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Hova a lap szellemi réazét illutn iuiikUi. 
közlemény intézendő : 

Fö-utcza 220 szám.

ELŐFIZETÉSI DÍJ Egész évre 8 kor. 
léi évre 4 kor negyed évre 2 kor.

Egye* szám ara 80 fii

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bennwntetlun levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fll

kiadóhivatal:
Hova az el'•fizetősek, hirdetési és nyilttér 

díjak kflldendők : 
L&ndesman B. könyvnyomdája.

Szeptemberi elmélkedések.
Az ifjúság ezrei ismét bevonulnak az 

iskola falai közé, hogy tiz hónapon át tudo
mányt és erkölcsöt sajátítsanak el. Ez a 
minden esztendőben megismétlődő fontos 
esemény minden alkalommal kell, hogy 
elmélkedés tárgyát képezze, mert hiszen 
arról van szó, ami a legfontosabb minden 
szülő előtt: a gyermekei jövőjéről.

Hányszor nyílik alkalmuk ilyenkor meg
figyelni a szegény szülő vergődését, akinek 
két három gyermekét is be kell íratni, hogy 
az ehez szükséges összegeket megteremtse. 
Ez a szülői önfeláldozásnak egyik megható 
példája. De kérdjük: valóban olyan szükség 
van erre az önfeláldozásra ? Nem volna-e 
helyesebb, ha a szülő ahelyett, hogy lótna, 
futna a beiratási pénz s az egyébb költségek 
megszerzéséhez a gyermekét inasnak adná, 
hogy becsületes mesterséget tanuljon ? Ezel 
természetesen nem azt akarjuk mondani, 
hogy a szegény szülő ne iskoláztassa a 
gyermekét, de utalunk arra a tapasztalati 
tényre, hogy a földhöz ragadt szegény szülő 
gyermeke a legtöbb esetben megakad a 
pályájában, anyagi akadályok tornyosulnak 
előmenetele elé és proletár lesz belőle.

Úgy a fővárosban mint a vidéken tör
téntek a nyár folyamán csúf szenzációk, 
melyek kell, hogy gondolkodóba ejtsék mind
azokat, akiknek a tanítás a hivatása. Erkölcs
telen, megromlott gyermekekről szóltak a 
szenzációk, és iskolákról, melyekben rut

T ARC A
Mese az elveszett boldogságról.

A nagy és előkelő társaságnak, mely min
den hét szerdáján a hercegnőnél összetalálko
zik, már a legnagyobb része eltávozott. Csak 
az intim ismerősök maradtak, kik a hercegnő 
kisebbik szalonjába vonulva, a parazol lámpa 
diszkrét világa mellett üldögéllek együtt. A 
beszéd a fiatal Szalócay báróról folyt, aki a 
főrangú társaság általános megdöbbenésére fe
leségül vette egy barátjának a kedvesét. A 
báró tettét mindenki elitélte. Különösen az a 
három fiatal asszony, akik közül az egyik egy 
pohár pezsgő maradványait élvezte, a másik 
kettő pedig cigarettázott. Őszinte nyilatkozatok 
estek, hiszen nagyon intim társaság volt együtt. 
A hercegné végül megjegyezte

— Elvégre, ők tudják mit cselekedtek, a 
szerelem hatalmas, lehet hogy nagyon boldogok 
lesznek.

— Egy olyan leánynyal soha — jegyezte 
meg a meggyőződés hangján Szomolay báró, 
aki tábornok volt a huszároknál.

— Mi a véleménye magának ? — szólt a 
hercegné e pillanatban egv szikár, de széles 
vállu, rendkívül elegáns úri emberhez, aki 
mindeddig hallgatott.

— Eöltétlenül az utóbbi, én is azt hiszem 
sohasem lesznek boldogok, de nem abból az 
okból, amit a tábornok gondol.

— llát miért? — kezdték egyszerre fag
gatni valamennyien.

A kérdezett — Itákócy Miklós gróf 
kétségkívül a legérdekesebb, mondhatni leg- 

visszaélések történtek s tarthatatlan állapotok 
vannak.

Nem szabad az ország tanári és tanító
női karának napirendre térni ez események 
felett, le kell belőle vonni bizonyos kon
zekvenciákat.

Az első konzenkvencia az legyen, hogy 
fokozott mértékben gondozzák a gyermek 
erkölcsi nevelését s hogy lelkét lehetőleg 
távol tartsák az érzéki mételyektől. Gondol
ják meg, hogy szigorral, erőszakkal ott célt 
nem lehet érni, hanem egyedül diplomatikus 
és jóságos türelemmel. Szükséges volna az 
is, hogy összeüljenek a közoktatás vezér
emberei, hogy meghányják vessék a módját 
annak, hogy a gyermek erkölcsi nevelése, 
lelkének tisztán tartása mint érhető el fo
kozott mérvben az iskolában való tanítás 
és nevelés által. Csak most, amikor látjuk 
és halljuk az iskolában bűnössé lett, elcsá
bított gyermekek történetét, érezzük nagy 
fontosságát annak a problémának, amelynek 
megoldása szorosan összefügg gyermekeink 
erkölcsi nevelésével.

És mindenképpen üdvös volna, ha fon
tolóra vennék az intéző körök, hogy helyén 
való dolog-e az, midöh felnőtt leányok is
kolájában férfiak tanítanak? Igaz, hogy a 
körmendihez hasonló botrányt még alig 
tapasztaltunk, mégis mindig aggályos dolog 
marad az, midőn felnőtt leányok reggeltől 
estig távol a szülői háztól férfi tanárok 
előadásait hallgatják s bizonyos tekintetben 
tőlük függnek, ki vannak nekik szolgáltatva.

