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A vármegye hamis prófétái.
Ne hagyjuk magunkat elámitani a tet

szetős, hazahas frázisok áltál, valahányszor 
a varmegyei rendszer gyökeres megváltoz
tatásáról esik szó, akár a közvélemény kö
rében, akár a törvényhozók termében. Frá
zisokkal, hangulatokkal soha okos célt még 
el nem értek, reálisát még kevésbbé. A 
frázis és mesterséges hangulat minálunk 
évszázados tapasztalás szerint mindig csak 
arra volt jó, hogy ferde irányba tereljenek 
olyan akciókat, melyek reális célok elérésére 
indíttattak meg. S bizony igy fog történni 
a közigazgatás rendezésével is, ha a köz
vélemény vagy a törvényhozás frázisok és 
mesterkélt hangulatok által fogja befolvá- 
soltatni magát.

Kipattant a koloszszális torontáli pa
nama. Egy nagy, gazdag vármegye egész 
tisztikarát, mindenkit bűnösnek talált egy 
erélyes vizsgálat abban, hogy a vármegye 
ügyei rémségesen elhanyagoltattak, a pénz
tárak s pénztári könyvek rendetlenek, hogy 
milliókat, az adózó népre igazságtalanul 
kivetett vármegyei pótadóból összeharácsolt 
milliókat elpocsékolták s hogy a közigaz
gatás minden ágában, a falusi jegyző iro
dájában ép úgy, mint a főispánéban oktalan 
és gyalázatos közigazgatás folyik. Miféle 
tanulságot meríthet a torontáli esetből az 
ország? Milyen konzekvenciákat kell le
vonnunk a tényből akkor, midőn bizonyo
san tudjuk, hogy az ország számos vár
megyéjében a torontálihoz hasonló közigaz

T A R C A
Az árvák.

— A „ Felsó-Zemplén" eredeti tárczája.
Már rég elhallgatott az orgona zúgása a 

kis falusi templomban. Az ájtatos emberek 
mind eltávozlak, csak Ilona maradt az oltár 
lépcsőjén, arcát kezeibe temetve; nem látva, 
nem hallva az emberek távozását.

A harangozó, a vén Miska bácsi, már egy
néhányszor be-be nézett a templomba s végre 
látván a még mindig mozdulatlanul térdepelő 
leányt, elhatározta, hogv Ilonát megszóllitja.

— Ilona kisasszony I
— Maga az, Miska bácsi I — rezzent fel 

a leány. — Mit akar?
— Hát . . . hát, talán jó volna, 

tetszene indulni. Nagyon hideg van!
Ilona csak most nézett maga 

ámulva látta, hogy a templomban 
lélek sincs ő és a harangozol! kívül.

— Ha parancsolja, haza kísérem a kis
asszonyt — szóllalt meg újra a jó öreg.

ha haza

körül s 
már egy

— Köszönöm Miska bácsi — válaszolta 
felállva és kis bundáját szorosan összehúzva 
magán. Már ő is érezte a hideget.

Kilépett a templom ajtaján a falunak 
egyetlen utcájára, hogy a hóval borított síkos 
utón hazamenjen. Mikor már kint volt a sza

pogtöméseket,

gatást csinálnak a megyei urak és az ország 
minden vármegyéjében folytonosan napi- 1 
renden van a torontáli panamának egyik 
másik részlete ? Itt csak egy helyes kon
zekvencia van: sürgetni kell a vármegye 
nagy reformját, mely a jövőben lehetetlenné 
tegye ezen speciálisan magyar panamákat.

Mégis akadnak ilvenk r hangok, saj
nos, elég gyakoriak és elég erőteljesek, 
melyek himnuszokban dicsőítik a mai vár
megyét, óva intenek a rendszer megváltoz
tatásától és vagy a kormányt, vagy valami 
mást tesznek felelőssé a bajokért. Óvakod
junk ezektől az álprófétáktól, mert ha rájuk 
hallgatunk, néhány esztendő múlva olyan 
ingoványba viheti ez a mostan dúló rend
szer a magyar közigazgatást, a mely elnye
léssel fenyeget. Politikai vagy még silányabb, 
anyagi, érdek vezeti ezeket a hátramozditási 
vezéralakokat, a kik azért rettegnek a nagy 
reformtól, mert az véget fog vetni a poli
tikai és közigazgatási élősdiek prosperálha- 
tásának.

Ezek a hátramozditók hamis ügyük 
védelmére felhoznak mindent, ami a ma
gyarra hazafiasság tekintetében hatni tud. 
Elénk varázsolják a vármegyék dicső múlt
ját, a szabadságharcokat, a megyegvüléscket, 
melyek a magyar szabadság ledönthetetlen 
bástyái valának hosszú időn keresztül. Arról 
azonban hallgatnak, hogy azóta gyökeresen 
megváltozott a helyzet, hogy az ország és 
annak szabadságának sorsa a vármegye gvü- 
lésterméböl már régóta kiment az utcára, a 

i

badban s arcába szálltak a hópihék, akkor jött 
csak egészen magához, csak most kezdett gon
dolkozni és visszaemlékezni arra a nagy csa
pásra, ami ma érte a szegény leányt.

Édes anyját ma vitték utolsó útjára. Oda 
a falu alatt levő bekerített helyre, a mit teme
tőnek neveznek. Ott fekszik az életében oly 
sokat szenvedett jó anya.

Ilona atyjára még homályosán sem tudott 
visszaemlékezni. Még egészen gyermek volt, 
mikor a jó Isten kiszóll itotta az élők sorából.

Özvegyen maradt édes anyjának ő lett 
egyetlen vigasza és kegyence. Egyedüli vágya 
lett volna szeretett gyermekét örömben és 
megelégedésben látnia.

Egyszerre azonban a szegény anya meg
betegedett. Ilona ápolta egész leikével, hiába I 
A jó édes anya lehunyta örökre szemeit, Ilo
nát egyedül hagyva a nagyvilágban - már 
most egészen árván.

Nincs fájóbb érzés, mintha egy tizennyolc 
éves leány egyedül áll — árván — minden 
rokon és támasz nélkül. S ezt Ilona nagyon 
is érezte.

