégek sietve me
nekültek a szomorú házból és a patyolat-arcú 
gyermekasszony hirtelen magára rántott pon
gyolában, lábán még a könnyű fehér menvasz- 
szonycipővel, ott virrasztóit az ura ágya mel

vannak felírva, a 48-as tradíciókkal ellen
tétben, a testvériség, egyenlőség és sza
badság helyett a felekezetiség, az osztály 
uralom és elnyomás politikáját űzné. Csa
lódhatott az ország egyes személyekben, 
de hogy a függetlenségi pártkör zöme, 
hogy Kossuth Lajos hazánk legnagyobb 
fiának utódjában Kossuth Ferencben, — 
aki apja nagy eszméinek letéteményese — 
is csalódott volna, azt elhinni nem tudjuk.

A kormány úgyszólván még lélekzetet 
sem vehetett és máris forszírozzuk, hogy 
váltsa be egyszerre mindazt, amit 400 év 
óta egyszerre senki sem volt képes bevál
tani. A nemzeti követelések beváltása, tud
juk nagyon jól, nem a kormánytól függ. 
Tudjuk azt is, hogy ezeknek beváltása 
csakis a korona viselőinek akaratával össz- 
hangzatosan történhetik. Hogy mennyi aka
dálya van ennek, felesleges magyarázni.

Ezeknek a megvalósítása történhetik 
lassan, fokozatosan, intézményesen, de nem 
egyszerre. I la egyáltalában megvalósíthat
juk, akkor azok megvalósítására egy nem
zeti kormány és egy nemzeti kormánypárt 
nagyobb garanciát nyújt, mint a nemzeti 
jogokat az osztrákoknak elalkudni minden
kor kész kormány. Annyi bizonyos, akár 
vállalkozott ez a kormány, akár nem arra, 
hogy a nemzeti követelések egy minimu
mát megvalósítja, hogy ezeket inkább ké
pes és kész megvalósítani, mint az eddigi 
kormányok.

És pedig azért, mert a háta megett

lett s rémülten dugta be füleit, mikor a nász
szobában egy-egy keserves káromkodás verte 
föl az éjszakai csöndet. . .

II.
Korponay Lázár és a felesége fürdőre men

tek. Valami eldugott erdélyi fürdőben húzódott 
meg a fiatal pár, ahol a nehéz illatú fenyves
levegőnek kellett volna meggyógyítani a mú
mia romlott tüdejét.

Az esküvő utáni napon már vonaton ült 
a múmia és a párja. A Tarpataky-család sietett 
megszabadulni a betegtől. Aztán meg minden 
jajszava ennek a nyomorult embernek kiáltó 
vád volt a szülőknek, hogy koporsóba zárták 
ime a lányukat.

A hegy mögötti fürdőnek elegáns hoteljé
ben káromkodott ezután Korponay Lázár. Az 
első emeleten kényelmes szobákról gondosko
dott az öreg Tarpataky, aki a leányát s a vejét 
lekisérte. A betegnek igen erős volt a hegyháti 
levegő. Mesterségesen készített, fenyőillatos, hő
mérővel regulázott levegőt szilt tehát s a ván
kosokra záródó ajtókon a külső világból még 
egy parányi szellő sem tévedhetett be. A kösz- 
vény is kínozta folytonosan, nagyon kellett hát 
vigyázni. Korponay Lázár nehéz természetű em
ber volt. Nem tűrt meg senkit maga mellett, 
csak a feleségét. A halvány arcú gyermekasz- 
szonynak éjjel-nappal ott kellett virrasztania 
a káromkodó beteg mellett. A köszvényes lá
bára a borogatást kellett raknia, beteg tüdejé
nek pedig az orvosságot készítenie.

Lapunk mai száma 4 oldalra teljed. 

egy 48-as kompakt tábor áll, amelyen a 
nemzet szeme folyton rajta nyugszik és 
programmja nemzeti tartalommal van 
telítve.

