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Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

ÜEGTELEW M I 1T E E KT OSÍTTÖBTÖKÖ XT.
szerkesztőség:

Mnv. n lap szellemi részét illető mindnn 
közlemény intézendő • 

Kossuth Lajos-utoza 34. szám. 

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

Egye* sz.no ára 20 til

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Kérmentutlen levelek nem fogadtatnak -1.

Nyilt-ter soronkint 40 fii

kiadóhivatal:
Hova az el’tiz.et«‘-<wk, hirdetőié és nyílttól 

díjak küldendők : 
Laudesman B könyvnyomdája.

Gyenge termés kilátás.
1 élutó és tavasz előhónapjai folytonos 

esőzés között teltek el és most, hogy ki
bújt az első ntagérlelő, tavaszi napsugár, 
ijedten látja a gazda, hogy a vetés állása 
aggodalomra ad okot. A túlságos nedves
ség megártott a termőföldnek. Még súlyo
sabb körülmény azonban, hogy az olva
dásnak indult rengeteg hó, megdagasztotta 
a Dunát, a Tiszát, és az összes mellék
folyókat s az ország minden vidékéről 
vizáradásokat jelentenek. Itt is, ott is át
törte szilaj áradás a gátakat, melyekre 
pedig annyi százezret költött a földnépe 
és teljesen megsemmisíti a gazda remény
ségét.

A vizenyős időjárásnak és az árvizek
nek máris meg van a maga érzékeny 
hatása közéleti viszonyainkban. A múlt 
héten egy délelőttön a budapesti gabona
tőzsdén 70 fillérrel emelkedett a búza 
ára. Ez a tünet árnyékot vet előre, kilátás 
van arra, hogy a búza árak megmarad
nak a jelenlegi magasságban, de nincs 
kizárva az sem, hogy még magasabbra 
szöknek. Mindig igy szokott történni, vala
hányszor tavasz elején a budapesti gabona
tőzsdén, amely irányadó az egész konti
nensen, hirtelen igy felhajtja a búza árát.

A gazdáknak a kilátásban levő, gyön-

TARCZA.
Pályaválasztás.

A tisztelendő ur befejezte hosszú exerci- 
tiuiuát. Igazi, lelkes örömmel tekintett most 
már vissza az elmúlt napokra. Világos beszédei 
meggyőzték hallgatóit, leverték ellenit. Egy
szerre híres paedagogiai tekintély lett, akinek 
theoriái után ezrek és ezrek indulnak, akinek 
nagyságát, tudását félország magasztalja és 
bámulja.

S mégis a hiúságnak egy parányi szikrája 
sem lobbant fel keblében, pedig ugyancsak 
gyújtogatta a lapok kritikája, amely minden 
téren dicsérőleg nyilatkozott a nagy szónokról, 
a kiváló tanárról, aki impozáns beszédeivel 
ime reá mutatott a társadalmi bajok főforrá
sára és gyógyíthatóságára.

Mert nem elég a bajt és betegséget meg
állapítani, liánéin az orvosságot is he ívesen 
és a betegséghez mérten kell alkalmazni.

Emlékszik még ezekre a sorokra : -Igen 
uraim, nyíltan ki merem mondani ezek után, 
hogy a mai romlott társadalmi viszonyok oko
zója nem más, mint az elhibázott millió és 
millió életpálya. 11a tehát egészséges államot 
akarunk alkotni, próbáljuk a családot átalakí
tani Madáchiink phalanszteri világa szerint. 
Ne értsenek félre. Én nem a phalanszteri 
világrendet sürgetem: ennek következményeit 
a nagy drámaíró bár kissé túlzottan, de min
denesetre a valiiszinüség határai közt elénk 
állítja. En az egyént akarom reformálni, az 

gének Ígérkező termés csak részben okoz 
nehézséget. Mert minél gyengébb a termés, 
annál drágább a búza. Erre az idén annál 
is inkább kilátás van. mert külföldről sem 
érkeznek olyan jelentések, melyek arra 
engednének következtetni, hogy odakint 
kedvező lenne az időjárás. Oroszországban, 
I ranciaországban, melyek Magyarország
gal együtt Európa búza termésének 7(1 
százalékát szolgáltatják, hasonló nehézsé
gekkel kell küzdeniük és igy valószínűvé 
válik az a feltevés, hogy Európa szerte 
nem lesz jobb termés, mint Magyarorszá
gon. Igaz, hogy a legsúlyosabb hatással 
van a nemzetközi búzaárakra az amerikai 
termés, és a tengeren túlról nem érkezett 
olyan jelentés, mely arra engedne követ
keztetni, hogy Amerikában rosszul állaná
nak a vetések. Azonban bármiképpen ala
kul is a helyzet Amerikában, a magas 
búzaárak megmaradnak, ha Európában 
gyenge lesz a termés.

Annál súlyosabban érinti a kilátásban 
helyezhető magas búzaár a fogyasztó
közönséget, amely úgy is nyögi az álta
lános drágaság terhén Éppen ezért el kell 
követni mindent, hogy a gazda terheit 
könyitsük. Mert akárhogy vesszük is csak 
a gazda a fundamentuma nálunk a gazda
sági életnek. A gazda után él a kereskedő,

egyén gondolkozásmódját megváltoztatni, mert 
ha az egyén nyerve van, úgy ügyem diadalra 
jut. A kasztok modern rendszere ellen küzdők !

