
Nagy-MlhAly, 1902. májú. 15. 20. szám. VU évfolyam.

Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.
mindéit cstrTösTö^ a-kt

SZERKESZTŐSÉG:
Ilon a lap -zellemi ré-zól illető niinilen

KI;fjE1ZETrEI D|J ■ évr- 8 k°o
Kéziratok nem adatnak vissza. KIADÓHIVATAL.

közlemény intézendő : fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.
Bormentetlen levultsk nem fogadtatnak el. Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttér

Fö-utoia 220 mm. Egyen szám ara 20 fii. Nyilt-ter soronkint 40 fii.
díjak küldendők :

Pünkösd.
Ldvözölt légy ünnepek koronája: piros 

pünkösd napja!
Szivünk édes hozsannájával köszöntünk 

csodaszép, virágos, derült, meleg, harmat
hullató májusnak ünnepe: pünkösd!

I dvözliink és köszöntünk, hisz te vagy 
a virágzás, a sziizi természet termékenysé
gének phárosa, ünnepe, napja; a virágok 
hónapjának legmegragadóbb szimbolizmusa; 
fényes nap, mely a legmagasabb idealis- 
musban csúcsosodik ki akkor, midőn az 
ember lelkét égre emeled a földi görön
gyökről. Igen! Kiemelsz minket a minden
napi élet szürke, .egyhangú világából, sej
teted velünk, ha csak egy pillanatra is, 
isteni fölséged melegségét, hogy érezzük 
valóban, egész mivoltában emberi voltunkat, 
méltóságunkat!

Oh mert az a szellem, az a hit, az az 
erő, az a szeretet, mely a pünkösdkor lé
szállott Szentlélek által öntetett ki az apos
tolokra s ezek által bámulatos erővel a 
világegyetemre, mely magasztos lelkesedé
sével tettre gyújtotta a világ szivét: a 
pogány Rómát is, melyből millió és millió 
lélek keres, talál és lel enyhét, vigasztalást, 
hathatós tápláló reményt s bizodalmát csak 
te általad lett birtokunk, tulajdonunk: égből 
leszállóit, kiöntetett Szentlélek ! . . .

S í> szellem él, itt lakozik közöttünk, 
erősít, biztat, bátorít, miként az apostolo
kat; — csak mi vagyunk gyengék, bátor
talanok s erőt engedünk venni mimagun
kon a lemondásnak a kétkedő csiiggedésnek.

Pedig minden csak hiúság, minden

T A RC A
Frájter ur Füstös.

A kaszárnyafolyosó csendjét erős dörrenés 
verte föl. A legénységi szobákban ijedten ütöt
ték föl a fejüket a takarók alól a katonák s a 
hajnali álmokat valami nyomasztó érzés fe
küdte meg.

Kint a folyosón negyedórával az ébresztő 
előtt fejbe lőtte magát az inspectiós, frájter ur 
Füstös.

Az öngyilkosság nagy riadalmat keltett a 
kaszárnyában. A legénység rémült arccal cso
portosult a holttest körül és fojtott keserűséggel 
nézte a még meleg ember-roncsot.

A kórházból sietve futott keresztül az 
udvaron az inspectiós ezredorvos és dühösen 
dörmögte:

— Hogy a meuvdörgős menykő üssön a 
parasztjába! Még várhatott volna ezzel a komé
diával. Legalább a piquet-pártimat fejezhettem 
volna be.

— Mikor az ezredorvos odaért, akkor 
odabent a boltozatos mell mögött már bevégezte 
zakatoló munkáját az ökölnyi husdarab. lrájter 
ur Füstös express távozott el a földi siralomból. 
Ezt a lényt közömbösen konstatálta az ezred
orvos és valamit firkálni kezdett.

A folyosó végéről kardcsörtetve robogott 
elő a •fenévad*. Dimitrovics kapitány volt ez, 
a nagy vörös rác és nyomában alázatosan lép
kedett hadnagv ur Skerlitz.

— Svájncráj! — hangzott a fenevad böm
bölő hangja:  

csak hamis becsvágy : erő és erkölcsi szi
lárdság nélkül! .... Ezen erő, erkölcsi 
bátorság: égi adomány. Piros pünkösd nap
ján, a lángnyelvekben alászállott Szentlélek 
ünnepén a bátorságnak, az erőnek, az er
kölcsi szilárdságnak lelkét kérjük a ma
gyar haza fiaira. Igen, a bátorságét, azon 
bátorságét, mely a Jordán-folyó együgyii 
halászait fellelkesitette, vitte, űzte, hajtotta 
vezette a hamis isteneknek centrumába, a 
világ metropolisába Rómába, a stoicus böl
cselet szellemi központjába Athénbe, a görög 
szigetekre, az ázsiai sivatagokra s Afrika 
sivár partjaira, hogy elnyeljék a vértanúmig 
pálmáját a szeretet igéinek hirdetéséért.

Ezen bátorság, erő, erkölcsi szilárdság 
munkált az emberi nemben századokon át 
akkor is, midőn a fenevadak körmei alatt 
kiserkedt vérrel áztatták az aréna, a Colos
seum arénájának homokját, midőn törhetlen 
elszántsággal szembeszállottak a Caesarok 
istenitett hatalmával, midőn ezer veszedelem 
között keresték fel idegen, eddig soha nem 
ismert és rejtett világrészek vad népeit az 
őserdőkben, a sivatagokban, hogy az igaz 
világosság égi lángját, a humanismus mécsét 
felgyújtsák a pogányság fekete éjszakájában. 
Es nálunk ?

Oh az Árpádokat, a szent Istvánokat, 
Lászlót, Kálmánt, IV. Bélát, nagy Lajost, 
hollós Mátyást, a Hunyadiakat. Kinizsit, 
Bocskayt, 'l'ökölyt, Bethlent, a Rákócyakat 
s azon számtalan félisteneket szintén a bá
torság, az erkölcsi erő. szilárdság s az imá
dandó honszerelem tüze, lángja, szövétneke 
vitte űzte, sarkalta a nép, a hon, a nemzet 
java, igazának kiküzdése, munkálása halha

— Mi történt itt? — A legénység ijedten 
húzódott vissza. Cifrák őrmester napiakba csapta 
magát és jelentette.