A jelenlegi kormánypárt teljesen üres 
kézzel a választók elé nem léphet; az ó 
működésűknek a magyar nemzeti állam ki
építésében, a magyar nemzetet egységessé 
tételben állandó és maradandó nyomokat 
kell maga után hagyni. Nincs értelme annak, 
hogy hozsánnát zengjünk azokkal egy tá
borban, akik a függetlenségi pártnak kor
mányra jutását sanda szemmel nézték. Az 
ember is úgy van alkotva, ha egészséges, 
erőteljes, hogy a legnagyobb betegségeken 
keresztül esve felépül, újra egészségessé 
válik. A politikai pártok, ha egészséges esz
méken alapszanak, ha magas és nemes 
feladatokat tűznek ki maguk elé, ideig-óráig 
tartó tespedés dacára is végeredményben 
nemes hivatásuk betöltésétől el nem tánto
ríthatok. Ne legyünk tehát kishitüek; ha a 
pártban lennének olyan elemek, akik nem 
oda valók, a párt azokat önmagától is ki
rekesztetté. Hátsó gondolatokkal, pervers 
politikai nézetekkel és rezervátákkal egyet
lenegy párt sem tarthat a maga kebelében 
tagokat, mert a pártot nemcsak a párt-fe
gyelem, nemcsak a párt-egység, de az egy
séges és tisztességes a nemzeti aspirátiókat 
kielégíteni törekvő programm tarthatja fenn. 
Az a párt, amely majdnem 40 éven ke
resztül, amióta az alkotmányos éra vissza
állíttatott, a 48-as nagy eszmék megvaló-

III.
Délutánonkint ugv alkonyat felé kiszaba

dulhatott egy kissé az asszony. A beteg ilyen
kor egy órára elaludt. Az elkinzott asszony ki
futott a fürdő-sétányra és valahol egv félreeső 
pádon kéjjel, mámorosán szitta az üde, virág
illatos, balzsamos levegőt. A kur-szalon feliér- 
ernyős terraszszáról vidám cigánymuzsika hal
latszott. A fiatal gyermekasszony eltűnődve, it
tasul! lélekkel hallgatta s a szive gyorsan, ért
hetetlenül kezdett dobognia. Ismeretlen, csodá
latos érzés feszitette a keblét, forró, perzselő 
hullámok borultak a szivére; sírva fakadt. Az
tán sietve menekült vissza a betegszobába.

A sétányon kiváncsi tekintetek kisérték 
leányos alakját, férfiak forró pillantásai simo
gatták a gyöngéd, karcsú termetét. A szegény 
gyermekasszony megérezte ezt s megrázkódott. 
Hallotta néha, amint halkan suttogták utána:

— Szegény asszony, be kár I...
Asszony ... Ez a szó úgy megrázta. Miért 

asszony? Nem, nem érti ezt. Ez a szó olyan so
kat jelent. Mi az?

Benyitott a hőmérővel regulázott levegőbe, 
a betegszobába. Talán azért asszony, mert ápolja 
ezt az élőhalott embert?

S másnap nem ment ki a sétányra. Leve
let irt az anyjának, amelyben többek között azt 
kérdezte tőle: .Anyám, miért vagyok én asz- 
szony ? Magyarázd meg, mert úgy éget, perzsel, 
gyötör ez a kérdés. Miért, miért? Jár az valami 
gyönyörrel, boldogsággal, szenvedéssel, fájda
lommal ? Anyám, te is asszony vagy, te tudsz



sulásáért küzdött, nem haladhat és nem 
fog haladni hátrafelé, mint a rák; aki ezt 
a pártra ráfogja, az a pártot rossz akara
tukig rágalmazza.

VÁRMEGYE ÉS VÁROS.

— Városi közgyűlés. Nagymihály város 
képviselő-testülete augusztus hó 2-án délután 
3 órakor WaUtOVSzky Béla főbíró elnöklete alatt 
rendkívüli közgyűlést tartott, amelyre a képviselő
testületi tagok a szokottnál nagyobb számban je
lentek meg. Az elnöklő főbíró megnyitván az ülést 
fogadalmat tett, hogy a város ügyeit a legnagyobb 
odaadással és lelkiismeretességgel fogja vezetni és 
ehhez a képv iselő-testiilet jóakaratu támogatását 
kérte. Dr. Kállai József a képviselő-testület nevé
ben biztosította a főbírót, hogy ott ahol a város 
ügyéről lesz szó, mindig számíthat a képviselő
testület támogatására és közreműködésére, Ezután 
kezdetét vette a tárgysorozat tárgyalása és első 
sorban a képviselő-testület újjáalakítása folytán az 
egyes bizottságok alakitattak meg. Az építkezési
bizottságba választattak: Barnai Andor, Bartus 
Boldizsár, Dr. Eperjesy Lajos, Horváth Sándor, 
Kozma András és Zboján Mihály. A közegészség
ügyi-bizottság tagjai lettek a képviselő-testület ré
széről : Dr. Eperjesy Lajos. Dr. Glílck Samu, 
Dr. Miklós Mór és Dr. UZídtfer Márk. A szám
vizsgáló-bizottság tagjaivá választattak: Barnai 
Andor, Czibur Bertalan. Fröhlich Gyula. Görgey 
Géza és Dr. Kállai József. Majd tárgyaltatott a 
kereskedelmi miniszter leirata a vásári és hely
pénzdíj szabályzat módosítása tárgyában leérke
zett rendelete. A közgyűlés Tóth Árpád jegyző 
gondosan szerkesztett feliratához hozzájárul és némi 
módosítások pótlásával a szabályzatot újból felter
jesztetni rendelte. Dr. Eperjesy Lajos indítványa 
eg) polgári fiú és leány iskola létesítése tárgyában 
nagy érdeklődést keltett és beható vita tárgyát 
képezte. A képviselő-testület át van hatva azon 
szűkségérzettöl, hogy az iskola létesítése Nagy- 
mihályon feltétlen követelmény, amelynek érdeké
ben minden lehetőt meg kell tenni. A közgyűlés 
Czibur Bertalan. Dr. Eperjesy Lajos, Dr. Kállai 
József, Kozma András és Polányi Géza képviselő
testületi tagokból alakított bizottságot kiküldte az 
előzetes intézkedések megtételére, elvárván e bi
zottság mielőbbi javaslatát. Még több apró ügyet 
intézett el a közgyűlés, amelyek végeztével az el
nöklő főbíró a közgyűlést berekesztette.