Majd világosabban fejezem ki magam : A 
pályaválasztásnál ne családfánk kiterjedt vol
tára, szüléink állására, anyagi viszonyokra, 
rokonok, barátok s jóakarók kívánságára le
gyünk tekintettel, hanem vizsgáljuk meg ön
magunkat, tehetségünket s főleg hajlamunkat, 
azaz egy szóval : éltünk menetét figyelve álla
pítsuk meg, mire van »hivalás<-unk!

— Uraim! Meg vagyok győződve arról, 
hogy ha mindenki elveim szerint lépne a he
lyesen megválasztott életutra, a társadalom 
egy emberöltő alatt eldobhatná elszáradt, el- 
erőtlenedett kezéből a görcsös koldusbotot és 
mankót. «

Hogy villogott két szeme, míg ezeket 
mondta. Zengett a nagy terem hangja érces 
erejétől. Lélegzet visszafojtva mintegy extázis
bán meredt rá a pár ezer ember, aki már 
első hallásra magáévá telte eszméit-

• Hadat üzenünk a félszeg felfogásoknak ! 
Fogadjuk el az igazi egyenlőséget! Mindenki 
annyi legyen, amennyit ér! Szellemi nyomo
rékok ne jussanak fel a protektió parasita li
ánjain a legmagasabb polcokra, ahonnan gyen
geségük tudatában szétnézni sem mernek

Igen, tisztelt barátaim, olyan pályára 
lépjünk csak, ahova hivatásunk vonz ! «

Előtte fekszik a merész munka, amely 
hivatva van fel rázni az emberiséget öt ezred
éves álmából. Még csak úttörő, de nyomában 
már milliók állnak. Eget-földel rázó lesz az 
eredmény, de nagy munkába is került! Hetek 

a gváros, a hivatalnok, és a gazdának meg 
van a maga jó jövedelme, a buzadrága- 
ság dacára is, minden néposztály megta
lálja a maga számadását.

Természetes, hogy amit az eddigi 
rossz időjárás elrontott, azt jóváteheti még 
a május, ha nem lesz esős s ebben az 
esetben jó közepes termésünk lehet. Min
denesetre intőjel ez a kedvezőtlen tavasz 
arra hogy az intéző körök megtegyék 
azokat az intézkedéseket, melyeket már 
évek óta sürget a gazda társadalom : a 
fokozatos adót és gabona határidőüzlet 
eltörlését. Mert inig gyalázatos adórend
szerünk. és a határidő üzlet megmarad, 
addig a legjobb termés és a legmagasabb 
buzaar sem húzhatja ki a kátyúból a ma
gyar gazdát.

Előfizetési fellxi-^rás.

Április hó 1-vel uj előfizetés nyílt lapunkra. 
Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük márczius hő végével lejárt, hogy az elő
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 

szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren

det tarthassunk.

A „Felső-Zemplen“ kiadóhivatala.

óta alig hunyta le szemét. Most végre nyugodt. 
Boldogan, elégült mosollyal nézi remek müvét, 
amelynek ezer és ezer példánva fog majd a 
sajtó rettenetes hatalmával küzdeni az ő elvei, 
az ő akarata mellett.

Ki gondolta volna ezt ezelőtt ugv busz 
esztendővel ?

Csak azt sajnálja, hogy szegény jó édes 
anyja már nem látja, nem érzi az ő szép, nagy 
fiának a dicsőségét, a Iliiét. Vagy talán látja, 
talán érzi is onnan felülről és reszkető két 
kezével megáldja a fáradtságos munkát. Mert 
szerette az édes anyját kimondhatatlanul. Oda 
adná Iliiét, nevét, dicsőségét, ha mégegyszer 
odasimulhatna az áldott jó öreg asszony ölébe, 
ha belenézhetne mosolygó, jóságos szemébe.

Mintha egy kis könycsepp fészkelődön 
volna a szeinpiílái közé.

Két kezére hajtja le fejét, talán hogy 
akaratlanul kitörülje azt az égető könyüt, talán 
hogy zavartalanabbal élhessen a múlt emlé
keinek.

Szép, virágos rétet lát. Buján diszlik rajta 
a vad szegfű, itl-ott egy orchis emeli fel kí
váncsian fejét a magas, kövér fű közül. A pa
tak partján nefelejts bokrok kéklcnek, tovább 
árvácska, boglárka pompázik.

A csermely kacagva, susogva incselkedik 
a belenéző virágokkal, tiszta, kékes vizében 
apró, ezüstös halak ficánkolnak örülve a nap
nak, az életnek.

Olyan szép, olyan tündéries minden.
Amott egy gyermekcsoport közelit. Ara

nyos jó kedvükben virágfüzérrel ékesítik honi-

Sirotin
Emeli az étvágyat és a testsúlyt, megszün
teti a kniiftgést, váladékot, éjfeli Izzadást.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- : r. 
köhögés, skrofulozis. influenza .x * 
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva. »

I — I— — -
Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak kérjen mindenkor

„Koehr.** eredeti csomagolást.

F. Iloümann-I.a Hoche A Ca. Basel (S»ájc)

„Roche“
Kapható orvosi rendeletre a gyófyerertímt  ̂

J>*n — Ara Uvegenkint 4.— kornní.

Lapunk mai izáma 4 oldalra terjed.



