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Felsó-Zemplén
TAB8ADALMI HETILAP.

orr3 L E iT I 3ST ID E KT Cl S TI T ö E T ö H ö' IST.

izebieiztöiéo:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő : 
Fö-utoza 220 szám.

ELÖF 1ZETÉSI DlJ : Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor, negyed évre 2 kor.

Egyes szám ára 20 fii. - ......

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetlen levelük ne in fogadtatnak el.

Nyilt-tér toronkint 40 fii. ----------

KIADÓHIVATAL.
Hova az előfizetőnek, hirdetési és Ayilttér 

díjak küldendők : 
Landeaman B. könyvnyomdája.

A munka.
A nyári üdülésnek immár vége, a 

fürdők, üdülőhelyek kiürülnek lassan, a 
szabadság lejárt és kezdődik a munka. A 
kánikula melege, amely megzsibbasztja a 
gondolkozás intenzivitását, szünőfélben van 
és pihent erővel foghatunk újra a munká
hoz, a komoly, becsületes munkához. A 
téma aktuális tehát; nálunk mindenesetre, 
mert mi Ázsiából jött kényelmes nép újból 
kezdjük meg a munkát minden esztendő
ben, mig más nyugoteurópai államban foly
ton dolgoznak az emberek.

Ha az olvasó azt kérdezné, hogy ki
nek van hát igaza ? Annak, aki pihenést 
nem ismer vagy nekünk, azt felelném rá, 
hogy nekünk van igazunk. Azoknak van 
igazuk, akik tiz-tizenegy hónapon keresztül 
dolgoznak, azután egy-két hónapig pihen
nek és kellemesen szórakozva szerzik vissza 
azt a vért és erőt, amit a komoly, becsü
letes munka elvont tőlük. A léhütőnek 
nincs szüksége pihenésre, a dologtalan em
ber fáradalmait legfeljebb átdorbézolt éj
szakák kicsapongásai okozzák.

A pihenés, szórakozás dicsérete tehát 
nem a dologtalanság himnusza és sokkal, 
nagyon sokkal többre becsülöm az olyan 
embert, aki jól végzett munka után pihe
nésre is fordít időt, mint az olyant, aki 
megállás nélkül pénzt-pénzre halmoz és 
aki a pénz látásán kívül nem ismer más 
látnivalót. Pedig milyen szép dolgok van
nak a világon, milyen könnyen megsze
rezhető nagyszerű szórakozások, amelyeket 
a pénzvágytól elvakult ember észre sem 
vesz.

A munka nemesit. De vonatkozhatik-e

T ARCA
Silhouettek.

— 1 „Ts 11 ö ■ Z • m pl án" eredeti tározáj*. —
Mily bájos fény sugárzik szemedből, mily 

vidáman tekintsz az életbe — szép kis le
ányka! Mily boldog és mily kiváncsi a tekin
teted ! Szeretnéd fellebbenteni a jövőt eltakaró 
fátyolt, nemde? Vájjon mi rejlik alatta? Oh, 
bizonyára nem más, mint a nagy, határtalan, 
kimondhatlan nagy boldogság!

Kívánságaid, vágyaid azt súgják neked és 
te ifjú, tiszta lelked összes bizalmával hitelt 
adsz ezen sejtelmes sugalomnak, nem ismered 
még a világot, melybe lépni készülsz, nem is
mered még az embereket, kik az élet küzdel
meiben egymást űzik, egymás ellen ádáz küz
delmet folytatnak és téged ellenséges érzülettel 
fognak fogadni; árgus-szemekkel fognak őrizni; 
minden tekinteted, minden mozdulatodat lesni 
fogják.

Természetesen legelsők lesznek kedves 
barátnőid, kik szeretetet és barátságot színlelve 
gonoszkodásaikkal és ármányaikkal sflrü felhőt 
vonnak majd lelked tiszta légköre fölé.

Ez lesz, kedves gyermek, első csalódásod ! 

ez a közmondás olyan emberre is, akinek 
egyedüli mulatsága, egyetlen életcélja a 
pénz, minél több pénz ? Nemesit-e az olyan 
munka, amelyben nincsenek nemes momen
tumok : a szépnek a jónak szeretete. Az 
örökké pénzt hajhászó ember nem eldur
vul-e érzéseiben, nem vész-e ki belőle 
minden nemes vonás és minden jó tulaj
donság ?