— Frájter ur Füstös megszegte a katonai 
fegyelmet. Felszakilotta a tizes tölténvdobozt és 
golyót vett ki belőle. Aztán agyonlőtte magát. 
Meghalt. Különben még maga irta meg a reggeli 
jelentést az inspekcióról.

A kapitány átvette a jelentést. A rovatok 
a frájter ur Füstös ügyetlen, iromba kezeirásá- 
val voltak betöltve. A -különös események- 
rovatába a következőket jegyezte be az ön- i 
gyilkos.

— Éjféltájban háromnegyed öt órakor 
főbelőttem magamat. Semmi más nem történt.

— Dununhájt ! — Harsogta dühöngve a 
fenevad és rámordult a legénységre:

— Mossátok föl a vért, barmok!
A legények megriadva engedelmeskedtek. 

A konyhából meleg vizet hoztak föl és mosni 
kezdték a folyosót.

A fenevad, aki hidegen nézte a legénység 
munkáját, egyre mormogott és elfojtott dühvei 
mondta Skerlitz hadnagynak.

— Ezek a magyar parasztok kötnivaló 
gazemberek, Esküt merek rá tenni, hogy csak 
azért ölik magukat, hogy bennünket konipro- 
mitáljanak. Nem igaz?

— Természetesen, kapitány ur!
— Vagy nem bánunk mi velük elég em

berségesen ?
— Hogyne, kapitány ur !
— Hogy a sistergő istennyila ?... Agyon

verem a kutyát! Hat órai kurt’avasat kap !
A hadnagy helyeslőleg bólintott a fejével.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

tatlanságának glóriája érdekében ezer vész 
és vihar között bár sem rettenő csodás 
actiókba. Ah, mert e Prométheuszok hon
szerelmének égi lángja, erkölcsi erejük, 
bátorságuk, meggyőződésük megrenditlietlen 
szilárd ereje és a hitliii lelkesedés legyőzött 
minden akadályt, áttört minden gátat me
lyet az erőszak, a zsarnokság uralma emelt 
az isteni, az örök igazságok diadala elé.

Hiába zörgiitt a rablánc, hiába csiko
rogtak a börtönök ajtai, hiába lobogtak a 
máglyák lángjai, hiába folytatta véres mun
káját a bakó, az igazság, a törvény, az 
isteni jog győzedelmének hitét, reményét, 
szeretetét nem — nem irthatták ki onnan !

íme ! igy volt ez hajdan, évezredek, 
századok előtt. Es igy van ez ma is. De 
kel), hogy igy legyen a jövőben is.

Ali, mert bár napjainkban a jellem
szilárdság ereje, a tiszta meggyőződés, az 
önálló akarat bátorsága, nyilvánulása nagyon 
sok akadályba ütközik; a tiszta erényt, az 
önzetlen, nemes törekvést aljas kufárok 
kótya-vetélik : ha ma már a családi szen
télyig ásta be magát a laza erkölcsi foga
lom romboló mérge; ledőlt az oltár, hová 
eddig csak szent áhitattal léptünk és a 
melynek érintetlen tisztaságáért akár éle
tünket áldoztuk volna; ha ma már hiiség, 
tisztaság, erkölcs, idealismus csak fogalom, 
valóságos fantazmagória; habár ma az élet
nek főcélja a haszonszerzésben való ilgyes- 
ség. a tantiem halászás. rebach lovagiasság, 
nagyravágyás, tetszelgés, meg minden olyan 
törekvés, mely az idealismus rovására csak 
a testiségnek, az anyagnak kedvez túlsá
gosan és az idealismus himporát a athmos-

— Nincs más mód — mondta — ki kell 
köttetni. Had járjon egy kis hosztont. A kapi
tány felütötte a fejét.

— Ilin, te nem aludtál ma, hadnagy ur ! 
Álmosnak látszol. Tán bálban voltál ?

— Igenis kapitány ur! De nagyon polgári 
mulatság volt. Azok a paraszt-nvuzók rendezték 
és annyi volt ott a prókátor, hogy minden 
adósságom eszembe jutott. A fenevad kacagott.

— Bemek, eredeti! pompás fin vagy I
— Te rád is gondoltunk, kapitány ur. A 

szép Lóri sokat beszélt rólad. — Hm ! Dimit
rovics kapitánynak tetszett a dolog. Jól van 
mondotta, aztán megmerevfllve, majd rátérünk 
még erre. Hé, Cifrák! tartson iskolát a legény
séggel ! Beszéljén a barmoknak az öngyilkos
ságról.

Cifrák őrmester a legénységi szobába pa
rancsolta a katonákat. A halottat egyelőre ott
hagyták a folyosón s leteritetlék a köpeny egével.

— Tehát — kezdte az őrmester — ma 
meglőtte magát frájter ur Füstös. Persze, ti 
azt hiszitek, liogv sajnálni kell.

A katonák lehorgasztották a fejüket.
Cifrák őrmester dühbe jött.
Ti állatok vagytok egytől-egyig! Eriitek? 

Mit, hogy még sajnáljátok? Fel kellett volna 
kötni már régen.

A sváb legény a ki a vér felmosása köz
ben folyton keresztet vetett, kifordította szemeit, 
csak a fehérje látszott, mintha hideg lelné.

Cifrák őrmesternek bömbölt a hangja:
— Ugy-e arra gondoltál most, hogy mi 

nem bánunk veletek emberségesen, mi?
A sváb legénynek egy arcizma sem rán- 



phaerák fojtó gőze mihamar letörli a zsenge 
lelkikről: de azért a kiben él a bit, az igaz
éiig érzete, a ma leszállóit égi lélek fénye, 
tüze, azeretete — a földi élet e boldogító 
szivárványa, — ez szembeszáll az utálatos 
erőszakkal, átgázol a füstöt, miazmákat ki
lehelő mocsarakon, győzedelmeskedik az ál
nokság, bűn és piszok felett és fölemelt 
homlokkal, égre szegezett szemekkel hirdeti 
és hirdetheti, hogy az igazság ereje legyőz
hetetlen és örök.