Szegény leány' Haza iparkodik a síkos 
utón, abba az otthonba, amelyik csak holnap
után reggelig lesz az övé, mert azután már a 
szomszéd birtokos tulajdonába megy át. A sze- 
génv anya betegsége sokba került. Keáment az 
a kis vagyon is, a mi most az Ilonáé lenne. De
fosrak és fogaorok készítését, a legnagyobb pontossággal és lelkiismeretességgel a 
legrövidebb idő alatt eszközöl Dt. JELEINEK IGNACZ budapesti fogspecialista. 
L akik Nagy-Mihály, Barnai szálló 2. sz. Rendel d. e. 9— 12-ig, d. u. 2-7-ig.
Lapunk mai •zárna 4 oldalra terjed. 

nép közé és a parlamentbe, ahol olyan 
törvényhozók döntenek az ország dolgai 
felett, akik a nép százezreinek akaratából 
kerítitek oda. Arról nem beszélnek, hogy 
most más, egészen más szerepet kell, hogy 
betöltsön a vármegye és ez a szerep a 
helyes, igazságos közigazgatás, az árvák 
pénze felett való őrködés és a becsületes 
pénzkezelés. Nem dikciókat, nem hazamen
tést kíván most az ország a vármegyéktől, 
hanem tisztességes polgári munkát és meleg 
becsületes lokálpatriotizmust. Nem gentry 
gavallérokért, nem táblabiró típusokért ra
jong a vidék közönsége, hanem becsületes 
hivatalnokokat kiván, akiknél jó kezekbe 
látja letéve biztonságát és anyagi érdekeit. 
Dolgozni kell, nem szónokolni és repre
zentálni.

Óriási szégyene a magyar közigazga
tásnak a torontáli panama, nem azért, mert 
olyan nagyszabású, hanem azért, mert olyan 
jellemző! S mégis akadnak, akik a panama 
megdöbbentő hatását elakarják nyomni a 
közvéleményben és a torontáli panamából 
tőkét kovácsolnak az évtizedek óta készülő 
vármegyei reform ellen. Óvakodjunk ezektől 
a hazafias frázisokkal túltengő hamis prófé
táktól és sima jezsuitáktól !

A torontáli panama kell, hogy azzal 
a hatással legyen ugv az ország közönsé
gére, mint az intéző körökre, hogy kettő
zött erővel és sietséggel szabadítsák meg 
a vármegyét e rendszer közigazgatásától és 
pénzkezelésektől!

a jó leány nem zúgolódik e miatt. Nem zúgo
lódnék akkor sem, ha tízszer annyit vesztettek 
volna el ; csak a kedves anya maradt volna 
életben, csak még tovább is tartotta volna 
\édő szárnyait leánya fölött.

Néhány perc múlva — az öreg harango- 
zólól követve — házuk kapujához ért. Meg
húzta a csengőt, a minek éles hangja végig 
sivitott az egész házon. Nemsokára nehézkes 
léptek hallatszottak. Az öreg Sára — az egyet
len megmaradt 110 cseléd — jött ajtót nyitni 
úrnőjének.

Ilona most a harangoZóhoz fordult. Egyet
len szó nélkül kezét nyujtá a vén Miska bá
csinak, ki azt tiszteletteljesen vonta ajkaihoz, 
aztán elhint a ház belsejében, követve az öreg 
cselédtől.

* **
Két szomorú, szürke nap után, a sok sí

rástól kidagadt szemekkel nézett maga elé 
Ilona, várva a szomszéd birtokosra, hogy sze
mélyesen adjon át mindent, aztán máshol ke
ressen magának menhelyet.

Nemsokára u szomszéd szobából közeledő 
léptek zaja hallatszott. Szive ugv szorult, mint
ha két vasmarok szorította volna össze. Várta 
— tudta, hogy ki jöhet; tudta, hogy nemsokára 
búcsúznia kell c kedves laktól, hol még mint 
kis gyermeket, szerető anyja ringatta.

A szomszéd birtokos belépve a szobába



A lazonyi artézi kútról.
Lazony község fennállása óta küzdött a viz- 

liiánvnyzl. elszenvedve annak minden kínjait, mert 
az egész faluban alig van néhány kút és azokban is 
csupán nagyobb esőzések alkalmával szűrődik össze 
némi szennyes, tossz iiü esővíz, mely embernek 
teljesen ihatatlan, állatnak pedig felette egészség
telen ivóvízül szolgált.

A lakosság á községtől mintegy 21/, kilomé
ternyi távolságban levő kúthoz volt kénytelen járni, 
onuaii merítve a létfenntartáshoz feltétlen szüksé
ges ivóvizét. És ez a viz, melyhez oly óriási fá 
radsággal jutott, különösen a téli hónapok alatt, a 
szakértők véleménye szerint szintén káros hatású 
az egészségre, melynek legnagyobb bizonyítéka a 
községben igen gyakran előforduló különféle lázas 
betegségek. A község szegénysége kizárta teljesen 
annak lehetőségét, hogy ezen a rettentő állapoton 
valaha változtasson ; ezért segélyért szorongó hely
zetében Sulyovtzky István uradalmi igazgató úrhoz, 
mint a község földesurainak, az áldásdus jótékony
ságáról ismert Andrát.y Dénes grófi pár megha
talmazottjához fordult, ki e nemes goudolkozásu 
és szivü lények jobbkezeként teljes lélekkel segiti 
elő emberbaráti ténykedésüket.

Sulyovszky igazgató ur előterjesztésére nem 
soká késett a válasz, mely a nemes grófi pár azon 
nagylelkű elhatározását tudatta a községgel, mi
szerint kész a bajon segíteni, még pedig aképen, 
hogy saját költségén furat egy ártézi kutat a 
községben.

A kút fúrásához hozzá is fogtak január hó 
2 án. A fúrást a ni. kir. vizépitési igazgatóság 
mérnöki osztálya Pazar István mérnök vezetése 
alatt fírarhna Sámuel kutfurómester és Bien Fe
renc kutfurógyakornok végezte. A kútfúró eszkö
zöket a m. kir földmivi lésiigyi minisztérium díj
talanul bocsátotta a község rendelkezésére.