Foglalkozzunk egy kissé magával a 
munkával. A munka, véleményem szerint 
nem cél, hanem eszköz, eszköz arra, hogy 
életünket mások számára hasznossá a ma
gunk számára kellemessé teltessük. Az ilyen 
munka az, amelyre az ősök bölcsessége: a 
közmondás kimondotta, hogy nemesit és a 
munkának ilyen felfogása vezessen a mun
kában bennünket. A munka nem szórako
zás, a munka fáraszt és utána pihenés, szó
rakozás kell, mert különben célja sem 
volna. Ila igy cselekszünk és fáradtságunk 
után élvezni is tudjuk a gyümölcsét, sze
retni fogjuk a munkát és üdítő pihenésünk 
után egészséges testtel és lélekkel foghatunk 
hozzá újra: komolyan, becsületesen.

Éppen itt az ideje.

Felhívás
48-as honvéd-bajtársainkhoz és 49. óta elhalt 

bajtársaink családtagjaihoz!
A Kossuth-ünnepély megtartására nézve 

július hóban kibocsátott felhívásunkban 
megjelöltek épségben fennmaradtak és csak 
annyiban szenvedtek örvendetes változást, 
hogy Sátoraljaújhely város által rendezett 
Kossuth-ünnepély is szeptember 14-én dél
előtt fog megtartatni.

A mi ünnepélyünk a városi ünnepély
nek mintegy kiegészítő részét képezendi.

Sok fájdalmat fog neked okozni, sok 
könnyedet fogod miatta ontani; szivemből kí
vánom : könnyhullatásra több okod ne legyen.

♦

Kimondhatlan, mérhetetlenül nagy a te 
boldogságod !

Vájjon ö nyujtja-e azt neked, 0, a férj, 
kinek neje lettél ?

Miért hajolsz tágranyilt, aggódó, fájdalmas 
tekintetű szemmel gyermeked bölcsője fölé ? 
Talán kérdezed: hol maradt a boldogság, a 
végtelen, határtalan boldogság, melyet lelked 
sejted ? Az, a mi pici gyermeked szemeiből 
feléd sugárzik, csak csekély része annak ! Te 
pedig teljes, egész, osztatlan boldogságot ke
restél és vártál!

Szegény balga nő, te! Egymagad akarod 
a férfi szivét bírni? Tanulj lemondani!! <» 
szabad s lekötve csak te vagy ! Ha kételkedel: 
vessd a tekinteted a bölcsőre!

* »
Lemondás I
Mint az ezerfejü Ilydra áll előtted a 

convenientia és mutatja az utat, melyen jár
nod kell; a szörnyeteg nem kérdi mit szen
vedsz, nem törődik életed nyomorúságával! 
Vér és könnyek jelzik útját és ezen kell ha- 
Lapunk mai azéma 4 oldalra törjed.

.Egygyet nem értettünk, 
Egy eszményt kerestünk, 
Abban egygyé lettünk.“

Óhajtjuk, hogy még életben levő 48-as 
bajtársaink és 54 év alatt elhunyt bajtár
saink gyermekei, unokái, családtagjaik szep
tember 14-én reggel vármegyénk székháza 
előtt megtartandó 48-as honvéd Kossuth- 
ünnepélyen megjelenjenek.

Tudomásunk szerint még életben lévő 
azon 48-as bajtársaink névsorát, akik hon
véd-egyletünk előtt igazoltattak, buzdításul 
ide iktatjuk:

Gróf Andrissy Aladár őrnagy, Berts Vilmos, 
Császár Rezső, Matolai Etele, Molnár István, Glo- 
vickv Sándor, Jakovics Sándor századosok. — id. 
Bajusz József, Karsa Ferenc főhadnagyok. — 
Csécsi Nagy Pál, Gliicy Józset, Izsépy Miklós, 
Kapossy Menyhért, Petrasovics Szikiad Sándor, 
Zákó Sámuol hadnagyok. — Antalócy Antal, 
Horváth József, Szép Gedeon, Földesy József, 
Kemeesey Ferenc, Kriszti János, Major István, 
Reichard Mór, Sztropkovics Imre, Prihoda Lajos, 
Uhidy Lajos tizedesek. — Séler János, Kurilla 
József, AVeinstein József közvitézek. — Licht 
Jakab, Pápay János, Szkurkai Ágoston, Lcderman 
Adolf, Bencsik Sándor, Horovic József, Rozen- 
zweig Lajos, Viszoksi György, Goldberger Jakab 
közlegények,
és mindazok, akik 1848-ban a Hon védel
mére fegyvert fogtak és magukat igazolták.

Szívesen kérünk szeretett bajtársaink! 
Jöjjetek el mindannyian az utolsó együttes 
viszontlátásra!

Küldjük együttes imánkat a Minden
hatóhoz, hol meghallgatást talál! . . .

Ölelve vár szeptember 14-én reggel 
szerető baj tárnotok :

id. Bajusz József,
m zeniplénnwgyei 

4H-as h.-egylet jegyzője.

Matolai Etele, 
a zemplénmegyei 

48-as h.-egy let elnöke.

ladnod, ha nem akarsz azon sok • erkölcsi 
halott, közzé soroztatni, akiket eltapos.

Erkölcs I Ezt hangoztatja folyton véresen 
habzó szája és nem gondol arra, hogy nincs 
nagyobb erkölcstelenség, mint kitépni az em
ber szivéből és kebléből a természet és Isten 
szavát.

Te tudod és érzed azt szegény ember-, 
társam! Szived, lényed, minden ized fellázad 
felháborodik ellene! Vájjon le fogod-e győzni 
a szörnyet avagy el fogsz-e te is vérzeni, mint 
elvérzett eddig annyi százezer boldogtalan 
társnőid érclábainak súlyos ütése alatt?

Még nagy kebledben a félelem, még nem 
tudod megtagadni a Molochtól a követelt ál
dozatot, mindinkább nő lelkedben a boldogság 
utáni legyőzhctlen vágy!

Hisz nem vágyad idézi a boldogságot! 
Eléd jött az hivatlanul, keresetlenül! S végte
len nagy, mély, mérhetetlenül mély a boldog
ság! Félsz talán kitárni előtte karjaidat ?

Elvesztetted a bátorságodat boldognak 
lenni ?

Vagy talán már későn jött a boldogság?
• •



ÉNEK
KOSSUTH LAJOS siáradík siíletésnipi emlékünnepért.

Sierxöje Santha Karoly h. et. lolk.’sz. 
tíWrZw A’«yy MüM/yhaw W2. »«/’'■ *" 20 ‘i“

I.
Szállj imádság, zendülj ének.
Üljünk öröm ünnepet ;
Hü vezérünk, ezredévnek 
Ma száz éve született;
Hála neked Istenünk
Hogv úgy adtad őt nekünk : 
Hogy bölcsőjét csókolgassák: 
Honszeretet és Szabadság.

Mint Mózes rég' az ígéret
Szent földjére vezetett;
Ámde maga — gyötrő élet —
Oda be nem mehetett;
Nébó halmán áll magán :
Az aggkor magaslatán;
Az egész hont átölelte,
S benne csak szűk sírját lelte . . .

De sírja lett a Dicsőnek
Itt minden szív, mely magyar j 
Évek mennek, évek jönnek, 
Mindent feledés takar:
Ö él! »hogy ha meghalok. 
Akkor is feltámadok« !
Jós szava a bujdosónak
Megbizonyult szép valónak.

II.
Nem halt ő meg, nincs elveszve, 
Hogy meghalt feltámadott ; 
Lángol, gyújt és él az eszme, 
Melyért küzdött, fáradott;
»Ki törik, de nem bajok 
Zug az égből s föld alól: 
Fel magyar nép a hazáért 
Drágán szerzett igazáért!

Millióknak egy imáját.
Halld meg népek Istene, 
Áldd meg magyarok hazáját, 
Csendben, vészben légy vele 1 
Parancsolja szent szavad, 
Legyen boldog, nagy, szabad 
S késő unokáink vére: 
Buzduljon Kossuth nevére!