E szent és magasztos ünnepen két 
eszme, két mystikum, két szimbolísmus 
ragadja meg telkemet. mely fönséges, dicső 
és halhatatlan allegóriája a Pünkösdnek.

Az ókori hitregék pogány költőt emlí
tenek egy Prométheusz nevii szobrászt, ki 
egykor művészi ihlettől elkapatva gipszből 
művészileg perfect embert formált s azon 
epekedett, miképen adhatna szobrának éle
tet, erőt? Míg ekkep tűnődik, Minerva 
istennő megszánta az aggódó művészt s 
megigéré neki, hogy az égiek bőséges ado
mánytárából valamivel részesíteni fogja al
kotmányát.

Minerva istennő közbejárására Promé
theusz az égbe ragadtatván, körülnéz : váljon 
mit vihetne el onnét, mi volna az. mi ön
maga alkotta szobrának életerőt kölcsö
nözne ? Tűnődése közepette meglátja a 
természet éltetőjét, a tüzes napot, ennek 
lángoló kerekein meggyujt egy forgácsot, 
hirtelen leszáll a földre az ég füzével és 
azt szobrának mellébe lopja, mely azonnal 
élni, lélekzeni. beszélni kezd. Ez a mese, 
melv igazolja, valósággá teszi a mi isteni 
Prométheuszunk Jézus tettét, cselekedetét, 
Ígéretének beváltását abban, hogy alkot
mányának a ma kiöntetett Szentlélek füzé
vel, erejével, fényévéi — életet adjon. Es 
a szív, a föld égni, lángolni kezd e naptól 
fogva az emberekben az Isten örök szere- 
tetétől. Mert a tiiz. mint a leghatalmasabb 
elem, az istenséget jelképezi: ezért szolt 
Mózes igv : „Ami Istenünk emésztő tiizu. 
(Móz. V. 4. 24. Es a szentirásban a tűz 
egvszermind jelképe a szeretetnek, vagy a 
szentiéleknek, mert a szentlélek maga a 
szeretet. Valamint a tűz némely tárgyakban 
pl.: a fában, kovakőben — elrejtve — él 

dúlt meg. csak a szemére borult valami nedves 
fátyol. Orn ester ur Cifrák nyájasan közeledett 
hozzá:

l’gv-e, édes fiam, igazam van ? Te most 
azt gondolod magadba: -Szegény frájter azért 
lőtte meg magát, mert rosszul bántak vele 
ezek a hóhérok I • Mi

A legény hallgatott.
Hát ki a hóhér, mondd ? Én ? A kapi

tány ur .’
A szegény sváb legény megingott, olyan 

hatalmas pofont mért az arcára, hogy a fiú 
szemefehérje egyszerre vérbe borult.

Őrmester ur (álcák egy kissé lehűlt. A 
pofon lecsillapította vérét.

— A katona öngyilkossága nagy bűn — 
folytatta aztán fontoskodva — nagyobb min
dennél ’

l'jra dühbe jött Hiába kereste a formát, 
nem tudott elég szelídet találni.

— Éppen azért — kiálltott bömbölve — 
mindnyájatokat kikötlek ha eszetekbe jut az 
öngyilkosság

A legények szörnyű jámbor arcot igye
keztek vágni.

— Na ne is, mert megcmlegctitek a 
Jehovát.

Ennél a káromkodásnál egy jámbor zsidó 
gy erek felfohászkodva fúrta szemeit a plafondra. 
Őrmester ur Cifrák észrevette.

— No fiain, érted nem volna kár, ha 
holnap már a Josefát völgyében imádkoznod a 
talmudot

A jámbor katonának megreszketett a keze, 

és létezik és csak dörzsölés vagy ütés által 
csalatik ki azokból: úgy a Szentlélek is 
titkos, elrejtett módon lakozik az ember: 
szívben s csak akkor ad magáról világitó, 
melegítő életjelt, fényt, midőn a szív a 
szenvedések által érintetik, csapások, üldö
zések által ültetik, vagy midőn kiárad ben
sőnkből a jó Isten szeretete, élénk ragyog 
a hit világa, a remény szelid csillaga és 
bágyadt lelkűnkön átfuval iiditőleg az isteni 
izgalom pünkösdi szellője, amidőn, hogy 
úgy mondjam, mintegy kiizzadjuk bensőnk
ből, a lelkűnkből is külsőleg érezhető forró

I szeretetet.
És ezen szeretetnek, mely Istent össze

fűzve tartja az emberrel, örök emiékjel a 
gyönyörű szivárvány ! . . .

Ki ne tudná, ki vonná kétségbe, hogy 
a kéklő égboltozat egy óriási kitárt könyv, 
a melyből Isten mérhetetlen dicsőségét,’ 
hatalmát, véglietetlen szeretetét es határtalan 
jóságát olvashatja ki az elmélkedő emberi 
lélek ! Oh mert bár szépek a szende, mo
solygó fénynyel ragyogó csillagok az égen; 
bájos, lebilincselő, áhítatra geijesztő, mint 
egy vidáman, szelíden mosolygó arc az ezüst 
sugarakkal ékeskedő hold : magasztos re
meke Isten mindenható kezének, erejének a 
lángoló nap. „melybe szemünk bele nem 
tekinthet- : ámde habár ezek mintegy néma 
ékesszólással hirdetik is Isten dicsőségét és 
hatalmát az embernek, meghatva elmélke
désre indítanak, végül megnyugtatnak hitben, 
erőben, reményben.

