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Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

meqteleit i zsr izj ez zsr o s ~Cr t ö e t ö tt* ö et.
HElKEIZTÖtÉO:

Hova a lap azallami réazét illető minden 
közlemény intézendő : 

Fft-utcza 220 szám.

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

—? Egye* Nzám ára 2'» fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
B^rmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyllt-ter aoronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetéaek, hirdetési éa nyíl tiér 

díjak küldendők :
Lan daiman H. MőnyraytAAJa.

Béke a szabadság sirja fölött!
Sirassuk el mi is a burok szabadságát. 

Aki élt itt köztünk 1849-ben, az hivebben 
tud együtt érezni a gyászbaborult burglie- 
rekkel, mert ők végigszenvedték az eltiprott 
hazában a szabadság halálát. Tanuljuk a 
gyászt az öregektől és kiváltjuk szivünk 
mélyéből, hogy adjon az Égi Kegyelem erőt 
a derék búr férfiaknak és nőknek a nagy 
csapás elviselésére.

Előre látható volt e gyászos vég már 
a háború megkezdésének napján. S azt, 
hogy ilyen nagyszerű, ilyen dicső lesz a 
burok szabadságharca, hogy két és fél esz
tendeig fognak ellentállni az összehasonlít
hatatlanul nagyobb britt hatalomnak olyan 
diadalmas csatákban, melyeknek kevés pár
ját találják a világhistóriában — ezt a bú
rokon kívül nem hitte senki. Amint lelke
sedett a világ a csodálatos hírek felett, 
melyeket Délafrikából hozott a táviró. Itt 
Magyarországon is olyan óriási volt az 
érdeklődés a hérosz küzdelem iránt, aminőt 
külföldi eseménynyel szentben még soha 
nem tapasztaltunk. Részvétté vált most az 
érdeklődés. Egyedül, árván és elhagyottan 
állt a búr szikla a viharzó angol tengerben, 
nem jött segítség 1 Az okos szívtelen dip
lomácia összetett kezekkel nézte a gyö- 
györü, egyenlőtlen harcot s a mindenek 
által elhagyatott búr nemzetnek buknia kel
lett. Heine a nagy német költő a szabad
ságharc leveretése után igy énekelt rólunk ;

wWenn ich den Nameo Ungar hör
Wird mir dér deutsche Wamms zu enge.“
(Ha hallom ezt a szót: Magyar,
A német dolmányt olyan szűknek érzem I)

Ila élne a Dalok Könyvének halhatat
lan poétája, most a burokról írhatná ugyan
ezt. De nem szorulnak a burok költőre, a 
ki elzengje dicséretüket; minden dalnál. 
Írásnál szebben beszélnek s nagyobb lelke
sedést keltenek az emberiség szivében a 
burok hadi tettei. Mig áll a világ s még 
tud emlékezni a múlt dicső eseményeiről, 
élni fog a búr dicsőség hire, lelkesedést, 
idealizmust és szabadságot hirdetve min
denütt.

Hiszszük, hogy a nagy angol nemzet, 
melynek politikáját — kicsinyesség soha 
nem vezette, nem fog visszaélni a hely
zettel s azt a türelmes okos politikát fogja 
követni, melvlyel gyarmatait a világ minden 
részében biztosítja magának. Xe higyje 
senki, hogy a legyőzött burokra most olyan 
sors vár, mint amilyenben Magyarország
nak volt része a szabadságharc leveretése 
után. Az angolok egy-kettőre enyhíteni 
fogják szigorúságot s nehány év múlva 
megfogják adni Transvalnak az önkormány
zatot, épen úgy, mint megadták Ausztráli
ának s a többi gyarmatországnak.

Az egész világ kínos nyomás alul sza
badul fel az angol-bur háború befejezése 
által. Hogy immár esztendők óta gazdasági 
válságok dúlnak mindenfelé, annak okát 
nagyrészt az angol-bur háborúban keres
hetjük, mely bénitólag hatott első sorban az 
angol viszonyokra. S ezt megérezte a pénz
piac nálunk Magyarországon éppen úgy. 
mint a külföld egyébb államaiban.

Xemzetgazdászok általános gazdasági 
fellendülést jósolnak e hosszú háború be
fejezésével. S valószínű, hogy nem is csa

lódnak. Mert ha figyelembe vesszük, hogy 
több mint két esztendeig egy olyan hatal
mas gazdasági tényező, mint Délafrika, ke
reskedelmi és ipari forgalom dolgában tel
jesen el volt zárva a világtól, mérlegelni 
lehet a nagy előnyt, mely az óriási fogyasz
tás és produkáló terület felszabadulásából 
keletkezik. Magyarország is sok millió ér
téket szállított az angol közvetítő kereske
delem révén Délafrikába s ez az export a 
háború alatt szünetelt. Igaz, hogy ennek 
ellenében az angolok elvitték tőlünk igen 
jó áron a rossz lovakat . . .

Több mint két milliárdjába került Ang
liának e háború, ez a pénz el lett vonva 
az egész világ kereskedelmi és ipari for
galmától, a hitelt kereső közönségtől és a 
vállalkozástól. Ezt nyögte leginkább Európa 
gazdasága s most, hogy megszűnt a ster
lingek vándorlása Délafrikába, kedvezőbb 
helyzet várható.

így játszottak bele a burok a világ
históriába, melynek színpadáról most le is 
tűntek. De dicsőségük hire megmarad s 
ragyogó példaképe lesz mindenha a hazát 
és szabadságot szerető nemzetnek. Ebben 
az internacionálizmus és materializmus által 
át és átitatott korban, ők ontották vérüket 
az ideális fogalmak legmagasztosabbikáért, 
a hazáért. E kufár világnak azon pontján, 
ahol a búr nép él, égig csapó lánggal lo
bogott fel az Eszmény; vér, ágyú, halál— 
horgés követte utjain, dicsőség, nagyság, 
hősiesség támadt a nyomában. Tüzoszlop 
támadt Délafrikában, mely gyönyörűen vi
lágította be e kufár sivár, önző világot.