E téma mindenesetre kényes, de ez nem

kiválóbb tagja volt a társaságnak. Sokat utazott 
ezen ember, sokan azt mondták rá, hogy kü
lönc, mert olykor tiz hónapig azt sem tudták, 
merre jár, de abban mindenki megegyezett, 
hogy nagyon érdekes ember. Különösen az 
asszonyok szerették. Már deres hajú volt, de 
atléta alakjával, napbarnított szigorú vonása 
arcával, szikrázó fekete szemével már sok 
fiatal embernek lehetett volna a szerencsés ve- 
télv társa. Ha amúgy társaságban megszólalt — 
ritkán tette — valóságos áhítattal hallgatták. 
Különösen a történetei voltak érdekesek, a 
melyeket utazásaiból elbeszélt. Mindig utánuk 
tetté, hogy nem igaz ám. én ezt csak úgy ki
gondoltam, valahol egy csillagos éjjel ott a 
havasok alján . .

Hogy azután most egyre faggatták, azt 
mondotta:

— Erre a kérdésre is csak egv történettel 
tudnék felelni. Tulajdonképpen nem is volna 
szabad elmondanom ezt a történetet, olyan 
furcsa, olyan különös, hihetetlen. De hát el
mondom mégis — gondolja utánna mindenki, 
a mit akar. Arról volt itten szó, hogy nem 
lehet soha sem boldog az a fiatal pár, mert az 
a lány ilyen, meg olyan. En azt mondom, ez 
még néni volna baj,' mert nincs lehetetlen, 
történnek csodák, igy hat megjavulhat, igenis 
megjavulhat, sőt javulásában vczekléseben olvan 
magaslatra emelkedhetik, hogy tisztelni kell 
föltétlenül, rossz volna az, aki a múltat fel
említené neki. Nem az itt a baj. Az a leány, a 
ki valaha elbukik, nem csak a maga boldog
ságát leszi tönkre, hanem egy másik emberét, 
azét, a ki valaha beleszeret nagyon, forrón, a 
kit viszont ő is megszeret nemes érzelemmel 
igazán, nem úgy, mint a csábítót. Az a másik 
Lapunk mai «zima 4 oldalra terjed. 

lehet ok arra, hogy a nyilvánosság elé ne 
lépjünk azzal a határozott propozicióval, 
hogy a leányiskolákban csak női tanerők 
alkalmaztassanak.

Egészen mása felsőbb oktatás, amelyek
nek női tanerője nálunk nincs is.

Örömmel tapasztaljuk, hogy évről-évre 
mind modernebb és a praktikus élethez 
alkatmazkodóbb lesz a tanítás módszere ná
lunk. anélkül, hogy a célból a közoktatás
ügyi kormánynak különösebb intézkedése 
vált volna szükségessé. Örülünk, hogy Ma
gyarország hatalmas tantestülete végre kezd 
hivatása magaslatára emelkedni. Néhány év 
óta nagy a haladás a tanerők által inaulurált 
oktatási reform dolgában, amely mindinkább 
modernebb és praktikusabb alapokra kezd 
helyezkedni. Ez az esztendő is remélhetőleg 
egy nagy lépéssel fogja előre vinni e ma
gyar iskola modernségének és praktikus 
voltának ügyét. Erre már nagyon régen 
szüksége lett volna az országnak, de jobb, 
hogy később következik be az üdvös reform, 
mint hogy soha.

Templomszentelés.
Örökké emlékezetes ünnepélyben volt része 

felső Zemplén vidékének. Az újjáalakított laboré 
volyai templomot szentelte fel munkács egyházme
gye fenkölt lelkű főpásztora tircák Gyula.

Augusztus hó 27 én a reggeli vonattal indult 
el székhelyéről Ungvárról Dolinay Miklós kanokok, 
egyházmegyei tanfelügyelő, Papp Antal titkár, egy 
házmegyei irodaigazgató kíséretében. Félegykor 
Ljhely állomás perronján a vármegye, a város 
törvényhatósága, nagyszámú közönség jelenlétében

ember nagyon boldogtalan lesz, mert szeret 
de nem hisz, nem hisz a hűségben. Es itt ne
vezetes szerepe van a világnak, a melynek 
nincs szerető szive, nem abból fakad az Ítélete.

Volt egy — ember, magunkfajta, úri fajta. 
Azzal történt meg az, hogy egy ilyen leányba 
lett sz< relmes. A leány pedig szegény, min
denkitől elhagyatott leány volt és nagyon szép. 
Minél tovább ismerték egymást, annál jobban 
szerették. Miért? Megmondom. Annak a férfi
únak, nevezzük őt Sándor grófnak, már meg
haltak a szülői. Idegenek nevelték, meg roko
nok. Gazdag volt, szép ember volt, gyermek
korától kezdve mindenkiről csak azt vette 
észre, hogy valami titkos célja van vele. Egyet 
nem tapasztalt, nem érzett senki részéről: igazi 
meleg érdeknélküli szeretetet. Ebben nem volt 
része. A leány pedig valóságos gyermek volt 
még, amikor egy gonosz ember elcsábította. A 
mikor a dolog kitudódott, a szülői elkergették, 
mindenki, a ki eddig szívesen látta, elfordult 
tőle. Eljött a nagy városba és keserves munká
val kereste a kenyerét. Akkor látta meg Sán
dor gróf. Levitte egyik birtokára, messzire, egy 
olyan zugba, ahová még a madár sem jár. 
Puszta mindenfelé, egy kis falu volt csak a 
közelben. Ott aztán éllek titokban. Es ott fej
lődött ki a szerelmük. Sándor gróf nem tudott 
eljönni onnan. Az év legnagyobb részét ott 
töltötte. A faluban meg a környéken azt hitték, 
a szép nő a felesége. Es sokszor hívta a leányt, 
hogy jöjjön fel vele a fővárosba, mulatni, szó
rakozni. Az sohasem jött, a világ minden kin
cséért sem tette volna. Azt a leányt pedig 
imádta a környéken mindenki, aki csak ismerte. 
Példás rendben tartotta a kis gazdaságot, nem 
vágyott ki belőle soha. Jártak oda újságok neki,