VEGYES HÍREK
Áthelyezés. A földmivelésügyi m. kir. mi

niszter Ligeti Béla sztropkói járási állatorvost Felsö- 
\ ízközre helyezte át. A megüresedett sztropkói já
rási állatorvosi állásra pedig Farkas Dániel gyűr- 
szentmártoni járási állatorvost helyezte at.

Áthelyezések a máv.-nál. Petz Vilmos 
újhelyi máv. főmérnök, az újhelyi osztálymérnök
ség vezetője a budapesti máv. igazgatóságához. 
Xáday Lajos főmérnök Ipolyságról az újhelyi osz- 
tálvmérnökséghez főmérnöki minőségbeli áthelyez
tettek.

Egyházmegyei hir. A Kapossy Menyhért 
elhalálozásával megüresedett vásárhelyi plébánia el
látásával a kassai püspök ideiglenesen (zu//<’Álar
céi ottani segédlelkészt bizta meg.

Közegészségügyi bizottsági ülés. A vár
megye közegészségügyi bizottsága szombaton dél
után 3 órakor ülést tart, melynek tárgya az Erzsé- 
bet-kórházban megüresedett aiorvosi all .sokra be
érkezett pályázati kérvények elbíráló i lesz.

Szelepka község itt. ápülesének tizedik 
esztendeje lesz immár. Emlékezetünkben van mind
nyájunknak, hogy e községet az árvíz teljesen el
pusztította és hogy lakosai Gróf Andrássy Dénes 
bőkezűségéből ajándékozott 120 hold emelkedett 
helyen fekvő területen települtek meg. A község, 
mely Dénesujfalu nevet nyert, azóta virágzó csinos 
helységgé lett és lakosai az áttelepülés 10-ik évfor
dulóján nagyobb szabású ünnepélyt rendeznek. A 
képviselőtestület aznap díszközgyűlést tart, melyen 
SZOták István körjegyző és \'ovák János dobrókai 
lelkész ünnepi beszédeket tartanak, Este a dénes- 
ujfalui állatni elemi iskolában bankett lesz.

Uszoda. Mozgalom indult meg városunk
ban, hogy a Laboré megfelelő helyén egx teljesen 
berendezett uszoda építtessék. Mondanunk sem kell, 
hogy a terv mennyire közérdekű s a közönség pár
tolásától függ, hogy ez az életre való eszme testet 
öltsön.

Figyelmeztetés. A községi elöljáróság ez 
utón is felhívja a város kerttulajdonosait, hogy a 
fákról a hernyófészkeket és petéket május 10-éig 
annál is inkább pusztítsák el. mert ellenesetben az 
c tárgyban kiadott rendelet ellen vétők szigorúan 
meg fognak bűntettet ni.

Uj tél. Mint Szlropkóról írják, a tel újó
lag beállott. Fagy és havazás mindennapi dolog, a 
nép teljesen kétségbe van esve, mert takarmányuk 
elfogyott s a kiéhezett marhákkal szántani sem képes.

Pestik Mihály bűnügyében a sátoraljaúj
helyi kir. törvényszék a főtárgyalást f. évi május 
lu> 3-ára tűzte ki, melyre mintegy 1(M> károsult s 
tanú lett megidézve.

lokukat. Ide liallik csengő nevetésük, mintha 
apró, ezüst harangokat szólaltatnának meg 
szőkehaju, kékszemii angyalkák.

De int, egyszerre elhal a zsivaj, nem 
cseng a pajzán kacagás, eláll a dal. Sorba áll 
a sok kis katona. Egyikük kezében fakardot 
tart, a többinél szuronyos puskák villognak.

— Egy . . . kettő . . . egy . . . kettő ... 
— vezényel a fehércsákós vezér. Immár ké
nyes fa-paripa nyargal alatta hány i-veti nyal- 
kasággal. A legények komoly arccal ügyeinek 
s gépies pontossággal teljesitik a kapott pa
rancsokat. Egyik fegyverére támaszkodva a 
patak partján áll őrt, a másik a halom tete
jére kúszik. Megperdül izgatott trommolással a 
dob.

Jön az ellenség 1
A vezér halkan kiosztja a parancsokat. 

Még egyszer meggyőződik a legveszedelme
sebb helyekre állított őrszemek pontosságáról, 
még egyszer körül nyargal csöppnyi táborá
ban. Majd felharsan a kürt, megperdül a dob:

— Előre 1
A vitézek a portyázó ellenséges csapatot 

pár perc alatt foglyul ejlik. Aztán újra sorba 
állítja seregét győztes parancsnoka s levett 
sapkával, magasra tartott karddal, kipirult ; 
arccal kérdi :

— L'gy-e fiuk, katonák leszünk ? A haza I 
katonái 1

— Igen ' Éljen a haza !
A vezér győztes kardjára egv arany-hajú, 

szöszke baba köti fel a jutalmat, a babéri, egy 
csokor nefelcjtset.

A tisztelendő ur föleszmél. Keskeny, linóm 
ajkain még most is ott vibrál a díadainas 
kiáltás :

— Katonák leszünk ! Éljen a haza !

Sikkasztó pénztáros. A m. kir. államvas
utak töketerebesi állomásán Nyttray Ödön hiva
talnok a szeinélypénztár kezelésével is meg volt 
biz\a s e minőségében gyakran nagyobb összegek 
fordultak meg kezén. Nyitray e hó 18-án az állo
mási főnöktől 24 órai szabadságot kért, a melyet 
meg is kapott, de miután a rendes időre nem tért 
vissza, megrovancsoltak a pénztárt, a midőn is ki
derült. hog\ Nyitray <400 koronát sikkasztott s a 
pénzzel együtt megszökött. Nyomban megtétettek 
elfogatása iránt az intézkedések s úgy értesülünk, 
bog) a sikkasztó pénztárost Becsben a rendőrség 
a (lermania-szállodab.ni elfogta.