A tüzoszlop kialudt, a búr szabadság 

TARCA
Józan mámor.

Sokat ittam. Érzem. Nehéz a nyelvem, 
De mondhatatlanul boldog vagyok.
A mámor rózsás ködfátyolán keresztül 
Felém két csillogó leányszem ragyog. 
Egy barna lány mosolyg felém vidáman 
Arca szelíd, nézése biztató 
És édes bájos megadással mondja: 
Szeretlek most is és szeretni jó.

Ez ő. Első szerelmem, aki nélkül
— Ezt hittem egykor — meghalt a világ. 
Ez ő, ki lángoló szivembe döfte 
Gyötrő fájdalmak mérgezett nyilát.
Be mély seb volt, soká, soká íiegcdt be. 
Azt hittem, hogv elpusztulok bele . . . 
Elmúlt néhány év sok tapasztalás közt 
S kemény, hideg kéreggel vonta be.

ö volt az első, ő volt az utolsó 
Be kár pedig! Hisz annyi sok a lány 
És annyi szép és jó is van közöttük 
S akadna is aki szeretne tán.
A köny az ő, az ő szivére hull . . . 
ö tetté, hogy csak Öt tudom szerelni 
Csak őt forrón, kimondhatatlanul.

Elmúlt azóta nagy idő. A lelkem 
Ha néha még a múltba visszaszáll 
Az ő emléke már egy álomkép lett, 
Amelynél az én lelkem meg nem áll.
Elmúlt és vége 1 Jövő áll előttem, 
Munkának és terveknek halmaza;
A tavasz elmúlt, a tavasznak vége! 
Közéig rohanva életem nyara!

Lantos.

„Minek is van szerelem a világon!**
rMár régi a történet 
De mindig uj marad. 
S kit épen éré, síivé 
Bujában megszakad." 

Heine.
Fakadó rügy a fákon, zöld fü a réteken, 

játszi napsugárka az ablakon; és az ifjú szív
ben a szerelem fakadó virága! . . .

ifjúság és a zsendülő tavasz, oh be jól is 
illenek egymáshoz!

Elválhatlanok, mint az élet tavaszkora és 
a szerelem.

A szerelem a szív virága.
• A virágnak megtiltani nem lehet. : most 

ne nyílj I
A szívnek se lehet parancsolni, no most 

ne szeress! . . .
A virágnak is van kikeletje, meg a szív

nek is._________________________ ______
Lakunk mai azkma 4 oldalra terjed.

És mindakettő, kikeletkor virítani kény
telen . . .

De azért épp úgy, mint az üde barack
virágot — sokszor éri’ a zord fagy lehelete s 
tönkre teszi. Épp igy a szerelem virágát is 
hervadás fenyegeti, ha a szívbe bevonul a 
boldogtalan szerelem lelket ölő bús eleme, 
melyet sok esetben elűzni onnét nem lehet

Egy ilyen boldogtalan szerelemnek esett 
áldozatul Kun Pál huszár-hadnagy is.

Egy revolver-lövés véget vetett remény
teljes életének. Meghalt mert szeretett . . .

Pedig egy hosszú élet és dicső pálya állt 
előtte.

Nem a csatatéren lehelte ki nemes lelkét
Megelégedett a táncterem sima parkettjén 

szerzett hódításaival — a ragyogó csillárok 
alatt csatározott. FI irt volt eleme. Es Mars e 
deli fia előtt kapitulált nem egy gyönyörű szem
pár. Ilyenkor szólt a cigány-zene — folyt a 
pezsgő'— és beiktattatott a .fegyverletétel* . ..

Azért ha élt volna tovább, még mindig 
babért arathatott volna a csatában. De ő nem 
kívánt babérkoszorút. Egy puha fehér kis kacsó 
volt a vágyainak netovábbja. Es ezt nem kapta 
meg, mert mint rebesgették, nem volt meg a 
leánynak a kautió! Kun Pál is szegény szülők 
gyermeke volt, ő sem tehette le az óvadékot.

Borzasztó rideg szó az a kautió! Brrr!
Óh ha a jó öreg királyunk tudná, hogy 

mennyi sok emberébe kerül az a .kautió,* 
mennyi tengernyi könybe és fájó bu-bánatba, 
akkor bizonyára elengedné a kautiót, vagy lég-



elveszett, de hírneve, dicsősége ennek a 
szabadságharcnak megmarad, örökké. Mars 
elpihent s most Klió vette át a munkát.

Tanító gyűlés Homonnán.
A zemplénvármegyei tanító egyesület „felső 

köre* folyó évi junius 10 én d. e. 9 órakor szép 
számmal megjelent s a tanügy iránt melegen ér
deklődő intelligens vendégek részvételével tartotta 
tavaszi gyűlését a homonnai polgári és kereske
delmi iskola rajztermében. A gyűlésen ott láttuk 
vármegyénk derék tanfelügyelője B'regszátzy Ist
ván, Hodozsy Béla képeidéi tanár, általános tanító- 
egyesületi elnök és .Vtifáóí.** József köri elnökkel 
élükön a .felső kör* derék tani lókarát s a ho
monnai polgári és kereskedelmi iskola valamint 
az áll. faipari szakiskola tanártestületét.