Hivatalos hirdetmény. Nagymihály köz
ség elöljárósága közhírré teszi, hogy a lll-ad osz
tályú kereseti adó lajstroma f. hó 10-ig a város

erre feleletet adni. Ez a szó engem úgy meg
remegtetett. Mikor ezt a szót hallom, félek ma
gamtól. Valami bűvös erő van benne anyám, 
valami láng, mely üszköt vet a vérembe, félek, 
hogy őrültséget fogok elkövetni. Anyám, két
ségbeejtő kételyek kínoznak. En nem vagyok 
asszony. Hiába mondják mások, hogy az vagyok, 
én nem hiszem Mi az asszonynak lenni ? Anyám, 
kérlek, könyőrgök, felelj nekem: ugye nem va
gyok asszony ?. . .«

A levélre a következő választ kapta:
• Leányom, a nőnek többféle hivatása van. 

Neked a legnehezebb jutott osztályrészül. Te 
asszony vagy ! . . .«

Másnap újra kiszaladt a sétányra a sze
rencsétlen gyermekasszony. Ahogy a pádon ült 
s a vidám zenét hallgatta, mindegyre határo
zottabb lett benne valami vágy. Valami földön
túli, magasztos illán vágyott; valamit óhajtott, 
sóvárgott — de hasztalan. Maga sem tudta, mit 
akar. Az erős vágyakozás heves fájdalmat oko
zott, keserves -sírásra fakadt.

Szembe vele magas csinos férfi állott meg. 
Merően nézte őt s az arcán bámulat és hódo
lat tükrözött egyszerre A gyermekasszony ijed
ten ugrott fel. Bemegve, mélyed l tekintete a 
férfi égő tekintetébe és bizonytalanul, erőtlenül 
fordította el a fejét. Sietett a betegéhez.

Az orvos csöndesen adta az utasításokat 
az asszonynak :

— Asszonyom, a beteg állapota nagyon 
rosszra fordult. Ma van a válság Ha a lázat 
kibírja az elgy öngólt szervezet, meg van mentve. 

házán közszemlére van kitéve és az érdeklődök azt 
a hivatalos órák alatt megtekinthetik.

VEGYES HÍREK.
— Országos vásár. Nagyniihályon az úgy

nevezett Nagyboldogasszony vásár f. ho 13. s 14- 
én fog megtartatni. E vásár élénk szokott lenni.

