
Nagymihily, 1907, december 12. ez&rxx, _____________________ ttt iyfoiy^m.

Felső-Zemplén
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Hova a lap szellemi részét illető mindon 
közlemény intézendő :

Koesuth Lajow-utoza 34. ezám.

ELŐE 1ZETESI DÍJ : Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egye.« xzáin ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
B<-i iiientetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

iiadohivital:
Kova az előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landeiman B. könyvnyomdája.

Fogy a magyar.

Néhány év előtt egy neves magyar 
író és publicista kiadta a büszke jelszót: 
30 millió magyar. Azt jelentette ez a jel
szó, hogy nem szabad nyugodnunk mind
addig, amig 30 millió ember ajakáról cseng 
a magyar szó és az ilyen hatalmas nem
zet aztán mindörökre megmarad a népek 
hullámzó tengerében. Amikor ezt a jelszót 
kiadták, Magyarország Európa szaporodó 
népei között az első helyen áll és igy jo
gos volt a messze jövőbe vetett remény, 
hogy eljövend az idő, amikor a hármas
hegy és a négy folyam országában 30 
millió ember fogja beszélni zengzetes nyel
vünket.

Sajnos azóta súlyos változáson men
tek keresztül népszaporodási viszonyaink. 
Körülbelül öt esztendő óta azt bizonyítják 
a statisztikai kimutatások, hogy Magyar
ország népszaporodásában stagnálás állott 
be és már most biztosra lehet venni, hogy 
1910-iki nagy népszámlálás ki fogja mu
tatni, hogy a percentuális szaporodás te
kintetében több mint 60%-kal estünk visz- 
sza az 1910-iki eredménnyel szemben.

Szomorú eredmény és mogdöbbentő 
perspektíva !

A visszaesésnek okait kutatjuk, talá
lunk vidékenként százat és százat. A leg
súlyosabb hatással volt a népszaporodásra 
a kivándorlás, amely hét év alatt több 
mint egy fél millió embert ragadott ki a 
hazai levegőből. A kivándoroltak 90 szá
zaléka munkabíró férfi és asszony, a leg

T ARC Z A.

Marika.
A tópart néptelen sétautjáról, elrejtőzve az 

egyik foszlottháncsu platánfa sötétjébe, figyeltem 
a vendéglő fehér asztala mellett vacsorázó társa
ságot, melyet csak az imént hagytam el. Úgy lát
szott, nem tűnt föl a távozásom. Az ismerős asz- 
szonyok és férfiak tovább beszélgettek a halvány
vörös villanyfényben, s nevetgéltek egymás törté
netein, amik ilyenkor rendesen igen könnyűek és 
szimplák, de mindenesetre pikáns hátterüek, még 
ha szunyogcsipésről szólnak is.

Csak Marika nem mulatott a többiekkel. 
Világosan láttam, lebarnult arcú, szenvedélyes 
szemű asszony merengve dűlt hátra a széken 
s hol a felhős és csillagos, sötéten elomlott ég, 
hol pedig a homályos, árnyas tópart felé nézett. 
Összerezzenve, lüktető homlokkal léptem ki a dus- 
lombu fa mellől, mikor Marika megmoccant egy 
kicsit, s mintha keresztültörve a bennünket elvá
lasztó sötétségen, a tekintetembe kapcsolódott volna 
a szemeinek sugara.

Nem csalódhatom. Ö fölszabadult a fülledt 
nyári este verejtékes forradalmában és jönni fog 
utánam. És roppanó ölelés, fulladó csókokat hoz 
ez a susogó nesszel leszálló éjszaka. Meleg viz- 
párákat lehelt a sétálóhely sötétszirmu virágaira 
a tó, a tihanyi part felé rezegve szállt le a sárga 

jobb szaporodási anyag. Természetes, hogy 
ezt a hiányt szörnyen megérzi az ország 
népesedése.

A másik ok a súlyos gazdasági viszo
nyokban keresendő. A szegény' ember, 
nemcsak a munkás, de az intelligensebb 
ember is nem örül manapság, ha gyermeke 
születik, mert ez súlyosan megnehezíti az 
élet feltételeit. Mind nagyobb részt vesz a 
kenyérharcban az asszony, és ha gyerme
ket szül, melyet fel kell nevelnie, ez a ke
nyérkeresetben gátolja, ami nagyon ked
vezőtlenül befolyásolja a háztartás költség
vetését. Sok helyütt valóságos csapásnak 
tekintik már a harmadik gyermeket is. 
Innen van az, hogy oly szörnyűségesen 
tért hódított a meddőség művészete, a nagy 
városban éppen úgy, mint a világ háta 
mögött levő paraszt tanyán. A szülök nem 
akarnak gyermeket és hogy milyen réme
sen el van terjedve a gyermektelenségi 
rendszer, arról csak az orvosok tudnának 
beszélni borzalmas dolgokat. Most már 
nem az egy gyermekrendszer dúl az al
földi gazdák között, hanem a gyermekte
lenségi rendszer: ennyii“ elfajultak a vi
szonyok.