A gyűlés a kereskedelmi iskolai énekkar 
szépen előadott „Hvmnus*-ával kezdődött Mathiász 
József köri elnök tartalmas megnyitójában a je 
lenlevö kir. tanfelügyelőt s a homonnai és vidéki 
lelkes tanügybarálokat a legmelegebben üdvözölvén, 
az egyesület működésére ezúttal is Isten áldását 
kérve, a gyűlést megnyitotta. Homonna város 
nevében Harazzthy Miklós a város érdemes szolga 
bírája üdvözölte a lelkes tanitócsapatot, biztosítván 
az egyesület minden tagját a város nemes közön
ségének jóindulatáról. Majd Beregszászy István 
kir. tanfelügyelő emelkedett szólásra, hogy egy’ 
2<> koronás aranyat nyújtson át — az adományozó 
id. Dőli Antal ur kivánatához képest — azon 
felvidéki község szorgalmas igyekvő tanítójának, 
ki szeretett magyar hazánk történetének tanításá
ban a legszebb eredményt érte el. A tankerület 
erre érdemes tanítója: Hlopák György, akit a 
jól megérdemelt jutalom buzdító és lelkes szavak
ban történt átadása után zajosan megéljeneztek. A 
múlt gyűlés jkönyvének felolvasása s a pénztáros 
jelentése után Lengyel Samu izr. isk. igazgató ta 
nitó tartotta a .korona és kardról* mintatanitását. 
A történeti leckének hitt, — bár vsak egy történeti 
tárgyú olvasmány tárgyalását bemutató tanítás 
mintakezelése minden mozzanatában fölötte tanul 
ságos volt. A gyűlést itt 10 percnyi szünet szaki 
tóttá meg. mialatt a tanétteremben fehérített asz 
tál látta szívesen — a város áldozatkész képviselő 
testületének jóvoltából — a jelenlevőket.

Szünet után Meinlig Károly áll. faipari szak 
iskolai igazgató tartott a .A rajztanitásrólu címen 
értékes felolvasást. Alapos tudás és készültséggel 
mutatván rá a rnjztanitás részletes, módszeres ke 
zelésére. Andrejkovics Pál áll. isk. igazgató .A 
beszédhibák felismerése és elhárítása^ cimt n is 
mertette Sarbó Arthur egyetemi in. tanár ngyanilv 
cimil munkáját. Végül Ligetig Fülöp izr. tanító a 
.Munkára való nevelés* ről értekezett. A tanulságos 
s egyben élvezetes gyűlést elnök meleghangú sza 
vai zárták be.

alább valamicskét belőle. Mert mondjuk, hogv 
vagyonosak a szülők, de ha van ti -8 gyer
mekük, mégis csak bajosan adhatnak az egyik
nek 30 ezer forint kautiót.

Már pedig föl ezer koronába kerül eg\ 
hadnagy.

Az ezredesek persze olcsóbbak A gene
rálisokat meg már ingyért is adjak — ugv gon
dolom — de kinek is kéne egy vén, mogorva 
generális . . .

Akkor már mégis megér egy schneidig 
hadnagyocska a hatvanezer koronát, melyet 
érte le kell fizetni . . . l’gy hiszem .

Kun Pál egy dal-estélyen ismerkedett meg 
Boltos Micikével, a kiért a halálba ment.

Micike szőke, üdv szépségévé!, kedvesen 
csengő, fülbemászó hangjával, sikkes fellépésé
vel, elragadó bájos alakjával hódította meg 
teljesen Pál uríit, a ki bolondulásig bele
szeretett.

A szép leány viszonozta az érzelmeit.
Kun Pál rabja lett a szerelemnek katona 

létére is.
Ja, mert a mindenható szerelem rabbá 

ejti meg a hadfiakat is és lebilincseli — akár 
csak a burok az angolokat a messzi burország- 
ban . . .

A szerelem! Mi is az? A szerelem:
.l>ie Engtln nenneo e» llimmeh-l'reud, 
l’ic Teufeln nemien ea llöllen-Lei<l, 
Und die Memclmii nemien o.< I.ielxi . . .-

Mondja egy német költő. És helyesen. 
Mert a szerelem valóságban egynek mennyei

A komoly mnákát ősi szokás szerint társas
ebéd követte a Mittelinann-féle vendéglőben, me
lyen lüOan vettek részt. Pohárköszöntőkben sein 
volt hiány. Elsejét ezeknek Mathiász József fen 
Költ miniszterünkre Wlassics Gyula drra mon
dotta. Zsvltvay a tanfelügyelőre; Hutka » taní
tókra; Moskovics dr. az egyesületet; Janka 
Mathiászt; Vas a p<-!gári és kereskedelmi iskola 
igazgatóját s tanárait; Várossy, a tanfelügyelőt 
(aloe), Lojkó idb. Dobi Antall s még többen raá- 
sokat éltettek.

Asztalbontás után a résztvevők egyrésze 
Homonna városát s az áll. faipari szakiskola igaz 
gatója s tanárkara szives vezetése mellett az 
intézet termeit, berendezését s a növendékek 
remek munkáit nézte meg — másrésze pedig a 
festői fekvésű „Szirtaja* nevű kirándulóhely meg 
tekintésével szereztek maguknak kedves emlé
keket.

A tanító egyesület legnagyobb köszöneté illeti 
meg Homonna város elöljáróságát s közönségét, 
valamint Lengyel Samu és Doby Antal tanító 
urakat, kik nem kiméivé fáradságot, mindent 
elkövettek gyűlésünk sikerültebbé tételére.

VEGYES HÍREK.
— Adókivetés. Az adókivetés javában fo 

lyik s immár Nagy-Mihályon vau a sor. A vidék 
adófizetőivel már végzett a bizottság s bár több 
helyen jelentékeny emelés történt, az adózók 
általában elismerően nyilatkoznak a bizottságról, 
amely minden jogos és méltányos kifogást a ki
vetésnél figyelembe vesz s ahol a körülmények 
indokolják az adót le is szállítják.