várta a íípáaitort gróf Béla tóiapánnal az
álén. Hatolni Etele alispán népen átgondolt be 
azéddel üdvözölte a püspököt, uiolyre ö méltósága 
gyönyörű beszéddel válaszolt. Majd meglátogatta 
a főispánt lakásán. Upor állomáson az isztáncsi 
és az iuépi lelkészek tisztelegtek híveikkel. Te 
rebesen Sran« Izidor gk. espereslelkész üdvözölte 
a püspököt. Nagy Mihályban ugyancsak nagyszámú 
közönség jelenlétében Karcuk Pál gk. lelkész kö 
szöntötte ö méltóságát — a hölgyek nevében pedig 
Karcuk Emma virágcsokorral kedveskedett. Nála 
falván ílízswéry Tamás főszolgabíró a járás ne
vében, Dudict János rákóci gk. esperes lelkész a 
kerületi papság nevében fogadta a föpásztort. O 
méltósága útja l.’jhelytöl egy diadalmenet volt, 
a lelkesedés mindenütt követte, beszédeit, szavait 
áhítattal lesték ajkairól. Nátafalván a menetel egy 
lovasbandérium nyitotta meg. alkalmat nyújtva az 
egybegyűlteknek vidékünk festői öltözetében gyö 
nyörködni. Ezután a gróf Széchenyi Imréné által 
felajánlott diszbintón ö méltósága következett, a 
sort rengeteg kocsi zárta be. A leányok virágokat 
szórtak a gondosan kitisztított utakon, melyen 
végighaladva, a nátafalvai templomhoz hajtatott a 
föpásztor egy rövid imára.

A templom bejáratánál Pellytznicky László 
őrmezei róm. kath. lelkész fogadta az érkezőket. 
Innen a lovasbandérium élén felszaporodott menet 
több igen díszes diadalkapun Laboré A olya felé 
haitatott. Közben ö méltósága betért Sztankóera 
özv. Szimiay Ödönné látogatására. Laboré A olyan 
a falu előtt felállított diadalkapunál íhulinrzky Elek 
helyi lelkész fogadta a püspököt. A paroehtára 
érve megszóllitásával tüntette ki a kerület papsá 
gát, majd rövid pihenő után Őrmezőre ment gróf 
Széchenyi Imréné ö excellentiája meglátogatására. 
Viszatérve, a helyi lelkész vendége volt az egy
begyűltekkel együtt.

Másnap augusztus 28-án, Nagy Boldogasszony 
napján kedvező időben véghoz ment az ünnepélyes 
aktus. Féltizkor harangzúgás, ezer és ezer, messze 
vidékről összesereglott nép sorfala közt, roppant 
assistentiával kilépett teljes főpapi díszben a pa 
roehiáról ő méltósága. Aranynyal gazdagon díszí
tett uszályos palástját huszárja vitte utánna, fején 
koronával, kezében pásztorbottal, áldást hintve a 
meghatott hívőknek. Leirhatatlanul szép volt ez a 
kép! E felejthetetlen és igazán magasztos menet 
könnyeket fakasztott a hívek szeméből. A kis 
templomban a legszebb ünnepies mise vette kez
detét. molven a többek közt ott láttuk Matolai 
alispánt, gróf Sztáray Sándort, Dr. Fcrcncy Elek 
kir. kamarást. íiueszéry Tamás főszolgabírót, Puza 
Sándor Zemplén vármegye fOesperesét stb. stb. 
O méltósága magyar beszéddel intette áhítatra. 
Isten és haza iránti szeretetro a híveket. A nép 
nyelvén Pajkorsy Emánuel possai g. k. lelkész 
tartott szent beszédet. Két órakor véget ért az

ennyi elég volt a világból.
Később, mikor megokosodott, akkor tudta 

csak mérlegelni, hogv mit tett ő akkor, mikor 
a csábitó szavára hallgatott. Hogv mit veszített 
ő akkor. Most érezte, hogy annak, a mit veszí
tett, még a látszata is minő drága neki most. 
Többé nem tudna nélküle meglenni. Es ked
vese, csak a kedvese, de imádja, szereti Nc- 
meslelkü, jó szivfl ember, azt is tudta, hogy 
gazdag, de a mit neki ad, az semmi, egv jó 
cseléd talán többet kapna — ennek — a kis 
gazdaságnak a kezeléséért, mint ő. Ám de a 
mit a gróf neki ad, az meg mindennél több, 
mert íme megóvta minden rossztól. Am azért 
ő még sem jó, de nem tudják. Meghalna, ha 
valaha el kellene mindezt veszítenie, csak azt, 
ami van, a látszatot. Sokszor kívánta, bár lenne 
koldus ez ember, akit olyan igazán szeret, 
akkor talán lehetne reménye, de igy ? Titokba 
sírta a könnyeit. Lám a kis világ neki paradi
csom, mégis szeret és szeretik és meg is be
csülik. Önfeláldozó, alázatos, kedves, gyöngéd 
volt mimiig, igazán megható volt az a nagy 
nagy kitisztult, önzetlen szeretet, a mit ő 
érzett.

A gróf is érezte ezt. Ott a kis pusztán 
megtalálta, a mit nem talált meg a világon 
bolvgásában sehol: a nagy szeretetet. Ezért 
nem tudott elválni attól a leánytól. Mert annak 
nem kellett semmi, semmi, csak az, hogy ne 
űzze el öl onnan, a hol ő van, a hova ő jön 
olykor, ha csak egy szavát is hallja.

Így volt, igy történt ez. Es múltak az 
évek, tűntek, rohantak. A férfi egyre jobban 
megtanulta szeretni a leányt, de a lelke mélvén 
ott égett a kétely; hátha, ii.tlia . . . 

istentisztelet, a menet ép oly ünnepies diszbin 
tért vissza a paróchiára, ahol Stt teritekii ebed 
volt feltálalva. Szólott a cigány, a kuruc kesergő 
kot fújta a tárogatót. A nap fényét nagyon emelte 
ő méltósága derült kedélye, melylyol mindenkit 
elragadott.