A nehéz munka, a nyomorúságos élet
mód is hozzájárul a szaporodás korláto
zásához.

Mindezen bajoknak egyetlenegy or
vossága van, az, hogy kedvezőbb gazda
sági viszonyok közé jusson az ország. De 
hogy mikor lesz ez meg, annak csak a jó 
Isten a megmondhatója. Egyelőre nincsen 
rá kilátás. Talán, ha megkaptuk volna az

holdsugár az álmodni készülő hullámokra és jó
ságos tündér gyanánt végigsimogatta valamennyit.

Megmarkoltam a lelkemmel és zihálva szív
tam a mindenfelől csapdosó hangulatot, s érez
tem, hogy összekeverődik a véremmel, s pezseg
ted uj, diadalmas forrongásra. Csak mikor a kis 
villa kiizeiébe értem, s készülődtem, hogy kinyi
tom a kert rácsos ajtaját, néhány pillanatra fa
gyasztó elkeseredés szállt rám. Amiért olyan pró
zaiak ennek a nagy és szent szerelemnek a kül
sőségei.

A férj az én régi barátom, akinek úgy szólván 
örökös vendége voltam, üzletei után indulóban, 
milyen bárgyún bucsuzkodott tőlünk reggel az 
állomáson :

— Aztán jól viseljétek ám magatokat. Ne 
legyen ám panasz, mire visszaérkezem. Marika 
legalább kétszer fordítsd rá az ebédlő ajtajának 
kulcsát. Mert ez veszedelmes fiú.

És elbizakodottan röhögött. Az én ideigle
nes fekvőhelyemet az ebediószoba pamlagára ve
tik s közvetlenül abból nyílik az ő hálószobájuk. 
A kopasz hülye persze szentül meg van győződve, 
hogy a hálószobákat kizárólag kulcscsal lehet ki- 
nyitani. S nem vette észre, hogy míg esetlenül 
simogatta a felesége arcát, Marika ujjai az én 
kezembe értek, s rám villant a szeme örömfényes 
lánggal.

Végre nagy nehezen elrobogott vele a vonat 
és hazaindultam Marikával hogy jól viseljük ma-

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

önálló vámterületet, nagyobb bizonyosság
gal remélhettük volna a közgazdasági vi
szonyainknak javulását, de sajnos elültet
tünk ettől a reménységtől is.

De kedvezőbb szimptornának kell ven
nünk azt, hogy Amerikába szakadt vére
ink ott megélni nem tudnak és ezért vissza
vándorolnak. Ez a visszavándorlás a leg
biztosabb eszköz a kivándorlás megszün
tetésére. S miután a kivándorlás által oko
zott vérveszteség a nép szaporodásban, 
illetve a népfogyatkozásban a legsúlyosabb 
szerepet játsza, remélhető, hogy ez a ma
liim megszűnik.

Az Újság olvasóterme. Nő, erősödik, 
gyarapodik, egyre szépül a mi felséges főváro
sunk. A mi állításba öltöztetett vágyakozás volt 
régebben, ma már valóra vált álom: Budapest 
világváros.

Egy kis világvárosias színnel Az Újság is 
tarkítja a főváros eleven képeit. Teremtett egy 
közhasznú intézményt a fővárosi és vidéki közön
ségnek és szaporította egy látványossággal a lát
nivalók tömegét.

Az Újság olvasóterme az, a miről szólunk. 
.1 napokban nyílt meg a New-York-palotában. 
tehát a főváros egyik legforgalmasabb helyen.

Az egész nem egyéb, mint egy pazar pom
pájú terem, a mely reggeltől estig egész napon 
át a közönség rendelkezésére áll. Meleg kandalló 
mellett, keleti kényelemben sok kellemes, érdekes 
és hasznos dolgot talál itt együtt a járó-kelő kö
zönség, a mely a terembe lépve Az Újság ven
dégévé lesz.

Az első az olvasnivaló. Lapokat, könyveket, 
folyóiratokat kínálnak elsőbben a belépőnek. Ha 
valamit keres, a kellő útbaigazításokat megkapja. 
Helységnévtár, czim- és lakjegyzék, vasúti kalauz, 
térkép rendelkezésére áll. Pompás Íróasztalok 

gunkat. De példásan jók is voltunk. Egész nap a 
kert magas füvén hancuroztunk. mint két feszte
len, őrizet nélkül maradt gyermek. Ujja éledt mel
lettem Marika, tizenhét éves tiszta leánynyá vál
tozott, fakadó üde rózsává, amelynek most kez
denek patiogzani érintetlen szirmai. Igaz, hogy 
durcásan, majdnem haraggal hagyott magamra, 
mint egy hatalmas pillanatbál. megérintettem az 
ajkammal födetlen vállát, de aztán csak újra visz- 
szatért, mintha misem történt volna.

Most pedig közeledik a fülledt, a nászos, a 
titokzatos éjszaka. Most pedig — óvatosan oda
surranok a verenda lépcsőjéhez, hogy a lábam 
alatt ne zörrenjen a kavics és kikémlelem, mit 
csinálnak a nőcselédek. A konyhában nem égett 
a lámpa és kis szobájuk alacsony ablaka is ko
romsötét volt. Ők tehát a kávéház mögött hall
gatják már a cigányzenét, s éjfél utánnál előbb 
alig kerülnek haza. Egyedül leszünk.