De van a mindenség ez óriási köny
vének egy gyönyörű, csodaszép tüneménye az 
égi varázs igéző, lebilincselő reflexe, melyet 
mintha angyali kezek az istenség varázsának 
bűvös ecsetjével festettek volna az égbolto
zat mérhetetlen lapjaira. Es ez : a hétszinil 
szivárvány, mely Isten áldó szeleteiének és 
jóságának örök időkre szóló bizonysága, 
emberiségünk magna vártájának dokumen
tuma.

Valahányszor a szivárvány egymásba- 
olvadó hét sziliének gyönyörűségén elme
rengek. mindig a Szentlélek jut eszembe, ki 
maga a békeség vigasztaló szivárványa. 
Mert valamint hét fő színe van a szivár
ványnak, azonképen hét fő ajándéka van a 

egv köny kibugygyant az orcájára. Az őrmes
ter kegyetlen ny ugalommal mondta :

— Hat órai kurtavasat kapsz. Majd meg
talállak én keménységre. Az ilyen emberekből 
lesznek aztán az öngyilkosok.

Ennél a gondolatnál újra elfutotta a 
méreg.

- Akasztófa nektek, nem golyó. En cs a 
kapitány ur eleget mondtuk nektek, hogy mi 
a katonai •egyelem. Persze nektek nem Ízlik. 
Az egyik visszasírja a dajkáját, a másik az 
édesanyja köténye mellé vágyik. Es még azt 
mondjátok, hogy ros.zul bánunk veletek Hát 
nem kellene n indnyájatokat agyonverni. Hiszen 
frájter ur Füstös is miért halt meg? Mell 
megsértette a fegy elmet. Hát nem mondtam én, 
hogy a tizes tölténydobozt nem szabad fel
nyitni! Mi? I.aljátok azért balt meg ,ő. Ha 
nem ny itja fel a tölténydobozt most él. Es még 
ilyennek jár ki a parádés temetés Az árokba 
kéne dobni, minta kutyát! Mert kutyák vagy
tok ti is. No de várjatok, majd csinálok én itt 
rendet. Ilapták! Megértettétek? fi állatok' 
Hogy állsz ott, te szekérlőcs Ide tartsd a 
pofád. Nesze Ez kell nektek. Hadd láss< 
csillagokat a szemetek, majd akkor nem kí
vánjátok meg a menny béli üdvösséget. Hogy 
mi nem bánunk jól véli tek ' En és a kapitány
ul- ? Ti piros tojások Majd sorra kocogtatlak 
mindnyájatokat Majd adok én nektek öngyil
kosságot. Barmok, gézengúzok ' Abtrctcn !

Í z volt a frájter ur Füstös halotti beszéde.
Fakots József. 

szentiéleknek. Ezen hét fb ajándék kiára
dásának, kiöntésének ünnepe, napja, emléke 
a piros pünkösd.

Boruljunk le e napon, szemeinket 
emeljük az égre s magunkba szállva a hit, 
remény és szeretet erejének szilárd bátorsá
gával kérjük a ma kiöntetett Szentlélek hét 
ajándékát arra, hogy adjanak szarnyakat, 
melyektől segittetve fölülemelkedhessünk e 
földi lét homályos ködén ama fönséges ma
gaslatra, hol az ő ajándékai jótékony fu
vallat gyanánt felszítják és állandó hevii- 
1 ősben tartják lelkesedésünk füzét, hogy 
olthatatlan vágygyal, ihlettel, bátorsággal 
munkálhassuk emberi hivatásunk örök kré
dóját: a szép, a jó és nemes örök egy- 
háromságát.

F.ikus, Demeter János.

VEGYES HÍREK.
Pünkösd.

Zsolozsma száll fel a magasba. A haran
gok mélységes bugása jelzi, hogy ünnep van 
ismét, fenkölt jelentőségű, magasztos ünnep. A 
nap erősebben tűz le, életet árasztó, bimbó 
fakasztó melegség terjed a verőfényes sugarak 
nyomába s a sötét borút, mit a tél fagyasztó 
lehellete hintett a világra ime a tüzes nyelvek 
ünnepnapja végkép eloszlatá. Fény lépett min
denütt a nyirkos sötétség helyébe, az életosztó, 
szivet, lelket felüditő világosság.

Világosság, fény kell a társadalomnak is 
A homály csak a rossz szellemeknek üdvös, 
mert elősegíti, hogy mélységes bűneiket clpa
lástolhassák az igazságszolgáltató hatalom előtt. 
Csak a zavarosban halászoknak kedves a ho
mály, mert benne könnyebb végrehajtani kis
ded játékaikat, melylyel a maguk existenciáját 
biztosítják ugyan, de véle száz meg száz szor
galmas, munkabíró embertársukat döntik a 
veszélybe, a romlásba.

A tüzes nyelvek allegóriája még mindig 
nem vesztette cl jelentőségét, sőt ma még 
aktuálisabb mint valaha. Tüzes lángnyelvekre 
van most is szükség, hogy leszálljanak a ma
gasból s megvilágositsák a sötétben tévelygő 
emberi társadalom elborult elméjét. Világos
ságra van most szükség, mikor a létfentartás 
nehéz kérdése még inkább elvakitja a küzködő 
társadalmat.

A felekezeti kérdés e középkori thema 
még mindig vezérszerepet játszik társadalmi 
életünkben. Még mindig gátló akadályt képez 
minden téren a vallás különbözősége. Uton- 
utfélen érezhetjük a szertelmzást, mely a kü
lönböző vallás felekezetüek között immár a 
végletekig feszültté tette a viszonyt. A vissza
vonás pedig gyengíti a társadalom erejét és 
soha helyre nem hozható károkat okozhat 
hazánknak.

A világon mindenütt a jövő nehéz kérdé
sei foglalkoztatják a nagy elméket, mindenütt 
a megélhetés súlyos problémáinak megoldását 
tűzték ki feladatul a gondolkozi ... Nálunk a 
kicsinyes villongások rabolják el minden időn
ket s vértezetlenül, eszeveszetten rohanunk a 
biztos bukás sötét örvénye felé 1

Krisztus tanításának alap-motivuma az 
volt: -Szeresd emberbarátod, mint 
tenmagadats. S ő nem tett vallási korlá
tokat az embertársak közé, ő nem különböztető 
meg őket vallásfelekezetek szerint, hanem sze
relte őket, tekintet nélkül arra, hogy követték-e 
tanait avagy sem.