A Unt fúrásánál a főcél az volt: felszökő 
vizet kapni, de ha ez nem lehetséges, akkor jó, 
egészséges, szivattyúzni való vizet keresni. A túrás 
az úgynevezett vizöblitési rendszer szerint történt 
és pedig röviden összefoglalva a következő módon.

A fúrás megkezdése előtt felállították a fúró
tornyot, melyben az egy lóerejü gázmotort, a viz 
szivattyút és a fúrót a hozzátartozó fűrészárukkal 
helyezték el, továbbá az emelő gépet a csigával 
és különféle szerszámokat

A fúrótorony mintegy 15 méter magas fa
alkotmány 4 * melettel. legfelül az emeléshez szük
séges emelő, siga volt alkalmazva, lejebb az emelő 
gép. mely a fúrónak a furé,szárakkal való kihúzá
sára és lesül vesztésére szolgált.

élénken nézett körül Tekintete Ilona bájos 
alakján akadt meg, kinek szép kék szemei 
fájdalommal nyugodtak a fiatal emberen.

— Bocsásson meg kisasszony, hogy há
borgatom — mondá meleg, biztató hangon.

De még mielőtt folytathatta volna beszé
dét megszólalt Ilona :

— Tudom uram, hogy mi hozta ide. Ha
nem előbb engedje megköszönnöm azt a sok 
szívességet, mit szegény megboldogult anyám
ért tett. Ha ön sem segített volna bennünket, 
mint a többi emberek, kik, mig gazdagok vol
tunk folyton körünkben mozogtak, s mikor 
szegénységünkben jóindulatukhoz folyamodott 
anyám, szívtelenül elutasították — nem ös- 
merve ót többé, eltagadva még azt is, hogy 
valaha jó barátságban voltak. Ön volt az 
egyedüli ki segített rajtunk legnagyobb bajunk
ban. Ön volt az, ki részvéttel viseltetett irán
tunk. Köszönöm, köszönöm 1 Anyám betegsége 
felemészté kis vágyottunkat is, mely most tu
lajdonába megy át. Addig nem akartam távozni, 
mig ezeket el nem mondtam önnek 1 — S mi
előtt az észrevehette volna, hirtelen lehajolt s 
az ifjú kezét ajkaihoz vonta.

— De, — mondá zavartan a fiatal ember 
— ()n kisasszony ezt oly nagy dolognak veszi, 
én csak baráti kötelességet teljesítettem. Inkább 
meglep az ön beszéde! Miért akarja nekem 
vagyonát átadni" falán azt hiszi, hogy valamit 
elfogadnék .' Ha tudná Ilona, mily örömöm volt 
mindig, valahányszor egy kis szívességet te
hettem. Valóságos ünnepnapok voltak azok és 
tudja-e miért ? ne higyje, hogy nem volt ez 
minden önzés nélkül. Azért, inért olyankor

A fúró mapa szív alakú (acél'i és egy körül- 
belöl 2 hüvelyk átmérőjű vascsőhöz volt hozzá 
forrasztva, mely cső közvetlen a fúró mellett 2 
kiömlő nyílással bírt, ezen csőhöz lett a szintén 2 
hüvelykes csőből álló, 8—10 méter hosszú ugyne 
vezeti iurószár hozzácsavarva, mely a kút mély
ségéhez képest meghosszabbittatott.

A fúró emberi erővel lett forgatva. A gőz
motor a szivattyú hajtására szolgált, mely szivattyú 
ca. 6 légkörnyomássa! a vizet felülről a furószárba 
és annak fentemlitett két kiömlő nyílásán át a 
fúróhoz nyomta azon célból, hogy a fúró által 
meglazított talajrészeket onnan kimossa, úgy, hogy 
a fúrás alatt nem kellett a fúrót csak akkor ki
húzni, ha az esetleg a talaj keménysége folytán 
eltört avagy eltompult.

Közvetlen a fúró után egy 4 hüvelykes cső 
lett bocsátva, mely cső képezi a kút falát. Ezen 
cső részben a saját súlyánál fogva esett a fúró 
után, részben pedig csavarnyomással lett utánna 
nyomva. Ezen csövön jött vissza a fúró mellett 
kiömlő mosó viz és magával hozva a fúró által 
meglazított talajrészeket. ügy, hogy a kiömlő viz 
megfigyelésével mindig megállapítható volt, hogy 
a fúró milyen rétegen hatolt keresztül.

A lazonyi kút 210 méter 26 cm. mélységig 
lett fúrva ezen mélységen túl azonban a fúró nem 
hatolhatott, mert egy igen vastag kavics rétegben 
megakadt. Számítás szerint már ezen mélységben 
el kellett volna felszökő vízre találni, de sajnos 
az a kilátás nem valósult meg, azonban 48 méter
nyire igen jó. ogészséges vizű és bőforrásra akad
tak. mely a foldszinéhez 171/, méterig felszökik, 
innen azonban már csak szivattyú segítségével 
hozható fel.

A fúrást vezető mérnök a kút csövének ol
dalfalát azon rétegeknél a melyekben viz volt 
átfuratta és az egyes rétegekben talált vizet tanul 
mányozás tárgyává tette és megállapította, hogy a 
48 méter mélyen levő réteg bőségesen elég vizet 
fog a községnek adni.

Jelenleg a kút próbaszivattyuzás alatt van 
és leírhatatlan a község öröme, hogy már végre 
vizök van.

Igen érdekesek a külömböző rétegek, ame
lyek keresztül lettek fúrva, így például:

1. Barna föld 1 ni. 50 ómig.
2. 1 méter 50 cmtől 48 méter 57 cmig sárga 

és szürke agyag s márga, ez után egy 6 méter 
mély homok és kavics réteg vízzel keverve.

3. 71 méter 79 cmnél 50 cm. vastag kőréteg.
4. 76 méternél 8 méter vastag nagyszemü 

kavicsréteg vízzel keverve.
5. 107 méternél 2 m. vastag szürke homok, 

mindég láttam az On kedves, szenvedő arcát!
Ilona megdöbbenve állt e nem várt nyi

latkozatra. Egészen elhalványodott. Szeretett 
volna valamit mondani, de a szó elakadt tor
kán s csak könnyei peregtek végig szép arcán.