_  Grój Andrtissy Dénesné adomá
nya Járásunk Nagyasszonya, a külföldön elő 
Gróf Andrássy Dénesné, uradalmi igazgatója 5u- 
lyovszky István utján a lazouyi állami elemi iskola 
tanítójának sególvezésén- 6-K) koronát, ugyanezen 
iskola tanulóinak tankönyvek beszerzésére 200 
koronát küldött.

— Latra tenni* A Barnai szálló kerti 
helyiségében így lanti tennis pálya készül, a 
melyet /'é/'i/ Zoltán kezdeményezésére városunk 
intelligens közönsége állíttat fel. A pálya szóra 
koztató és unalinatiizo találkozási helye lesz ke 
zönségünknek.

— Áthelyezés. Wittnyédy József in. kir. 
csendőrhadnagy lloiuonnáról, Szegszárdra lett át 
helyezve, a hova e hó Itt én el is utazott. A ho 
monnai társadalom Wittnyédy távozásával egy 
kedvelt tagját vesziti.

— Színészet Hotnonnón. Miként jelez 
tiik. Komjáthy társulata Homonnán három előadást 
rendez. Az első .1 .adás tegnap folyt le. Színre 
került .A zsába" szufot ház előtt. A közönség 
nem győzte tapsaival a szereplőket, ma .Pillangó 
kisasszony", holnap pedig „Lili“ kerül szilire.

üdv. másnak pokoli kin, — a harmadiknak 
olyasmi, ti mi magúban foglalja a menyek bol
dogságát és a pokol kárhozatát együttesen.

A kaszárnya udvarán az almafa virágzott 
— a szomszéd kel tben az orgona virág illa
tozott és messze az ég alján már lassan pir- 
kadt, midőn Kon l’ul huszár hadnagy jó éjszakát 
mondott az eleinek és golyói röpített szerel- 
metes szivébe . . .

Harmadnapra eltemették, parádésan . . . 
szomorúan zúgtak ■ harangok — mintha bizony 
ők is siratnak — pedig volt ugyancsak a ki 
megsirassa. Siet az öreg szüleje, sírtak a baj
társai, sirlak a garnizon h ányni, sírtak a legé
nyei, de még :i tavaszi enyhe szellő is a temető 
szélén egy nyitott sir fölött sirdogált — és 
könnyezett az ég is, — a véli almafa ezt látva, 
megrázta a virágos gályáit, hullatta illatos le
hel szirmait a kas árnya udvarára, mely olyan 
üres volt és tiszta, hogy egy gombostűt is’le- 
hetett volna mi . alálni ;'.nd- :ni söpört 
udvar porondján Csak az >.r . ina-bokor most 
is virít még tos ■ . keik mes illatát

• •
•

Május van I <• illat' Május! A napsugár 
meleg csókját a fi Idre leheli és nyílik tőle a 
virág, lombos jeti a galy. Csattog a kis füle- 
mile. A leányka világos ablakán beömlik a 
jázmin-virág éde kábító illata és ő a múlta
kon elmereng majd az ablakhoz közelebb 
mén és könnyes szí minél feltekint a verőfényes 
égre és halkan felsóhajt:

Minek is van szerelem a világon . . . !« 
Revicky Irma.

_  A gyntnasium ügyében e hó 4-én 
d. u. 4 órakor a városháza termében Polányi Géza 
elnöklete alatt látogatott értekezlet volt. Heható 
eszmecsere után az értekezleten konstatálták, mi
szerint a nagymihályi tanulók tandijából 60(10 ko 
róna fog évenként bofolyni, illetve 5 éven át a 
szülök ennyi tamlij fizetésére kötelezték magukat. 
Elhatározták miszerint ezek után a mozgalmat a 
vidékre is kiterjesztik és aláírási iveket bocsájta 
nak ki, melyben a nagyközönséget is felkérik, 
hogy a gvmnasium fentartási költségeihez oven 
ként járuljon hozzá. Mindenesetre dicséretre méltó 
törekvés, a mely ha sikerülni fog, a mi mind 
nyájunk hő óhaja, úgy ez városunk analeseiben 
korszakot alkotó esemény lesz. Adja Isten, hogy 
úgy is legyen.

— A málcai fürdő’megnyitási ünnepélye 
e hó lő én vasárnap délután 5 órakor lesz. A 
bánóéi állomásnál kocsik a közönség rendelkezé
sére fognak állani.

— Tűz. Az elmúlt héten ismét több helyen 
tűz volt városunkban és immár bizonyos, hogy a 
gyakori tüzesetek gyújtogatás által keletkeznek. 
Névtelen levelek előre jelzik, hogy hol lesz a leg
közelebbi tűz. E hó 6 án Friedman Márton alsó
utcai háza, 9 én pedig Miskmics József selyem
utcai háza égett le. Mindkét esetben éjfél után 
vészharangok kongása verte fel városunk álomban 
pihenő lakosságát. A közönség és a tűzoltók a leg
rövidebb idő alatt a helyszínén megjelentek és a 
szomszéd épületek tetőzetének leverésével sikerült 
a pusztító elem továbbterjedését meggátolni. A jel
zett tüzeseteken kívül egy kémény- és szobatüz is 
volt, a melyek azonban el lettek fojtva.

— A szobrdnei fürdőben f. é. junius 
hó 15 én vasárnap este fényes tűzijáték lesz, majd 
Lányi zenekarának közreműködése melle t tánc
mulatság. Külön meghívók nem bocsátatnak ki.