A tüzes nyelvek e magasztos ünnepén térj 
magadba oh magyarom ! Gondolj a hazára s 
len jövődre! Csapd félre a kicsinyes villongá
sok méregtől habzó serlegét s cseréld fel azt 
az igazság kristálytiszta poharával. Mert csak 
akkor lehet biztosítva jövendőd a hármas bérc 
és négy folyó honában, ha az összetartás foko
zott erejével sikerrel állsz ellent a körülted 
forrongó népáradat halálos ölelésének.



- Királyi kitüntetet. A hivatalos lsp 
vasárnapi száma közli, hogy a király Obláth Mór 
dr. nyugalmazott járásorvosnak, Zemplénmegye 
tiszteletbeli tiszti főorvosának, a közegészségügy te
rén szerzett érdemeiért a Ferenc József-rend lovag 
keresztjét adományozta.

— Magángy mnasium. Mint értesülünk, 
mozgalom indult meg városunkban egy nyilvános 
jellegű magánalgymnasium felállítása iránt, amely 
már az 1903/904. tanévben megnyílna. Az esz 
mének sok hívei vannak és a vidéken is élénk 
érdeklődéssel viseltetnek az iránt. Kétségtelen, hogy 
a terv megvalósulása esetén Nagy-Mihály városa 
sokat nyerne ez által. Figyelemmel fogjuk kisérni 
az ügyet és annak minden fázisát olvasóinkkal 
ismertetni fogjuk.

— Aranyi akadalom. Városunk derék 
bírája Szladclc József e hó 10-én ünnepelte meg 
házasságának ötvenedik évfordulóját. A köztiszte 
létben álló bírót városunk intelligens közönsége ez 
alkalomból őszinte szerencsekívánatokkal elhal 
mozta.

— Az abarai szövetkezet csak néhainak 
mondható már, miként jeleztük tényleg beszün
tette működését. A fogyasztási szövetkezet alig 
két évi lenállása alatt 5000 korona kárt okozott, 
illetve vesztességet az abarai népnek és ennek 
dacára ma is találkoznak apostolok, akik egy uj 
szövetkezet alapítására akarják bírni a községet. 
Csakhogy okulva a tapasztalatokon, a józan abarai 
nép nem fog többé felülni az őket minden áron 
boldogítani akaró apostoloknak.

— Jégeső. Szerdán e hó 14 én délután 1 
órakor óriási jégeső volt városunkban és határá 
bán. Több mint 20 percig esett a mogyorónagy- 
ságu jég, amely 10 cm. vastagságoan terült el a 
földön. A gyümölcs, szőllő és kerti vcteményekel 
teljesen tönkretette és a rozsban is óriási kárt 
okozott. Vínnán is volt jég, a mely az ottani 
szöllókben szintén károkat okozott.

— Táncmulatság Szobráncon. Az ung 
vár—szobráncz —nagymihályi fiatalság a szob 
ránci gyógyfürdő megnyílta alkalmából, az Ung- 
várott felállítandó Day ka szobor alapja javára folyó 
évi május hó 25-én (vasárnap) a szobrán ci gyógy 
fürdőben zártkörű majálist rendez. Beléptidij sze
mélyenként 2 kor., családjegy 5 kor. Kezdete d. 
u. 4 órakor. A rendező bizottság névsora ez : 
Tomcsányi István elnök, Hegedűs István ellenőr, 
Fekete István pénztáros. Rendezők : Alit Pál, 
Bónis Kálmán, Frőhlich Zoltán, Dr. llackel Sán
dor, Heverdle Frigyes, Dr. Horváth József, Ka 
minszky József, Kelen Gyula, Kulin Aurél, Kulin 
Imre, Kustán József, Kőrössy Sándor, Lux Árpád, 
Mészáros Pál, Móritz Lajos, Dr. Nagy Béla, Nagy 
József, Nemes Béla, Nemes József, Novoszelecky 
Elemér, Páhy Ignác, Polányi Géza, ilj Rónay 
Antal, Rontsinszky Géza. Russay Andor, Suttka 
Pál, Strausz Mihály, Semsey Zsigmond, Simon 
Sándor, Szabó Zoltán, Szabó György, Taliy Endre, 
Taninec János, Urbányi Gyula. Zombory Dezső, 
Zsiday István.

— Vármegyei közgyűlés. F. hó 22-én 
közgyűlése lesz Zemplén vármegyének. Választó 
sok nem lesznek ugyan, de azért azt hisszük, hogy 
igen népes s előkelő lesz ez a közgyűlés. Fölötte 
érdekes tárgyai lesznek a közgyűlésnek. Heves 
vármegye átiratát fogják tárgyalni, mely átirat 
felszólítja az egyes törvényhatóságokat, hogy ír 
janak fel a törvényhozás testületéhez, melyben 
kérjék, hogy a Rákócyt hazaáiulónak nyilvánító 
törvényt töröljék el s hozzanak uj törvényt, mely 
Kossuth s a magyar szabadságharc hőseinek érdé 
inéit megörökíti. Ezen felül függetlenségi bizolt 
sági tagok hármas inditványnyal állnak elő. Ez 
indítvány első pontja, hogy a megyei járások 
helyesebb beosztást nyernének. Második, hogy a 
Kossuth szobor elhelyezésének kezdését venné a 
vármegye kezébe. Harmadik, hogy iparpártoiási 
szövetséget alakítsanak, mely a vármegye ipará 
nak föllendülését vonná maga után. Lesznek még 
más érdekes tárgyak is, de ezek is bőven meg 
érdemlik a legmelegebb pártolást.