Tűz. E. hé> 18-án este Laborczszög köz
ségben eddig ismeretlen okból tűz ütött ki. amely 
a nagy szélviharban < »ly gyorsan terjedt, hogy rö
vid félóra alatt 20 ház és egy nagyol)!) faraktár 
pusztult el. Oltásról s/ó sem lehetett, mert a nagy 
szél és \diar a mentési munkákat teljesen meghiú
sították. Tartani lehetett attól is. hogy a tűz Nagy- 
mihályba csap at és ez akadályozta meg a nagy- 
mihálvi tűzoltóság kivonulását. Másfélórai oltási 
munkálatok után mégis sikerült a tüzet lokalizálni, 
amiben a laborczszögieknek. a nagymihályi iparos 
ifjúságnak nagy az érdemük. Külön ki kell emel
nünk Orlovszki János levélhordót és Markovics 
Géza borbélyt, kik életük veszélyeztetésével vettek 
részt a mentési munkaiatokban. A kár 100.000 ko
ronánál nagyobb és sajnos, hogy biztosítás utján 
még a fele sem fog megtérülni.

Az újhelyi Cabaret estély, mely főivé) 
hó 21 és 22-én tartatott volna meg a városi szín
házban, Köniyey Edcné sz. Barthos Mariska ha
lálesete miatt bizonytalan időre elmarad. A Caba
ret estékre már az összes jegyek elfogytak s a két 
estélv nagyon szép összeget juttatott volna a Gyer
mekvédő Liga céljaira, ha a gyászeset közbe nem 
jön. mely a Cabaret szereplői közül többeket el
vont a szerepléstől.

Hirtelen halál. Dolyák András, a Gróf 
Sztáray Sándor komornyikja, e hó 18-án este 10 
órakor, midőn Laborczszögön javában dühöngött 
a tűz, a félelmetes lángok láttára annyira megijedt, 
hogy szörnyet halt. Az öreg komornyikot szivszél- 
hűdes érte s ez vitte jirba.

Szinna a gyermekvédelemért. A gyer
mekvédő liga javára f. ho 14-én Szinnán jótékony
célú műkedvelői előadást rendezett az ottani értel
miség, a mely úgy erkölcsi, mint anyagi sikerrel 
végződött. A befolyt tiszta jövedelem 254 K volt.

Eljegyzés. Székely Győző gálszécsi járási 
közgyám főivé) hó 21-én eljegyezte Nagymihályon 
Kngel Elza kisasszonyt, Miiller Mór helybeli lakos 
sógornőjét.

Oh, milyen jó ilyen szépet álmodni. Sze- I 
mei fáradtan csukódnak le. r.s ismét álmodik j

Már alkonyat felé jár az idő. A park fái | 
közt csak lopva tekint be a nap aranyos szeme 
és ott egy itjul lát A fin kezében egy könyv, 
amiből hangosan tanul. Valami botanika lehet, 
mert latin növényneveket olvas ki belőle.

Az ut mellett egy fehérre festett pad 
mutatkozik. E mellett áll meg a megkomo
lyodott >hadparancsnok<. Lassan kihúzza az 
óráját, szórakozottan nézi egy ideig, aztán be
csapja a könyvet és a pad mellett levő öreg 
tölgyhöz támaszkodik.

Szegény fa, a kérge ugyancsak megsínyli 
azt a sok belevésett szivet, monogrammot.

A diák ábrándozik s valami boldogat, 
szépet, édesei lát, mert az arca, a szeme öröm
től, boldogságtól ragyog.

Aztán egyszerre semmit sem lát, csak 
két puha meleg tenyér szorítást érzi homlokán.

— Mit csinálsz Gyula?
Tanulok és téged vártalak.

— Hm. Hát tudtad, hogy eljövök ?
— Persze, hogy tudtam. Vagy már nem 

. . . sze . . .
Észrevette magát. Egy kissé köhögött A 

lány arczál is bíbor öntötte cl, csak lopva 
nézett fel lesütött szempillái alól a nyúlánk 
fiúra.

— Igazán, Olga, te már olyan nagv vagv. 
Talán nem is illik, hogy még mindig tegezlek. 
De ne haragudj. Ha akarod . .

— Nem haragszom Gvulus, de ne beszélj 
bolondokat . . . Izé . . . hát mit tanulsz ? ...

Növénytant. Az orvosi pályához ok
vetlenül szükséges, aztán én talán tudod, erre 
akarok lépni.

- Pályázat. Az ujpataki körjegyzőségben meg
üresedett jegyzői állásra pályázat van hirdetve. Az 
állás 1600 korona törzsfizetéssel, 300 korona uti- 
utalánynval, 400 korona lakbérrel és 400 korona 
iroda-átalánynyal van javadalmazva. Pályázni szán
dékozók kérelmeiket ifj. Meczner Gyula föszolga- 
biróhoz 1007. évi május hó 3-ig adhatják be.