Uj részvénytársaság cím alatt lapunk 
múlt számában megírtuk, miszerint a Müller B. 
és Fiai sör és maláta gyára részvénytársasággá 
fog átalakulni. Ez ügyben vasárnap a Takarék
pénztár helyiségében látogatott értekezletet volt 
Sztáray Sár.dór gróf elnöklete alatt, amelyen Dr. 
Kellner Mihály ügyvéd a cég megbízásából elő
terjesztette azon módozatokat, amelyek mellett a 
gyár részvén) társasággá átalakítható lenne. Az ér
tekezlet elvben kimondotta, hogy a részvénytársa
ság alakítását magáévá teszi és egy hetes bizott
ságot küldött ki, amelynek feladata lesz a gyár 
értékét szakközegek közbenjötte mellett megbecsül
teim és kellő tájékoztatás céljából az értekezlet
nek javaslatot tenni az aláírási felhívás kibocsá
tása tárgyában. Miután a gyárnak részvénytársa
sággá leendő átalakítása feltétlenül emelni fogja 
a termelési quantumot és miután a cég tagjai ki
váló szakemberek e téren, a gyárnak szép jövőt 
jósolunk és mindenkinek csak ajánlhatjuk, hogy 
részvénvjegvzésbeu részt vegyen. Eddigelé gróf 
Sztáray Sándor 50,000 K. Herskovits Jónás 
20,000 K, Weinbet ger Sándor 15,000 koronát, 
Spiegel Samu 10,000 koronát Ígértek jegyezni és 
biztosra vehető, hogy a 700,000 korona részvény
töke jegyezve lesz. Kellő és szakszerű vezetés 
mellett Felsömagyarország egy elsőrangú ipartele
pévé fejlődhetik a nagymihályi sörgyár és hogy 
ebből mennyi haszna lehet a városnak, azt feles
leges bővebben fejtegetni.

— Színészet. Micsey F. György 00 tagból 
álló jól szervezett színtársulatával és a 67. gyalog
ezred zenekarának egy részével szerdán f. hó 8-án 
városunkban előadásainak sorozatát a „Gül-Baba" 
zenés színjátékkal kezdi meg. A színkör a Barnai 
szálló udvarán lett felállítva és pedig oly kifogás
talanul. hogy közönségünk bátran látogathatja a 
színházat. A színpad és az egész helyiség villany
nyal lesz világítva.

Egyházi ünnepély. A kisráskai ev. ref. 
egyházhoz tartozó filia Hegyi községben uj temp
lomot építtet. Az uj templom építési munkája Tar- 
czal István sárospataki építész nagy szakértelemre 
és buzgóságra valló vezetése alatt annyira előre
haladt, hogy f. hó 29-én megtartatott a csillag fel
avatási ünnepély. Az ünnepélyen részt vett az egész 
környék szine-java igen nagy számú hivő közön-

De vigyázni kell fölöttébb. A legkisebb inge
rültség és vége mindennek. A csillapító szere
ket méltóztassék folytonosan alkalmazni. A kö
högés ingerli a beteget és megöli. A legaprá- 
nyibb légáramlat föltétlenül halálos. Érti? Ne 
járjon hát be senki.

Az orvos eltávozott.
— Szegény asszony ! mormogta magában, 

amint lehaladt a lépcsőkön. Embertelenség ilyen 
teremtést egy múmiához láncolni.

Az asszony egyedül maradt a betegével. 
Figyelmesen megnézte, hogy jól záródnak-e az 
ablakok és az ajtók. Nem, nem juthatott be ide 
az orvosságos szagú, langyos levegőjű szobába 
egy parányi szellő sem abból a külső, üde, 
tiszta, erős levegőjű világból.

A szenvedő, sápadt arcú gyermekasszony 
megnyugodott. Odaült a férje ágya mellé s ag
godalmasan hallgatta a nehéz lélegzését.

Korponay Lázár válságos órákat élt át. Ar
cán ott viaskodott az élet vágya a halál irtó- 
zatával. Olykor görcsösen ráudult meg az egész 
teste s hideg, verejtékes kezével megragadta a 
felesége karját.

S az asszony ekkor is arj a gondolt: Hát 
ez az asszonynak lenni?

A vánkosokra záródó ajtó levélne ilásán 
egy fehér lap hullott be. Az asszony gépiesen 
vette föl a levelet, de aztán felnyitotta. Neki 
volt címezve és igy szólt:

• Asszonyom! Hallgasson meg. Hetek óta 
vagyok az árnyéka. Ön ismer engem. Én va
gyok az, akitől minden nap megfutamodik, de 

seggel. Ez alkalommal az épülő templom előtt a 
szabadban isteni tisztelet tartatott, melynek szónoka 
Tudja Mihály deregnyöi ev. ref. lelkész volt, be
szédjével megkapó képekben ecsetelte a gömb és 
csillag alakú testek gyakori szereplését a termé
szetben. Nem puszta véletlenség, hogy a ref. pro
testáns egyház, mint a szabad búvárkodás, előre 
törekvés és folytonos haladás elveinek legmelegebb 
ápolója, egyházi épületeinél ezen a természet al
kotta legszebb alakokat használja jelvényül. A len
dületes beszéd után az egyház lelkésze Rácz Jó
zsef mondott el egy valóban szivreható imát. A 
templom létrejötténél Rácz József lelkész buzgól- 
kodásán kívül elévülhetetlen érdemeket szerzett 
Thuránszky Tihamér szalóki földbirtokos, aki ál
dozatkészségével lehetségessé tette, hogy a hegyii 
csekély szánni reformátusság régi vágya már most 
teljesedhetett.