VEGYES HÍREK.
— Főispánt látogatás, lírái Hadik Üélti 

vármegyénk közszeretetben álló főispánja e hó 9 én 
városunkba érkezett és 7-rj>y Zoltán szolgabiró kí
sérete mellett több helyen magánlátogatást tett. 
Meglátogatta Oppitz Sándor rém. kath., Karcub Pál 
gör. knth. és Ehrenfeld Simon izraelita lelkészeket, 
ezenkívül Szirniay József, (’ibur Bertalan, Fröhlicli 
<ívnia. Polányi Géza kir. közjegyző, Mattyasovszky 
Mór kir. járásbiró és Mathiász József iskolai igaz 
gatót. O m» ■•Itósiga ezután az állami iskolát és a 
kórházat tekintette meg. Különösen utóbbi helyen 
időzött soká » Dr. Widder Márk járási tiszti orvos 
kalauzolása mellett a kórtermeket és az uj épitke 
zést behatóan megszemlélte. Főispánunk élénken 
érdeklődött társadalmi viszonyaink iránt és szere 
tel reméltóságával mindenkit lebilincselt. Reméljük, 
hogy reá is városunk kellemes benyomást gyako 
rolt. O méltósága Setdray Sándor gróf vendége volt 
és az esteli vonattal visszautazott Ujhelybe.

— Szomorú évforduló. Szerdán folyó hó 
lóén volt a negyedik évfordulója annak a gyászos 
emlékezetű napnak, melyen*imádott királynénkat, 
nemzetünk őrangyalát • Erzsébetet, egy elvetemült 
gonosztevő a genfi tó partján meggyilkolta. A szó 
moru évforduló alkalmából a helybeli róm. kath. 
templomban gyász isteni tiszteletet tartottak drága 
lelke örök nyugalmáért. A requiemen jelen voltak 
a hatóságok és az iskolás gyermekek.

_  Rucsu. Hétfőn, szeptember 8-án Mária 
születésnapjtá ünnepelte a katholikus egyház. Mi 
magyarok őai szokás szerint Kisasszony napjának 
neveltük ez ünnepet, ínelyeu minden templomban 
isteni tiszteletot tartanak az üdvözítő édes anyjá
nak emlékezetére. Városunkban az nap buesu van 
s messze vidékről sereglenek össze a hívők, hz 
idén különösen sokan gyűltek egybe, a plébánia 
templom zsúfolásig megtelt és a Templomtéren alig 
lőhetett mozogni.

— Műkedvelői előadás. Szeptember hó 
végén műkedvelői előadás lesz városunkban. Szinro 
fog kerülni .A nagymama" citnü vígjáték. A sze
repek már e napokban ki fognak osztatni.

— Ismét tű*. Hétfőn éjjel két Ízben is 
volt tűz városunkban s a lakosság éjjeli nyugalma 
teljesen meg lett zavarva. A főutcán itj. friedman 
Simon üzleti helyisége gyulladt ki, a tűzoltók 
azonban még mielőtt a tűz kitört csirájában el
fojtották azt, mert elleneseiben az egész főutca 
könnyen áldozatául eshetett volna a tűznek. Fried
man helyisége ugyanis a város tulajdonát képező 
fabódéban van, a melyet menteni sem lehetett 
volna és könnyen megéghetett a Laboré hídja is. 
A második tűz a felső utcában volt, a hol egy 
csűr, négy kazal élet és egy beuzinmotoros csép 
lőgép égett le. A hatóságok erélyes nyomozást 
indítottak meg s mi annak még erélyesebb ke
resztülvitelét kívánjuk, elvégre mindennek határa 
van s egy város közönsége nem tehető ki folyto
nos izgalmaknak. Egyébbiránt megemlítjük, mi
szerint a biztositó társulatok megállapodása szerint 
Nagy Mihály városában ezentúl tüzbiztositási aján
latok nem fogadtatnak el.

— Adá/'els*ólatnlás. Az adófelszólamlási 
tárgyalások e hó 9 éti vették kezdetüket s érdeké
ben fog mindegyik adózónak állani, ha felszólam
lásának tárgyalására személyesen elmegy.