— Díszes esküvő volt folyó hó 11 én a 
Jézus Szent Szive templomában Budapesten. Dr. 
Gyarmati Viktor ügyvéd vezette oltárhoz Miutfiner 
Ödön csász. és kir. udvari inagKereskedő leányát 
Lenkét. Az esküvőn jelen voltak a nagyszámú és 

előkelő rokonságon kívül a Budapesten időző gaz 
dák és kertészek szino java, nemcsak számos ma
gyar, hanem több külföldi elsőrangú kereskedő. 
Ott voltak azonkívül magyar és osztrák gazdasági 
egyesületek képviselői, valamint számos ügyvéd 
és biró. Halomszámra érkeztek üdvözletek a világ 
minden részéből. A fiatal házaspár az esküvő után 
nászúira utazott Olaszországba.

— Hangverseny Gálszécscn. A gál
szécsi ev. ref. egyház, a sárospataki főiskolai ének 
kar közreműködésével az ev. reform, templom 
kijavítási kölségeinek fedezésére Gálszécsen e hó 
25 én a Nemzeti Szálló termeiben táncmulatsággal 
egybekötött hangversenyt rendez. Műsor: 1. „Sza
badságdal". Iluber Károlytól. Előadja a főiskolai 
énekkar. 2. Brisson E. Impromtu appassionata. 
Zongorán előadják : Molnár Beláné úrnő és Malcher 
Béla ur. 3. „Népdalegyveleg-. Atirta: Meder Mi 
hály. Előadja : a főiskolai énekkar. 4. Komoly 
szavalat. Előadja: G. Nagy Béla ur. 5. Bériét: 
IX. Concerto. Hegedűn zongorákiséreliel előadják : 
Laubner Károly ur és Malcher Béla ur. 6. „Kuruc 
nó ák“. Atirta: Méder Mihály. Előadja: a fő 
iskolai énekkar. 7. Vig szavalat. Előadja : Balta 
Miklós ur. 8. „Kerékpár induló". Szentimrey Ele
mértől. Előadja: a főiskolai énekkar.

— Kazy Jászéf kormánybiztos Sztrop- 
kón. Kazy József miniszteri tanácsos, kormány
biztos — mint levelezőnk Írja — május 5-én 
Homonnáról Sztropkóra érkezett, hogy itt és a 
vidéken adatokat gyűjtsön a felső-zempléni akció 
hoz : vagyis hogy kikutassa, mi az oka az unó 
rikai kivándorlásnak és hogy minő módon lehetne 
azt beszüntetni. A kormánybiztos inkognitóban 
érkezett és tartózkodott Sztropkón, úgy, hogy egy 
két intelligens ember kivételével a sztropkóiak 
csak távozása után tudták meg, hogy mily magas 
vendég volt városunkban. A .Korona- vendéglő 
kaszinó helyiségében többen beszélgettek ugyan 
vele, de nem is sejtették, hogy kivel állanak szem 
ben, sőt egyik kaszinói tag, mikor az újságot ol 
vasta, odaszólt a mellette ülőhöz, hogy Kazy kor
mánybiztos Zemplénben jár. A kormánybiztos erre 
elmosolyogta ugyan magát, de akkor sem árulta 
el inkongnitóját. A több oldalról szerzett adatokat 
gondosan feljegyezve, másnap Mező Laboréra uta 
zott. Folyó hó 7-én pedig Varannóra és Szinnára 
folytatta útját, honnan ismét Munkácsra fog vissza 
térni. Nem tudjuk mi a terve, de mindenesetre az 
alapkövet rakja csendesen le ahhoz a nagy mun 
kához, mely népünk boldogulásához vezet. Nehéz 
és nagy munka lesz ez, az igaz, de ha majd siker 
fogja koronázni, akkor százezrek ajka fog érte 
buzgó imát mondani.

— A rákbetegség gyógyítható. Ezer és 
ezer, kínos betegségben szenvedő emberre nézve 
valódi megváltás volna, ha igaz lenne azon hir. 
melyet a múlt héten a napi lapokban röpített 
világgá egy raguzai távirat, mely nem egyébről 
szól, mint arról, hogy Bend>m raguzai orvostudor 
felfedezte a rákbetegség gyógyitását. Számos sike
res eredmény ugyanis, mely e betegségnél a mű 
tétet feleslegessé teszi, az orvosi körök figyelmét 
nevezett orvostudornak a korszakos felfedezése 
felé fordította.

— Fürdők és nyaralóhelyek címen 
jelent meg a Dunántúli Köz.mv. Egylet kiadásában 
bodor Oszkár dr. szerkesztésében egy ingyenes 
ismertető könyv, mely az összes hazai fürdőkről 
kíván ismertetést adni. A cél igen nenns, melyet 
az előszóban maga elé tűzönnek vall a szerkesztő: 
a hazai gyógyforrások és üdülőhelyek propagálása 
s igy közvetve a magyar vállalatok folvirágozla 
tása révén a magyar nép jólétének fokozása. Ki 
fogásoini valónk azonban van és pedig az, hogy 
igen sok jelentős fürdőnk, különösen az éjszak 
keleti fölvidékiek közül, teljesen kimaradt a mii 
bői, mint például : Uzsok, Szolyva, Hársfáivá. 
Erdőbénye, Csíz stb. Ha az ismertetés nem viselné 
homlokán a IV. évfolyam jelzést, kifogást nem 
tehetnénk, de igy'mindenesetre hibának tudjuk be, 
hogy hat év alatt nem tudta szerző e hiányokat 
pótolni, de még nagyobb hiba az, hogy a keres 
kedelemügyi minisztérium e hiányok dacára rendé 
lelileg pártfogolja és a szükséges pótlásokra a 
vállalaton nem 'figyelmeztette. A kihagyott, vagy 
mellőzött fürdőkre ezen eljárás mindenesetre sérel
mes. Ib méljük, hogy a jövő évfolyamban e hiányok 
pótlásra kerülnek. A füzetet minden érdeklődő 
ingyen kapja meg, ha nn gküldésél a Dunántúli 
Közinivelődési Egylet titkári irodájától (Budapest, 
Kerepesi ut 43. kéri.

