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voltunk képesek magunknak megmagyarázni,

Midőn ezelőtt három hónappal Ilire teijedt, hogy Sulyovszky István elhagyja városunkat, mindenki képtelenségnek tartotta 
azt hihetetlennek tetszett, hogy ez az ember, aki két évtized óta a város anyagi és szellemi fejlődésének oly önzetlen harcosa volt, 
aki annak közügyéit oly önzetlenül, évek hosszú során át oly sikerrel vezette, akinek mondhatni egyedüli célja volt Nagy-Mihály 
városát nagygyá, széppé tenni, a ki csupán abban találta örömét, hogy a közjóért dolgozzon és áldozhasson, körünkből távozzék.

Midőn pedig már mindenki tudta, hogy Andrássy Dénes gróf, az a párját ritkító főur, őt uradalmai teljhatalmú igazgatójává 
indíthatta őt arra, hogy Nagy-Mihály 
kötelességének tartotta, hogy a nemes 
gróf munkatársává szegődjék!

Eh a mesés jótékonyságáról ismert 
főur, a ki minden szépért, jóért és ne
mesért lelkesedik, killömb, méltóbb em
bert ezen állásra nem is szemelhetett ki.

Sulyovszky István távozásával — 
a ki jó sorsban velünk együtt örven
dett, balsorsban pedig mindig vigaszunk 
volt, a kinek annyit köszönhetünk, aki 
társadalmunk mozgató lelke és össze
kötő kapcsa volt — oly ür támadt, a 
melyet egyhamar alig fogunk betölt- 
hetni.

Érdemeiről fölöslegesnek tartjuk ez 
úttal megemlékezni, hiszen múltja nyi
tott könyv, alkotásairól pedig a tettek 
beszélnek.

Középületeink, modern iskoláink, az 
óvoda, kórház 
ződnek!

Veszteség 
most távozik

mind az ő nevéhez ftl-

reánk nézve, hogy ép 
körünkből, midőn váro-

és főügyészévé nevezte ki, sehogy sem 
városát, melyet annyira szeretett és 
bennünket, kik őt annyira szerettük, 
itt hagyjon.

Tudtuk, hogy ez áldozat részéről: 
megválni azon körből, a melyben sze
retetnek, tiszteletnek és közbecsülésmk 
örvendett, itt hagyni azt a helyet, a 
melyhez őt mnltja, sikerei és munkássá
gának gyümölcse fűzi, nem lehet olvan 
könnyen!

Pedig ma már Sulyovszky István 
távozott körünkből, itt hagyott ben
nünket, elment és egy nemes keblű 
four oldala mellé szegődött, hogy ekép 
még inkább szolgálhassa a közügyét, 
hogy a szegények, árvák, elhagyatottak 
istápolója, gondozója, hogy a nemes 
grófnak, a humanizmus, a népnevelés 
apostolának hű tanácsadója, munkatársa 
legyen.

Ez indította Sulyovszky! arra, hogy 
a hivó szóra, a neki felajánlott oly szép 
állást elfogadta, hazafias és emberbaráti
sunk oly életbevágó kérdések megoldása előtt áll, mint a burkolás, csatornázás és járdaépítés, most kell nélkülöznünk az ő kipró
bált munkásságát, az ő hatalmas tetterejét!

Társadalmi életünk vészit vele a legtöbbet, ő volt az, aki tapintatosságával és bölcs előrelátásával az ellentéteket mindig el
tudta simítani, — ha olyanok felmerültek —- a ki társadalmunkat, miként a családfő, családját összetartani képes volt.

Biztatónk azonban az, hogy Sulyovszky István csak testileg távozik körünkből, miként önmaga mondotta, szellemileg velünk, 
közöttünk marad s még inkább fáradni és munkálkodni fog azon, hogy Nagy-Mihály városának haladását előbbre vigye.

A távolból is figyelemmel fogja kisérni annak fejlődését s mindenkoron kész lesz sikra szállani és a munkából, az oroszlán
részt kivenni.

Az ő szelleme, jóra hajló lelke közöttünk marad, az a tudat, hogy ö a miénk, hogy reá minden körülmények között számit- 
hatunk, elviselhetőbbé tegye távozását.

Azt kívánjuk, hogy a menyei gondviselés az emberi kor legvégső határáig tartsa meg őt, hogy uj állásában a társadalom

nak, humanismusnak még sok szolgálatot tehessen.

Lapunk mai asáma 6 oldalra terjed.



Uj évi memento.
Az idő megmérhetetlen és beláthatat

lan tengerén egy buborék ismét szétpattant, 
hirdetve és mutatva a múlandóság és vál- 
tozandóság örök törvényét a föld lakóinak. 
Egy uj év nevezetes fordulópontot képez 
az ember életében s most, midőn az uj év 
küszöbén állva, sóvárgó tekintetünket a ké
tes jövendő felé irányozzuk, úgy vagyunk, 
mint a hajós, ki útra készen, a meredek 
partról fürkésző szemekkel mélyed a távoli 
messzeség ködös homályába: Valljon ked
vező szerencse fog-e hozzá vidám utitársul 
szegődni, mig felszerelt hajójával az óhajtott 
kikötőbe evezhet, vagy talán elővigyázatra 
intő zátonyok tűnnek fel előtte?

Ezért van, hogy valamint rendesen az 
ó — az elmúlt — év a csalódások, akként 
az uj év a rózsásnál-rózsásabb remények 
és várakozások időszaka szokott lenni. S 
ha van pillanat, midőn az emberi kebe'ben 
a remény csirája éledni kezd; ha van perc, 
melyben lelkünk a remény horgonyának 
elhelyezésére szilárd pontokat keres; ha van 
alkalom, midőn a füstbe ment tervek, szét- 
foszlott légvárak, meghiúsult szándékok s 
keserű csalódások bús romjai fölé az emberi 
vágy és képzelet, hogy minél magasabb és 
fényesebb kilátása legyen a jövőre, uj épü
letet emelni készül; úgy mindenesetre ily 
pillanat az uj év, melynek küszöbén a nyo
morúság gyermekének szivében is uj remény 
váltja fel az előbbi szorongást. Bizonyára 
ilyen percek képezik, alkotják, teszik az uj 
év első napját, melyek mig egyrészt egyik 
kezükkel fátyolt borítva a múltra, azt ki- 
sebb-nagyobb feledésnek adják át, addig 
másrészt a másikkal a jövő sejtelmes füg
gönyét föllebentve az élet messze tengeré
nek nagy távolában a boldogság zöldülő 
szigeteit tüntetik szemünk elé.

Ilv alkalom kétségkívül az uj év első 
napja, a mely rózsás fénynyel sugározza be 
a jövő láthatárát s fényes örömökkel, vidám 
jóléttel, epedő édes boldogsággal tölti el s 
biztatja ezek után sajgó sziveinket. Kevés 
ember van olyan, aki e napon, az uj év
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Szilveszter éjszaka.
Csókkal búcsúztattak el az ó esztendőt 
Csókkal, öleléssel vártuk a jövendőt 
Izsó ajkadra rá tapadt az ajkam . . . 
Csönd volt körülöttünk, csak kint az avarban 
A suttogó szellő felsírt néha halkan, 
Felzokogott halkan.