— Ne szóljon kérem addig, mig mindent 
el nem mondok! — folytató az ifjú. — Soha 
sem volt barátom, szüleim rég elhaltak, épp 
olyan árva vagyok, mint ön Ilona. Istenem, 
mily szép volna, ha ezek az árvák egyesülné
nek ! Az előbb azt mondám, hogy vagyonát 
nem fogadom el s most ezt visszavonom. Igen, 
vissza, mert vagyonát elveszem ... de legyen 
Ön is az enyém!

Feszülten leste a hatást, amit szavai elő
idéztek. Látta, mint lopódzik vissza a vér ismét 
Ilona arcába. Látta a kedves, biztató mosolyt 
a szép arcon. E mosoly mennyekbe ragadta a 
fiatal embert, hozzárohant, hogy keblére ölelje 
a szeretett lényt. Ilona nem védekezett. Hisz ő 
is érezte azt a magasztos érzést. Érezte, meny
nyire szereti az ifjút.

— Mondd Ilonám, hogy szeretsz! Mondd, 
hogy enyém leszesz — esengett a fiatal férfi.

— Igen, szeretlek! — s az ifjú széles mel
lére hajtá szép szőke fejét.

A nap is mosolygó arcát kidugva a szürke 
felhők közül, elégedetten néz be az ablakon, 
bearanyozva, a boldog ara arcát.

— Istenem de jó vagy ! mily sokat nyer
tein oly kevés remény után — sóhajtó Ilona.

Igen, az Isten gondol az árvákra.
Kezeik összekulcsolódtak s együttes imá

ban köszönték meg Istennek boldogságukat.
Irént.

6 . 209 méternél szürke homok bő vizű. stb.
Az elért 210 méter mélységig összesen kü- 

lömbözö réteg lett átfúrva.
Végül, hála a nagylelkű adakozóknak, a 

község megvan szabadítva a vizszükség nyomasztó 
gondjaitól, lakossága imába foglalja azoknak nevét, 
kik már eddig is annyi jótéteményben részesítet
ték őket és büszkén mutogatja az idegennek a 
nemes grólné nevére keresztelt .Franciska* kutat.

F. F.

VEGYES HÍREK.
— Személyi hir. Sulyovszky István, And

rássy Dénes gróf uradalmi igazgatója o hét folya
mán két napot városunkban töltött. Hivatalos teen 
döi szólították közénk, ugyanis az uradalom tulaj
donát képező nagy-csebbi erdő f. hó 24 én lett 
eladva.

— Képviselőtestületi gyűlés. N. Mihály 
nagyközség képviselőtestülete 1902. évi március 
hó 6 án délután 3 órakor tartja rendes tavaszi 
közgyűlését melynek legfőbb tárgya az 1901. évi 
községi zárszámadás felülvizsgálata lesz.

— Néhai gróf Sztáray Antal — mint 
tudjuk, — végrendeletében meghagyta örökösének, 
hogy városunkban apácák vezetése mellett egy 
ovodát és menházat létesítsen s annak fentartására 
örök időkig 7200 koronát rendelt uradalma terhére 
kifizettetni a kötelezett famennyiség kiszolgáltatá
sán kívül. Most, hogy gróf Sztáray Antal és néhai 
felesége összes vagyonát gróf Sztáray Sándornak ha 
gyatékilag is átadta a bíróság, a gróf a kettős 
alapítvány biróilag kirendelt ügygondnokával : 
Sulyovszky Istvánnal — mint örömmel értesülünk 
— lényegében megállapodott e kettős intézet he 
lyére és a felállítás módozataira nézve. E szerint 
gróf Sztáray Sándor, néhai nagybátyja intencióját 
teljesítve, a Béres-utcában a dr. Kerekes Pál fő
orvos lakásának tőszomszédságában 1904. október 
l éig felépiti és rendeltetésének átadja az ovodát, 
apácaklastromot és menházat.

< írömmel regisztráljuk e hirt és üdvözöljük 
érte úgy a nemes grófot, mint Sulyovszky Istvánt, 
közügyeink lelkes mozgatóját s csak annyit jegy 
zünk meg, hogy a hely tekintetében szerencsésebb 
választás lett volna, ha e humánus intézmény pél 
dául a szintén grófi területet képező s az ungvári útra 
néző gyümölcsös helyén épülne fel, mert igy vá
rosunk felső részéből az apró óvódás gyermekek 
ezután a jelenleginél még távolabb eső Béres utcai 
óvodába lesznek kénytelenek járni, holott e város 
rész apró gyermekekben elég bőséges. — Külön 
ben e tekintetben a megoldást nem tartjuk végle 
gesnek és reméljük, hogy a gróf e városrész nagy 
érdekeit méltányolva, e városrészben fog találni és 
felajánlani arra alkalmas helyet.

— Felíiggesztett főszolgabíró. A bel
ügyi miniszter fíárcy Benedek sztropkói főszolga 
biró ellen a hivatali vezetés nagymérvű elhanya 
golása miatt a fegyelmi eljárást megelőző vizsgála
tot elrendelte és egyben őt állásától felfüggesztette.

— A nagy-csebbi erdőterület kihasz
nálási jogát Eizler ,1. és Testvérek bécsi cég 168.000 
koronáért vette meg. A cég a kontinens egyik 
legnagyobb exporteurje s már e nyár folyamán 
hozzá fog a munkálatokhoz.

— Nagy-Mihály város könyvtára. A 
belügyminiszter városunknak egy több kötetből 
álló könyvtárt ajándékozott, a melynek célja lesz 
a népet hasznos olvasmányokra serkenteni. Legkö 
zelebb közé tesszük a kötetek és müvek jegyzékét.

— A „Zemplén* laptársunk szerkesztője, 
Dongó Gy. Géza, azon alkalomból, hogy a wZem
plén “ politikai lappá alakult át és ő a szerkesz 
téstől megválik, vezércikkben búcsúzik el olvasói 
munkatársai és laptársaitól. Nem mulaszthatjuk cl 
konstatálni azt, hogy Dongó Gy. Géza szerkesz
tése alatt a „Zemplén* a vidéki hírlapok terén 
előkelő helyet foglalt el és simulékony iránya, 
személyeket soha nem bántó elve által az egész 
vármegyében közkedveltségnek örvendett.