Izgatottam nyitottam be a lövid folyósóról az 
ebédlőbe. /X kitárt ablakon át vékony estéli vilá
gosság szűrődött be és a falevelek illata, ön kény
telenül pillantottam a hálószoba felé, s dobogó 
szívvel vettem észre, hogy a fiiggönyös ajtó felig 
nyitva van. Odamentem, megfogtam a kilincset, 
egy pillanatra bolond vágyam támadt, hogy gyö
nyörködjem Marika csipkés ágyában, de vissza
tartottam magamat.

Kihajoltam az egyik ablakon, a behajtó fák 
ringó levelei csapdosták a homlokomat es újra tó- 



mellett bárki elvégezheti írásbeli dolgait. Még le
vélpapirost. pennát, tollszárat se kell magával 
hoznia.

De egyéb czélokat is szolgál az olvasóterem. 
Jóformán óránként megjelenő lapja lesz a kö
zönségnek. Minden hirt, minden eseményt itt tud 
meg legelébb. A^sitrgonyok egész halmaza jelenti 
majd a külföld és a -idék eseményeit, a tudósí
tók pedig tarról gondoskodnak, hogy a fővárosi 
eseményeket is jóformán a megtorténés pillanatá
ban jelentsék az olvasóterem látogatóinak. Az 
egyik kirakat táblán a börze árjegyzéseit jelenti 
Az Újság, a másikon a rendőri jelentéseket, to- 
vábbat a törvényszéki tárgyalótermek híreit, szín
házi, művészi irodalmi eseményeket. Az Újság 
vendégei óráról-órára megtudják, mi történik a 
parlamentben, melyik horvát vagy nem horvát 
beszél és mit. s miről fecsegnek a folyosókon. 
Szóval egy teljes lappal szolgálunk a szives láto
gatónak: a pillanat újságával.

Ez a lap, a mennyire lehető, illusztrált is 
lesz. Az Újság gondoskodott róla, hogy a kül
földi és vidéki eseményekről képeket kapjon : fo
tográfiákat, rajzokat. Persze a fővárosiakról még 
inkább.

Szinlapokért. színházi jegyekért se kell a vá
rosba futnia Az Újság látogatójának. Megkapja 
az olvasóteremben. Es ugyanott elintézheti a leg
több ügyes-bajos dolgát. Hiszen azt nem kell már 
senkinek mondani, hogy mi jelentése van manap
ság az apróhirdetésnek. Vásárolni és eladni, lakást 
keresni, cselédet fogadni, bérletet, állást, foglal
kozást keresni a legbiztosabb mód egy erősen 
elterjedt hírlap apróhirdetése. Az olvasóteremben 
az aznap megjelent, sőt a másnapra feladott ap
róhirdetéseket nagybetűs Írásban olvashatja a lá
togató. S bizony megeshetik, hogy akárhány ef
féle ügy már el is intéződik, mire a hirdetés nap
világot lát.

Talán fölösleges is mondani, hogy tisztvise
lők is lesznek kéznél, a kik minden szükséges 
felvilágosítást megadnak, apró hirdetéseket fel
vesznek. útbaigazítással szolgálnak és a leveleket 
vagy egyéb válaszokat kézbesítik.

S mindez történik olyan milieuben, ahol 
gyönyörűség lesz tartózkodni. Fejedelmi pompájú 
bútorok, tisztaság és kényelem az. a mire legfőbb 
gondot fordított Az Újság. S a művészeti Ízlés. 
A falakon legjobb festőink eredeti képei, mellet
tük hatalmas gobelinek (a zborói kastély Rákóczi- 
gobelinjei közül.)

VEGYES HÍREK.
Tisztújító közgyűlés.

Zemplénvármegye törvényhatósági bizottsága 
c hó 10-én tartotta meg tisztújító közgyűlését, a 
melyre a bizottsági tagok igen nagy számban 

kéletesen elöntötte az érzéseimet a mámor. Majd 
clbódulva, remegő izgalommal feküdtem le. vé- 
gignyultam forró fekvőhelyemen, lehunytam a 
szememet és vártam Marikára.

Elképzeltem, ahogy hallani fogom nemso
kára ; a kertajtóig lármázva kiséri a hangos tár
saság, megállnak még néhány percre, vihognak, 
hahotáznak, megbeszélik a holnapi találkozást, 
aztán elbúcsúznak, s kisvártatva már messziről 
hangzik távozásuk zaja.

Sokáig ülnek a vendéglőben és itt tűrhetet
len a meleg. Lázas, szinte felforrt verejték ütött 
ki rajtam, s minden idegem lüktetett és zakatolt. 
Föl-fölültem, megfeszített figyelemmel, görcsös 
reszketésscl vigyáztam ki az ut felé, de a legki
sebb neszt sem hallottam. Majd meg megint visz- 
szadültem. szemhéjjaimra ült a zsibongó csöndes
ség, tompa kimerültséget ereztem.