Pattogott a rőzse fellobbanó lángja 
Derengő fényt hintett szép kicsiny szobádba 
„Lásd a mi szerelmünk" — suttogtam teneked 
S hirtelen sötétség lepte be az éjét, 
A kandalló lángja fellobbant elégett, 
Elhamvadt, elégett.

Zokogva borultál reszkető karomba 
Szivemen a szived, szilajul dobogva, 
Egybe forrt a testünk, egybe forrt a lelkünk 
S hogy az éjjel elszállt csendesen felettünk 
Te csak annyit mondtál: Nem a mi szerelmünk 
Nem a mi szerelmünk.

Ssilágyi Farano.
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kezdő óráiban nem érezné szivét hevesebben 
dobogni, kit a2 uj év első napjának ünne- 
pies fontossága nem indítana komoly el
mélkedésre és fitymálva azt mondaná, hogy 
neki ez a nap is csak annyi és olyan, mint 
a többi.

Hjha 1 mert örök és lecáfolhatlan igaz
ság az, hogy a mint a perceket, a pillana
tokat használjuk, akként válik az hasz
nunkra, akként használ nekünk az egész 
esztendő. Mert nagy, igen nagy értéke van 
az időnek!

Minden perc, óra, pillanat válhatik ja
vunk és előmenetelünkre avagy kárhoza
tunkra. Hasonlít a mezei virághoz, melyből 
a méh mézet — a pok mérget szív.

Az idő, ha egyszer elmúlt — soha 
vissza nem tér. A vagyon, becsület, emberi 
kegy még visszaszerezhetők, megfoltozha- 
tók, de a haszontalanul eltöltött pillanatok, 
melyekkel annyi földi és lelki-szellemi jót 
elpazaroltunk — soha, soha 1 Úgy vagyunk 
az élet pillanataival, mint a halállal; meg 
halni csak egyszer lehet — élni is csak 
egyszer ebben, avagy abban a pillanatban, 
mindegy, az többé nem tér vissza.

Úgy vagyunk az idővel, mint a pénz
zel, a ki kicsivel nem gazdálkodik, nem jut 
nagyobbhoz, krajcárból lesz a forint, pilla
natokból az év, ezért ha eddigelé sokat 
elvesztegettél ebből úgy mint abból, ezentúl 
élj vele okosan és takarékosan. Váltsd be 
azért ember az időt I mert feltartóztatlanul 
robog el az idő s csak a dóré nem veszi 
észre, hogy mit vészit. Csak azok tudják 
igazán, mennyit ér az idő, akik azt elvesz
tették. Nincs földi kincs, mely felérne az 
idővel, drágább annak minden egyes röpke 
pillanata — araiiynál’ezüstnél.

Azért int óva halhatatlan Berzsenyink 
az idő becsére: *

Oh a szárnyas idő hirtelen clröpül, 
S minden müve tűnő szárnya körül lebeg! 
Minden csak jelenés ! Minden az ég alatt 
Mint a kis nefelejts, enyész.

És ismét oktat az idő kihasználására a 
következőkben:

Tamás barát.
— A „Feliő-Zemplén" eredeti tárcsája. 

Irta: Tóth Béla.
Nehéz sötét felhők borították az eget, 

akárcsak alkonyaikor, midőn a nap fáradalmait 
kipihenni, nyugodni térnek az erdő s mező 
vidám apró lakói, néma mély csend honolt a 
tájon. Nem énekelt már a természet ezüst 
hangú primadonnája a pajzán csalogány s a 
dalos mezei pacsirtája sem szállt fel a magasba, 
hogy ott elmondja édes-kesergő hangú szép 
panászdalát, mert hisz most úgy sem fürödhe- 
tett volna az azúrkék ég végtelen tengerében.

Pár perc és kitör a zivatar. A mezei mun
kások egy csapatba hányták szerszámaikat az
után ráborítottak egy két ócska szűrt és siettek 
a város felé, hogy ott töltsék biztos fedél alatt 
azt a pár percet á mig a felhőtenger keresztül 
úszik a vidék felett.

Tudták jól, hogy az ilyen hirtelen támadt 
nyár — délutáni zivatar nem tart soká, hát 
vártak türelmesen. A mint a város szélére 

| értek egy néhány emberből álló csendes kis 
csapat jött szemközt velük. Meglátszott mind
egyiknek az arcán, hogy szomorú — fájó kö
telességet teljesitenek. A kis városka közsze
retetében élő szt. Ferencrendi szerzetesek végső 
nyughelyére kisérték egyik fiatal rendtársukat. 
Néma főbólintással viszonozták a mellettük el
haladó áhitatos földmivelők köszöntéseit. Egé
szen elfoglalta szivüket a fájdalom s a jámbor 
istenfélclem és talán észre sem vették, hogy 
az ég is mind sűrűbben hullatja részvétkönveit 
a fiatal szerzetes egyszerű koporsójára.

Megeredt a zápor. De nem olyan vad
erővel, mint azt a föld munkásai gondolták.

Mikor a rendház ősz gvárd iónja fájda-

Mind<n Arádnak leszakadd virágát;
A jövendőnek sivatag homályit. 
Bízd az Istenség vezető kezére, 
S élj az idővelf

S méltán. Mert sek hibát lehet jóvá 
tenni, sok kárt lehet helyreütni, csak nem 
az elvesztett időt.

Az uj év uj életmódra int mindnyá
junkat. A mi megrovandót találunk ma
gunkban, hagyjuk a múltnak Ujjoljon meg 
bennünk az uj évvel minden : gondolat, szív 
és akarat.

Siessünk élni; siessünk élni, de emberi 
méltóságunknak megfelelő, ahhoz illő mó
don. Életünk célja : hasznos munka, célirá
nyos művelődés, anyagi és szellemi gyarapo
dás. Ennek megvalósítására ez uj évben 
minden munkánk, igyekezetünk, törekvé
sünk á'joca legyen a hit, horgonya a re
mény, iránytűje pedig a szeretet!

Ez legyen szignaturája jövő életünk 
napirendjének 1

Boldog uj évet! Üdv, béke és áldást 
Árpád honának.
Falkus. Demeter Jánoi.

Olvasóinkhoz!
Fordult az idő kereke. Ismét elmúlt 

egy év, hogy helyébe egy uj lépjen.
Mindnyájunknak folytatni kell a be 

nem fejezett munkát.
Mert van-e ember, a ki azt mondhatná, 

befejeztem működésemet és munka nélkül 
léphetek át az uj évbe ? !

Alig hisszük ! A munka hasznos, lélek
emelő, ez nemesíti meg az emberi társadal
mat s immár elvitázhatlan, hogy a munkál
kodás nem annyira teher, mint életszükség.

Az elcsüggedt vándor lihegő kebellel 
folytatja útját., meg sem pihen, csak azért, 
hogy eléije utjának végcélját, hogy pihenése 
zavartalan legyen.