— Színészet. Deák Péter színigazgató e 
hó 15-én kezdi meg 43 személyből álló társulatá
val városunkban előadásait. Mint a kibocsátott 
szini jelentésből látjuk a legújabb és legjobb da 
rabok kerülnek szilire és pedig: Bölcső, Kuruc 
Féja Dávid, Cyrano de Bergerac, Arany asszony, 
Katalin, Svihákok, San Toy, Bolond, Modell, Lotti 
ezredesei, Barcochba. Mint a „Sárospatak” lap
társunkban olvastuk, Deák társulata ott kitünően 
állja meg helyét, a társulat ruhatára és díszletei 
oly fényesek, hogy bármely állandó színházzal 
kiállják a versenyt. Mi is szívesen előlegezzük a 
bizalmat Deáknak s hisszük, hogy végre jó elő
adásokat fogunk végig nézhetni, legfőbb ideje is 
már ennek, mert valljuk be, bizony a legutolsó 
két évben nem volt érdemes színházba járni, nem 
is csoda, hogy a közönség ennek folytán idegen 
kedett a színháztól. Meg vagyunk róla győződve, 
ha a társulat igényeinknek meg fog felelni, úgy 
közönségünk azt pártolni is fogja. Úgy értesülünk 
különben, hogy a bérletek elég szép eredménynyel 
lesznek.

— Eljegyzés Grünvald Mór morvái lakos 
f. hó 8 áu eljegyezte Friedman Betty kisasszonyt, 
Friedman Márkus rákóci lakos leányát.

— Vlzsyarend. A helybeli áll. el. iskolá
ban a f. évben az egyes osztályok vizsgálatai a 
következő idő és sorrendben tartatnak meg : 
Junius 17 én d. e. V.-VI. fi- és I. a. leány osz
tályok, 21 én d. e. Hittani az összes felekezetek 
részéröl. 22 én d. u. Iparostanonciskola előkészítő, 
I, II, III. osztályai, 23 án d. e. I. b. leány, I. a. 
és I b. fin osztályok, 24 én d. e. III. a. leány, 
111. b. leány, III. fin, IV. leány osztályok, 25-én 
<1. e. I\. fin, V. leány, és VI. leány osztályok 
vizsgája. 29 én <1. e. Hálaadó Istentisztelet s záró 
ünnepély.

— Üzlet áthelyezés. Ifj. Kiéin Hermán 
nagymihályi kézinü és divatáru üzletét Ungvárra 
helyezi át. Ez alkalomból tetemesen leszállított 
árak mellett vásárolhatunk a jelzett üzletben, mely 
körülményre olvas- ink figyelmét ez utón is fel 
hívjuk.

— Halálozás. ke mécséi Kemechty János 
király helineci földbirtokos, 48 as honvéd, Király 
Helmec városának negyven éven át volt főjegyzője, 
vármegyénk törvényhatósági bizottságának tagja in. 
pénteken elhunyt Király llelmecen nyolcvanhárom 
éves korában Halála vármegyeszerte őszinte, nagy 
részvétet keltett, mert egyike volt a legmunkásabb 
és a leghazafiasabb emberekuek, akit mindenki 



szeretett és megbecsült. A szabadságharc után ke 
serves bujdosóban élt egy ideig. Tagja volt annak 
a derék „szegény-legény csapatnak, amelyet gróf 
Anítatay Gyula a liberális eszmék munkájára to 
borzott össze vármegyénkén. Jó barátságban élt 
Kotsuth Lajossal, aki egyik nagy családi perét 
vezette ügyvéd korában. Vasárnap helyezték örök 
nyugalomra nagy részvét mellett a király helmeci 
családi sírboltban.

— A posta helyiségek elhelyezése ügyé
ben, már több Ízben adtunk kifejezést nézetünk 
nek, oly rossz helyen még faluban sem lehetnek, 
mintha csak a közönség elöl elrejteni akarnák e 
hí vatalt, melyet városunk minden egyes embere, 
úgy szegény, mint gazdag egyaránt, vesz nápon 
ként többször is igénybe. Úgy értesülünk, hogy 
az igazgatóság is végre-valahára belátta, hogy a 
mostani helyzet tarthatatlan és tervbe van véve 
esetleg egy kincstári postahelyiség építése is, erre 
azonban nem lehet sokat adni, mert az állami 
építkezések évtizedeken át húzódnak el, a mire 
eklatáns példa az újhelyi Törvényszéki palota épí
tése, a mely immár 10 év óta vajúdik. Legalkal
masabb helyiség lenne a postahivatal részére a 
főutcai „Szarvas“ korcsma épület, a mely az ura 
dalom tulajdonát képezi, s a mint mi ismerjük 
Sztáray Sándor grófot, ki a város ügyei iránt di
cséretre méltó érdeklődést tanúsít, meg vagyunk 
róla győződve, hogy e helyiséget a jelzett célra szí
vesen át is fogja engedni a postaigazgatóságnak. 
Most, hogy e ház leégett s renoválás alá kerül, ép 
alkalom nyílik erre s ezen körülményre felhívjuk 
az illetékes körök figyelmét.

— Uj segédtanfelügyelő. A közoktatás
ügyi miniszter Kiizdy István zemplénvármegyei 
sedégtaníeliigyelöt jelen minőségében Trencsénvár
megyébe, Kárpáti Sándor trencsénmegyei segéd
tanfelügyelőt szintén hasonminőségében Zemplén- 
vármegyébe kölcsönösen áthelyezte.

— FlrcAk püspök kinevezése. Fircák 
Gyula munkácsi görög katholikus püspököt XIII. 
Leó pápa római gróffá és pápai trónállóvá nevezte 
ki. A püspököt a hatóságok és a káptalan testü
letileg üdvözölték.

— MedArd napja. Medard napjáról azt 
tartja a közhit, hogy ha ezen a napon eső esik, 
akkor negyven napi esőzés várható utána. Medard 
napja vasárnap volt s esőt is hozott. Ila tehát a 
közhiedelemnek valami alapja volna, akkor most 
gyakori esőre lehetne kilátásunk. Az idöpróféták 
szerint azonban junius száraz és meleg lesz s igy 
most már csakugyan nem lehet tudni, hogy a ta
pasztalatnak higyjen e a gazda inkább, vagy Falb 
Rudolfnak és társainak. Mi szeretnek, hogy közé
pen lenne az igazság s lenne meleg, mikor az 
kívánatos és eső, mikor arra van szükség. Nagyon 
ráférne már sanyargó hazánkra a gazda óhajtásá
nak megfelelő időjárás.