O szentségéért a pipáért és ó felségéért a 
püspök urunk emelt poharat, b üzosséry foszolga 
biró, Matolay alispán, Dudics esperes ö méltó 
ságát éltették, majd következtek l’uza főesperes, 
Dr. Ferency kir. kamarás. Mihalovich J?nö topo 
lyáni gk. lelkész, Andrtjcű János in. eseményei 
lelkész, a helyi lelkész stb. beszédei. Közben 
megjött gróf Hadik Béla főispán meleghangú sür 
gönye, melyben elmaradását mentette ki. Eljöttek 
még Szirnuty Ödönné és Máriáizy Sándor min. 
t anácsos .Sztankóeril. A vendégek emelkedett bán 
gúláiban a késő délutáni órákig voltak egviilt s 
az ünnepélyt a délutáni istentisztelet, — melyet 
Sereghy János őrmezei gk. lelkész végzett ő mél
tósága és az összes egybegyűltek jelenlétében 
fejezte be.

A vidék népe gazdagabb lett egy felejthe
tetlen látványnyal, mely megerősítette lelkűket a 
szeretet ben — látva a főpásztor határtalan kegyét, 
a ki fáradtságot nem kiméivé eljött felszentelni a 
kisded templomot. — A templom újjáalakítása 
Kétay és Benedek budapesti cég jóizlését, szolid 
munkáját dicséri.

Weinberger Sámuel.

A nagy és előkelő rokonságú Weinberger 
családnak mély gyásza van. A család dísze, ko
ronája, Weinberger Sámuel pazdicsi nagy
birtokos, vármegyei törvényhatósági bizottsági 
tag, a nagvmihálvi kereskedelmi és hitelbank 
elnökigazgatója, a nagymihályi kerület izraelita 
egyház községeinek elnöke, augusztus hó 28-án 
Budapesten hosszas szenvedés után, életének 
57-ik évében meghalt.

Halála az egész vidékre nagy vesztesség, 
szivjósága, szerénysége az elhunytnak közismert 
volt és sok szegény család gyámolitóját, párt
fogóját vesztette benne. Kiterjedt mintagazda
ságaiban és gyáraiban igen sok embert foglal
koztatott s mindegyikük iránt atyai szeretettel 
viseltetett.

Pazdics község az elhunytban 'földes urát 
és bölcs tanácsadóját gyászolja, ki a község la
kosait egyaránt szerette és ép azért még a leg
kisebb ügyben is tanácsát kikérték, s Weinber
ger Sámuel nemcsak tanácscsal, de a mennyire 
ideje csak engedte, tettekkel is segített községe 
lakosain. Hálás is volt az egész falu irányában, 
a pazdicsi és bethleni gazdaságban és gyárak-

Egy ízben elakart tőié válni. Sok, sok 
pénzt akart neki adni, a nő azt felelte, nem 
kell semmi, megyek. El is ment, ki az éjsza
kába A férti utána ment, visszahozta, de a 
hit nem jött meg a szivébe. Mire a nő azt 
mondta:

— Meghalok, ha elűzöl 1
Kételkedett a szavába A Ilit nagy dolog, 

csodának kellett történni. A gróf megmondta 
azután a jelenet után a leánynak, hogy vég
rendeletébe reá hagyta ezt a kis földet.

— Ha te elhagysz, én sem élek tovább! 
mondta ismét a hány. Nem hitt neki a férfi. 
Csodának kellett történni. Es a csoda megtör
tént. A gróf egy napon nagybeteg lett. Gon
dozták, ápolták, a nő nem tágított ágya mellől. 
Am hiábavaló volt minden. Egyszer egy pil
lanatra elszunditott. Mire fölébrédt, ott találta 
a grófot hidegen, mozdulatlanul. Hívták az 
orvost, jött a ha lolt kém, azok megállapították 
a halált. Sándor grófot kiterítették. A nő in
tézkedett mindenről, a midőn pedig már ott 
feküdt a ravatalon és úgy volt, hogv reggelre 
jönnek az emberek és viszik majd messzi, 
messzi, a családi sírboltba eltemetni és nem 
jón többé ide, ebbe a kis fészekbe, hol ő nnv- 
nyiszor várta szivszakadva, akkor odament, 
meg egyszvt utoljára megcsókolta a hideg aj
kat, azután levette a falról a kis revolvert és 
ott a ravatal mellett a szive tájára illesztve 
elsütötte. Leroskadt a ravatal mellé s szive 
vére szépén oda csörgedezett a ravatal virága
ira, pirosra festette a fehér virágokat.

A csoda akkor történt. A halott egyszerre 
csak fölült a koporsóban. Ne hitetlenkedjenek 
kérem, ez igy történt, Sándor gróf tetszhalott 

> bán munkásokban sohasem volt hiány, szíve
sen hagyta mindenki abba saját dolgát s sietett 
a földes ur hivó szavára ha szükség volt reá. 
Pedig ez mai nap nagy dolog 1

Weinberger Sámuel a közügyekben is te
vékeny részt vett, mint az izr. egyhásközségek 
kerületi elnöke, a zsidóság ügyeit folyton éber 
figyelemmel kisérle s a túlkapásoknak mindig 
elejét vette. Ö maga vallásos, istenfélő ember 
volt, de t szabványok keretén belül a zsidóság 
hitéletében a szabadelvű iránynak volt terjesz- 

t0Jl A nagymihályi kereskedelmi és hitelbank 
megalapításában nagy része volt s bátyja Wein
berger Náthán halála után ő vette át ezen in
tézet vezetéséi. Az aránylag fiatal intézet az el
hunyt elnöklete alatt hatalmassá, nagygvá fej
lődött s a nagyközönség bizalmát a legnagyobb 
mérvben élvezte.