Siketnémák felvétele. A siketnémák ung
vári intézetében f. é. szeptember hé) 1-éré hét tiz 
éves siketnéma gyermekek vétetnek fel. Elsőbbség
ben részesülek a Zemplén-, ung-, bereg-, ugocsa- 
és máramarosmegyei illetőségűek. Tartásdij havi 
24 korona. Bélyegtelen keresztlevéllel, himlőoltási 
bizonyíts anyuval felszerelt bélyegtelen kérvények a 
fentnevezett intézet igazgatóságához minél előbb 
beküldendők. Szegénység esetén községi bizonyít
vány is csatolandó, melyben igazoltatik, hogy a 
szülő fenti összegből havonta mennyit képes fi
zetni, vagy ha ezek, valamint a gyermek egyél) 
hozzátartozói fizetésre teljesen képtelenek, az is 
igazolandó. Tiz éven felüli korban levő gyermekek 
már nem vehetők fel. A t. lelkész és tanító urak 
felkéretnek, szíveskedjenek a népnek megmagya
rázni, hogy siketnéma gyermekeik az intézetben 8 
évi kiképzésük alatt megtanulnak élő szóval han-

Kiküldetés Koppenhágába. Dánia fővá
rosában ez év május- junius hónapjaiban a világ 
összes szaklapjai sajtókiállitást rendeznek. A Magyar 
Újságkiadók Országos Szövetsége legutóbb tartott 
választmányi ülésén megbízta Lenkei Zsigmondot, 
a szövetség jegyzőjét a világkiállítás tanulmányozá
sával. A tanulmányút eredményéről Lenkei az Új
ságkiadók Lapjában fog beszámolni.

Szomorú számok. A február havi ame
rikai kivándorlás szerint a 66541 kivándorlóból Ma
gyarországra 15508 ember esik ; ennyi munkáskéz 
hagyta itt a hazát, hogy idegenben keressen jobb
létet.

Ha a gyermekek köhögnek, bükkfakát- 
rány-preparatumot adjunk nekik. Mivel azonban a 
legtöbb ily preparátum bizonytalan összeállítású és 
nem méregtelen, de még undorító izü is, „Sirolin- 
Roche“-t használjunk, mely vízben könnyen olvad 
és mindig egyforma összetételű, nem izgat s kel
lemes izze) bir. Gyógyszertárakban kapható.

Örvosi körökben már rég ismert tény, 
hogy a Ferencz József keserüviz valamennyi ha
sonló vizet, tartós hashajtó hatása s említésre méltó 
kellemes izénél fogva, már kis adagban is teteme
sen felülmúlja. Kérjünk határozottan Ferencz József 
keserű vizet.

Nagy nyeremény kis sorsjegyszámokkal 
úgy érhető el. ha Bogdány S. fővárosi sorsjegyiroda 
részvénytársaságnál, Budapest, IV. Károly-körut 20. 
rendeljük meg osztálysorsjegyeinket. E cégnél kap-

— Azt is tudom, miért ? — mosolygott 
a leánv.

— Miért?
— Csak azért, mert én mondtam a múlt

kor, hogy az orvosok a legrokonszenvesebb, 
legigazibb emberek, mert az egész emberiség
ért élnek, ennek a bajait gvogvitják, istápol- 
ják.

— El vagy kissé bizakodva.
— Talán. De azért mégis igazam van.
— Nincs 1 — toppantott a fiú.
- De I
— Hát fogadjuk 1
— Mibe ?
Egv picit beharapta az ajkát, aztán hátra- 

szegzett fejét lehajtotta, hogy bele lásson a 
lány lesütött szemébe.

— Egy csókba.
— Igen, persze. Hisz’ ha te veszted, akkor 

is te nyersz 1
— Éppen azért. Itt egyikünk sem veszt. 
A fogadást elvesztette, de a csókot meg

kapta. Es újjá született utána. Kialakult keb
lében a férfias öntudat, az akarat és letterős 
ember, akinek célja van Egv célban egy világ 1 

Felhökkent. Mintha valami lökést érzett 
volna. Mintha a teóriák szilárd vára az első 
ostrom után bevehetőnek bizonyult volna.

Eh ! Álom . . . álom. Olyan régi dolgok. 
Talán nem is igazak.

Színes karikák úsztak fel előtte rettene
tes gyorsasággal, kábító rendszertelenségben, 
míg végre határozott alakok bontakoztak ki 
belőlük.

Olyan fájdalmas, szúró nvilalást érez, 
mintha véget érni nem akaró vékony tűt döf- 

^15 női? toMA FaAVTlíífOFFMO Nagymihályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten). Rendel egész nap.
^vllU JUk^lllUlcL lllv Eogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák

— 1 ■ - —■ ■- - . = gyökérre illesztőnek. Fogkő eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántömések.--------



hatók kizárólag a nagyon kedvelt alacsony számok 
1-töl 300-ig. A születési éveket tartalmazó számok 
1801-től az 1900 számig ugyancsak itt szerezhetők 
be. Siessünk, nehogy elkéssünk a rendeléssel, mert 
a különleges számok rövidesen elfogynak.