— Hűtlen cseléd. Özv. Verespej Istvánná 
Andrássy Dénes utcai korcsmárosnét cselédje jú
lius hó 28-án éjjel meglopta. Ugyanis a ruhaszek
rényből egy elrejtett helyen lévő pénzből 150 ko
ronát ellopott. A rossz útra tévedt cseléd a lopott 
pénzzel megszökött, a rendőrség azonban még ideje 
korán elfogta és a bíróságnak átszolgáltatta.

— Műkedvelői előadás. Gálszécsen julius 
hó 24-én a Nemzeti szálló termeiben a létesítendő 
járda alapja javára sikerült hangverseny és szini- 
elöadás volt. Közreműködtek Andor Olga, Ferder- 
ber Rózsika, Holzer Irénke urleányok, a kik kifo
gástalan játékukkal a közönség tapsait kiérdemel
ték. Dr. Elek Tibor egy monológot nagy hatással 
adott elő és szintén tapsokat aratott. Az előadás 
szép összeggel növelte a járda-alapot.

— Elgázolás. Kridlo János őrmezői uradami 
kocsis f. hó 1-én a Kossuth Lajos utcán amint ko
csijával haladt, Bacsilla Jánosné laborezszögi asz- 
szonyt elgázolta. Bacsilláné könnyű sérüléseket szen
vedett és a kórházba lett szállítva.

— A koldulás. Városunkban ijesztő módon 
elharapódzott a koldulás, naponkint 10—15 idegen 
járja be a várost és úgyszólván zsarolják a közön
séget. Többnyire igazolványos könyvvel járnak és 
különféle célokra gyűjtenek, legtöbb esetben azon
ban szélhámosokkal van dolgunk. Felhívjuk e kö
rülményre a rendőrség figyelmét.

— Haldokló püspök. Bubics Zsigmond kas
sai püspök aki csak két évvel ezelőtt városunkban 
is volt, egy badeni szanatóriumban ag) lágyulásban 
súlyos betegen fekszik. Az orvosok minden perc
ben várják a halál bekövetkezését.

— Tűz. Kohány községben az elmúlt héten 
nagy tűz volt, amely alkalommal 10 lakóház több 
melléképülettel együtt elpusztult. Két épület kivé
telével a többi biztosítva volt.

akivel azért minden nap találkozik. En tudom 
hogy Ön nem gyűlöl engem. Én pedig imádom 
Önt.

Asszonyom 1 Ne zárkózzék be egy kopor
sóba azzal az emberrel, aki nem is férje, ön
nek élnie kell. Hallgasson hát rám. Én bol
doggá tudnám tenni. Ami szivemben gazdag
ság van, mind Önnek adom. És Ön azt hiszem 
ebben szegény.

Asszonyom, hallgasson meg — könyörgöm. 
A szenvedő gyermek-asszony reszketve 

ugrott fel. Vadul szorította szivéhez a levelet 
és gyűlölettel, elkeseredve nézett a férjére. 
Korponay Lázár állapota éppen a válság for
duló pontján állott.

Az elkinzott asszony most tudta, hogy mi
lyen vágy volt az, mely olyan sokáig sorvasz
totta. Igen, élni, élni akart; szeretni, szerettetni.

Lángoló, haragvó tekintettel nézett a lá
zában vonagló múmiára s aztán vad, erős el
határozással odarohant az ablakhoz és felsza- 
kitotla.

A kurszalon terrasszáról vidám, pattogó 
zene hangzott fel ; hideg, erős, üde légáram sü
vített be a szobába, s a fagyos, mégis oly tiszta 
levegőben miként ha szárnyak csattogását hal
lották volna mind a kelten ... a múmia és a 
párja.

Vájjon mi suhant be a kitárt ablakon ? 
A szerelem . . . Vagy a halál ? . . Vagy Ián 
mindakettő . . .

Pakots József.



Cséplés az egész határban. Városunk 
határában mindenfelé a cséplőgépek füstjei száll
nak magasba. Az egész környéken megkezdődött 
a cséplés. Az aranykalászokból bőven hull az élet- 
fentartó búza. Úgy a búza, mint a rozs s árpa 
határunkba jól fizetett s gazdáink öröme s meg
elégedése teljes.