— Az Ungvármegyei gazdasági egye
sület folyó hó 20-án tartott ujraszervezkedő köz
gyűlésen elnökévé gróf Sztáray Sándort, alolnö- 
kévé Patay Andrást, titkárává Nitsmann Jenőt, 
pénztárnokává pedig Seidler Lipótot egyhangúlag 
megválasztotta.



A Málca és vidéki önsegélyző egy- 
let február hó 23-án tartotta meg évi közgyűlését 
Stépdn Gábor az egylet elnöke betegsége “folytán 
akadályozva lévén a megjelenésben, a közgyűlés 
Szabó István aligazgató elnöklete alatt folyt le. A 
nagy számban megjelent tagok megelégedéssel 
hallgatták meg az igazgatóság és felügyelő bizott
ságnak vz elmúlt évről szóló jelentését és azt tu
domásul véve, az igazgatóságnak és felügyelő 
bizottságnak egyhangúlag bizalmat és eredménydus 
működéséért köszönetét szavaztak. Az önsegélyző 
egylet alaptőkéje folyton szaporodik és rövid idő 
alatt azon helyzetben lesz, hogy a kisgazdák hitel
igényét teljesen ki togja elégíthetni.

— A sátoraljaújhelyi képviselőválasz
tás ellen beadott petíció tárgyában a kir. Kúriáról 
szombaton érkezett le a vizsgálatot elrendelő vég
zés a kassai kir. Ítélőtáblához. A Tábla a Sátor
aljaújhelyben foganatosítandó vizsgálat vezetésével 
Juhász Andor táblabirót bízta meg.

— Az önsegélyző egylet közgyűlése 
e hó 23-án folyt le Dr. Glück Samu intéző igazgató 
elnöklete alatt, melyen az önsegélyző egylet tagjai 
közül igen sokan vettek részt. A közgyűlés többek 
felszólalása után az igazgatóság és felügyelő bizott
ság jelentését tudomásul vette, azzal azonban, hogy 
az igazgatóság jelentésétől eltérően az évi osztalék 
kifizetését elrendelte. Miként már egyik előző 
számunkban is kiemeltük, az önsegélyző egylet a 
legjobb sikerrel és eredménynyel működik, a mit 
leginkább ez bizonyít, hogy az újonnan belépő 
tagok száma egyre szaporodik.

— A fiizesséri körjegyzőségnek Mo
csárba leendő áthelyezése immár befejezett tény. 
Az alispánnak erre vonatkozó rendelete már a fő 
szolgabirói hivatalhoz meg is érkezett, amelyben 
a főszolgabíró felhivatott, miszerint a fiizesséri 
anyakönyvi kerület székhelyének áthelyezése iránt 
is tegyen javaslatot.

— Adomány. Schreiber Jónás helybeli ke 
reskedő a nagyinihályi önsegélyző egylet igazgató 
sági tagja a közgyűlés által részére megszavazott 
100 korona tiszteletdijat szerkesztőségünknek azzal 
küldte be, hogy azt jótékony célokra fordítjuk. 
Az összegből az adakozó óhajához képest 50 koro 
nát az állami elemi iskolának, 20 koronát a hely
beli közkórháznak, 10 koronát az izraelita nőegy
letnek, 20 koronát pedig az izraelita hitközség 
kebelében működő két jótékonysági egyletnek 
fogunk juttatni.

— Eljegyzés. Schwarc Lipót fiizesséri lakos 
eljegyezte Katz Margit kisasszonyt, Katz József 
bélyi kereskedő leányát.

— Eladó ház. A nagyinihályi takarék 
pénztár ipar és kereskedelmi bank tulajdonát 
képező BujcZos-féle selyem utcai ház 1902. március 
hó 6 án délután 3 órakor a takarékpénztár helyi 
ségében magán árverésen el fog adatni.

— Eogászatl műterem. Dt. Jetiinek Ignác 
előnyösen ismert fővárosi fogspecialista 3 heti 
tartózkodásra városunkba érkezett s a Barnai szálló
ban rendezte be műtermét.

— Vivőakadémia és táncmulatság. 
Horváth Lajos műegyetemi vivóinester a „Zemplén 
vármegyei Vivőegylet“ kitűnő vivómestere jeles 

amateur-vivók, vivótanárok, fővárosi vivómesterek 
közreműködésével az olasz kardvívás, mint sport 
s mint művészet bemutatására Sátoraljaújhelyben 
a városi színházban március hó 2 ikán a következő 
vasárnapon esti fél 8 órától 10 óráig tartó vivő- 
akadémiát rendez, melyet táncmulatság kövei. 
Jegyek előre válthatók a Zemplén vármegyei Vivő 
egylet helyiségében (Hungária szállóban 5—8 óráig) 
és aznap este a színházi pénztárnál. Érdekes piacé- 
je lesz az estnek, hogy a vivóákadémiát megelő
zőleg a főgyimnázium tizenkét növendéke iskola 
kardvívással vívó mérkőzéseket fog bemutatni.

IRODALOM.
— Taine Hippolit. Tenysonról Írva képét 

adja az angol társadalomnak. Leírja, hogy Angliá
ban utazva, mint tűnnek fel a szép piros kőházak, 
a loncfelfutotta majorok, s ezekben mily egyszerű 
csöndes, becsületes és nyugodt életet cinek lakóik. 
A családfő ura családjának és atyja cselédeinek is. 
A ház. fölött megjelenik az Úristen alakja, imával 
ülnek az urak és cselédek közös ebedhez, imával 
búcsúznak a Naptól alkonyaikor. A szellemes 
francia nem is állja meg, hogy erre egy gúnyos 

I°e&Í.egyzes8t ne tegyen egy angollal beszélgetve : 
Az Önök országában mindig az Úristen az első 
személy. Nem tudnak miatta dolgozni. O az első 
az alkotmányban, ott van mindig minden házban.