Lila pompába borult orgonabokrok illatos 
sűrűjében, elhagyott pádon ülök Marikával. Rö
vid fehér ruha karcsú testén, piros szalag a de
rekán, a nyakán, a hajában. Simulva keresi bár
sonyos keze az enyémet, az ajkamhoz ér halo- 
vány arca és csókolom, csókolom, s mintha halk 
zene csendülne fölöttünk. Ha • i >kkig igy tar
tana. . .

Megrázkódva riadtam föl. végigfutott rajtam 
a hideg, s értelmetlenül néztem ki a sötétségbe. 
Talán nemsokára hajnal lesz már s én elaludtam, 
s talán már u is melyen álmodik Nem lehet. 

jelentek meg. A közgyűlés d. e. 9 órakor kezdő
dött, melyet Afé’CíWf/' Gyula főispán a következő 
szavakkal nyitott meg.

Isten áldását kérem mai nagyfontosságu al
kotmányom munkálkodásunkra.

Fakadjon abból üdv hazánkra, nemzetünkre, 
megelégedés és jólet Zemplén varmegye közön
ségére.

A mai napra kitűzött tisztújító közgyűlést 
ezennel megnyitom.

Ezután Dókus Gyula alispán széf beszéd 
kíséretében letette a vármegye arait) pecsétjét a 
főispán kezébe, mire a közgyűlés határozatikig 
kimondotta, hogy a varmegye lelépő tisztviselői
nek úgy hazafias magatartásukért mint hivatali 
űgybuzgóságuk és eredményes tevékenységükért 
köszönetét szavaz. A közgyűlés ezen határozatára 
Dókus alispán mondott tisztviselő tarsai nevében 
is köszönetét. Meczner főispán erre felkérte a 
közgyűlést, hogy az általános tisztujitást ejtse meg, 
a mely czélból egy 6 tagú kijelölő bizottság kül
detett ki. E bizottságba a közgyűlés választott 3 
tugot, a főispán pedig kinevezett 3 tagot. A ki
jelölő bizottság mintegy fél órai tanácskozás után 
benyújtotta előterjesztését a főispánnak s kezde
tét vette a választás, mely teljes egyértelműség
gel folyt le s újonnan megválasztattak egyhangú
lag az összes eddig volt tisztviselők s igy járá
sunk főszolgabirájává ismét Bajusz Andor főszol
gabíró választatott meg. Az újonnan rendszeresí
tett mezőlaborczi főszolgabírói állásra dr. gróf 
Hoyos Viktor eddigi sátoraljaújhelyi szolgabiro 
választatott meg. Szolgabirákká megválasztanak: 
az összes eddigiek, köztük Fejér Elemér szolgabi- 
ránk s rajtuk kívül Zombory Géza és Kövér Zol
tán. A választások ezzel befejeződtek úgy a meg
választott, mini a főis,. in által kinevezett rendes 
és tb. tisztviselők a hivatali esküt Thuránszky 
László előmondása után azonnal testületileg le
tették a közgyűlés szint* előtt.

Ezután a közigazgatási bizottságba válasz
tottak 5 tagot. A tárgysorozat 9—12 pontjai szin
tén mind bizottsági választásokra vonatkoztak, 
a mely választások megejtése után az aznapi köz
gyűlés tárgysorozata kimerhetvén, elnöklő főispán 
a jegyzőkönyv hitelesítése után a közgyűlést bezárta.

Az uj tisztviselői kar este fényes és igen 
népes társasvacsorára gyűlt egybe a vármegyeház 
nagytermében.

Kinevezés. A főispán Fejér Elemér nagy- 
mihályi szolgabirót tb. főszolgabíróvá, ifj. Polá- 
tiyi Géza dr. ügyvédet pedig varmegyei tb. tiszti 
alügyészszé nevezte ki.

Áthelyezés, előléptetés. A király ő fel
sége megengedte, hogy Bodnár l'erencz király- 
helmeci járásbiró, a ki albirói minőségben vá
rosunkban is működött —törvényszéki bírói minő
ségben saját kérelmére a szolnoki törvényszékhez

Hiszen az ajtó azonmód nyitva van, rám csillá
ink az üveg, s olyan közel vagyok, hogy a lélek- 
zését is meg kellene hallanom. Nincs még itthon, 
de most közeledik.

Újra fullasztó meleg szikkadt az ajkamon, az 
agyam kavarogni kezdett, s mozdulathaiiul hallga
tóztam. Halkan csörrent a kavics, aztán dobogott a 
falépcső Marika lépesi alatt, még a szoknyájának 
suhogását is tisztán hallottam. Nesztelenül, a 
lélegzetét is visszafojva nyitotta ki a szobájuk aj
taját, aztán elnémult a zaj. Bizonyosan töpren- 
kedve megállt, hogy becsukja-e az ajtót vagy 
nyitva hagy ja ? Ah, az ajtó nyitva maradt, Ma
rika már vetkőzni kezd.