Pedig hány példa mutatja, hogy’ menyien 
küzdenek egyaránt egy és ugyanazon cél
ért és igen soknak végeredményben nem 
maradt más, mint az eltöltött munkálkodás
nak emléke.

Ha egyes embert ér ily csalódás, a leg
többje elcsügged ugyan — a mit rosszul 
tesz — de nem szabad csüggedni, nem sza- 

| lomtól, remegő hangon társai nevében utolsó 
istenhozzádot mondott a korán elhunyt fiatal 
testvérnek, még mindig esett az eső.

Vallásos megnyugvás ömlött végig egész 
beszédén. így beszélt, a hogy csak a hitében 
szilárd és Istenében bizó lelkipásztor beszélhet. 
Buzdította a szent életű barátokat, hogy imád
kozzanak korán elhunyt társuk lelkiüdveért, 
bajaikban pedig bátran és bizalommal hívják 
segítségül, mert a mindenható Isten csupán 
azért szóllitotta cl ily hamar közülük, mert 
tiszta áhitatos szive kedves volt előtte. Az Ur 
akarta........... legyen meg az ő szent akarata

Még egy rövidke imát mondott mindegyik, 
aztán csendben megindultak a kolostor felé.

Újra csendes lett a temető csupán a szél 
süvitése hallatszott, oly siránkozóan oly keser- 
gően, mintha a természet is azt az ifjú barátot 
siratta volna, a ki immár ott pihen mozdulat
lanul a frissen hányt hant alatt. Az öreg gvár- 
dián útközben az előbbi beszédén gondolkozott. 
Hogy is mondta csak? Hogy a szive, a tiszta 
és áhitatos szive miatt szólította magához az 
Ur, hogy a szive miatt kellett meghalnia.

Igen, a szive miatt halt meg. A szive ölte 
meg. Az a taktusra kalapáló kis szerszám, a 
mely korlátlan ura az egész emberi testnek s 
amelynek legkisebb makacssága is elég arra, 
hogy tehetetlen semmivé tegyen egy nálánál 
százszorta nagyobb egynemű testet: az a hatal
mas kis jószág mely természeti rendeltetésénél 
fogva székhelye a legnemesebb emberi érze
lemnek, annak az érzelemnek, a melynek a 
világ zajától visszavonult ember sem tud cllent- 
állani, ha egy szer belé lopódzott.

Tudta jól az öreg gvárdián, hogy a fiatal 
barát igen szerelmes volt. Intette számtalanszor 
hogy hagyjon fel ezzel a neki nem való érze
lemmel.



Melléklet a Felaő-Zemplén L számához.

bad veszíteni munkásságának erejéből azok
nak, akik „énje" csak másodrangu kérdés 
lehet, akik munkásságukat a közczélnak 
szentelik.

Fölösleges talán megemlítenünk, hogy 
ezekre áll ez leginkább, a kik a betűket 
szavakká, a szavakat érthető mondatokba 
rakosgatják össze azért, hogy a közönség, 
melynek szolgálatába szegődtek, bátorságot 
merítsen munkájukból az igazságos munkára.

Az a hely, a hol a munkásságát az 
újságíró kifejti, az újság és ha ez megfelelt 
a nagyközönség, a nyilvánosság követelmé
nyeinek, jogot formálhat magának a létezésre.

Akad-e csak valaki, aki azt mondhatná, 
hogy a saját, avagy egyesek célját szolgáltuk ?

Önérzettel mondhatjuk, miszerint nem 
tértünk le azon útról, hogy becsületes mun
kánkkal a közügynek szolgálatot tehessünk. 
Hogy a pártatlan igazságot minden egyes 
alkalommal iparkodtunk megközelíteni, azt 
tőlünk elvitatni nem lehet.

Nem kerestük soha, amint ezentúl sem 
fogjuk keresni bárkinek is kegyét és barát
ságát, haladni fogunk a kitűzött célunk felé 
s nem fogunk törődni azzal, tetszik-e mű
ködésünk egyeseknek.

A mi meggyőződésünk az, hogy min
denkor jót cselekedtünk, még akkor is, ha 
esetleg tévedtünk, de hiszen csak ember 
tévedhet s a tévedés gyarlóságunk folya- 
mánya.

A mi munkásságunk jutalmát abban 
találjuk, hogy a legjobbak velünk tartanak 
és erkölcsi súlyúkkal támogatják lapunkat. 
Ez biztat bennünket a további munkára!

Es ezen hálára kötelező támogatás fe
jében oda fogunk hatni, hogy lapunkat 
tovább fejlesszük, hogy városunk és vidé
kének érdekeit minél hathatósabban támo
gassuk.

Immár hetedik évfolyamába lép lapunk 
s ezen idő alatt kiállotta a tiizpróbát, létjo
gosultsága tehát indokolt és igazolt.

Fötörekvésünk az lesz, hogy a társadalmi 
békét, az együtt érzést fentartsuk s minden 
mozgalmat már csirájában elfojtsuk, a mely 
annak megbontására tör. Bízvást hisszük, 
hogy intelligens közönségünk minden egyes 
esetben csak támogatni fog bennünket.

Az meg is Ígérte, hogy felhagy, ele mind 
hiába. Küzdött önmagával, küzdött a termé
szettel és végre is a hatalmasabb: az örök 
törvény győzött. Hányszor igyekezett szabadulni 
szerelme ideáljától, de hasztalan volt minden. 
Nyugodt magányos perceiben, midőn a többi 
rendtagokkal, imára kulcsolt kézzel otl térdelt 
a csendes kiskápolna Madonna képe előtt, míg 
a többiek a boldogságon Istenanyának ajánlották 
fel telt szivük hó kivánatait, addig ő merengve 
bámult a jóságos tekintetű Madonna képre, de 
képzelete keresztül hatolt a zárda vastag kő
falán és maga előtt látta azt az angyali szépségű 
női arcot a kit igazán imádott.

Egyetlen vigasztalója a jó öreg gvárdián 
volt, a ki ifjú korában szintén szenvedett ha
sonló betegségben, de idővel kigyógyult belőle 
szerencsésen.

Eleinte Tamás barát is azt hitte, hogy ő 
is kigyógyul különösen akkor, mikor a szép 
kis Irénke rokonai látogatására hosszabb időre 
elhagyta a várost. A fiatal barát egészen vissza
nyerte régi nyugalmát és a gvárdián már biz
tosra vette, hogy nem szerelmes többé.

Pedig csalódott. Nem aludt ki a szenve
dély tüze csak lapangolt, hogy aztán előtörve 
egv csapásra elpusztítsa ezt a szenvedő, szerető 
szívet. Este még vidáman búcsúzott el Tamás 
barát a testvérektől, mikor nyugvóra tértek, s 
reggel már csak a lelke jelent meg a s ent 
misen. Kémülve jelentett!?. gvárdiánnak, hogy 
meghalt. Az öreg egyedül akart meggyőződni 
a halál körülményeiről, hát kiküldte a többi
eket es megvizsgálta az egyszerű szerzetesi 
szobát. Nem kellett sokat keresgélnie. Az ágy
szélén a datóc takaró alatt egy zöld foly adéktól 
nedves pohár és egy eljegyzési kártya feküdt 
a halott mellett, ez mindent megmagyarázott.