— Törvényszék Ungváron. Berczelty Jenő 
a kassai kir. ítélőtábla elnöke e napokban hivata
losan tudatta Ungvár város polgármesterével, hogy 
amint az alapul szolgáló összes statisztikai ada
toknak birtokában lesz, a törvényszék visszaállítása 
ügyében a tárgyalásokat a vármegyével és Ung
vár városával nyomban megkezdi.

— Az újoncok képzése. A hadügyminisz
ter rendeletet intézett az összes magyarországi had
test és hadkiegészítő parancsnokságokhoz, hogy 
az újoncok kiképezése a nyári hónapokban reggel 
4 órától 7-ig és délután 4—6 óráig tartson. Egy 
másik rendelet pedig szigorú utasítást tartalmaz 
arra nézve, hogy az újoncokkal a leghumánusab- 
ban bánjanak, nehogy megismétlődjenek az előző 
években annyira megszaporodott öngyilkosságok.

— Vásár Sátoraljaújhelyben. F. hó 7-én 
Sátoraljaújhelyben a szokásos állatfelhajtásos vásárt 
megtartják, mivel a száj és körömfájás miatt el
rendelt zárlatot még e napokban feloldják.

— A határ rendőrség szervezése. A határ
rendőrség legközelebb legénységi állománynyal 
lesz kiegészítve. E célra egyelőre 50 rendőrt fog
nak alkalmazni. A rendőr legénység teendőit fog
ják képezni az elővezetések, felmerülő letartózta
tások toloncátvétel és továbbítás. Minderről a le
génység beosztása alkalmával a szolgálatot szabá
lyozó miniszteri rendelet fog megjelenni. Ez az 
újítás, illetve kiegészítés mindenesetre szükséges, 
mivel eddig végrehajtó közegek nélkül a határ
rendőrség csonka, hiányos intézmény volt.

— A honvédelmi miniszter uj rendelete. 
A régi rendszer maradványait szorgalmasan taka
rítják. A honvédelmi miniszter a belügyminiszter
rel történt megállapodás alapján hatályon kívül 
helyezte elődjének a múlt év november 4-én kibo
csátott rendeletét, hogy a katona köteleseket fal
ragaszokon és hirdetés utján is lehet a szolgabiró- 
ságoknál vagy a városokban a katonai ügyosztály
nál való jelentkezésre felhívni. A hatályon kívül 
helyezett rendelet ugyan nem volt a szó szoros ér
telmében törvénytelen, mégis az abszolutizmussal 
kacérkodott. Sajnos, már ez a rendelet sem segít
het a honvédelmi miniszter megingott pozícióján.

— Az adóprés Mezőlaborcon. Mezölaborc- 
ról Írja tudósitónk, hogy a napokban küldöttség 
megy fel a pénzügyminisztériumhoz orvoslást kérni 
az úgyis túlzott mértékben kivetett kereseti adók 
felemelése ellen. Érdekes, hogy a küldöttség az ősz- 
szes zempléni képviselők megkerülésével egy fővá
rosi képviselővel óhajtja magát a miniszterek elé ve
zettetni.

— Hogy a természetellenes szomjúság, 
terhes gyomorsav és gyakori hasmenés a gyarmat
kávé élvezetének következménye nem oly általáno
san ismert tény, mint annak káros hatása az egész 
idegrendszerre. Miért törjünk tehát nyugodtan oly 
következményeket, a melyek annyira hátrányosak 
egészségünkre s gyakran a váratlan szivszélh’iidés- 
hez vezetnek, amikor a készítés némi változtatásá
val azok teljesen elkerülhetők! Keverjük a gyar
matkávét, ha egészen lemondani nem akarunk róla, 
felerészben Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávéval, 
miáltal fűszeres, jóizü és egészséges kávéitalt nye
rünk. Immár tizenötéves tapasztalat és a Kathrei
ner-féle Kneipp-maláta kávé folyton növekvő ked
vessége ezt teljesen igazolja. Gyermekeknek azon
ban, nemkülönben betegek és gyengélkedőknek, 
kiknek a gyarmatkávé élvezete orvosilag eltiltatott, 
ajánlatos a Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé hasz
nálata minden más keverék nélkül, mivel sajátos 
gyarmatkávé ize által kitünően iziik és a mellett 
táperös és vérképző.