Tulcsigázva működött a fantáziám, s végig
éltem, s végiggyönyörködtem az egész jelenetet. 
Roppanlak a padlón apró cipői, zizzent a lehaji- 
tott széles szalmakalapja és suhogott széjjelnyiló 
pongyolája. Mintha visszatükröződött volna az 
alakja az ajtó üvegén, amint lefeküdt. Most ma
gára hozta a takarói, most dallamosan ásít, s 
aztán csöndesen zihálni kezd. Majdnem minden
ről megfeledkezve szólni akartam:

Marika. Marika, csak nem aludt el ?
A számra tapasztottam a kezemet, és hosz- 

szut, hangosat sóhajtottam. Semmi válasz. - 
Váltam egy-két percig és gyengén köhécseltem, 
mintha álmomban tenném.

Ah ! Most sóhajtott ő is Az arcomat per
zseli a lehellete. Kimeredt szemmel széjjeltágull

helyeztessék át. Kail Antal gálszécsi járásbiró a 
VlI-ik fizetési osztályba léptetett elő.

A közigazgatási bizottság ülése. Zetnp- 
lénvarmegye közigazgatási bizottsága f hó 9-én 
tartotta meg rendes havi ülését Dókus Gyula 
alispán elnöklése mellett. Az ülésen érdekes vitát 
keltett a nagyinihályi és nátafalvai jegyzők ügye, 
kik ellen az a panasz merült fel, hogy késedel
mesen kézbesítik a bírósági ügydarabokat. Dókus 
alispán kimerítően ismertette a kérdést s a jegy
zők védelmére azt hozta fel, hogy a késedelem 
azért áll elő, mert a kir. járásbíróság rendkívül rö
vid határidőket tűz ki, s igy a jegyzők nincsenek 
mindenkor abban a helyzetben, hogy a bíróság 
áltál kitűzött rövid határidőre a kézbesítéseket 
elintézhessék. Az alispán különben már át is irt 
ez ügy ben a kir. törvényszék elnökéhez.

Szolgabirák beosztása. Meczner Gyula 
főispán Zombory Géza szolgabirót a gálszécsi, 
Kövér Zoltán szolgabirót pedig a varannói szol
gaidról hivatalhoz osztotta be szolgálattételre, mig 
a mezőlaborczi újonnan rendszeresített szolgabi- 
rói hivatalhoz Görgey László eddigi gálszécsi 
szolgabirót rendelte ki.

A nőegylet táncestélye Iliit adtunk 
lapunk legutóbbi számában a helybeli nőegylet 
táncestélyéről. Mint értesülünk az idei bálokat 
tény leg a nőcgylet estély e fogja megnyitni, amvny- 
nyiben a nőegylet január hó II-én hangverseny
nyel egybekötött táncestély t rendez a Barnai szálló 
nagytermében. Az estélyen a kassai cs. és kir. 
34. számú gyalog ezred zenekara fog közremű
ködni.

Nagymihályi Uránia. F. hó 8-án vasár
nap este az „Aranybika**-beli nagyteremben meg
tartatott az ez idei harmadik előadás, mely alka
lommal az „Első királyaink az Árpádházból“ cimii 
tárgysorozat folytatása, utána pedig „Tirol* vad
regényes vidéke mutattatott be vetített képek kí
séretében. Az Oppitz plébános által megirt tanul
mányt s illetve úti leírást i iga az illusztris szerző 
olvasta fel, a kit a befejezéskor lelkesen megélje
nezték. A legközelebbi vasárnap estén f hó lő-én 
bemutatásra kerül „Szent László és kora* vala
mint a „vierwiddstadti tó (Svájcz).“

Köszönetnyilvánítás. Az all el. iskolai 
tanulók és kisdedóvódai gyermek felruházására 
Sulyovszky István kir. tanácsos úr 2<M) koronát 
és Czibur Bertalan országgyűlési képviselő űr ~><) 
koronái adományoztak, mely áldozatkészségükért 
fogadják e helyütt is az áll. el. iskola tanítótes
tületének hálás köszönetét.

Igazságügyi építkezések. Az 1908. évi 
igazságügyi költségvetés megfelelő költségeket 
irányoz elő egy Varanöón építendő járásbirosági 
épületre, mig Gálszécsen a kormány megvásá
rolja a járásbíróság és fogház eddig bérben bírt 
épületét.

orcimpakkal fordultam a szoba felé. Még benne 
zsibongott Marika sóhaja a fülemben, s már is
mét szabályos lélekzését hallottam. Újra elnyomta 
volna az alom. Nem. nem, most ismét sóhajtott 
hívóbbat, hangosabbat.

Az ajtó felé fordultam és — visszasóhajtot
tam. Feleletként suhogott az ágynemű, bizonyo
san megijedt és fülig follnizta a takarót. De miért 
ilyen gyáva, miért nem hiv ? Eh! Ostobán kép
zelődöm. Aludjunk. A fal felé fordultam, s erő
szakkal el akartam aludni. Sehogysem sikerült. 
Most már az a gondolat lázitott, hogy itt van a 
közvetlen közelembe egy szépséges asszony, akit 
szeretek, s aki küzdhetetlen vágygyal eped értem 
és hideggé változik az éjszaka a gyávaságunk 
miatt. Aztán megint neszeltem. A reménykedés 
újra meg újra ellepett, s nem tudtam már, hogy 
valoság-e vagy képzelődés: Marika a nevemen 
szollitott. Marika hiv engem. . .