Ellenben Franciaországban csak menjünk 
végig az utcán Páriában, nézzünk a divatáru keres 
kedésekbe, hogy unja magát a kis grisette, a szeme 
hogy beszélget a tükörrel és a székkel. Este a 
Caffee de la Pays előtt hullámzik a nép, bent 
kopaszodó férfiak, susogó selyemruhás, festett hajú 
nők, a fagylalt izével elvegyül a szivarfüst és az 
utcapor szaga. Bizonyos, hogy az a társadalom, a 
mely Tennysonl hallgatta, többet ér a franciánál, 
de nekünk mégis kedvesebb Musset, mint Ten 
nyion.

Erről a két nemzetről, ezeknek a szemben
állásáról, a két ellentétes társadalom első nagy 
találkozásáról szol a Nagy Képes Világtörténet 
megjelent 151. füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője dr. 
Marcalli Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a Vili, 
kötet iroja is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet 
ára díszes féibőrkötésben 16 korona ; Füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten 
egy tüzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, VIII. 
Üllői-ut 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján, havi részletfizetésre is.

— Magyar Kernek Írók. A Magyar Re
mekírók kiadásának első öt kötetes sorozata ma 
indult el hóditó kőrútjára, hogy rövid időn 
diadalmasan bejárja az egész országot. Ha van 
könyv, a mely mégérdemli, hogy egyaránt otthon 
legyen palotában és kunyhóban, szegénynél és 
gazdagnál, bizonyára ez a gyűjteményes könyvtár 
az, a mely a nemzeti irodalom színét javát, a 
költészet, a gondolkodás, a szónoklat nagy és 
maradandó emlékeit gyűjti örök időkre egybe.

Az első öt kötetben a következő müveket 
találjuk együtt:

1. Arany János munkáinak első kötetét. Sajtó 
alá rendezte Riedl Frigyes.

2. Tompa Mihály müveinek első kötetét. 
Sajtó alá rendezte Lévay József.

3. Vörösmarty Mihály munkáinak első köte
tét. Sajtó alá rendezte Gyulai Pál.

4. Garay János munkáit. Válogatva sajtó alá 
rendezte Ferenci Zoltán.

5. Csiky Gergely színmüveit. Válogatva sajtó 
alá rendezte Vadnay Károly.

Ez első sorozat már elárulja és jelzi a teljes 
mii irányzatát és célját. Olyan gyűjtemény lesz, a 
teljes munka, a melyből semmi te hiányozzék, a 
mit a magyar irodalom hivatott művelői a műit 
bán valóban nagyot és örökbecsűt alkottak, — de 
a melyet semmi se éktelenitsen el, a mi nem való 
bán remek, s késő utódoknak is nemesítő, fölemelő 
olvasmány.

A kiadó vállalat ez a törekvése abból is lát 
ható, hogy a sajtó alá rendezés nagy munkájává! 
olyan kiváló esztétikusokat bízott meg, mint 
Gyulai Pál. Riedl Frigyes, Lévay József. Ferenci 
Zoltán, Vadnay Károly.

Külső köntöse a hatalmas munkának teljesen 
méltó belső nagy becséhez. A mit az utolsó idők 
nagy átalakulásai a müizlés téren érdemeset terein 
tettek, mind segítségül vette a Franklin Társulat, 
a nélkül, hogy azokba a túl csapongásokba esett 
volna, a melyet a divatos seeessió névvel szoktak 
takargatni. Minden, a mi v kiadáson szembeötlik. 
történelmi alappal bir, s egyúttal a legjobb, a mit 
a fejlett müizlés teremtett. így a könyvek papirosa 
teljesen olyan fénytelen, bordázott papír, a minőt 
régiek még laponként meritgettéK puttonból, s 
nincs meg a most divatos papír két rossz tulajdon 
sága, a túlságos fényesség s a bádogszerü ke
ménység.

A könyvek betűi most először vannak hasz* 
nálatban Magyarországon. Valóságos jótétemény ez 
a betű az olvasó szemének, s pedagógiai ideálja 
az oculistának. Rajzában hiányzik a hajszál vonal, 
nincs rajta egy fölösleges vonás sem. de azért 
teljesen bírja a mediavel lé tük minden szépségét, 
kellemét és karakterét. A párisi világkiállításon 
ezek a betűk a legnagyobb kitüntetést kapták.

A könyvek kötése rendkívül Ízléses és tetsze
tős. A finom vászonboriték pompás utánzata a 
diszmüárosok kedvelt anyagának, a capföidi kecske
bőrnek. A táblát stilizált, reliefben tartott és diskré- 
ten színezett virágbokréta ékíti, s a szerző neve 
aranynyomásu facsimilén van rajta.

A munka formája, mint azt a belső élévül- 
betctlen értékű tartalom megköveteli, összhang- 
zatosságával és nyugodt egyszerűségével hat a 
nézőre, kerülvén minden vakító) és rikító hatást.

CSARNOK.
Gyógyulás.

Kicsi igénytelen faluban történt a mit el
mondandó vagyok. Igénytelen kis viskókból 
állott az egész helység, csak a leányok a kik 

ezekben a viskókban laktak, azok voltak szépek, 
csudálatosán szépek. Egyik szebb, virulóbb a 
másiknál, de mégis valamennyi között a leg
szebb volt Török Mártha.

Alig volt még 18 éves. Karcsú termetű, 
szőke, selyemhaja Szeme egy-egy darabja volt 
a kék firmamentumnak.

A szőlőit még gyerek korában vesztette 
el és gyermekeszével nem tudta átérezni azt 
az égető fájdalmat, a melyet az édes szőlők 
halála okoz. Nem voltak fájó emlékei, csak 
mosolyogni tudott.

Az öreg nagyapó vette pártfogásába az 
árvát. () nevelte fel ő őrizte figyelemmel.

Szerette is őt Mártha igazán, de azért 
szerette a falu legszebb legényét Kovács Sán
dort is.

Már gyermekkorukban megszerették egy
mást, abban az ártatlan korban, a mikor először 
kezdett Sándor a Mártha aranyszőke hajában 
gyönyörködni.