— 90 mértjöldnyi asztal. Az angol 

király koronázása alkalmával a koronázás napján 
500 ezer londoni szegény ember ebédet kap. 
Olyan terem nincs Londonban, hogy abban 500 
ezer ember számára teríthessenek. A koronázási 
ebéd a szegények számára London 19 parkjában 
lesz fölszolgálva a szabad ég alatt. A hatalmas 
ebédhez használt asztalok hossza, ha azokat egy
más végébe tennék, nem kevesebb mint 90 mért 
tőidet tenne ki.

— Mi az anyós? Egy párisi < _.4p dijat 
tűzött ki az anyós fogalmának meghatározására. 
A nyerő az anyós fogalmát igy határozta meg : 
„Bojtorján a nászcsokorban*1. A beérkezett felelő 
tok közölt azonban akad jobb is, p. o. „Egy csöpp 
epe a házasság főző fazekában," „A vő enyhítő 
körülménye", „A válás bacillusa,** „A hitvesi per
patvar mikrobája", „A családi boldogság Damok 
les kardja", satb. Az anyósok védelmezői, akik 
oly ritkák, mint a fehér holló, ilyen válaszokat 
küldtek be: „A vők bűnbakja," „A nagy megrá
galmazott". „Bizonyos humoristák kenyérkeresete" 
satb. Az efajta pályamunkák, persze nem számit 
hattak jutalomra, mert állítólag az itélőszékben 
csupa „vő" ült, a kik az előbbeni véleményeknek 
előnyt adtak.

— Ingyenes diszmü ajándék. Aki e 
címet elolvassa, akaratlanul is Amerikára a kép 
telenségt k hazájára gondol, l’rdig ezúttal sokkal 
közelebbről. Budapestről, kél szárnyra e hir. A 
„Pesti Napló** Magyarországnak e legrégibb, pár
toktól és klikkektől teljesen független, szabadelvű 
és szókimondó napilapja lepi meg vele karácsonyra 
olvasóit — teljesen ingyen — a gyönyörű kötésű, 
renuk illusztrációkkal díszített „Zichy Mihály 
Album" al. E valóban értékes és nagy irodalmi 
becscsel biró müvet — melynek az „Athenaeum" 
kiadásában megjelent eredetije 90 koronába kerül 
— a „Pesti Napló" uj kvárt kiadásában karácsonyi 
ajándékul megkapja a „Pesti Napló" minden ál 
landó előfizetője. Es megkapják díjtalanul azok az 
uj előfizetők is, akik egész éven át fél, negyedév 
vagy havonkint, de megszakítás nélkül fizetnek elő 
a „Pesti Napló**-ra.

48-as Újság. Ez az élénken szerkesz 
tett Kossuth párti képes politikai néplap egyre 
izmosodik s napról napra érdekesebb tartalommal 
szebnél szebb képekkel és vonzó elbeszélésekkel és 
versekkel jelenik meg. A 48 as Újságot dr. Far- 
gágh Zoltán szerkeszti, főmunkatársa pedig dr. 
Lengyel Zoltán, a jeles függetlenségi országos kép 
viselő és kitűnő tollú politikai cikkíró. Előfizetési 
ára egész évre 6 kor, negyedévre 1 kor. 50 fillér, 
a mely a kiadóhivatalnak (Budapest. VII. Kere
pesi ut 22.) postautalványon küldhető be. Mutat
ványszámot bármely előfizetni szándékozó ingyen 
kap, ha egy levelezőlapon kéri.

IRODALOM.
’ Hollandia fénykora. Minden nemzetnek 

értéke az emberiség kifejlődésének tett szolgála 
fától függ. A legkisebb országok, melyek nagy
szolgálatot tettek az emberiség kifejlődésének, 
bevésték nevüket az emberiség történetkönyvébe. 
Görögország már régen elpusztult, de műveltsége 
ma is él, mert a görög nép élete beolvadt az 
emberiség szerves kifejlődésébe. Tyrus és Velence 
már csak árnyékai lettek régi önmaguknak, do 
Veronese képei, a dogé palota csodálatos művészi 
hangulata még ébren tartják Velence fénykorát s 
a piazzára még mindig avval a tisztelettel lépünk, 
mint mikor az aranyos Bucentoro szállt ki az 
Adriára s ormáról a dogé arany gyűrűt vetett a 
habokba, eljegy ezni a tengerrel a tenger szép 
királynőjét, Velencét, a tenger álmát, Olaszország 
legszebb leányát.

S font Északon egy kis ország éppen igy 
irta be nevét az emberiség történetkönyvébe. Van 
Ostade csodálatos művészete megrögzitette Hollan
diának a fény korát. Á politikai Hollandia szen
vedhetett vereséget, gyászt és baltörtéiieleket, a 
művész Hollandia mindig azon a fokon maradt, 
a hova Rembrandt, Rubens. Van üyk emelte. 
Hollandiának .egyszínű földje, ködös levegője és 
szürke ego művészi témává lett a holland mesterek 
tájképein.

Erről a fényes korról szól a Nagy Képes 
Világtörténet most m -gjelont 159. füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője dr. 
Marealli Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a Vili, 
kötet Írója is. Egy egy ga'dagon illusztrált kötet 
ára díszes félbörkötésben Ili korona; Füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Mi-gjeb-n minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, Vili, 
üllői ut 18. sz.) s minden hazai könyv kereskedés 
utján, havi részletfizetésre is.

Keleti*, szerkeeltö : Dr. Kállai JÓZl ... 
Kiadóhivatalt művezető : Iaándal JÓasaf.
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innel és sokkal olcsóbb!

Tatai

!! Csépléshez
A Magyar általános köszénbánya

. társ. 2B‘
Ajánlja : 

sájó-szent-Péteri j jó minőségű szeneit 

rendkívül jutányos áron.
Doronhi
Tokodi

Jíllást nyernek.
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, Bükk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beiktatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt 
térben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.