— Lelketlen anya. Gyakran említettük 
már, hogy a szomszédos Galíciából bevándorló 
lengyel munkások és cselédek megmételyezik vá
rosunk erkölcsi életét. Legújabban is egy ily 
bevándorolt lengyel cseléd erkölcstelen gaztette 
foglalkoztatja ft hatóságot. Kofák Mária cseléd, az 
eset hősnője, a galiciai Szkrály községből jött bo 
hozzánk, magával hozva bűnös szerelemből szár
mazott csecsemő gyermekét is. A gyermeket itt 
dajkaságba adta, azonban könyörületes emberekhez 
került s igy a gonosz anya ez utón nem tudott 
megszabadulni a terhére vált ártatlan porontytól. 
Más, rettenetesebb eszközökhöz fordult tehát; elő
ször kínozta a szegény csecsemőt, úgy, hogy az 
idétlen nyomorékká lett, majd, tniuláu ez som 
hasznait, e hó 1 én mérgezett zsemlyével akarta 
kivégezni. A méreg igen fanyar izü volt s a 
gyermek kinosan nyöszörgőit tőle, mire a szom 
szédok figyelmessé lettok és a gaz merényletet 
még idejében megakadályozták. Az eléhivott csen 
dörseg a mérgezett zsemlyét, mint bűnjelt beszol
gáltatta a bíróságnak, mely a szívtelen anya ellen 
az eljárást megindította s remélhetőleg hosszabb 
időre meg fogja szabadítani gyermekétől.

— Eljegyzés. Goldptrger János kladzáni 
ág. ev. lelkész jegyet váltott G'öryry Adélka kis
asszonynyal. Görgey Géza a nagymihályi takarék
pénztár ipar és kereskedelmi bank pénztárnokának 
leányával.

— Kossuth Lajos emlékezete A Nagy 
Mihályiján rendezendő Kossuth ünnepélyre Sdntha 
Károly nyíregyházai ág. h. ev. lelkész egy verses 
éneket irt, mélyít lapunk mai számában közlünk. 
A vers a helybeli dalárda által az ünnepélyen az 
emlékbeszéd előtt, illetve II. része a beszéd után 
fog előadatni.

— VJ divatáru üzlet. Herkmries A. Lipót 
helybeli lakos egv a ntai kor kívánalmainak meg 
felelő divatüzletet rendez be Nagy Mihályon a fi- 
utcán levő Mi.kmiet tele házban és azt már e hó 
folyamán megnyitja.

— A mólcui ifjúság o hó 7-én az ottani 
fürdőben fényesen sikerült táucestélyt rendezett. 
A mulatságon a környékről és városunkból szép 
számú és intelligens közönség gyiilt egybe, mely 
a kora hajnali órákig kitünően mulatott. Táncos 
is volt elég, úgy, hogy az első négyest 32 pár 
láncolta. Az estély anyagilag is szépen sikerült s 
a szegény iskolás gyermekek részére jelentékeny 
összeg maradt. — Felül fizettek: Ür. Kóth Mihály, 

Kiss Tamás, Schreiber Jónás, Kállai Márton, Lef- 
kovics Ármin, Elek és Mátyás 4-4 kor. Friedman 
Mihály 3 kor. Brügler Ármin, Hündler Miksa, 
Landesman Simon, Lefkovics Kálmán, Weisz Jenő 
2-2 kor. Brügler Simon, Freundlich Emil (Szinna) 
és Markovits József (T.-Terebes) 1-1 koronát, 
kiknek, valamint az összes megjelenteknek, a 
szegény iskolás gyermekek nevében a rendezőség 
ezúton is köszönetét mond.

— Fogászati műterem. Jetiinek Ignác 
előnyösen ismert fővárosi fogspecialista 3 heti tar 
tózkodásra városunkba érkezett és a Barnai szál 
lóban rendezte be műtermét.