A mit a két gyermek először egymás iránt 
érzett, csak barátság volt: az ifjú szív leg
tisztább szeretete. De mikor az évekkel együtt 
a szív érzelme is kinyílt, akkor ez az érzelem 
nem volt már barátság; több volt: szerelem.

Az a vadszőlővel befuttatott lugas ott a 
házikó előtt, az volt a találkozó hely minden 
alkonyatkor, a melv szelíden takarta el ők- 
a kiváncsi szemek elől. Itt ülnek együtt minden 
este. A legény halkan susog oda annyi szépet, 
annyi édeset, a mire olykor olykor elpirul a 
Mártha szép arca. Azt aztán persze meg kell 
ismét fehéríteni! Sándor erre is kész. Oda
tapasztja lázas, szerelemtől ittas ajkát Mártha 
orcájára, de minél jobban csókolja annál piro
sabb lesz. Ezen aztán jó nevettek mind kelten : 
tetszett nekik ez a gyerekség, hisz még oly 
fiatalok, oly boldogok voltak. . . .

Cifra Julis fiatal özvegy volt. Haja sötét, 
mint az éj, ajka piros mint a cseresznye. Bom
lottak is utána a legények: akárhány odaadta 
volna mindenét egy csókjáért.

De mikor neki Kovács Sándor kellett. 
Annak a kedvéért állt ki minden este a leg
szebb viganójában az utcaajtóba.

— Hej, Kovács Sándor édes lelkem, nem 
állana meg egv szóra?

— Akár kettőre is.
— Azt mondják, mióta Török Marillával 

jegyben jár, nem is akar más szeméi)-' nézni.
- Mondják ? Hát akkor igazuk van.

t gysem gyógyul meg attól a nézéstől 
senki.

— Es ha én gyógyulnék meg ?
A Sándor összerezzent erre a hangra 

Fölemelte a szemét Julis kigyuladt arcára, egy 
darabig ott felejtette a tekintetét a piros ajkon, 
aztán hirtelen, mintha valamit gondolt volna, 
sarkon fordult s szó nélkül ott hagyta a csalfa 
asszonyt. Egyenesen a Törökék háza felé tartott.

Észrevette Mártha is, hogy Sándor ma 
nem mond neki annyi szépet mint máskor: 
úgy el el gondolkozik valamin. A mit mond 
nem olyan szívből jövő mint máskor.

Sándor sem tudta, hogyan, de folytonosan 
Julis volt az eszében. Ott csengett a fülében az 
átkozott kérdés. Es ha én meggyógyulnék ?

Egyszer aztán nem állhatta meg tovább : 
benyitott Jiilishoz. Ha másként nem láthatja 
meg felkeresi. . .

Mártha arca egyre halványabb lett a bútól, 
szeme vörösebb a sírástól.

— Hol maradt a Sándor, Nagyapó?
Nem tudom én szentem. Bizonyosan 

sok a dolga.
— Sok a dolga? — mondja rá Mártha 

elgondolkozva. Bizony sok dolgot adhat Cifra 
Julis a szivének. . .

Búcsú volt a faluban. Ezen napon kellett 
volna Sándornak Márthát az oltár elé vezetnie. 
A helyett Sándor most Cifra Julissal rakta a 
ropogóst a korcsmában.

Tüzes szeme rátapadt a menyecske hó
fehér vállára. Karjai reszketve szorították a 
karcsú derekát. Eszre sem vette, hogy Mártha 
a szobába lépett. De bezzeg meglátta Cifra 
Julis! Haj, hogy a szivébe nvilalott valami, a 
mint arra a leányra nézett: halvány volt nagyon, 
de ilyen szépnek nem látta őt soha.

Alig, hogy Mártha belépett, egy nyalka 
legény a táucolók közé kapta. Nem is ellen
kezett a leánv ; úgy is csak azért jött ide, hogy 
még egysser kitáncolja magát, hogy mégegyszer 
lássa Sándort. Meg akarta neki mutatni, hogy 
ő is mulat, ha mindjárt a szive szakad is meg.

Sándor még akkor sem vette észre Már
thát a mikor ez ott táncolt mellette. O csak 
Julis szemeit nézte. Ezek a szemek voltak 
üdvössége kárhozata, mindene. Pedig milyen jó 
lett volna, ha akkor észreveszi!

Török Mártha csak táncolt, járta egyre 
szilajabban, tüzesebben, inig egyszerre esak 
hangos sikoltással összerogyotL



Egy perc alatt megállották a táncosok, 
odafutottak Mártimhoz a leány mereven, 
hidegen feküdt a korcsma padlóján; érverese 
megszűnt . . . halva volt.

Sándor is hirtelen visszafordult, nagyot 
dobbant a szive, a mint megpillantotta a hal
vány leányt.

Mártim! Ez volt neki valaha az üdvössége, 
mindene. A.- a hangos sikoltás kiábrándította. 
Ellökte oldaláról azt a reszkető asszonyt, fel
kapta karjaiba a leány élettelen testét, aztán 
rohant vele, ki a szabadba, egyenesen a Tö
rökék háza felé.

A nagyapó el sem tudta képzelni, mi tör
tént mikor’olv későn zörgettek az ablakán. 
Reszketve segítette be az ajtón azt a támolvgó 
alakot, aki az ő legdrágábbját hozta a vállán. 
Most már értett mindent.

Segítsen raita! az Istenért segítsen nagy
apó ! hörgé Sándor.

Az öreg egyetlen szó nélkül oda helyezte 
Mártha testét a hófehér párnára, aztán két ne
héz könveseppet törült ki a szeméből. Nem is 
jött oda" több; ezek voltak utolsók.

— Meggyógyult már, Sándor, nem kell 
neki segítség.

Nagy Gyula

F«l«lőa szerkesztő : Dr. KAll&i JÓXSBf. 
Kiadóhivatali művezető : LAsd&l JÓSBBÍ.

Felhívás.
Nagy-Mihály nagyközség lakosai fel

hivatnak, hogy gyümölcsös kertjeikben a 
hernyók és más kártékony rovarok irtását 
f. évi március hó 15-ig annyival is inkább 
foganatosítsák, mert ezen határidő letelte 
után azok irtása a mulasztók költségére a 
község elöljárósága által fog eszközöltetni, 
sőt a mulasztók ellenében az 1894. évi XII.
t. c. 95. §-ának k) pontja értelmében a 
szigorú bírságolás is alkalmaztatni fog.