— Bizony, bizony az a hőség! I la az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdeztek, hogy kü
lönösen a mezei munkáknál, az őket kínzó szom
júság ellen mitévők legyenek, akkor én azt aján
lottam nekik, — amit ezennel minden olvasómnak 
ajánlani fogok ; — ők azt kibróbálták és ezen jó 
tanácsomat megköszönték, és én úgy hiszem, hogy 
ezen soraim sok olvasója, ha csak szellemben is. 
ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próba által sze
mélyesen meggyőzödnek. Vegyen, — úgy mondtam 
az emberekhez 1 liter vizet, hagyja ezt egy teli ka

nál. körülbelül 15— 20 gramm Franck-kávé-pót- 
lékkai, ami felesége konyhájában bizonyára meg- 
után szomjas, akkor igyék ezen Franck-főzetpöl 
egy jo nagy kortyot és csodálkozni fog, hogy szom
júsága milyen hosszú időre csillapítva marad. — 
A „Franck" tehát nemcsak a legjobb kávé-pótlék, 
mert hiszen ilyennek általánosan el van ismerve, 
hanem a legjobb szomjcsillapitó is.

— Uj kakaó. Az uj Hoff-János-féle kakaó
faj folyton nagyobb kedveltségnek örvend, mert 
valamennyi kakao-faj között ez a legzsirszegényebb, 
ezért rövid használat után is már igen könnyen 
cmészthetönek és Ízletesnek találtatik. Kandol-ka- 
kao nem dugul és a legfinomabb iz mellett még 
azt a fontos előnyt is bírja, hogy rendkívül olcsó, 
miért is mindenki által könnyen hozzáférhető és 
használata a legszerényebb háztartásban is lehetővé 
válik és ajánlatos is.

— A Ferencz József keserüviz a gyógy- 
kincsek egyik legértékesebb része és évenkint sok 
millió palackban az egész világba szétküldetik. — 
Kérjünk határozottan Ferencz József keserüvizet, 
nehogy valamely csekély értékű utánzatot kapjunk.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatók Landesman B. könyvkereskedésében.

Fvlelői' szerkesztő: Dr. Kállai József. 
Kiadóhivatali niílvozetn ; Lándal József.

^Hirdetések.
I Eladó ház. i

A Kossuth Lajos-utcán levő házam 
szabad kézből azonnal eladó.

Leblang Náthán.

= Bor eladás, s
Kiváló minőségű kétszer lefejtett sóstói 

■■ 1905-ik évi saját termésű —

■RIZLING 0OR
kapható iiterenkint 48 fillérért hordóstól 
együtt a legközelebbi állomásra kiszállítva 
• • • 140—150 literes hordókban • • • 

Malonyay Ferencznél 
Alsógyertyánban.

A „HATTYÚ" 
gőzmosó intézetben 
amerikai módszer szerint, a fehérnemüekre 
nézve káros szerek mellőzésével tisztit- 
tatnak ingek, gallérok és mindennemű
0O0000fehérnemuek. 000000
Egy gallér tisztítása .... 4 fillér.
Egy pár kézelő............................. 8 fillér.

Szives támogatásért esd

0LAU 5AMU
a ..Hattyú'’ gőzmosó intézet tulajdonosa 

LABORCZSZÖGÖN.

:Eladó 15 hektoliter 
saját termésű 1905. évi 
kétszer lefejtett vinnai 
borom.

Dr. FUCHS IGNÁCZ.

A t. földbirtokos és bérlő urak szives 
tudomására hozom, hogy az idén uj zsá
kot, telitett takarót, nyers vitorla vászon, 
repce, szekér ponyvákat és porvédő ta
karókat KÖLCSÖN adok, valamint 
uj és régi zsákot, ponyvákat, gép
olajat és Tovotha-kenöcsöt árusi- 
tok’ Tisztelettel

FREUND MÓR
NAGYMIHÁLY

a gör. kath. templommal szemben.

Vasúti menetrend.
— érvényes 1906. május 1-töl —

Indul Nagymihályból :
Budapest felé

; Heggel 5 óra 34 perez.
Délután 2 óra 57 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Kassa felé

Heggel 5 óra 34 perez.
Este 6 óra 03 perez.

Mezö-Laborcz felé

Délelőtt 9 óra 16 perez.
Délután 2 óra 50 perez.
Este 10 óra 06 perez.

Érkezik Nagymihályba:
Budapest és Kassa felöl

Délelőtt 9 óra 11 perez.
Délután 2 óra 45 perez.
Éjjel 10 óra 01 perez.

Mezö-Laborcz felöl

Heggel 5 óra 29 perez.
Délután 2 óra 52 perez.
Este 5 óra 58 perez.

Kalinovszky Sándor
kalaposmester Nagymihályon.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 
hogy Nagymihálvon, Kapitánv-utca 8. sz. alatt 
egy"

kalaptisztitó intézetet 
rendeztem be, melyben mindennemű puha és 
kemény kalapok, úgyszintén czillnderek kifo
gástalanul tisztittatnak és vasaltatnak.