Weinberger Sámuel az utóbbi időkben 
gyöngélkedett, senki sem hitte azonban, hogy 
napjai meg vannak számlálva. Augusztus hó 
első napjaiban orvosi gyógykezeltetés céljából 
Budapestre ment tel s Báron tanát műtétet 
is végzett rajta. A beteg szervezetét idült cukor
betegsége azonban annyira elgyöngitette, hogy 
az orvosi tudomány, családjának gondos és ön
feláldozó ápolása nem segíthetett többé rajta. 
Bitka megadással, nyugalommal tűrte a több
szörös operációkkal járó nagy fájdalmakat, a 
melyeket övéi előtt a lehetőségig titkolt, mig 
végié a könyörtelen halál váltotta meg szen
vedéseitől.

A gvászhir augusztus hó 29-én a délelőtti 
órákban terjedt el városunkban és általános 
megdöbbenést keltett. Az emberek csoportok
ban gyülekezve tárgyalták a megrendítő ka
tasztrófát. A kereskedelmi és hitelbank és a 
Casino egyesület épületein fekete gyászlohogó 
hirdette a halálesetet.

Az elhunyt tetemét családja hazahozatta 
és augusztus hó 31-én a nagymihályi izr. sir- 
kertben örök nyugalomra helyezte.

Temetése a legnagyobb részvét mellett 
ment végbe, az egész vidék sietett Weinberger 
Sámuelnek a végtisztességet megadni. Az izrea- 
liia templom udvarán a hol Ehrenfeld Si
mon nagymihályi és L ő w Lázár ungvári fő
rabbi búcsúztatták el az elhunytat oly telt volt, 
hogy mozogni sem lehetett. Ezernél többen 
vettek részt a temetésen, melyet a zsidó szokások 
egyszerűsége oly meghatotta tett.

A gyászba borult család iránt a részvét 
általános, folyton érkeznek kondoleáló nyilat
kozatok, sokan táviratilag fejezték ki részvétüket 
s ezek között első volt Gróf A n d r á s s y Géza, 
ki az elhunyt halála feletti fájdalmas részvété
nek adott kifejezést. A kereskedelmi és hitel

volt. A dolog igen egyszerű, csak nagyon rit
kán történik ilyesmi.

Az emberek persze berohanlak a lövés 
zajára s rémülten láttak mindent. No de nem 
ez a fontos. A két beteget olt ápolták. Felgyó
gyult mindaketiő. Es ekkor Sándor gróf szivébe 
megtért a Ilit, elvette a leányt feleségül. Ott 
maradt az a nő akkor is abban a kis kastély
ban, nem jött volna cl grófnőt játszani a vi
lágba, dehogy jött volna el.

A történet eddig tart. Mit gondolnak ké
rem, boldogok lettek-e ?

A társaság tagjai egyhangúlag felelték és 
meghatva:

— Igen!
— O dehogy, felelte Kákócy gróf.
— Mit gondolnak ? Van-e ott boldogság, 

ahol lemondás van. Hisz a grófnak le kellett 
mondani az ő világáról, hogy oda bevezethesse 
a feleségét valaha.

— Miért, szólt közbe a hercegnő, egy 
ilyen nemeslelkü asszonynak mindent meg kell 
bocsátani.

— Akkor, asszonyom, jól van, e nő ma 
itt volt az ön házában.

— Az én házamban?! kiáltotta egyszerre 
a hercegnő, de kérem . . .

A gróf félbeszakította :
— Nyugodjék meg. Nem volt. Hisz a tör

ténet nem igaz, csak én gondoltam ki egy 
csillagos éjszakán valahol ott a havasok alján. 
De lássa hercegné a báró meg a felesége nem 
lesznek boldogok, szegények soha.

Kákócy gróf fölsóhajtott, aztán sietve el
hagyta a társaságot.

Nemeakéry Kis* Jóaaef. 



bank szintén részvétiratot intézett az elhunyt 
családjához és a következő gyászjelentést adta ki • 

•A Nagymihályi Kereskedelmi és Hitel
bank igazgatósága, felügyelő-bizottsága és tiszti
kara mély megillctődéssel tudatja az intézet 
egyik alapítójának és igazgatósági elnökének 
\\ e i u li e r g e r Sámuel urnák Budapesten f. 
évi augusztus hó 29-én hosszas szenvedés után 
történt gyászos elhunytát. A boldogult földi 
maradványai augusztus hó 31-én d. u t órakor 
lógnak Nagy-Mihályon őrök nyugalomra tétetni. 
Nagy-Mihály, 11'02. augusztus hó 29. Nyugodjék 
békével ! Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni 1.

A család külön gyászjelentést nem adott ki.

VEGYES HÍREK.
Kossuth Lajos emlékezete. Nagy Mihály 

város képviselő testületé szeptember hó 2 án l'sépy 
Zoltán szolgabiró elnöklete alatt rendkívüli köz 
gyűlést tartott, melynek egyedüli tárgya Kossuth 
Lajos emlékének megünneplése volt. A közgyűlés 
elhatározta miszerint hazánk nagy fiának Kossuth 
Lajos születése századik évfordulóját a Casinó 
egyesület és ipartestülettel együttesen megünnepeli. 
Az ünnepély szeptember hó 20 án fog megtartatni 
és programra ja a következő : Reggeli G órakor a 
zenekar bejárja a város főbb utcáit, 9 órakor fin 
népi isteni tisztelet az állami iskolában, a melyen 
Kozlay József pazdiesi lelkész fogja az egyházi 
beszédet tartani. Isteni tisztelet után díszközgyűlést 
tart a képviselő testület honnét testületileg az ünne
pély helyére a Cassinóba vonul, ott az ünnepi 
beszédet Oppitz Sándor rk. plébános fogja tartani. 
Este a Barnai szállóban bankett lesz, melyre a 
város és vidék minden polgára szívesen látott 
vendég lesz. A banketten tartandó emlékbeszéd 
megtartására Polányi Oéza kir. közjegyző kéretett 
fel. A háztulajdonosok felkéretnek, hogy az ünne
pély napján házaikra zászlót tűzzenek ki.

— Áthelyezés, A vallás és közoktatásügyi 
miniszter Pataky Vilma szepes olaszi óvónőt a 
nagymihályi kisdedóvóhoz helyezte ál.