Nagy-Mihály 1902. február 25-én.
Joth jRrpád Szladek József

k. jegyzi. k.

266 az. tkvi. 1902.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Jakobovits Hennán s 
csatlakozott társai végrehaj tatónak Weisz Simon 
butkai lakos végrehajtást szenvedett elleni 650 
kor. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a nagymihályi kir. járásbíróság területén 
lévő a butkai 157 sz. tjkvben A I 1036 hr. sz. 
felvett (szántóföld keleti Zabumenki dűlőben) s B. 
3 sorsz. alatt Weisz Simon nevén álló birtoki ille
tőségre az árverést 2066 koronában becs- és kikiál
tási árban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan 
az 1902. évi április hó 17-ik napjának 
délelőtti 9 órakor Bulka község házinál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át vagyis 206 kor. 60 fill. kész
pénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. § ában jel 
zett árfolyammal számított és az 1881. évi novem 
bér bó 1 én 3333. szám alatt kelt igazságügymi
niszteri rendelet 8 ik § ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX t.-c. 170. §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihály, 1902. február 10 én.

Garbiimxky, kir. albiró.

Mindennemű

ácsmunkákat
a legjutányosabb árak mellett elvállal s a 

n. é. közönség szives pártfogását kéri

Seszták Rntal
ácsmester Jíagü-JVtihálgon.

Az Országos Pályázati Közlöny 
utján, mely az országban betöltendő összes ál
lásokat közli, állást nyernek : ipari és kereske
delmi, mező és erdőgazdasági és műszaki tiszt
viselők, községi jegyzők és jegyzőirnokok, nő
tisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gya
kornokok. Előfizetési ára negyedévre 4 korona. 
Mutatványszámokat 30 fillér beküldése ellené
ben küld a kiadóhivatal Budapest, Rökk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nvilt 
térben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.

Eladó ház.
A nagymihályi takarékpénztár ipar- és 

kereskedelmi bank tulajdonát képező Bujdos 
féle selyem-utczai ház 1902. márczius hó 
6-án d. U. 3 órakor a takarékpénztár he
lyiségében magán árverésen el fog adatni.

Hirdetések

LANDESMAN B. könyvnyomdája és papir-üzlete 
ajánlja a legújabb gépekkel újonnan berendezett

KÖNYVKÖTÉSZETÉT
mindennemű könyvkötészeti munkák gyors és jutányos áron való elkészítésére.

rJnTlt^’T T 1 Kepek, tükrök, függönyök, agygarniturak, vá- 
jl/4Ur A jl, szon’ kanavasz- asztalnemüek. grádli, siffon. 
* ' téli nagykendök. ágybetétek, stb. stb. raktára.

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, miszerint Nagy-
Mihályban, föutcza, Friedman Márkusz-féie ház udvarában, egy

wrészletfizetésre -w 
alapított üzletet nyitottam, a hol t. vevőim kényelmére képeket, tükröket, füg
gönyöket, ágygarniturákat. vásznakat, asztalnemüeket. stb stb. csekély 

egy korona heti részletfizetési kötelezettség mellett szállítok. 
Ugyancsak ily feltételek mellett ruganyos sárgaréz ágybetéteket, úgyszintén 
mindenféle VASBUTOBOKAT is szállítok.

Minthogy minden tekintetben elsőrendű czégeknél fedeztem szükségletei
met, azon reménynek adok kifejezést, hogy a n. é. közönségnek a nálam esz- 
közlendő bevásárlásai által támogatását és bizalmát ki fogom érdemelni.

Szives pártfogásért esdve, kiváló tisztelettel
H A U P T H.

Eladó ház és telek.
A Kapitány-utczában levő Podleszny-féle 

jelenleg Báró Holtz Györgyné tulajdonátképe
ző lakház, a melyhez külön magtár, istáliók és 
cseléd lakások is tartoznak, terjedelmes kerttel 
egvütt eladó.

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

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

Az összes ingatlanok egymás tőszomszéd
ságában fekszenek és csak az utcza által vá
lasztatnak el egymástól.

Bővebb értesítés Dr. Kállai József ügy
védnél nyerhető.

[férfiak ingyen kapnak 
egy oly uj találmányi! dróbaorvosságot. a mely az 
elveszített erőt újra moghozza s a legnagyobb nemi 
bajokat meggyógyítja. Egyszeri levélbeli megke 
resésre ingyen kap mindenki egy próbacsomagot 
ezen világszerte ismeretes gyógyszerből, egy gyö
nyörűen illustrált s 120 oldalra terjedő könyvvel 
együtt. Ezen csodaszer ezreket gyógyított meg, a 
kik ifjúkori kicsapongások következtében, nemi 
betegségekben, a bujakór külömböző nemeiben s 
elgyengülésben szenvedtek s nagy eredményre való 
tekintettel elhatározta az intézet, hogy egy próba 
csomag mindenkinek küldetik, a ki érte ir. Az in
tézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik 
kezelés céljából otthonukat nem hagyhatják el. Az 
intézet kivételt nem tesz ; öreg, fiatal egyaránt Ír
jon s meg lesz mentve, A csomag jól be van cső 
magolva s tartalmát senki sím fogja megtudni El 
a szégyennel. Le a rabigával, le a bet< gség lán
cával. Itt az idő, hogy ingyen megtudhatja hol a 
baj s mi a baj, teljesen ingyen. Kérjük azonban 
a leveleket mindig bérmentve küldeni s ott a 25 
fillér portót megfizetni. írjon még ma. Nők is ir 
hatnak érte. A csomag a levél megérkezte után 
azonnal ingyen küldetik. A levelet igy k« II címezni: 
State Medical lnstitute, 6915. Elektron Building, 
Fórt Wayne, Ind., U. S. Amerika. 1—52

• Hirdetések •
— felvétetnek e lap kiadó-hivatalában. —

Nyom. Loudeunan B. könyvnyomdájában.