Az üveget eltette a gvárdián, azután meg- 
semmisitette és konstatálta, hogy Tamás barátot 
a szive ölte meg. Igazat mondott nem furdalta 
a lelkiismeret.

Eb eme törekvések mellett olvasóink 
sem fognak hidegen maradni.

Bizalommal kérjük ezek folytán a szi
ves támogatást úgy anyagilag mint szelle
mileg.

Dr. Kállai József,
a .Felső-Zemplén** felelős szerkesztője.

A „Felső-Zemplén" 1902. évi VII. év
folyamára előfizethetni az alólirott kiadó
hivatalban.

Előfizetési árak:
Egész évre . . • 8 korona.
Félévre .... 4 korona.
Negyedévre ... 2 korona.

Vidéki t. olvasóink kényelmére nyomatott 
pénzutalványokat csatolunk.

Jl „5első-Z«mptén“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.

fíoldog njévet kir ónunk la. 
púnk t. olvasóinak és munka
társainak.

Búcsú- ünnepély.
Sulyovszky István távozása alkalmá

ból a nagymihályi kaszinó egyesület e hó 28-án 
a Bnrnai szálló termeiben bucsu-estélyt rende
zett, melyen az ünnepelt barátai, tisztelői kö
zül igen sokan jelentek meg, sőt megjelent 
azon diszes hölgyközönség is.

A közönség Miklós Jancsi zenéje mellett 
fényes lakomához ült, a melynek folyamán 
P o 1 á n y i Géza kir. közjegyző üdvözölte Su- 
lyovszkvt s szép szavak kíséretében átnyújtotta 
neki a város közönsége által érdemei elisme
réséül a nagymihálvi elemi iskola szegénysorsu 
tanulói javára tett és nevéről szóló HMM) koro
nás örökalapitvány levelet. Majd Füzesséry 
Tamás szép és átgondolt beszéddel vett búcsút 
Sulyovszkytól barátai és tisztelői nevében és 
ezek részéről emlékkép egy gyönyörű arany- 
tollat adott át neki, amelybe következő szavak 
voltak bevésve: In hoc signo vincisti, Su
lyovszky Istvánnak barátai és tisztelői. Nagy- 
Mihálv, 1901. december hó 28-án.

Ezután Sulyovszky István könnyektől 
meghatottan mondott köszönetét a személyét 
ért megtiszteltetésért, kérte a közönséget, hogy 
tartsa meg őt továbbra is nagyrabecsült von
zalmában, Ígéretet tett, hogy bár pályát cserél, 
de szive és lelke a múlté lesz, annak a célnak 
kíván élni, a mely a humanismus, népnevelés 
és hitélet zászlaját lobogtatja és arra hívta fel 
a jelenlevőket, hogy esküdjenek hűséget ezen 
elveknek.

Percekig tartó éljenzés tört erre ki.
Beszéltek még ezen kívül Füzesséry Ta

más, ki Szirmav Józsefet, Füzesséry Bertalan, 
Dudinszkv Elek, Mihalovics Jenő és lluttka 
József, kik mindannyian Sulyovszky Istvánt 
éltették.

A lakoma tíz óráig tartott, ezután asztalt 
bontottak, mire tánc vette kezdetét, mely a 
késő éjjeli órákig tartott.

Jelen voltak. Asszonyok: Kartus Boldi- 
zsárné, Frőhlich Gyidáné, Füzessérv Tamásné. 
Horváth Sándorné, Dr. Kállai Józscfné, Matva- 
sovszky Mónié, Maclmyik Andorné, Karcul) 
l’álné, Polányi Gézáné és Widder Béláné.

Leányok: Bercsényi Tekla, Frőhlich Cori, 
Füzesséry Emma, Kartus Elza, Nemthy Má
riáimé, Karcul) Emma, Polányi Ettyke és Teriké.

— A xxolgabirák áthelyezéséhez. Mait 
számunkban már közöltük, hogy főispánunk a 
közszolgálat érdekében több szolgabirót áthelyezett. 
Erre nézve újabban azon értesitést vettük, hogy 
az áthelyezésok változást fognak szenvedni és hogy 
Horváth István s. a.-ujhelyi szolgabiróra az Athe 
lyezés ntár vissza is vonatott; több mint valószínű, 
hogy Somoisy Sándor szolgabiránk is itt fog ma
radni, aminek mindnyájan öizintón örvendünk.

— Iskolás gyermekek felOUMetése 
Sxtropkón. A sztropkói állami elemi iskola 
gondnoksága nem csupán az utasításban körülirt 
szabályokat iparkodik pontosan betartva ügykörét 
ellátni, hanem éber figyelme kiterjed még oda is, 
amire szabályzat egyáltalában nincs. így amikor 
a tél beköszöntött, látva azt a sok fogyatékosán 
öltözött gyermeksereget, akik dideregve igyekez
tek az iskolába, megesett a szivük e szomorú 
látványon és rögtön gyűjtést rendezett oly célból, 
hogy a szegény nép gyermekeit meleg ruhával 
elláthassa. Az összegyűlt pénzből december hó 
28 An az iskola gondnoksága ünnepélyes formában 
22 szegény gyerekot látott el téli rúhával. Leír
hatatlan az az öröm, ami e nem mindennapi al 
kálómmal a szegény gyerekek arcán honolt. Te
tézte az örömöt még az is, hogy Duka Tivadar 
gyógyszerész vadonat uj filléressel töltötte meg 
a kis apró gárda zsebeit. Meg kell ezúttal emlé- 
keznem ranáwrícs István és Engtl Ignác urakról, 
a kik bár nem tagjai a gondnokságnak, mindazon 
által a gyűjtés körül egymás ellen versenyezve, 
iparkodtak a szép eszmét megvalósítani. Ezért 
nekik, valamint a gondnokság mindazon tagjainak, 
akik a terv megvalósítása körűi tevékenykedtek, 
jegyzőkönyvi köszönetét szavazott a gondnokság 
a december 22 én tartott gyűlésében. (r. I.)

— Sylvester estély. Múlt, tied az emlé
kezet. Jövő, benned reményünk 1 Az ember, bár 
minő boldog is a múltja, mégis nagyobb remény- 
nyol néz a jövőnek eléje. Ismét eltelt egy esz
tendő s összejöttünk újból búcsút mondani az el
múlt évnek, de csak azért, hogy az uj évet első 
percében hagyományosan üdvözöljük Ez alkalom
ból a nagymihályi Kaszinó egyesület táncestélyt 
is rendezett, a mely várakozáson felül sikerült, 
szép és előkelő társaság gyűlt egybe, a hangulat 
e legkedélyesebb volt. Tíz órakor vette kezdetét 
a tánc, mely a hajnali órákig eltartott, ezúttal 
táncosokban sem volt hiány. — Pár perccel éjfél 
előtt eloltották a lámpákat s midőn az óra tizen
kettőt ütött, újból meggyujtották azokat. A jelen 
voltak boldog újévet kívántak egymásnak és téri 
tett asztalokhoz üllek. Egy órakor azután ismét 
kezdetét vette a tánc. A megjelent hölgyek közül 
ott láttuk : Attzonyok : Stépán Oáborné, Nemthy 
Ödönné, Frőhlich Oyuláné, Mattyasovszky Mérné, 
Garbinszky Sándorué, Polányi Gézáné, Pogány 
Gerőné, Bartus Boldizsárné, Tolvay lmréné. Kar
cul) Pálné, Görgey Gézáné, Widder Béláné, Bu- 
csinszky Lajosné és Maclmyik Andornét. Leányok: 
Stépán Ida, Stépán Róza, Dercsényi Tekla, Bartus 
Elza, Frőhlich Cory, Polányi Ettyke és Tériké, 
Pogány Aurora, Nemthy Máriáimé és Annuska, 
Görgey Adél, Mihalcsik Teréz, Bucsinszky Anna 
és Emma, Tolvay Jolán, Bolváry Ilona, Karcub 
Emma és Kézsmárky Anna.