— Köröző levél. Diősztghy János váránnói 
főszolgabíró az általa felfüggesztett és megszökött 
Martydr Miroszláv nagy dobrai körjegyző ellen 
elfogatási parancsot bocsátott ki. A csendőrség 
mindenütt keresi a megugrott jegyzőt.

— Megszökött gabnakereskedó. Ung- 
várról írják : Mo kovits Emil, a ki már húsz év 
óta gabonával kereskedik, péntek óta eltűnt. Azt 
hiszik, hogy megszökött. Állítólag 20,(KM) korona 
volt nála. A hatóság elrendelte körözését.

— Ingyenes diszniü ajándék. Aki e 
cimet elolvassa, akaratlanul is Amerikára a kép 
telenségek hazájára gondol. Pedig ezúttal sokkal 
közelebbről, Budapetrs I, kél szárnyra e hir. A 
„Pesti Napló" Magyarországnak c legrégibb, pár 
toktól és klikkektől teljesen független, szabadelvű 
és szókimondó napilapja lepi meg vele karácsonyra 
olvasóit — teljesen ingyen — a gyönyörű kötésű, 
remek illusztrációkkal díszített „Zichy Mihály 
Album1* al. E valóban értékes és nagy irodalmi 
becscsel biró müvet — melynek a? „ Athenaeuni** 
kiadásában megjelent eredetije IMI 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*4 ra.

IRODALOM.
* A forradalmak viharai közt elhervail az 

erény virága. Angliában a nagy forradalom után 
csak egy család maradt épen az általános rom 
lottság közölt, Cromwell-családja, a mit még maga 
nagy ellensége, Clarendon is elismer, t'larendmi 
lord Írja: .A gyermekek nem kérték már szil 
leik áldását, ezek meg nem vesződtek gyermekeik 
nevelésével, hanem reájok bizták, hogy gondos 
kódjának magukról, hogy igy is szabaduljanak a 
költségtől. A fiatal nők minden tartózkodás nél 
kiil jártak nemcsak mindenféle társaságba, hanem 
korcsmákba és nyilvános vendéglőkbe is. A szigo 
rubb viseletit leányok lázitó hitszónokokhoz vagy 
tisztekhez mentek férjhez ; előkelő családok leányai 
theologusoknak vagy más alsóbbrendüeknek adták 
kezüket ; a szülői tekintély, a gyermeki alázatosság 
és engedelmesség megszűnt ; mindenki azt tette, 
mit jónak látott.K Ennek a kornak és ezen ter
mészetellenes viszonynak Ilii leírását találni meg | 
a Nagy Képes Világtörténet most m.'gjelent 159. 
füzetében.

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

CSARNOK.
A menyasszonyi ruha.

Irta: Gara József.
Már alig van rajta varrni való. Művészi

leg sikerült. Az a sápadt képű, bágyadt tekin
tetű lányka remekbe készítette ezt az értékes 
ruhát. Itt-ott igazgyöngy is került reá, csakhogy 
a varrólányka szeméből hullott oda. Pedig azt 
tartják, a gyöngy a menyasszonyon szerencsét
lenséget jelent.

Ez a menyasszony nem lesz szerencsét
len. Gazdag, előkelő család gyermeke, a vőle
génye is az, e mellett szép ember és olyan 
nemes szivü.

Erről legtöbbet éppen a varróleányka 
tudna mesélni, akivel három éven át együtt 
álmodták az első, igaz szerelem gyönyöreit. 
Beszéltek a jövőről is, a közös tűzhelyről, az 
örök együttlétről.

Nem is olyan régen azután szomorú arccal 
állított be az ifjú varróleány szobácskájába. 
Elmondta, hogy családja nősülésre kényszeríti, 
ha ellenkezik, kitagadják, oda lesz egész jö
vendő, sokat Ígérő pályája. Ha a szive szakad 
is meg, de nem tudja megkeseríteni szülőit, 
engedelmeskednie kell.

Azután leborult az asztalra s keserves 
zokogásba tört ki. A lányka odament hozzá, 
átölelte s vigasztaló szavak között feloldó min
den Ígérete alól. O nem várhat tőle akkora 
áldozatot, amelyet hoznia kellene, ha szülőivel 
szakítani akarna.

Az ifjú hálásan csókolta meg kezeit, az
után azt mondá, hogy menyasszonyának drága 
menyegzői ruhát kell kesziteni s minek tenné 
él ezért más a hasznot, csinálja meg hát ő, a 
varróleányka és számítson fel érte annyit, a 
mennyi csak tetszik.

Milyen nemes, jó szive van ennek az 
embernek 1

Más leány inkább ujjait tördelte volna 
össze, mintsem hogy egv öltést is varrjon azon 
a ruhán, amelyben ő neki kellene a boldog
sága útjára indulni : ó azonban- nemcsak a 
fényes haszonért vari ja azt meg, hanem annak 
a számára készíti, a ki öt fogja boldogítani.

Megteszi örömest, csak a szivének nem 
tudja megtiltani, hogy minden öltésnél ne nyi- 
laljon egyet, mintha csak azt is érné a tű 
szúrása . .

Holnap reggel kilenc órakor küldenek el 
a ruháért, akkor készen kell lennie. Már éjfél 
jóval elmúlt. Készen le játszva, hiszen csak 
kevés munka van még vele.

A varróleányka homloka azonban olyan 
tüzes, szemhéjai oly nehezek lesznek, lehajtja 
fejét a gépre s oly jól esik izzó homlokának a 
gépasztal kis érclapja.