A szerencse otthona. A sokat áhítozott, 
mindenki által ostromolt szerencse ezernyi szeszé
lye kiszámíthatatlan. Hiába üldözzük, ha nem akar 
közeledni felénk, míg sokszor önmagától szinte kö
vetkezetesen kegyeibe fogad bennünket. Talán leg
jobb bizonyság erre az osztálysorsjáték. Ha például 
a Gaedicke A. budapesti bankház eredményeit néz
zük, úgy a most lefolyt sorsjátékban, mint a múlt
ban is. tapasztalhatjuk, hogy ez a bankház való
sággal állandó otthona a szerencsének. Úgyszólván 
minden napra esik egy főnyeremény a Gaedicke- 
bankházban, melynek ügyfelei a két utolsó osztály
sorsjátékban többek között a 400.000, 00.000, há
romszor a 30.000 és 2(XMK). a mostaniban pedig 
a 90.000, 80.000, 50.000, 25.000 s hatszor a 15.000 
koronás, ötször a 10.000 koronás főnyereményeket 
nyerték. Ez a körülmény, meg a Gaedicke bank
ház mindenkor pontos és gyors ügykezelése ma
gyarázzák azt a hatalmas forgalmat, melynek e köz
mondásos szerencséjü bankház örvend.

Legelterjedtebb, legolvasottab, legked
veltebb. Szinte a köztudatba átment már ez a há
rom jelző a „Pesti Hirlap“-pal kapcsolatban. S ha 
úgy elterjedt s ha oly kedvelt e lap a magyar ol
vasóközönség köreiben : bizonyára oly erényeknek 
köszönheti, melyekkel más lapok kevésbbé dicse
kedhetnek. Valóban : mindig radikálisan szabadelvű 
volt; függetlenségét mindig megtudta őrizni a vál
takozó kormányokkal, pártokkal és politikai irány
zatokkal szemben ; mindig Ilii maradt a demokrá
cia eszméihez és erényeihez. Tartalomra nézve leg
bővebb és vannak rovatai, melyek népszerűségét 
rendkívüli módon fokozzák. Hölgy-olvasói kedvez
ményes áron rendelhetik meg a ma legjobbnak el
ismert divatujságot: a Szabóné-Nogáll Janka szer
kesztésében megjelenő „Divat-Salon“-t. Mindezeken 
felül hirdetésekre is legalkalmasabb épen nagy el
terjedtségénél fogva. Ilyenformán a magunk részé
ről is csak ajánlhatjuk megrendelésre a Pesti Hír
lapot, melynek előfizetési ára negyedévre 7 korona, 
a Divat-Salonnal együtt 9 korona, de megrendel
hető egy hóra is 2 kor. 40 fillér előfizetési áron, 
mely legcélszerűbben postai utalványon küldhető a 
Pesti Hírlap kiadóhivatalába. (V. Váci-körut 78.)

Az iskolaifjuság reggelije. A mennyire 
ismeretes és tudományosan bebizonyítva van, hogy 
a gyarmatkávé rendszeres élvezete, tartam s egyé
niség szerint, káros következményeket, mint magas
okú fidegességet, gyomorbajt, bénulást és szivszél- 
hüdést maga után von, ép oly kevésbé képes meg
válni a modern, izgató élvezetek után hajhászó em
ber ettől a mindennapi szokássá vált élvezet-italtól. 
De miben látjuk szükségét annak, hogy már ifjú
ságunkat is erre a méreghatásra szoktassuk? Mi
után az. iskola már úgyis megerőlteti, felizgatja, sőt 

nőnek a szivébe kínzó lassúsággal, borzalmas 
hidegvérrel.

Ismerős arcok ... de mind oly sápadt. 
Beteges . . . üres szemek. Az alakok egy ágy 
körül állanak. Az ágyon egy elhervadt szép 
virág. Mellette térdel a kertész, aki hivatva lett 
volna ápolni ezt a szép liliomot, óvni fújó szél
től, erős napsugártól, hogy teljes pompájában 
büszkén vallhassa a magáénak.

Az orvos tudása és a jegyes szerelme 
egyesült benne. Erejét, agyát megfeszítve töp
rengett tehetetlen kétségbeesésében. . Erezte, 
hogy még egy erősebb gondolat s talán meg
pattan az agysejtek páratlan harmóniája. Es 
megkockáztatta még ezt az utolsó gondolatot 
is. De az agy kiürült. Csak egv fogalom, csak 
egy név élt benne.

— Olgám 1
Vadul ragadta meg híres professora karját: 

— Ember, mentsd meg, vagy meghalsz te is!
Emberi vonásaiból kivetkőzött tekintete 

a leány tejfehér arcára esett s azon egv könv- 
cseppct látott végigperegni.

Ez volt talán az utolsó istenhozzád 1
Nem. Még egyszer megmozdult piciny 

keze, oda intette magához, reá mulatóit sápadt 
ajakára, aztán úgy suttogta lázasan, sze
relmesen :

— Itt csókolj meg, úgy, mint legelőször. 
Azt gondolta, utolsó lehelletét fogja fel, 

átölelte remegő testét. Forró csókját ráégette 
a sápadt, gyönge ajakára, amik még mindig 
szeretettel, gyöngéden mosolyogtak reá.

Az öregek sírása jutatta eszébe, hogy 
talán halottal csókol.

— Most gedig Gyulus menjetek ki, itt 
van a pap. 

gyakran túlterheli a gyermeket, legalább minden 
egyéb izgató szertől meg kellene óvni öt. De mit 
ajánlhatunk pótlásul az annyira hátrányos gyarmat
kávé helyébe? Hosszú évi tapasztalat után a Kath- 
reiuer-féle Kneipp-malátakávé minden tekintetben 
kellemesen gerjesztő, tápláló és vérképző reggeli 
italnak bizonyult; a külön elkészítésével járó fárad
ságot bőven jutalmazza a gyermek üde, egészséges 
szilié, eltekintve attól, hogy ezáltal minden család
ban lényeges megtakaiitás érhető el. Természetesen 
szigorúan ügyelendő arra, hogy csakis a valódi 
Kathreiner használtassák, az eredeti zárt csomagok
ban, melyeken mint védjegy, Kneipp-páter arcképe 
látható. Egyedül csak ez bírja a kellemes kávéza- 
matot, jóizü és kiadós a használatban.