Minta szerinti kalap megrendelések saját 
műhelyemben jutányosán és pontosan eszkö
zöltetnek.

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
tisztelettel kéri

Kalinovszky Sándor.
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.■mAÍYARORSZAGI KÖZPONT: 
FETERNIT MÜVEK 
HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST, andrÁssy-út33.

Elárusító hely:

Brügler Lajos Nagymihály,
Lutwak és Klinghofer Homonna.

CLAYTON A SHUTTLEWORTH
Budapest*  VéoaOtaÖrút 68,

Mai • k<)utáeyoe*bb  árat 

Locomobil és gőz cséplőgépek, 
■znlmnknnnlozók, Jdrtány-o»*plőg*p.k,  lóbár. 
tlutltó-ronták, konkolyoiők, kínzóid- *•  •rntőySpsk. 

uSnngyUjtők, boronák, »or»»töí*p»k,  Pl«n»t jr. 
kapálok, .z.ciknvágök, répavígók, kukorlcaa- 

morxnolők, darálók, őrlőmalmok, agyatamaa 
aczól-akók, 2- ás 3-vasu akik á« min dón 

egyéb gazdasági gépek.

n.

EJCHENBAUM HENRIK
varrógép-raktár Jíaggmihály, Jíossuth £ajos-utca 64. sz.

AX AXAAXAAXAXAÁ A.A,ó.é.A,ó,A,ÁXÁXŐ..i.ó ,>r r é ó ó r e é.é„: ,hé.ő.

Elfogad mindennemű

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, 
hogy varrógép-raktáramban egy három hónapig tartó "W 

hímző-, ajour- és tüfestmény-tanfolyamot 
nyitottam. — Varrógépen való összes munkák tanítására egv 
tanítónőt fogadtam azon célból, hogy t. vevőim, kik tőlem 
varrógépet vásárolni fognak, valamint azok, akik ezelőtt nálam 
varrógépet vettek, a varrógépen való himzést és egyéb mun
kákat díjtalanul megtanulhassák.

Bátorkodom egyszersmint a már több 
év óta fennálló varrógép-raktáramat 
a n. é. közönség figyelmébe ajánlani, 
melyet a Kossuth I.ajos-utca 54. sz. 
házba (a városháza mellett) helyez
tem át. Itakláramat a legújabb szer
kezetű, legjobb és legkényelmesebb 
gépekkel 
kérem a 
gatását.

egészítettem ki, miért is 
é. közönség szives támo- 

Kiváló tisztelettel
Sichenbaum Jíenrik.

GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymihály Kossuth Lajos utcza 62. szám.

A szabad, amerikai önműködő szerkezetű 

ablakredőnyök 
(rolletták) a legjobbak, legtarlósabbak és 
” ezáltal a legolcsóbbak. ...........
Ezek valamint más szerkezetű redőnvök is 
nálam jutányosán, jótállás mellet kaphatók. 
Zsinórral ellátott regi redőnyök jutányosán alakíttat 

nak át önműködő szerkezetitekre
Elvállalom továbbá egész épületek üvegezését, egyszerű, solin, 
homályos, mintázott, színes, reezés és tükör üvegből, úgyszintén 
képkeretek és tükör bevágásokat minden lehető minőségben. 

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel GÁLÉT HERMÁN.

Goldstein Jakab
•. * *,.*  templom- és szobafestő ••••••

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám,

festői és tapétázó munkát
valamint ablak- és ajtó-mázolást, czimfestést és minden e 
szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos 

árak mellett.

festékkereskedésemberi
mindennemű borostyánkő-máz szobapadlók 
fényes és tartós befestésére, száraz- és 
olajfestékek, firneisz, terpentin, lakk, ecset 
arany- és ezüst-bronz, úgyszintén minden
nemű festék-különlegességek nagy válasz

tékban jutányosán beszerezhető.

Va7Ál*Q7n • Minden darab nSvhicbta-«*appan
• üfculöfcU • tiszta én utáni k írna alkatrészektől.

Schicht-szappar I
(.Szarvat*  vagy .Kulcs" szappan)

a legjobb és használatban a legolesóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 
részére. =========

Jótállás: 25.000 koronát fizet SCHICHTGYÖHGY cég Aussigban
________ bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappana a Schicht 
-----------------  névvel valamely káros keveréket tartalmaz. . .

AI EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
Nyom. Lasdeaman B. köuyvayoiudájábafi