Elérkezett a reggeli kilenc óra. Minden 
percben várja, mikor nyílik az ajtó, hogy jöj
jenek a menyasszonyi ruháért . . . Már féltiz 
és még sem jönnek . . Tiz óra . . . Csodála
tos, hiszen tizenkettőkor már a templomba 
kel) lenni és a ruha még itt bever.

Ah, nyílik az ajtó . . .
A vőlegény jön kipirult arccal.
— Mi tölteni'.’
_  Próbálja fel ezt a menyasszonyi ruhát.

- En? -
— ügy van. ,
— Hiszen az ön menyasszonya alacsony, 

kövéres, én magas, sovány vagyok, hogyan 
próbáljam én meg?

— No, csak vegye fel, édes, szeretném 
rajta látni.

A lányka felsóhajtott. Tehát az összes ke
serves stációkat végig járatja vele ? Jól van, 
legyen meg ez is, hiszen ő akarja.

Felvette a ruhát .... Mintha ráöntöttéle 
volna.

— Szent Isten, a ruha jó nekem, akkor 
elrontottam a drága szövetet. Ez babonaság, 
hogy én akaratlanul magamra szabtam a más 
mennyasszonyi ruháját!

— Nem babonaság — szólt ragyogó arccal 
a vőlegény — mert ez a ruha a maga számára 
készült, maga az én menyasszonyom s maga 
jön velem a templomba. Jöjjön', itt várja a 
kocsi.

A lányka felsikoltott s átkarolta boldogan 
az ifjút . . .

Es a mint szorosan ölelte a gép hideg 
kerekét, felébredt. A nap már erősen betűzött 
az ablakon . . , Tehát csak álom volt. Pedig 
minő csodálatosan szép álom.

A lányka az órára tekintett. Két óra volt. 
Szorgosan folytatta a munkát s ez alatt ismét 
egy pár igazgyöngy’ került a ruhára.

Elkészült.
Összecsomagolta a ruhát, kiállította a 

számlát a lehető legszerényebben. Azután várta 
a kilenc órát.

Elütötte.
Még nem jött senki.
A perceket is olvasta.
Negyed tízre.
N'ent jönnek.
Féltiz.
Eszébe jutott az álom.
Valami csodálatos érzés állta el egész testét. 

A lélegzetét is visszafojtó s ugv leste a perce
ket meg a folyosóról várható neszt.

Semmi, semmi.
Tiz óra.
A lány arca kipirult, már nem tudott egy 

helyben maradni, izgatottan járt fel és alá.
Még elmúlt egy negyed óra és még egy 

másik negyed.
Most kitört a lányból az elfojtott sokféle 

indulat.
— Az álomnak igaza volt, az esküvőből 

nem lesz semmi; csakugyan én leszek a meny
asszony !.......... Es felpattant az ajtó, melyen
lihegve rontott be egy szobaleány, ki felnya- 
lábolta a ruhát s futva vitte a menyasz- 
szonynak.

Szerkesztői üzenetek.
Kamelias hölgy. Ha csak lehetséges lesz, legközelebb. 

Különben magánlevél ment. Szívélyes üdvözlet.
Harcos (Helyben.) Az egészre csak azt jegyzem meg, 

hogy én is Sokratessel tártuk, a ki azt mondta, hogy „Soha
sem törődjünk azzal ha megvernek ott. a hol nem vagyunk 
jelen.*4 •

Jóakaró (Helyben). Álnév alatt beküldött közlemé
nyekre egyáltalán nem reflektálunk.

Felelős szerkesztő Dr. Kállai József. 
Kiadohivatali művezető Lándai József.

Hirdetések.
A foutezai Spiegel-féle hétfélék

ből Dr. Fuchs Ignácz ur házának 
szomszédságában elterülő rész el
adó. Bővebb tudósítás Ehrenfeld 
Dávidnál (fő-utca, Gleich-fele ház) nyer
hető.

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 ÍM) fillér Beküldése ellené
ben küld a kiadóhivatal Budapest, Bökk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt 
térben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.



• Ablakredőnyök • 
killönbOxíí alakban éx minőségben, úgyszin
tén Kirakat-redőnyök cxéggel festve, a leg- 

jutánvosabban beszerezhetők

HAUPT H. részletfizetési üzlete
által Nagy Mihályon.

ü Fontos sérvben szenvedőknek!!
Ne mulassza el senki kinek kedves élete 

s egészsége, magának beszerezni a legújabban 
javított csász. és kir. kizárólag szabadalma
zott amerikai rendszerű gummisérvkötőt. A 
guir.misérvkötö Politzer találmánya s a leg
híresebb orvosi szaktekintélyek a legjobbnak 
ismertek. Mert nem szorítja a testet, 
é j j e 1 - n a p p a 1 hordható s a sérvet nem 
engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérvkötőn 
alkalmazott biztonsági készületek pedig teljesen 
megakadálvozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszását.

A sérvkötö ara: Egyoldalú 7 es 10 frt. 
Kétoldalú 10 es 16 frt.

Rendelésnél kérjük megadni a test kör
méretét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal, vagy 
mindkét oldalu-e.

Megrendeléseket a legnagyobb titoktartás 
mellett eszközöl.

POLITZER MÓR és FIA
csász. és kir. kiz. szabadalmazott kötszerészek.

I. ItcáK- FrivHt'Z-ith'U /<>.
------- A exég 1854-ben alapitattott.-------

fltyflwiMeu és szőllő "bor készítési g-épe Ír-

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

A munkakipexxég 207, nagyobb mint bármely máx sajtónál. 
HYDRAUL1KUS SAJTÓK. 

Szőllő és gyümölcs zuzók 
és ’bog^ró morzsolok.

Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Szőllő és gyümölcs őrlők, Aszaló készülékek gyümölcs ;
és főzelék aszalásra, gyümölcs-vágó és hámozó gépek, „aiia~»«.,íí
legújabb szerkezetű szabad. < nműködó „Syphonia“ gyümölcs és, .zollövessző 

permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben.