— II irlapárrerés. A nagymihályi kaszinó 
egyesületnek járó napi hírlapok és szépirodalmi 
lapok január hó l én délután 6 órakor fognak 
árverés utján albérletbe adatni.

— Legrégibb klixtégi bíró. A vármegye 
451 községének ugyanannyi bírája között legna 
gyobb szolgálati ideje városunk derék birájának 
üzladrk Józsefnek van, aki immár 38 esztendeje, 
hogy a város ügyeit szolgálja.

— A sxtráxsi gyilkost elfogták. Ezelőtt 
két hónappal Pák Ilona n.-csebbi 18 éves leányt 
a sztrázsi erdőben halva találták. A vizsgálat ki 
derítette, hogy gyilkosság esete forog fenn, a 
tettes azonban nem volt kézrekorithetö. Mint moBt 
értesülünk a csendőrség a gyilkost Varannó vidé
kén egy cigány személyében letartóztatta.

— Gazdasági tudósító. A in. kir. föld 
mivelésügyi miniszter Oorxó Balint, sámogvi lakost 
Zemplén vármogye nagymihályi járására nóz.vo 
a gazdasági tudósítói tiszttel biztu meg.

— Gyilkos anya. Zavada községben de
cember hó 15 én egy fiatal ruthéu menyecske egy 
egészséges figyorm-ktiek adott életet, ezt azonban, 
mintán férje Amoríkában van, oka volt eltitkolni. 
Meg is fojtotta a szülés után nyomban a kis poron
tyot és a szónatartóban eldugta. A dolog azonban 
napfényre került, a csendőrség a bostiális anyát 
letartóztatta és a sztropkói kir. járásbíróság fog
házába elkísérte. A gyilkos anya ellen a vizsgá 
latot megindították.



— Paradoxnak tűnik fel ez a
cint^tna, a mikor mindenfelől panaszok hangzanak 
az üzlettelenségről és keresetnélkűliségröl. Pedig- 
mégis úgy van. Sohasem volt még Magyarorszigon 
igy karácsony tájén a pénzintézetekben annyi 
készpénz felhalmozva mint most. Amilyen nagy 
azonban a pénzbőség e helyeken, ép oly mrtékben 
üres a magánemberek, kereskedők és iparosok 
pénztára, hova sem a tartozások, sem a hitelössze
gek nem folynak be, mindenütt elutasitattván rossz 
időkre való hivatkozással. A vidéki pénzintézetek
ben oly nagy a pénzbőség, hogy régóta nem tud 
nak ily időkre visszaemlékezni, az üzletek min
denütt panganak és a kinek egy kis tőkéje van, 
azt a pénzintézetekbe helyezi el. A Nagy Mihályi 
Kereskedelmi és Hitelbanknál a betétek ez évben 
óriási mérvet öltöttek, 400-000 koronával több a 
betét mint az elmúlt évben volt.

— Tűz. Sxobráncon. Karácsony első nap
ján Winkler Ármin szobránci lakos háza kigyulladt. 
A nagy szélben csakhamar a szomszédos házak is 
tűzet kaptak s mire a vészjelre a templomban 
levő lakosság kisietelt, már a ház lángban 
állott A tűz tovaterjedését csak nagy erőfeszítéssel 
sikerült elfojtani a a kár úgy is nagy, mert 3 ház 
a melléképületekkel együtt teljesen elhamvadt.

Dtrtgi.yOn szinten tűz volt Karácsony napján, 
le is égett egy ház, gazdasági épületekkel együtt. 
Szerencse, hogy a tiiz a korai délutáni órákban 
ütött ki s igy annak hamar véget vetettek.

— Diák sztrájk. Olyan is van már, még 
pedig Homonnán, ahol a felsőkereskedelmi iskola 
három osztálya kimondta a sztáj kot s becsületszó 
mellett arra kötelezték magukat, hogy nem járnak 
addig az előadásokra, mig a francia és német nyelv 
tanárát át nem helyezik. Az esetről a főigazgató
nak jelentést tettek.

— Kat<ncy-k6r S.-A.-UJhelyben. Dr. 
Ftrmcy Elek, állami anyakönyvi felügyelő, föld
birtokos s legújabban kinevezett kamarás áll a 
mozgalem élén, mely Zemplénvármegye főhelyén 
legújabban megindult. Az eperjesi Széchényi kor 
mintájára alakulna S.-A. Ujhelyben egy Kazincy- 
kör. Egy olyan egyesület, mely a zempléni irodalmi 
erőket összegyűjtve, a szép művelésének, a művé
szeteknek egy olyan gócpontja lenne, mely melegét, 
áldását az egész megyére kiszórná. Kazincy nevé
hez fűződnék ez egyesület s az ő nevéhez nekünk 
legtöbb jogunk van. Itt élte le munkás életét, itt 
a szomszédban fekszenek hamvai.

— Ax Ondóvá áldozata. Gnap György 
sandali parasztgazda a múlt héten Sztropkóról az 
Ondován át haza akart menni, rossz helyre hajtott 
azonban s lovai a folyó közepén megbotlottak. E 
közben Gnap a vízbe zuhant, holttestét Nagy- 
Brezsuyice alatt fogták ki a vízből.

— Kossuth Lajos-űnnepély Sáros
patakon. Sárospatak város polgársága és a lő 
iskola ifjúsága Kossuth Lajos emlékezetét érc
szoborral óhajtja megörökíteni. E célra 1902. 
január bó 12 dik napján délután három órától a 
főiskola imatermében Eötvös Károly országos nevű 
iró és képviselő szabad előadása méllett, Dtbrtctni 
Jolán, Hidtgk'óvy Margit és Eimanócy Ella úri 
hölgyek; dr. Ltnyyel Endre zcmplénmegyei tisz
teletbeli főorvos, dr. Afeneer Sándor sárospataki 
jogtanár, a főiskolai ének- és zenekar és több 
szavaló közremüködésévol Kossuth Lajosünnepélyt, 
este pedig kilenc órától a városháza összes termei 
ben táncvigalmat rendez.