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

b'eluloM Nzerkenztő : Dr. Kállai József.
Kiadóhivxtxli m(ivn/.«tő - Landal József.

Hirdetések.
E hó 25-én 1 nagyobb és 2 kisebb 

brilliansköböl álló függő 
veszett cl. Megtalálóját 50 korona ju
talomban részesítem.

Dr. Fuchs Ignácz.

Egy jó házból való fiú 

tanulóul 
esetleg fiatal segéd azonnal felvétetik 
HÁNDLER MIKSA úri- és női divatáru
üzletében Nagymihályban. ===

Bor eladás.
Saját termésű vinnai boraimat literenként

a következő árak mellett árusítóin :
Aztali bor . . 36 kr.
Rácz ürmös 40 kr
Pecsenye bor . 45 kr
Muskotály . . 60 kr
Asszú 1901. évi. 5 fit — kr

Widder Béla.
— Csöngettek az ajtón. Öreg, mosolygó 

arcú, ősz hajú ember lépett be. Kezében egv- 
szeü fekete kis kereszt, rajta fehér karing

Elfúlt a zokogás. A béke, szeretet költö
zött a betegszobába. Kialudt a földi tűz a leány 
szemében, de felgyűlt benne az eszmény, égi, 
tiszta glória-fény.

Mintha angyalok szálltak volna le a 
földre.

Letérdeltek. Halkan szállott fe’ az ima, a 
I haldoklók könyörgése. Majd megáklozott a be

teg. Szomorú, szép szemei szeretettel, gyöngé- 
1 den tekintettek rájuk.

Mellette egy csokor nefelejts volt. Abból 
kiszakított két szálat, ajkához nyomta őket. Az 
egyiket görcsösen szorította magához, a mási
kat jegyesének nyújtotta

Zokogva borult le az mellé.
— Nem. Sohasem felejtlek el.
Lassan elröpült az a leheletnyi pir is, 

ami az ajkakon megjelent és vele együtt el
röpült a lélek, az élet . . .

A tisztelendő ur felállott. Végignézett 
hosszú, fekete ruháján. Orvos ő most is, a lel
kek orvosa. Azóta már sokaknak meghozta a 
lelki békét és nyugalmat.

Egv kis amulettel nyitott fel. Könnyein 
keresztül egy elszáradt, kicsi nefelejlset nézett 
meg benne fájón, hosszasan.

Hajnalodon.
Akkor vette észre az asztalon fekvő 

iratcsomót.
Keserű, vonagló mosoly vergődött ajakén, 

amikor erős, férfias vonásokkal rá irta :
— Tévedés l > Férfi sorsa a nő I«

Pillich Nándor.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsénk a n. é. hölgyközön

ség szives tudomására hozni, miszerint 
Kassán több évig folytatott 

női szabó műtermünket
Nagymihálvba, a Kolozsváry-féle emeletes 
házba helyeztük át. a hol mindennemű 
toilettek jutányosán és a legújabb modellek 
szerint készíttetnek.

A n. é. hölgyközönség szives pártfo
gását kiválói tisztelettel kérik

JMTiiller Testvérek.

A Kossuth Lajos-utcán levő Belász- 
féle házban egy nagyobb 

bolthelyisé^ 
kiadó. Bővebb értesítést ad Be/ász János 
háztulajdonos.
••••••••••••••••••

Takarékpénztár minden családban.

Takarékkosságra az embert már gyermekkora 
bán szoktatni, illetve nevelni kell."
A takarékosság előmozdítása céljából

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
még a legkisebb összegek is otthon könnyű mó
dón összegx üjthetök, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s igy 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

BUDAPESTEM AZ l .t ö EI l .l .M
független ellenzéki nagy napilap

AZ ÚJSÁG
Előfizetési ara:

el évre 1 kor,Egész évre 28 kor.
Negyedévre Egy hóra 2 -10 kor.
Megrendelési cini: AZ ÚJSÁG kiadóhi
vatala Budapest, VII. Rákóczi-ut öl. sz.

Gróf Sztáray Sándor uradalma nagy- 
zalacskai gazdaságában 25 egy éves 

■. = mangalicza fajú -■=

tenyészkan
eladó. Bővebb értesítést ad

az uradalmi központi iroda
Nagymihályon.



JELENKOR lEWOBB^TÍfEDÉSIMffMÜ1

ITfcRHVT
PALA

MAGYARORSZAGI KÖZPONT:
ETERNIT MŰVEK 

<HATSCHEK LAJOS 
^BUDAPEST, ahdrÁssy-út33.

Elárusító hely:

Brügler Lajos Nagymihály

nem kísérelte meg abban szerencséjét

JRki eddig eredménytelenül játszott az osztálysorsjátékon 

Jlki még egyáltalán

JRki tényleg főnyereményhez akar jutni..............................

JD V • pontos és előzékeny kiszolgálásban akar részesülni, t/vKl az forduljon a legnagyobb szerencsegyüjtődéhez . . 