Bódultán szálltam le a pamlagrol, betámo
lyogtam a hálószobába, s kimerültén, szinte zu
hanva estem az ágyra. Az ágy üres volt. Érintet
lenül dagadtak egymás fölött a párnák, amiket 
félszeg dühvei megragadtam és csapkodtam az 
öklömmel,

Odakinn ezalatt már virradni kezdett, s a 
beszűrődő világosságtól isszonyu fájás nyilallott a 
fejembe, s mintha az agyamat késsel hasogatták 
volna. Levegő után áhítoztam. Fölkapkodva úgy 
a ruháimat, lerohantam a harmatos kertbe és



Rossi Rosina és Werner Sárika hang
versenye. A világhírű opera- és hangversenjéne
kesnő az olasz származású Rossz Rosina és Wer
ner Sárika, a közismert cimbalom művésznő együt
tes hangversenye f. hó 14-én szombaton este 
tartatik meg a Barnai szálló nagytermében. Va
rosunk és vidéke közönségének ezúttal valódi 
műélvezetben lesz része, a mint azt mar lapunk 
múlt heti számában bővebben kifejtettük. A jobb 
helyek immár teljesen eloj.egyeztetlek s előrelát
hatólag zsúfolt ház fog részesülni a művésznők 
még nagy városokban is ritkaságszámba menő, 
magas nívójú művészi énekében illetve virtuóz 
játékában. A terjedelmes műsor a következő: 
a) Erényi : Bánat űző...........b) Mihalovich : Lili
omszál, c) Paisello : Zingarella, d) Offenbach : 
Baba-ária, Hoffmann meséi dalműből Rossi Ro
sina. — a) Állaga: Nagy Magyar Cimbalom- 
Concert, b) Állaga: „Tempesta.* \ ’ihai a tengeren 
Werner Sárika. a) Wagner: „Erzsébet belépő
dala** Tannhiiüser dalműből, b) Káltly : Csalo
gány-dal, e) Erkel: „La G rangé ária" llunyady 
László dalműből Rossz Rosina. a) Erkel: Egy- 
veleg „Bánk-Bán" dalműből, b) Erdélyi: „Csf- 
rebogár-ábránd" Werner Sárika. a) Saint-Sa- 
ens: „DelUa-ária* Sámson és Delia dalműből, b) 
Delibe* : „Csengettyű-ária" haknié dalműből, e) 
W'eckerlin : Márnán dites moi, d) Deli’ Acqua : 
Villanelle Rossi Rosina. — Magyar népdalok 
Werner Sárika. Zongorakisérő: Erényi R. 
Antal.

Fodrász-üzlet áthelyezés. Malatinszky 
László helybeli előnyösen ismert fodrász, üzletét 
a /.őioy-féle házból, a Kossuth Lajos-utcai s Czi- 
bur Bertalan orsz. képviselő tulajdonát képező 
házba helyezi át f. hó 17-én.

Arcképleleplezés. A varannói takarék
pénztár december hó 7-én megható ünnepéh kí
séretében avatta fel újonnan épült intézeti házát, 
a mely alkalomra ugyanis a takarékpénztár fel
virágoztatása körül hervadhatatlan érdemeket szer
zett Cséri I lermaii vezérigazgató gyönyörűen meg
festett arcképének leleplezési ünnepélye is ki volt 
tűzve. Dr. Csőke József intézeti alelnök magas 
szárnyalást! beszédben méltatta Cseri llermannak 
40 évi tevékenységét és sok oldalú érdemeit, a 
melyek az intézet évkönyveiben megörökítve lesz
nek. Megemlékezett az alapítókról is, a kik közül 
a vezérigazgatón kivid (jrünwald Mór, Gaál Sán
dor. Dr. Kasztriner Mór, Pereszlényi István és 
Werner Gyula még ma is tagjai az igazgatóság
nak. Cséri Hermán meghatva mondott köszöne
tét az őt ért kitüntetésért és biztosította az igaz
gatóságot, hogy valamint eddig, úgy ezentúl még 
inkább főczélja az lesz, hogy a I akarékpénztár 
virágozzék és ekkép a vidék érdekeit előmozdít
hassa.

Királyi kegyelem a hadszökevények
nek. Őfelsége a honvédelmi miniszter rende

szen védve jártam föl-alá az utakon. ()rák hosz- 
száig irtózatos fejgörcseim voltak. I lat óra táján 
mikor már melegen sütött a nap, megérkezett 
Marika. Üdén és frissen ért haza az asszony, s 
már messziről kiabálta:

— Fölségesen aludtam a Terézéknél! Ö is 
szalmaözvegy, s képzelje, a férjének ágyában 
aludtam.