— Pályázat. A vármegye alispánja a 
megüresedett gyámpénztári könyvelői állásra, a 
mely 2200 korona fizetés és 400 korona lakbérrel 
van javadalmazva, pályázatot hirdet. A pályázati 
folyamodványok január hó 12 éig a vármegye fő
ispánjának nyújtandók be.

— A sátoralja-ujhelyl ixr. nóeyylet 
f. január hó 18án a városi színház termeiben 
jótékonycélu zártkörű láncestélyt rendez, amelyre 
a meghívók már szétküldettek. Személy jegy ára 
3 korona, családjegy ára 6 korona. A tánc kéz 
dete fél 9 órakor lesz.

— A vasúti bérlet- és uiibadlrgyrk. 
lityidül Sándor kereskedelemügyi miniszter, mél 
tányolván egyrészt azon nehézségeket, amelyeket 
az 1902. évre szóló vasúti jegyek kiállítása a 
magyar királyi államvasutak igazgatóságánál okoz, 
másrészt különös figyelemben részesítve azon nem 

ritkán fontos okokat, amelyek indokolttá teszik, 
hogy különösen az azzal ellátott köztisztviselők 
vasúti bérlet- és szabadjegyeiket fennakadás nélkül 
használhassák, értesítette a magyar királyi állam 
vasutak igazgatóságát, hogy az 1901.' évre kiállított 
államvasuti összes kedvezményes évi bérlet és évi 
szabadjegyek érvényét az .1902 évi január 16. 
napjáig kiterjesztette.

— Haláloxás is választás. Kornittin 
Jószef, az Ungmegyei Takarékpénztár megalapítója 
és ozóta igazgatója, in. hó 19 én Ungváron 70 éves 
korában meghalt. A Takarékpénztár az elhunyt 
igazgató helyére m. hó 23 án* Kardot Emilt, az 
intézet főkönyvelőjét és eddigi igazgató helyettest 
választotta meg igazgatóul.

— Vj mintagazdaság. A m. kir. fold 
mivelésügyi miniszter Zemplén vármegye Hardicsa 
községének határában Marutka János birtokának 
népies mintagazdaBággá alakitását engedélyezte, s 
annak közvetlen felügyeletével Czthlár Gyula har- 
dicsai uradalmi gazdatisztet bízta meg.

— Sertészárlat. íJngvár város rendőr
kapitánya múlt hó 23-iki kelettel közhírré teszi, 
hogy sertésvásárok a város területén fellépett sertés
vész miatt be lettek szüntetve. E betiltást llalptrt 
Bernit városi kiivezelváin és helypénzbérlö meg
fellebbezte, mert úgymond a város területén csak 
egy hullási eset fordult elő, ez pedig netn ok a 
sertésvásárok betiltására.

— Szépségverseny. Magyarország a női 
szépség hazája. Sehol annyi szép asszony mint 
hazánkban. Igazi rózsaszüret lesz tehát a Magyar 
Szalon szépség versenye, melyet külföldi lapok 
mintájára rendez, bemutatván a szépek lóg 
szebbjeit.

A Magyar Szalon szerkesztősége felhívja ez 
utón Magyarország összes szépségeit, hogy arc
képeket a Magyar Szalonnak beküldjék. Ezt az 
arcképet a Magyar Szalon közölni fogja és maga 
a közönség fogja szavazás utján ajlijat oda Ítélni.

A dij a nyertes szépséguek egy elsőrangú 
művész által megfestett képe.

A legszebbnek talált öt kép több külfodli 
lapban is meg fog jelenni.

Az arcképek 1902 március 1 ig küldendők 
a Magyar Szalon szerkesztőségébe (Budapest, Vili, 
Kerepesi ut 23.)

A pályázat részletes feltételeit a Magyar 
Szalon most megjelenő januári füzete közli.

A Magyar Szalon előfizetési ára félévre 10 
korona.

* A „Vállalkozók Lapja' és annak német 
kiadása a .Dcr Bauunternehmer und Lieferant“ 
cimü, Budapesten megjelenő szaklapok XXIII ik 
évfolyamára nyitunk 1902. évi január elsejével 
előfizetést, melyre azzal hívjuk föl a vállalkozók, 
mérnökök, építészek, építőmesterek, rajzolók, szál 
litók, gyárosok, építőiparosok, munkavezetők, szak 
Hiányosok és bérlők figyelmét, hogy e lapokban 
közölve lévén az országban felmerülő összes épít 
kezesekre, szállításokra, bérletekre és adás vételekre 
vonatkozó árlejtések és árverések ; a vasut-épitési, 
vizszabályozásí, valamint minden más téren elő 
forduló vállalati hírek ; a mérnöki és általában a 
technikai szakba vágó mindennemű tervpályázatok. 
— mindazok kik a vállalkozás terén óhajtanak 
működni, a lapokban hasznos útmutatót találnak, 
valamint azok is. kik a jelzott szakokban állást 
vagy foglalkozást keresnek. — Előfizetési ár akár 
a magyar, akár a német kiadásra: egy évre 8 
írt. tél évre 4 írt, negyed évre 2 frt. — Előfizetni 
lehet minden postahivatalnál, valamint a nevezett 
lapok kiadóhivatalában, Budapesten IV. kerület. 
Váci utca 81 szám alatt.

Összes vendégeimnek, jóbarátaimnak 
és ismerőseimnek ezúton kívánok

boldog újévet.
HANNA 1 ANDOK.
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kivan Dt. Jelűnek Ignácz budapesti fog
specialista jóbarátainak, ismerőseinek és pá

cienseinek.

íBúcsú.
Kedves atyámfia! !

íme körötökből elmenteni, mégis Veletek 
vagyok, mert száguldó vonatom robaja között 
is nemes szándékaitok és dicséretes tetteitek 
hosszú láncolatán elmerengve, — lelkem az 
imént lezajlott est szép összhangjának közeli 
emlékét idézi fel 1 Felétek száll tehát távozá
som pillanatában is, borongós lelkem első 
érzése, agyam első gondolata viszonzó üdvöz
letül! Legyetek boldogok! üdv Nektek Ti 
rajongók; kik a nemzeti eszmének s ezzel 
kapcsolatos culturtörekvéseknek osztatlanul 
mind megannyi kipróbált bajnokai vagytok. 
Szívesen küld nektek véletek érző lelkem üd
vözletét, kik önfeláldozón álltok őrt feledhet- 
len központunkban Nagy-Mihályban s oly régen 
és jól teljesítitek azt a Szent kötelességet, me
lyet nemes huzgalmatok mér Beátok.

Három évtizedes együttműködés határ
kövénél tegnap vettetek tőlem búcsút s ekkor 
az elösmerésnek annyi és oly lekötelező jelé
vel halmoztatok el engem, hogy ez után, adó
saitokká lettem talán örökre. De nagy öröm 
részesévé is tett a Ti lelkcsedéstek, mert ab
ban látom a jövő munkálkodás sikerének biz
tosítékát. Most azért midőn átélem és átérzem 
újból a ti lelkesedéstek világának fényénél 
azokat a kedves benyomásokat, melyeket szi
veitek melege hatott át tegnap, ama szén kép 
megelevenedése engem arra tanít, buzdít és 
kötelez, hogy a közügy jövője nevében is há
lámat fejezzem ki Nektek az igaz ügy szere- 
tetéért. Tartsatok össze; mert a »sok« képvi
seli a >nagy erőt*. Törekedjetek előre mindig 
és mindenben, mert : >ki nem halad, elmarad.. 
Én pedig Isten áldását kérem Beátok és mun
káitokra. Ég veletek 1

Kr.-Ilorka-Váralja, 29 XII. 901.