Mayfarth Ph. és Társa
cs. kir. kizár, szabad.* gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gőzhamor

BÉCS. II. Taborstrasse 71.
—Kitüntetve 450 arany, ezüst és bronz éremmel. •< - 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Képviselők és viszontelárusitók felvétetnek.

f kSBní’i' Xft-? .Mfc? J

■U’n.g'xrxeg-jré'ben..
Glauberaós. hideg kénes sós víz.

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

idény : május 15 tói junius 15-ig Utóideny : augusztus 
15-tol szept. 15 ig 30 Vx arengedmenynyel a lakásoknál.

Ezen a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint 
ivó gyógymód bizt»" segélyt nyújt gyomor bélbajok
nál. n allia.oi pangásoknál, inakat-.* székrekedéseknél 
enyhén, oldólag hat, uiájbajoknál epeli<>m<>k és epe
kövekre oldólag hat. Vértódulás<>kiiál, szédülések, hű
dének, putaiitési roll-ltoknál vérlevnnólag, felMÚvólag 
hat, rsuzos és köszvényes bántalmakuál e kór okozta 
érj ési termékekre lerakódásokra az ízületekben azok 
<>lda<ára és kikii*zidHdés«-re hat. Kövérség szív elhá- 
jasodás ellen, cukorbetegségeknél, vesebajoknál úgy a 
cz.ukor é' fehérje-kiválást gyorsan és kedvezzen be
folyásolja.

Mint fürdő különféle izzadmányokat. daganatokat, 
izületi és csontbántalmakat, oont-szut kedvezően osz
latja. Görvélykóros daganatok, fekélyek ellen méh és 
méh közötti izzaduiánvok, hashártya izzadmányok fel
szívódásai elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült 
bőrtietegségek ellen bámulatos gyorsan hat.

Vasúti állomás ! az Alföldről es l'estfelől j<> 
vöknek Ungvár. a felvidék és illetve Kassa felől 
jövőknek Nagy-Mihály honnan kényelmes bérko
csikon 1 és */« "rjt *l*u elérhető.

A víz otthon is sikerrel használható. Ara: egy 
nagy láda 40 üveggel 14 kor., kis láda 20 üveggel b 
kor. A víz a vasúton szállítási kedvezményben részesül.

Megrendelések és tudakozódások ..Szobráncz* 
gyógyfürdő igazgatosaganak Szobráncz- 
gyogyfurdo < zimzt-nd-'k. Posta • tavirda állomás 
h»-lyb« ii. A fürd igazgató' orvosa Dr. Ruiiay Gá
bor Lajos A fürdő igazgatósága.

Állattenyésztők figyelmébe!!

A Somogyi Géza és Társai által fel
talált és a nagyméltóságu magy. kir. belügy- 
és földmivelésügyi miniszter urak által en
gedélyezett és szabadalmazott 

„állatok emésztését
elősegítő tóppor“

mely lovaknak, szarvasmarháknak, valamint 
sertéseknek emésztését elősegíti, mindenféle 
adagokban kaphatér

Sarfutikel 2)ávid
vegyeskereskedésében Nagy-Mihályon.

Ugyanott számos elismerő levél a legnagyobb 
állattenyésztőktől látható. I

BÚTOROKAT 
vásárolni szándékozó n. é. közönséget van szerencséin tisztelettel meghívni 
a »Városháza« szomszédságában levő Csopp-féle házban berendezett 

BUTORRAKTÁRAIM 
szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú barokk, ó-német 
és egyéb másnemű stilszerü bútorok a lenkényesebb Ízlésnek is teljesen meg- 
felelöleg csinos és izlésteljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók.

Raktáramban csakis jó és szolid minőségű és bárminő kívánalomnak 
megfelelő izlésteljes áruk vannak, miért is kérem a n. é. közönség bizalmát 
és szives támogatását. — Bútor renoválások gyorsan eszközöltetnek. 

EICHENBAUM LIPOT NAGY-MIHÁLY.
-------------- Haxai éi saját gyártmányú bútor raktár --------------

ALAKÍTTATOTT 1892.
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LANDESMAN B. könyvnyomdája és papír-üzlete
K* ajánlja a legújabb gépekkel újonnan berendezett “W

KÖNYVKÖTÉSZETÉT
mindennemű könyvkötészeti munkák gyors és jutányos áron való elkészítésére.

Menetrend.
Budapest felé

Indul Nagy-Mihályból:

Heggel . 5 óra 35 perc.
Délután 1 óra 41 perc.
Este . 6 óra 01 perc.

Kassa felé
Heggel . . 5 óra 35 perc.
Este . 6 óra 01 perc.

Mtző-Labarcs felé
Délelőtt . .9 óra 23 perc.
Délután .3 óra 33 perc.
Este . .10 óra 12 perc.

Jegyxet. A reggel (Budapest
kor induló vonatok S.-A.-Ujhelyen a g

(Érvényes 1902. május 1-től.)

Érkezik Nagy-Mihályba :
Budapest felöl

. . . 9 óra 17 perc.

. . 3 óra 28 perc.

. . 10 óra 12 perc.
Kassa felöl

• . . 9 óra 17 perc.
. . 3 óra 28 perc.
. . 10 óra 12 perc.

Me:ö-Laborcz felől
. 5 óra 32 perc.

. . 1 óra 36 perc.

. . . 5 óra 51 perc,
perckor és délután 1 óra II perc- 

o r s vonathoz csatlakoznak.

Délelőtt 
Délután 
Este

Délelőtt 
Délután 
Este

Heggel .
Délután 
Délután

felé) 5 óra 35
y

Nyom. Laudismau B. könyvnyomdájában.