— A műkedvelők társasága augusztus 
hó 31 én a Cassinó helyiségében a’akuló ülést tar 
totl, a melyen elnökké l’sépy Zoltánt választották 
meg. Az ideiglenes választmány is megalakult és 
kiküldettek l'sépy Zoltán, Dr. Kellner Mihály és 
Dr. Spiegel < >dön tagokból álló bizottság az alap 
szabályok kidolgozására. Elhatároztatott, hogy e 
hó 27 én előadást rendeznek.

— Esküvő. Dr. Fried Mór lőcsei ügyvéd 
f. hó 2 án esküdött örök hűséget Mandl Regina 
urbölgynek, Mandl Lipót nagy ráskai birtokos 
leányának.

— Tűz. Varannót egy idő óta ismeretlen 
gyújtogató rémes izgalomban tartja. Meggyujtotta 
az aljárásbiró lakását meg a csendőrök laktanyá 
ját s tölténytárát, de mindezeket korán észrevéve 
eloltották. Több csóva magától elaludt sikertelenül. 
Azonban múlt hó 25 én este mégis sikerült neki 
a „Hrukóo* lakó Nyemcsik csizmadia házát meg
gy ujtani s elpusztítani. Leégett ez utcán három 
épület, mig a tüzet lokalizálni sikerült. Azonkívül 
átcsapott a tűz gróf Hadik Barkócy Endre kert 
jébe, ahol Strompf Pál erdőmester lakását ham 
vasztotfa el.

— nyugdíjazás. A vármegyei tisztviselők 
nyugdíjintézetére ügyelő választmány az alispán 
elnöklete mellett szept. 2 án tartott ülésén Bárcy 
Benedek sztropkói járási főszolgabírót a tiszti fő 
orvos véleménye alapján az 19(12, évi okt. hó 
1 étöl kezdődő érvény nyel nyugdíjazván, évi nyug 
di)illetményét, 22 évi és hét havi szolgálati idő 
után, 2215 K. 66 f. ben állapította meg.

— Hymeu. Janka Károly homonnai ev. 
ref. lelkész, a „Homonna és Vidéke* felelős szer 
kesztője, folyó hó 2 án tartotta eskiiv jel Abaházy 
Ilonkával Olasz Liszkán.

— Halálozás. Szmstsdk Nándor, a nagy 
mihályi gróf Sztáray uradalom évek hosszú során 
át volt gazdasági tiszttartója, augusztus hó 29 én, 
életének 62 ik évében, szivszélhüdés következtében 
elhunyt. Temetése a vidék és a nagyszámú rokon 
ság részvéte mellett augusztus hó 30 án ment 
végbe. A gyászoló család a következő gyászjelen 
test adta ki:

„Özv. Sznistsák Nándorué szül. Frohlich 

Emma mint neje, Nándor, Anna férj. Kail Béláné, 
Gizella és Ilonka mint gyermekei úgy a maguk, 
valamint testvérei es a nagyszámú rokonok névé 
ben is fájdalomtól megtört szívvel jelentik a hőn 
szeretett férj, apa, testvér, nagyapa, illetve rokon 
id. Sznistsák Nándor ling vármegye törvényható 
sági bizottsági tagja, nyug, uradalmi tiszttartó 
életének 62 ik, boldog házasságának 3.3 ik évében 
f. hó 29 vn délután 3 órakor Tibán, szivszélhüdés 
következtében történt gyászos elhunytát. A meg 
boldogult temetése Tibán f. hó 30 án délután 5 
órakor fog a róm. kath. egyház szertartásai szerint 
megtartatni s örök nyugalomra a szobránci sir 
kertbo kisértetni. Az engesztelő szent misé áldozat 
a megboldogultnak lelki üdvéért f. évi szeptember 
hó 1 én reggel 8 órakor fog a szobránci róm. kath. 
templomban az Egek Érának Inmutattatni. Tiba,
1902. augusztus 29. Áldás és béko lengjen drága 
hamvai felett!*

— A Jelentkezés meghosszabbítása. 
Október elsejétől a nem tényleges állományú kato
nák és honvédek, a szolgálatból történi kilépésük, 
vagy fegyvergyakorlatról való hazautazásuk után 
a szabadságolás napjától számítva 8 napon belül 
kell tartózkodási helyüket bejelenteni, nem 24 óra 
alatt, a mint ez eddig érvényben volt. A később 
jelentkezőket megbüntetik.

— Tüzesetek. E hét folyamán a környéken 
több tüzeset fordult elő, nevezetesen augusztus hó 
30-án Dubrókán, a hol 3/o«áovír^ Jakab 300 ke 
reszt búzából álló kazla égett el fényes nappal. A 
tűznél több szekér és szerszám is elégett, épp 
hordták az életet és alig volt idő a lovakat meg 
menteni.

Kácsándon e hó 1 én a Kyomárkay féle gaz 
dasági udvarban éjjel két órakor ütött ki a tűz és 
elhamvadt az összes szalmástermés és takarmány. 
A cscplóst másnap akarták megkezdeni, ott is 
volt már a gép, amely szintén elégett. Szerencse, 
hogy szélcsend volt, mert az egész falu veszély
ben állott.

Márkon vasárnap délelőtt gyuladt ki Sesztko 
Mihály szalmakazla, az épp templomból jövő la 
kosság azonban teljes erővel neki fogott a tűz 
eloltásának, ami sikerült is.

— A korcsmái hitel. A m. kir. igazság 
ügyminiszter a biróilag megítélhető korcsmái hitel 
összeg nagyságát nyolc koronában állapította meg. 
Figyelmeztetjük ennélfogva a korcsmárosokat és 
általában az italmérőket, hogy vendégeiknek 8 
kor. áru italnál többet ne hitelezzenek, mert ezen 
összegen felüli követeléseiket az említett rendelet 
értelmében bírói utón nem érvényesíthetik, illetve 
a 8 koronán felüli követelési részükre meg nem 
ítélik.