Siilyovszky István.

IRODALOM.
Korszakos irodalmi vállalat.
Régen várt és régóta óhajtott irodalmi vál

lalkozásról adunk hirt az olvasónak. A legszük
ségesebbről a mely egy nemzeti vágyat vált 
valóra.

Ezer éves küzdelmes múltjában három hatul 
más fegyvere volt a magyarnak. Acél mind a há 
rom : az eke, a kard, a toll. Az egyik adta az 
életet, a másik a dicsőséget, a harmadik a halha
tatlanságot. Az eke akárhányszor pihent s nyomor 
jött az országra; a kardot akárhányszor kicsavarták 
a kézből, vagy rozsdásodott a tokjában, s akkor 
hervadt a dicsőség babérága. A toll nem pihent 
soha. Az eke mellett sem. a harcok zajában sem. 
S ebből a folytonos munkából megépült a magyar 
szellem monumentuma. Ezer éves múltúnk lég 
dicsőbb emléke, a mit a nemzeti szellem teremtett 
a kulturális haladásnak.

Ezer éves irodalmunk minden nagy és örök
becsű költői müve együtt, ez lesz a „Magyar 
Remekírók- „a magyar irodalom főművei- címen 
meginduló vállalkozás ta talma A hogy a címe is 
mondja, benne lesz a könyvtárban minden iró, a 
ki magyar, és minden munkája, a mely remek. 
Teljes gyűjteménye a magyar klasszikus irodalom
nak, ötvenöt testes kötetben, közel tizennyolcezer 
lapon: ez lesz a „Magyar Remekírók41 könyvtára, 
a melynek tervrajzával a kiadótársaság : a Franklin 
irodalmi intézet most a magyar olvasó közönség 
elé lép.

A t« r ezeiből, a mely valóban a legnagyobb 
szabású a legszükségesebb és legkiválóbb irodalmi 
vállalkozásról szól, kiemeljük a következőket:

A könyvtár minden elhunyt nagy magyar 
iró minden nagy alkotását magában foglalja, s az 
egész munka valóban a magyar szellem kincsesháza 
lesz. A legnagyobbak : Petőfi, Arany, Tompa 
teljes — lehetőleg tökéletes és a leggondosabb — 
kiadásban jelennek meg: többi remekíróink meg 
válogatva, mindegyikből mindaz, a mi örökbecsű, 
a minek olvasása ma is művészi gyönyörűséggel 
és lelki haszonnal jár, mint a megalkotás idejében.

.Szerencsés gondolat volt, hogy a gyűjtő 
ménycs kiadás csak a valóban maradandót adja 
együtt az olvasónak. A századokon keresztül meg
szűrt Ízlés, a fejlett esztétika összeválogatta minden 
írótól mindazt, a mi valóban nagy, s mindezt 
együtt találja a magyar közönség a Magyar 
Remekírókban.

De többet is talál. Ugyancsak, a kik az



Ossseválogatás munkiiját végették, — eltő rangú 
Makómberek ét Írók, — tnüvc.zi méltatást és 
irodalmi becsű életrajzot is ittak a müvekhez, s 
Így a munka nemcsak a magvar irodalom reme
keinek teljes gyűjteménye le«z, de egyszersmind 
a magyar irodalom legjobban megszerkesztett tör 
ténete.

A gyűjtemény teljes lesz és hiánytalan : 
Balassitól Aranyig minden elhunyt magyar iró 
műveit összefoglalja. A kiadó minden magyar 
remekíró kiadás, jogát megszerezte, sőt a legtöbbje 
nek egyedüli kiadási jogát. így Arany János, 
Arany László, Vörösmarty Mihály, Tompa Mihály, 
Oaray János, Bajza József, Cucor Gergely, Ke 
mény Zsigmond, Szigligeti Ede, Vajda János, 
csakis ebben a gyűjteményben jelenhetnek meg, s 
más kiadónak munkáik kinyomtatására joga 
nincsen.

A Magyar Remekírók köteteit minden egyes 
iró pompás arcképe fogja disziteni. Egyébb képek 
nem lesznek a gyűjteményes könyvtárban. Ez is 
szerencsés elhatározásnak mondható. Egyfelől ki
adónak Írót illusztráltatnia szinte lohetetlen. Nem 
a megrendelés, hanem az ihlet szüli a művészi 
alkotásokat. Évtizedeken, néha századokon keresztül 
a képzőművészet maga-magától megteremti az iro 
dalom művészi megtestesítését. Egy elhatározás 
orré azonban nem elegendő, a gyűjteményes kiadás 
pedig nem alkalmas forma. Olvasásra szánt, apró, 
kézben tartható könyvekben elvész a művészi 
illusztráció akkor is, ba azt már megteremtette a 
művészi alkotás . . . Hátha még niucs is meg?. . .

Az eleven irodalom igy nyújtja az elhunytak 
halhatatlan müveit a magyar olvasónak. Az olvasó 
pedig — hisszük — két kézzel kap azok után a 
méltó és valóban nemzeti szellemi kincsek után, 
a miket olyan régen áhit.

Fstslős szerkesztő : Dr. Kállai József.
Kiadóhivatalt művezető: Lándat József.

Tisztelt vendégeimnek és barátaimnak 

boldog újévet 
kívánok. Weinberger ZsigiHond.

185/t. V. sz.

1901. Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az eperjesi 
kir. törvényszék 1901. évi 5825 Mzámu végzése következ
tében Dr. Deme Ferenc girálti ügyvéd által képviselt Wolf 
Hermán aztropkói lakos javára ismeretlen tartozkodásu Reich 
Leopold Jakab ellen 1500 kor. a jár. erejéig 1901. évi október 
hó 31-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 867 kor. 85 61). becsült következő ingóságok u. m. 
különféle bolti árucikkek, bolti berendezés, szoba bútorok, 
takarmány és az izraelita imaházhan 2 ülőhelyi jog nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a sztropkói kir. jbiróság 1901. évi 
V. 185/2. számú végzése folytán 1500 kor. tőkekövetelés 
ennek 1901 évi augusztus hó 1-ső napjától járó •’»«/, kamatai, 
*/»•/• ’áltó díj és eddig összesen 81 kor. 40 fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig 8atropkón végrehajtást 
szenvedett lakásán leendő eszközlésére 1902. évi Január 
hó 7-ik napjának d. a. 9 órája határidőül kitü- 
zetik. és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták a azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kelt S'-trophón, 1901. évi dec. hó 21-ik napján.

Gaal Jenő
kir. aljegyző.

l]Mellékjövedelem|2_
Intelligens urak foglalkozásukra való 

tekintet nélkül, minden állással össze
térő mellékjövedelemre tehetnek szert.