I GAEDICKE bankházához. Z
Az I. osztály húzása már május hó 23-án és 25-én.

Ezen húzásokhoz ajánlunk:
Egész Fél Negyed Nyolczad sorsjegyet

12. 6. 3. 1.50 koronáért.
A pénz beküldéséhez szükséges postai befizetési lapok ingyen s bérmentve.

GAEDICKE bankház
Budapest, IV. Kossuth Lajos-utca 11.

ALAGCSÓ es GOZTEGLAGYAR

KONT MANÓ
BEREGSZÁSZ.

Homlokzattégla, dtsztegla, facon tégla, 
ék- és kémenytégla cserépzsindeh.

HORNYOS TETOCSEREP 
alagcsó. hurkolatlapok gyártása.

Egész homlokzatoknak terv szerint 
való kivitele.

Teljes tetőfedések eszközlese. 
Távirati cím Gözteglagyár Beregszász.

szegéiig és gazdiig épittetőkhöz eggaránt.

.4 legkitűnőbb tetőfedöanyag manap a

melyet a beregszászi gőztéglagyár eddig még el nem ért tökéletességben gyárt.
Ez a cserép örök tetőt ad, ki nem fagy és oly szilárd, hogy azon járni lehet.
.4 vele való fedés nem drágább a közönséges fazsindelyénél és minden 

vályogfal elég erős nekie.
Az a tetőszék, mely fazsindely alá készült, teljesen megfelel.
.-1 fedőmunkát a gyár távolabb vidéken is elvállalja, ha legalább 300 négy

szögméter területről van szó és ez esetben a tetőnek jó minőségéért teljes jótállást vállal.
.1 cserépnek ara ezrenként Beregszász állomáson waggonba rakva 72 korona ; 

a cserepezési munkával együtt 78 korona, de adogatok és malter nélkül.
Egy négyszögméter tehát kerül körülbelül 1 korona 50 fillérbe, a cserepezö 

munkával együtt, de persze szállítási dij nélkül
Egy négyszögméter területen lti'.t drb fekszik, de t réssel, faragással 18 19 

darabot kell számítani.
.4 léczezés 30 cm. távolságban eszközlendő.
Egy waggonnak a vasúti szállítási dija 48 korona Kagymihályig.
Egy waggonba körülbelül 5400 d 'rab rakható és a gerinczcserép.
.4 fazsindely ellenében való előnyeit szükségtelen fi zegetni, de a bádog el

lenében azzal az előny nyel bír. hogy nem veszi fel oly hu • len a meleget, ügy, hogy 
a bátogtetönek a padját semmire sem leh< t felhasználni és i lakóhelyiségek is kiáll- 
hatatlan melegek nyáron, nemkülönben hidegebbek télen. . mellett a bádog sokkal 
drágább a fekete bádog yakori festés költségeiről nem s szólva és javítása 
bonyolódott műtét.

Tűzbiztonság tekintetében a bádogot, mely hirtelen < melegedik, a cserép felül
múlja .4 tapasztalat bizonyítja, hogy amely helyiségben ez a hornyos cserép egy
szer alkalmazásba került, onnan a fazsindely s bádog teljesen ki van szorítva.

4 gerinczcserépnek darabja 30 fidér, egy folyóméterre kell 3 darab.
Az üvegcserép bádogablak helyébe 2 kor. 50 fillér.
Nagyon kérem az intelligensebb t. ez. közönséget, különösen faluban a tisz

telendő urat, tanító, bíró és jegyző urakat, világosítanák fel a szegényebb gazdákat 
saját érdekükben, hogy a cserép nem nel.‘z, elbírja minden fal kivétel nélkül és al- 
■k'dj’iiizasával nem all :<> „ gyakori eset, hogy tűzvésznél a fél falu pár óra alatt
martaléka lesz u lángnak.

Kiváló tisztelettel

KONT MANÓ,
alagcsó- és göztéglagyára BEREGSZÁSZ.

Képviselők, viszontelárusitók kerestetnek fakereskedők, építési-vállalkozók, vagy 
építőmesterek személyében.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer

— puha padló számára.
I

Keil-fele viaszkenöcs kemény padló számara.
Keil-fele fehér ..Glasur- fénymáz 90 fillér.
Keil-fele arany-fénymáz képkereteknek 40 f
Keil-ftle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók:

GKLXiTOKZ láfÓE czégnél 
— ■ Nagymihályon.

—

Különös figyelembe!
1 rendkívül kedvelt alacsony számok
1 számtól 300 számig |

kizárólag a mi gyüjtődénkben 
kaphatók. Ugyancsak a születési 
éveket tartalmazó számok 

1801számtö|190Q számig | 
A fenti számok rendkívül nagy 
keresletnek örvendenek, ennél
fogva kérjük mielőbbi becses 
---------- m grendelését.-----------m , c* ,övár°siJiogdany b.

Budapest, IV. Károly-körut 20. szánt.
Telefon H8— 10. •

Az I. osztályú sorsjegyek árai:
' , sorsjegy K 1.50 % sorsjegy K fi.
*/4 .. K 3.— ‘.. ’ K 12.
Postai szétküldés utánvéttel, vagy a pénz előzetes be

küldése titán.

10 koronát
takarít meg m.mlenki, aki öltönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál Nagymihályon készítteti. 
Mérték után j legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
I. e g ii j a h b divata s z a h á s. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Nyom. I.andeainau 11 könyvnyomdájában.