Mellém ért már s még mindig nem győzte 
mesélni, milyen remekül mulattak, már meg is 
fürödtek a Terézzel, kitünően reggeliztek — csak 
mikor fanyar arcomat, s a \ irrasztástol zavaros 
szememet meglátta, akkor gondolt végre rám :

— Talán nem jól töltötte az éjszakát ?
— Elég jól — válaszoltam lehetőleg ártat

lanul. — Csak meghűltem egy kissé.
Marika részvéttel kérdezte :
— Talán nyitva felejtette az ablakot?

Nem — mondtam — az nem lett volna 
baj. Az ajtót felejtettem nyitva

— Az ajtót ? Melyiket ?
Persze nem mondtam meg, hogy melyik aj

tóról beszélek, s aztán egész nap azzal üldözött, 
hogy magyarázzam meg a dolgot. Hiába. Mind 
a mai napig adós maradtam neki a felelettel.

Kápolnai Lajos. 

léte értelmében megkegyelmezett mindazon 
katonaszökevényeknek, kiket bezárólag 1907. de
cember 2-ik napjáig elitéltek, vagy bűnvádi eljá
rás alá vontak.

Uj politikai újság Sátoraljaújhelyben. 
Mint értesülünk, Sátoraljaújhelyben c napokban 
Dr. Nagy Béla ügyvéd szerkesztésében egy ellen
zéki irányú politikai hírlap fog megjelenni. A lap 
szellemi irányitói Sátoraljanjhely város társadal
mának anyagilag független s vezető szerepet vivő 
tagjai közül rekrutálódnak s ig\ a lap m egjelenése 
ele fokzott érdeklődéssel néz a város közönsége, an
nál is inkább, mivel az elfogulatlanul gondolkozó 
hazafiak elérkezettnek látják az időt arra, hogy a 
koaliczios s lethargikus álomba merült közönsé
get tespedéséből végre fölrázzák s niegnyilai koz
hassák a valódi, igazi s hamisittallan magyar 
közvélemény.

A közigazgatási tisztviselők összefér
hetetlensége. A belügyminiszter rendeletileg uta
sította az összes vármegyék főispánjait, hogy a 
közigazgatási tisztviselők a vármegye területén 
bárhol a szt rak pedig a járásaikban levő 
pénzintézeteknél sem igazgatósági, sem felügyelő
bizottsági tagságot nem vállalhatnak vagy ipari 
és kereskedelmi vállalatban nem részesedhetnek. 
Ha valamelyik közigazgatási tisztviselő a főispán 
ez irányú felhívásának haladéktalanul eleget nem 
tenne, ellene a fegyelmi eljárást azonnal meg kell 
indítani.

Az adóvégrehajtások felfüggesztése. 
A kir. pénzűgyigazgatoságokhoz rendelet érkezett 
a pénzügyminisztertől, hogy deczember 15-étől 
kezdődőleg a végrehajtások a legszigorúbb téli 
évadban szüneteljenek.

Legnemesebb karácsonyi ajándék. 
Családunk javára szoló életbiztosítás, minőt a 
legkülönfélébb módozatok szerint ajánl: Brűgler 
Lajos a Triesti ált. biztositó társaság (Generál.)

10 koronát takarit meg mindenki, 
aki öltönyeit Reich Adolf férfi-szabónál 
Nagyniihályon készítteti. Mérték után leg
nagyobb választék hazai és külföldi valódi 
gyapjúszövetekben. Legújabb divatu szabás.

— Karácsonyi ajándékok u. in. disz- 
müvek, ifjúsági iratok és képeskönyvek, 
almanachok, albumok, ima, emlék- és zseb
könyvek, Íróasztali készletek, iró-. rajz- és 
festészeti-szerek, modern levélpapír külön
legességek a legjutányosabb árak mellett 
kaphatók Landesman B. könyvkereskedé
sében Nagyniihályon.

K.I.Insarkawitő: Dr. Kállai Józief.
Kix.lóhivat.li mllvnz.ló Lándai Jozaei.

Hirdetések.
BOR ELADÁS.

Nagyságos CZ1BUR BERTALAN ország
gyűlési képviselő ur vinnai termésű 

3 0 R A I T 
a n. é. közönség részére eladásra bocsátom.

ÁRAK:
1907. évi hordónként nagyban literje 45 kr.
1907. évi házhoz hordva „ 50 kr.
1905. évi asztali „ 50 kr.
1905. évi Rizling „ 60 kr.

A n. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Kiéin Ignácz
vendéglős (Grosz palota.)

A podháji Dráveczky-féle ta
nya, a nagy csűrös kert, rét és 

i földekkel együtt bérbe adatik.

3062. 1907. szám.
árverési hirdetménHÍ kivonat.