Nem kell hozzá sem szakismeret, 
sem nagy fáradság.

Barátaik, ismerőseik körében kell 
csak tevékenységet kifejteniük e min
den kétségen felül tiszteletreméltó mel
lékjövedelmi forrásnak minél nagyobb I 
mértékben való kiaknázás végett.

Telje* felvilágosítás azonnal adatik.
Akik erre vállalkozni hajlandók küldjék pon
tos címmel ellátott ajánlataikat, (melyek rög 
tön továbbittatn ak I Mellékjövedel em i cl. alaltaz I 

..ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ" hirdetési osztályához 
Zadapeet, VII., Eri.ébót-kOrut 04.

Naptárak az 1902-ik évre 
nagy választékban Landesman B. könyvkereskedésében kaphatók.



A PESTI
A PESTI

A PESTI
A PESTI

A PESTI
A PESTI

HÍRLAP
hírlap

hírlap
hírlap

hírlap
hírlap

1902-vel 24-ik ővfoljrumába tép. Tehát 
már uftfyedasásad ót* *«<»!gálja a mapvar 

olvMÓIcövÖnvég érdekeit.
kormánytól én pártoktól fUggotlon, *M- 

badelvd M demokrata ujaág.
a két utobó évtized .szabadelvű alkotá
sainak kiküldésében jelentékeny részt 

irhát a maga sikerei kősó.
mii.dig a legelőkelőbb szabadelvű publi
cistákat látta — j.ártkülömbség nélkül 

— munkatársai sorában.
a szépirodalom legelső munkásait számít
hatta mindig regény- és tárcaírói közé. 
Azok közé tartozik ma is Jókai Mór és 

Mikszáth Kálmán.
meg.d. pitott és fontait igen népszerűvé 
vált rovatokat, legnagyobb terjedelemben, 
egyik legkeresettebb n pi olvasmánya az 
Esti levél, melyben a legszellemesebb 
magyar iró, Tóth Béla, szol az. aktuális 

eseményekhez.
minden nevezetebb képviselőházi ülésről 
élénken megirt karcolatot is közöl „Át. 

Házból* cim alatt.
eredeti tárcán kivíil mindennap közöl 
külföldi Íróktól is egy-egy rajzot vagy 

elbeszélést.
előfizetői évenkint egyszer díszes kiállí
tású naptárt kapnak teljesen díjtalanul, 
előfizetői a Divat Sálon ciintt pompás <li- 
vatujságra előnyös árban fizethetnek elő. 
legnagyobb terjedelemben jelenik meg a 
napilapok közt; hétköznap 20--28, va

sárnap 32 48 oldalon.

3xzEind.en.<itt 

g-ázizzófény! 
Legolcsóbb es legfehérebb világítás I ! 1

A lap előfizetési ára egész évre 28 korona, félévre 14 korona, negyedévre 7 korona, egy 
hóra 2 korona 40 fillér. A Divat-Salon-nal együtt negyedévre 9 korona. Mutatványszámokat öt 
napig kőid a kiadóhivatal, Budapest V., Váczi-körut 78. sz.. hova az előfizetési pénzek küldendők.

,b?jü41 BÚTOROKAT 8
vásárolni szándékozó n. é. közönséget van szerencsém tisztelettel meghívni &
a »Városháza« szomszédságában levő Csopp-féle házban berendezett Ej

BÚTORRAL T A R A IM 'x4
&

szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú barokk, c-német Xj
és egyéb másnemű stilszerü bútorok a lenkényesebb Ízlésnek is teljesen meg- \x4
felelőleg csinos és izlésteljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók. E\

Raktáramban csakis jó és szolid minőségit és bárminő kívánalomnak t2(

X\
megfelelő izlésteljes áruk vannak, miért is kérem a n./^közönség bizalmát
es szives támogatását. — Bútor renoválások gyorsan eszközöltetnek. 

EICHENBAUM LIPOT NAGY-MIHÁLY.

ALAl’lTTA l'OTT 1892. Ej
E'£

Nagy-Mihályon —— 

ajánlja a legújabb találmányu 

gázizzófényü lámpáit 
szobák, termek, szállodák, templomok, 
irodák, üzletek és kirakatok, utczák, 

kertek, stb. világítására.
gyönyörű fehér, meglepően világos, 

csendes és olcsó féng.

Minden lámpa a világításhoz szükséges 
gázt magától fejleszt. 

Gázszükséglet óránként 2—j fillér.

Sladó ház és telek.
A Ka^itánv-utczábun levő l’odlesznv-félc 

jelenleg Báró Holtz György ne tulajdonát képe
ző lakház, a melyhez külön magtár, istállók és 
cseléd lakások is tartoznak, terjedelmes kerttel 
együtt eladó.

Eladó még egy nagyobb és szilárd épí
tésű magtár is, melyhez szintén kert tartozik.

Végül eladó egy nagyobb és kertnek hasz
nált terület, u mely építkezésre különösen al
kalmas.

Az összes ingatlanok egymás lőszomszéd- 
' súgóban fekszenek és csak az utcza által vá

lasztatnak el egymástól.
Bővebb értesítés Dr. Kállai József (igy- 

, vednél nyerhető.

I

Mindennemű u Ügyes szegedi

ácsmunkákat w. fodrásznő
a legjutányosabb árak mellett elvállal s a ajánlkozik a n. é.

n. é. közönség szives pártfogását kéri hölggközönség

Seszták Antal s szives figyelmébe.

Schwarcz Henriimé
ácsmester Jíagy-JKihályon. V. Nagy Mili.ili f< l>o utca

Béres gazda
szerény igényű, a Li tótul és magyarul be
szél. irni tud az Alsó-jRibuyiczei gaz

daságba kerestetik.

A.-Ribnyiczei gazdasag.
u. p. Szobra ncz.

RÓNAI ALAJOS
— g-épj és m-íi-lakatos —

NAGY-MIHÁLY, Fő-utca 221. szám. (Mastsenyik-féle ház.)

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tiszteletit Ijesen értesíteni, miszerint 
Nagy-Mihalyon. Föutcza, Mastsenyik féle ház i egv jól b* r» n<b zett

• gépjavító- és mülakatos-mühelyt •
nyitottam. Elvállalok gőzgépek, valamint különféle gazdasági gépek javítását, vaseszter
gályos munkákat, úgyszintén kutak és Szivattyúk kiállítását s javítását ; rácsok és SÍr- 
keriteseket, vulnmint minden e szakba vágó munkákat.

Eőtörekvésem kend, hogy szolid és pontos munkámmal «t n. c. közönség teljes 
megelégedését kiérdemeljem. Szives pártfogást kér kiváló tisztelettel

Jó házból való fiú tanonczul felvétetik.
I2Ö2ST-A.Z ALAJOS 

gép- es mii-lakatos.

Nyom. L«n<Je>m»B B. könyvnyomdájában.

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

A valódi pemetefü-czukorlra kék 
papír dobozokban kapható ■ minden 
dobozon a készítő RÉTHY Ex.LA 
aláírása látható. Eltérő készítmé
nyek mint hamisítványok vizzza- 
utasitandók.