— Közlemény. Vett értesülés szerint még 
mindig előfordul, hogy a Magyarországból külföldre 
s főleg az Amerikai Egyesült államokba szóló 
levelek és levelezőlapok elégtelenül vannak bér 
mentesítve, minek folytán a hiányosan bérmente 
sitett levélposta küldemények a hiányzó bérmen 
tesitési díj kétszeres összegével lesznek megtér 
helve s ez által a feladók nemcsak a cimzettek 
nek okoznak akaratlanul kellemetlenséget, hamm 
a hiányos bérmentesítés miatt a magyar kincstár 
is károsul. Ezen hibás bérmentesítés azon körül 
menynek tulajdonítható, hogy a közönség az 1900. 
évi január Lével éleibe lépett larifális változásé 
kát nem veszi figyelembe s külföldre szóló leveleit 
és levelező lapjait még most is 20, illetve 5 fillér
rel bérmentesíti. A közönség tájékoztatására ez 
alkaloiumból ismételten közlöm, hogy a külföldre 
szóló egyszerű levél dija 25 fillér, a levelező lap 
dija pedig 10 fillér; az Ausztriával, Bosznia— 
Herczegovinával, Németországgal, Szerbiával és 
Montenegróval való forgalomban pedig a levél dija 
10 fillér, a levelező lapé pedig 5 fillér. Az ajánlási 
dij úgy sl belföldre, mint a külföldre szólói ajánlott 
leveleknél 25 fillér. Kassa. 1902. augusztus 21.

A kassai m. kir. poéta és táv. igazgatóság.
— Értesítés és meghívás. Kossuth Lajos 

születése századik évfordulójának emlékére a város 
közönsége által f. 1902. évi szept. hó 14 én S. A. 
IJjhelyben rendezendő ünnepély sorrendje. 1. Az 
ünnepély napján reggel a sátoralja újhelyi gyártó 
lepi zenekar a város főbb utcáit ébresztővel járja 
be. 2. D. e. 8 óra 30 perckor a képviselőtestü 
let, a vendégek és a nagy közönség a városházánál 
gyülekeznek, a honnan a s.-a. újhelyi önkéntes és 
gyártelepi tűzoltó-egyletek, diszszázndának vezető 
sével a s.-a. újhelyi ev. ref. templomban tartandó) 

hálaadó Istentiszteletre vonulnak. 3 D. e. 9 órakor 
a s .a. újhelyi ev. ref. templomban hálaadó laton 
tisztelet tartatik. 4. A hálaadó Istentisztelet utáu 
az ünneplő közönség a városháza elé vonul, a hol 
a város képviselő testületé díszközgyűlése után a 
városháza erkélyéről a polgármester az ünnepélyt 
megnyitja. A polgármesteri megnyitó után a s. a.- 
ujhelyi dal zene és önképző egylet elénekli a 
.Himnusz-„t, mit Dr. Kossuth János ünnepi szó) 
noklata követ. Ennek megtörténtével az ünneplő kő 
zönség a képviselő testület vezetése alatt a s. a. uj 
helyi gyártelepi zenekar közreműködése mellett 
vonul a vármegye székháza elé, hol az 1848—49 ik 
évi honvédek nevében Matolay Etele tart emlék 
beszédet, minek elhangzása után id. Bajusz József 
alkalmi költeményét szavalja ol. 7. Innen a menet 
ugyanazon rendben az emléktábla leleplezési he 
Ivére vonul, a hol a város polgármestere felkéri 
Dr. liornyay Béla képviselő-testületi tagot a lelop 
lezési beszéd elmondására, minek megtörténte után 
a gyártelepi énekkar a „Szózat* ot énekli el. Az 
emléktábla leleplezése után déli 1 órakor a városi 
színházban közebéd lesz, melynek rendezésével 
Dr. liornyay Béla és Staut József urak vannak 
megbízva. A közobédon az ünnepi szónoklatot 
Mecner Béla tartamija. 9. Felkéretik a város kö
zönsége, hogy az ünnepély napján házait fellobo 
gózza s este ablakait kivilágítsa. 10. Ezen magasz 
tos hazafias emlékünnepen leendő részvételre a 
nagy közönség tisztelettel felkéretik. Sátoralja 
L’jhelyben 1902. aug. 31-én A város képviselő
testülete által kiküldött bizottság nevében:

ijj. Mecner Gyula, h. polgármester.
— A Pozsonyi FF. országos szólószeti 

és borászati kongresszus m. hó 28 án tartotta 
Bcrnáth Béla országgyűlési képviselő elnöklete és 
Dr Kövess i Ferenc kir. szőlőszeti felügyelő bízott 
sági előadó vezetése mellett egyik szervező bízott 
sági ülését. Főtárgya az összejövetelnek a kong 
resszus ideje. Pozsonyi 11. országos mezőgazdasági 
kiállítás keretében megtartandó szölőkiállitás idejé
nek összeegyeztetése. Az idei nedves hűvös idő 
járás a szőlő érését későbbre halasztván, a szölő
kiállitás is csak később lehet s ezért most már a 
kongresszust is el kelletett halasztani. A szervező 
bizottság ez üléséből kelt határozata alapján a 
kongresszus szeptember hó 24-én d. e. 9 órakor 
veszi kezdetét s folytatólagosan fog tartani 25 és 
26 án, úgy hogy délelőtt a tervbe vett előadások, 
délután pedig a kirándulások lesznek megtartva. 
Mint Dr. Kövessi Ferenc bizottsági előadó jelenté 
séböl kitűnik a kongresszusnak már ez ideig is 
oly nagyszámú tagja van, hogy ez az országos 
mozgalom igen eredményes lesz és fényesen fog 
sikerülni.

— Két vidéki tanuló gyeimeket teljes 
ellátásra elfogad Lukács Károly iskolaszolga (az 
állami iskola épületében).

Felelőn szerkeszt Dr. Kállai József.
I ■inunkatáiDr. Kellner Mihály.
Kiadóhivatali művezető Landai József.

Hirdetések.
használt kerékpárok 

vétetnek és eladatnak 
HAUPT H. részletfizetési üzlete 

által Nagy Mihályon.