A nagymihálvi kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatoság közhírré teszi, hogy a leurstein 
Ábrahám, mim Stépán Sándor engedményese 
vrgrehajtatónak Moskovics Áron végrehajtást szen
vedő elleni 1400 korona tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi kir. 
járásbíróság területén lévő szalóki 44. számú 
tjkvben Moskovics Áron végrehajtást szenvedő 
jogutodai a B. 2 5. sorszám alatti Mos
kovics Abrahám, Feuerstein Ábrahámné szül. 
Moskovics Rebeka, Moskovics Jankel és Mosko
vics Sámuel nevén álló A. X 1—2. sor 68 
hrszám alatt illetve 1007 hrszám alatt felvett bel
sőség illetve „Zavclyika** dülőbeli szántóföldre, 
tehát az egész jószagtestre 13.865 korona 50 fill. 
utóajánlati áron kezdődően az árverést elrendelte 
es hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1907. 
cvl december hó 30-ik napján d. e. 9 órakor 
Szalok községi Imájának házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is cladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10"/0-át vagyis 315 koronát készpénzben, 
vagy az 1881. I X. te. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számittott és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. alatt kelt igazságügyi min. rendelet 8-ik 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöle- 
ges elhelyezéséről kiállít, szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagymi* 
halyban 1907. évi november hó 22-én.

Garbinszky, kir. járásbíró.
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sKarácsonyi értesítése
í Gyermekjátékok, üveg, majolika, q 
2 ezüst és bronz dísztárgyak, szoba- és Q 
“ faldiszek, kávé, likőr, sör- és evőkész- 2 
“ lelek, alpacca- és nikkkel áruk, asz- q 
;; tali- és függőlámpák stb. óriási válasz- Q 
- tékban a legjutányosabban kaphatók 3 

2 JC l e i n £ i p ó t ő 
0 • 0 
2 üveg, diszmii- és porcellánkereskedésében 2 
.. Nagvmihály, Kolozsv áry-féle ház. 0 
0 0
: oQjc > c > d d d d d d d d d d d d d Hl

ÜGYNÖKÖK 
felvétetnek sorsjegyek és törvényesen kiál
lított részletivek eladására. I lavi jövedelem 
201) 500 korona. Valuta Bank Részvény
társaság Budapest, Váci-körűt 48.
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KARÁCSONYI? 
czukorkák, gyertyácskák, karácson- 
fa-diszek, finom saloncukorkák, leg
finomabb tea- és dessert-siitemény, 
francia candirozott gyümölcs, ma
lagaszőlő, datolya, prunelles, kitűnő 
lengyel gomba és pergetett méz, kü
lönféle diszmü- és bőr-áruk, valódi 
tajték-pipák, asztali- és függő-lám
pák, finom porcellán-készletek, evő
eszközök stb. a legjutányosabban 

BRÜGLER LAJOS 
fűszer-, csemege- és díszműáru-üzletében Nagymihályon

i ----- beszerezhetők. —~ ?ÁÍ

Edelstein és Társa
• •••••• FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐK • •••••• 
Finom-posztó és gyapju-áru raktár Nagymihályon.

Ajánlja magát mindennemű 

polgári- katonai és papi 
» RUHÁK = 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 

német divat szerint.

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben- 
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 frttól feljebb.
& Megrendelések a legrövidebb &

Idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Takarékpénztár minden családban

.Takarékkoiságra 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 összegyüjthetők. hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s Így 
tőkéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

. Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.
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A FRANCK HENRIK FIAI-féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a mezőgaz
dáknak a czikória gyökér termesztését is ajánlja a vetésforgóba bevenni.

A CZIKÓRIA
(katáng gyökér — cichoriutn inthybus)

mely őszi szántást kíván, tehát már mostan ajánljuk a kísérleti művelésnek szánt 
talajt még tél előtt előkészíttetni. — A nyersanyag 1908. évben métermázsánként 
4 K 10 fill. árban 3"/., súlylevonással Kassára a gyárudvarba szállítva, vagy pedig 
3 K 70 fillérnyi ár mellett Tőketerebes és Nagymihályi állomáson vétetik ái és 
azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán, 1907. november 15-én.

FRANCK HENRIK FIAI
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A gyászeset megtörténté- • 
vei. a hozzátartozók bármi • 
módon tett értesítésére, vi- a 
dékre is a lehető legrövi- • 
debb idő alatt az intézet . 
megbízottja tiszteletét te- { 
endi a rendelmény átvé- • 
tele végett és gondoskodik • 
annak pontos kiviteléről. •

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
.....— elvállal mindenféle temetéseket,vidéken is, és pedijg a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. =

••••••••••••••••••••a.

Raktáron tart dús válasz-
! tékban : érez- és fakopor-
[ sókat, továbbá finom nik-
j kel koporsókat, minden-
! féle szemfedeleket, müvi-
! rág-koszorukat, szallago-
i kát. viasz- és szurok-fák-
! lyákat.
>•••••••••••••••••••••
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Fakoporsók 1 frttól kezdve feljebb, .érczkoporsókat gyermekeknek 7 frttól feljebb, nagynak 
öl nagyságban H5 frttól egész iíOO frtlg. -----

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival és saját testőrökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 
^ZZZZZZZZZ2ZZZZ=Z rendelménynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik. ZZZZZZZZZZZZZ^Z^^Z

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.

Sürgönyczim: Terxietlcezési ’V'állalat ITag-ymiiiály.

Nyom. Landeimau B. könyvnyomdájában.