Vngm egerét en. 
Glauberiós. hideg kénes sós víz. 

Gyomor- és májbetegek magyar Karlsbadja.
Fürdcrtad . május 15 tói szeptember 15 ig Elő 

idény : május 15 tol junius 15-ig Utoideny: augusztus 
15-tol szept 15 ig 30"/, arengedmenynyel a lakásoknál.

Ez«m a mapa n<-iu>-l«n páratlan jryógyviz. mint 
IV. ny. Itymód bízh” *vgélyt nyújt gyomor é' hélb.tj'tk- 
nál. « nlhn»i pangás knál. makaca *z<'-kreketléavknél 
enyhíti. « ld lag hat, májbajoknál epehomok és e|»e- 
k- vekre oldólng hat. V. rtóduláaoknál, *zédülé*ek, hil- 
déátk, »:utatité*i roh mohnál vérievonólag. felnúvólag 
hat. ousoa kí-'/.vénye* bánt.nluiaknál o kór okozta 
••rjóei tfino kekre lerakódásokra az Ízületekben azok 
oldatára kikliBZóbölé-éro hat. K--v«’r*ég szív elhá- 
jaaodáa ellen < ’-t,. rb«*teg*égeknél, veaebajoknál úgy a 
ízűkor éa fehérje-kiválást gyrsan éa kedvezzen be
folyásolja.

Mm: fürdő kül; ufóié izzadmányokat, daganatokat, 
izületi «•* < ntbantahnakat, cFont-rzut kedvezően oaz- 
lati . (órv> vk< t ' • unt. k fekélyek ellen méh é.« 
méh közötti iz/admányok. has-hártya izzadmányok fel- 
-nv-Hlá-.it oló-egiti. a legkülönfélébb makaó* idillt 
bőrbet* g»ég« k ellen bámulata* gyorsan hat.

Vasúti állómat: . i■-
Uogvar K

j v-ki.k N agy-3C ihaly, h< > t >n kényelme* térkő 
<*>ik< n ‘ • » */, ■ •.< alatt elérhet--.

A viz otthon i‘ 'ikerrel használhat.. Ara: egy 
nagy láda 4«» Üveggel II kor., ki.* láda 20 üveggel b 
kor. A viz a vasúton »/állitaai kedvezménybe* réazeaül.

Me.-. i o.-.k .. ,k. . is. k ..Szobrancz-
gyogyfurdo igazgatoaaganak Szobrancz- 
gyogyfurdo
helyi., n. A fi i Dr. Ruaaay Gá
bor Lajos. A fürdő igazgatósága

G-yClzxiölcs és szőllő tor Izészitési g-épelc.

Gyümölcs és szőllő sajtók
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel és nyomeröre szabályzóval.

A munkaképesség 29 „ nagyobb mint bármely más sajtónál.
HYDRAUL1KUS SAJTÓK.

Szőllő és gyümölcs zuzók
és "bog-jró moizsolók.

Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Szöllö és gyümölcs őrlők. Aszaló készülékek gyümölcs 
és főzelék aszalásra, gyümölcs-vágó és hámozó gépek,
legújabb szerkezttii szabad, önműködő „Syphonia“ gyümölcs és szóllővesszö 

permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjcbb kivitelben.

Mavfarth Pb. és Társa
cs. kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyáiak, vasöntöde és gözhámor 

BECS. II. Taborstrasse 71.
•>- Kitüntetve 450 arany, ezüst és bronz éremmel.

Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Képviselők és viszontelárusitók felvétetnek.

férfiak ingyen kapnak 
egy oly uj talál inán \ u piobaoi voseágot, a mely az 
elveszheti < rőt újra inog hozza s a legnagyobb nemi 
bajokat meggyógyítja. Egyszeri levélbeli megke
resésre ingyen kap mindenki egy próbacsomagot 
ezen világszerte ismeretes gyógyszerből, egy gy<- 
nyörüvn illusztrált * 120 oldalra terjedő könyvvel 
együtt. Ezt n csodaszer ezreket gyógyított meg, a 
kik ifjúkori kicsa| • ligások követkt ztébcn, nemi 
betegségekben, a bujakór külöinböző nemeiben s 
elgyengülésben szenvedtek s nagy • redményre való 
tekintettel elhatározta az intézet, hogy egy próba 
csomag mindenkinek küldetik, a ki érte ir. Az in 
t4s< t légi nkább 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 cso
magolva s tartalmát senki s< in fogja megtudni El 
a szégyennel. Le a rabigával, le a betegség lán
cával. Itt az idő, hogy ingyen m< gtudhatja ltol a 
baj s mi a baj. teljesen ingyen. Kérjük azonban 
a leveleket mindig bermentve küldeni s ott a 25 
fillér portot niei fizetni. Írjon még ma. Nők is ir 
hatnak érte. A csomag a levél megérkezte után 
azonnal ingy< n küldetik. A levelet igy kell címezni: 
Statc Medical Institute, 6915. Elektron Building, 
Fórt Wayne. Ind.. C. S. Amerika. 1—52

Mindennemű 

ácsmunkákat 
a legjutányosabb árak mellett elvállal s a

n. é. közönség szives pártfogását kéri

Seszták Antal
ácsmester Jíagg-JVtthálgon.

Egy teljesen jó karban levő, rövid szárnyú

ZONGORA eladó.
Megtekinthető Botos János pályafelvigyázó 

urnái Hotnonnán.

használt kerékpárok 
vétetnek és eladatnak 

HAUPT H. részletfizetési üzlete 
által Nagy Mihályon.

LANDESMAN B. könyvnyomdája és papír-üzlete
WF" ajánlja a legújabb gépekkel újonnan berendezett "W

KŐNYVKÖTÉSZETÉT
mindennemű könyvkötészeti munkák pvors és jutányos áron való elkészítésére.

Nyom. Landesinan B. könyvnyomdájában.