Az Országos Pályázati Közlöny 
utján, mely az országban betöltendő összes ál
lásokat közli, állási 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 beigtatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt 
térben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
cl a kiadóhivatal.

Egy jó házból való ílu 

w tanulóul -w 
felvétetik BUCS1NSZKY LAJOS 

fűszer-üzletében Nagy-Mihályon.
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^Bérbeadó földbirtok.
Zemplénvármegve egyik legjobb vidékén 1408 hold 

(1100 □ öles), melyből 1120 hold elsőrangú szántóföld, 
225 hold kaszáló, 40 kát. holdan dohányültetési engedély. 
— Bővebb felvilágosítást ad Ambrőzy Nándor ur 
ügyvédi irodája Sátoraljaújhelyben.

Clayton & Shuttleworth
meiőgaidaságl gépgjirosok Budapest VáS.‘ ™rut

Irak mellett ajánltatnak:által a legjutAnyosabb

_ t . isi 2*, a egész 12 lóerőig,Locomobil és gözcséplögép-készletek Maimakaiaio*ók, 
továbbá járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, tisztító-rosták, konkolyoaók, kaszáló- te sr.tó-

t, azénagyüjtök, boronák.

2- éa 3-vasú ekék és minden egyéb gazdasági gépek.

késztetés árjegyzékek kívá
natra ingyen és bérmentve 

küldetnek.

Lincolni törzsgyárunk a világ legnagyobb

locomobil- és cséplőgép-gyára.

legjobb sorvetögépek, 
szecskavágók, répavágók, 

kukorlcza-morzsolók, 
darálók, őrlő malmok, 
egyetemes aczél-ekék,

C.3 •S___?•-
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FEITH DÁVID í 

úri- és női (orthopadj czipész | 

------------ NAGYMIHÁLY. ------------
Fóutcza. a Kertek. és Hitelbank szomszédságában

Tisztelettel tudatom a 11. é. közön- .- 
séggel, miszerint műhelyemet l'ngvárról I. 
ide áltéve, azon kellemes helyzetben va- j 
gy ök, hogy

férfi- és női lábbeliket
a legizlésesebb és legszolidabb kivitelben : 
(fájós lábakra is) készíthetek.

Több évi működésem hazánk és a | 
külföld nagyobb városaiban szakmámban : 
való teljes jártasságot eredményezett szá- I 
momra, s a t. közönség támogatása mellett | 
azt a legteljesebb mértékben érvényesít
hetem is.

A n. é. közönség szives támogatásé- 1 
ért esd t

2Dá."vid.,

3

■
Ezüstérem

szolid munkáért.

i abkt sbrfe thkf fbde 1

KAROS GYÖRGY
épület- és mübutor asztalos

-t- NAGY-MIHÁLY, Malom-utca. -+•

Van szerencséin a n. c közönség szives tudomására juttatni, hogy helyben a 
Malom-utcában a inai kor igényeinek mindenben megfelelő

épület- és tnübutor-asztalos műhelyt
rendeztem be.

Szakmámba vágó teljes ismereteim, melyeket részint az Állami felső iparisko
lákban, a Magyar kir. Technológiai és Iparmuzeumban, részint a főváros nevezetesebb 
asztalos műhelyeiben szereztem, azon kellemes helyzetbe juttatnak, hogy e szakba vágó 
munkákat nemcsak modern, de művészies kivitelben is előállíthatok

Elvállalok saját terveim szerint iroda- és könyvtárberendezéseket, a legmo
dernebb bútorokat, épület munkákat stb. stb. a legolcsóbb árak mellett.

A n. é: közönség szives pártfogását tisztelettel kéri

l^álsos O-^rcrg-jr, 
épület óh milbiitnr a.x/.talo.t.

az. Oraz. Iparniiivészeli 'l'ársulat r.

!!Fontos sérvben szenvedőknek!!

í 
í 
í 
í

-♦* refösáru-üzlete Nagy-Mihályon. m-

Tisztelettel értesítem a 11. é. közön
séget, miszerint

bevásárlási utazásomról 
visszatérve, azon kellemes helyzetbe ju
tottam, hogy úgy DIVAT, mint pedig 
Courrent-cikkek dús választéka által 
a 11. é. közönség legkényesebb Ízlésének 
és igényének is képes vagyok megfelelni.

Idényssertt ruhaszövetek, sely
mek. dissitések stb. stb. szives megte
kintésére tisztelettel hívom meg a m. t. 
közönséget s szives támogatásáért esd 

kiváló tisztelettel
Brüg“ler -A.rmin.

í

Minden nap friss csemege-szőllő kapható MARMORSTEIN L

-A- legjoTo’b niinöségrü.

G É P O L A J, 
zsír, vízmentes ponyva, 

uj és használt zsákok 
a legjutányosabhan beszerezhetők

Freund Mór 
termény kereskedőnél Nagy-Mihályon 

n g r. kntl . templ-mmai azembvn.

Ugyanott uj zsákok kölcsönkép is
adatnak.

Nyom. Laodttimaii B. könyvnyomdájában.

Ne mulassza el senki kinek kedves élete 
s egészsége, magának beszerezni a legújabban 
javított csász. és kir. kizárólag szabadalma
zott amerikai rendszerű gummisérvkötőt. A 
gummisérvkötö Politzer találmánya s a leg
híresebb orvosi szaktekintélyek a legjobbnak 
ismertek. Mert nem szorítja a testet, 
éjjel -nappal hordható s a sérvet nem 
engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérvkölőn 
alkalmazott biztonsági készületek pedig teljesen 
megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszását.

A sérvkötö ára: Egyoldalú 7 és 10 frt. 
Kétoldalú 10 és 16 frt.

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

Megrendeléseket a legnagyobb titoktartás 
mellett eszközöl.

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

Jiuthipf.it, / lírák- Vcrt Hcz-utea IO.
------- A ezég 1854-ben alapittatott.-------

Jiuthipf.it