— Nyilvános köszönet. A helybeli tanuló
ifjúság által rendezett műkedvelői előadás tiszta 
jövedelmeként 62 korona küldetett át az áll. el. 
iskolai igazgatósághoz, hogy abból a szegény elemi 
iskolai tanulók felruháztassanak ; miért is az ál 
lami iskolai igazgatóság midőn ezen összeget e 
helyütt is nyugtázza, úgy az áll. iskolai gond 
nokság, mint maga, valamint a tantestület hálás 
köszönettel adózik a jótékony célt előmozdító ifjak 
részére. Nagy Mihály, 1902. szeptember 4.

Az igazgatóság.
_  Segéd jegyző választás. A iné Icai kör 

jegyzoségben a segédjegyzői állás e hó 13 án Pét 
riken választás utján fog betöltetni. A választás 
elnöke Füzesséry Tamás főszolgabíró lesz.

— Színészet Sárospatakon. Szabadhegyi 
Aladár a nagyszombati színház igazgatója, 30 tagú 
társulatával Sárospatakra érkezett és előadásának 
sorozatát „Sasok* Rákosy és Gutius bohózatával 
o napokban megkezdi.

— A F, Jf. K. E. jutalmai és di
csérő oklevelei. A Felvidéki Magyar Közmüve 
lődési Egyesület Selmecbányái közgyűlése, az ille
tékes kir. tanfelügyelőségek és egyházmegyei fő 
tanfelügyelőségek Írásos ajánlatára s az elnökség 
vonatkozó előterjesztésére, melyei Clair Vilmos fő 
titkár referált, a magyar nyelv eredményes tani 
Vasáért és terjesztéséért a következő jutalomdijakat 
és dicsérő okleveleket szavazta meg :

1. a Nemzeti Kaszinó 120 kor. jutalomdiját 
Gyenge Erzsébet Sz.-Vince rendi nővér óvónő ér
demeire való hivatkozással, a Sz. Vince apácák 
Selmecbányái zárdájának; 2. Bende Imre nyilrai 
püspök 80 kor. jutalomdiját Hrankovics Gergely 
barackai tanítónak; az egyesülőt négy 50 — 50 
kor. jutalomdiját: 3. Sztankovics Viktória alsó 
kubini állami iskolai tanítónőnek; 4. Tűk a Antal 
Selmecbányái városi tanítónak ; 5. Bankó János 
apát marótsi áll. tan.; 6. özv. Hodobay Józsefné 
turóc sz. mártoni áll. óvónőnek.

Az egyesület dicsérő okleveleit pedig: Béni 
sok Imre znióváraljai tan., Besztercebányai Sz.- 
Vincéről nevezett irgalmas nővérek vezetése alatt 
lévő r. k. leányiskola tantestületének, Boóc Oszkár
n.-ugróéi áll tan., Brósz János szepes szombati áll. 
isk. tan. Brunner Alajos n. bittsei r. k. elemi tan., 
Fridrich Géza újbánya óhutai áll. tan., Gazsó Mi
hály bélabányai községi tan., Golodsey Irén zub 
rohlavai községi isk. tanítónőnek, Hetser János 
zólyomi áll. ig. tan., Horn Lipót báthi tan., Hritz 
János kacvini r. kath. isk. tan., Jabernik Károly
n. tapolcsányi főtan., Jesztrebenyi Sámuel ii. tóik 
mári ev. tan., Kropka István tót pelsőci ig.-tan., 
Kropácsi István szakolcai áll. elemi és felső nép 
iskolai igazgatónak, Kaply Lajos verbói áll. isk. 
ig., Lacó Dániel Selmecbánya-bel városi ág. ev. 
tan., Lochner Géza alsó sápi r. katli. tan., Mar 
tiny Erzsébet nagy bobróci r. kath. tanítónőnek, 
Meress Ferenc námesztó klini r. kath. isk. tan., 
Molnár Szidónia testvérnek, a nyitrai kér. nőegy 
lel inenháza főnöknőjének, Nafjalkó György liptó 
szentmiklósi áll. isk. tan., Nedecky Ferenc szántói 
r. kath. tan., Nevoral Gusztáv zsolnai r. kath. el. 
isk. tan., Omilyák János alsó kubini áll. isk. tan., 
Porazik György salgótarjáni vasmű részv. társ, 
tan , Pittner Pál agárdi ág. evang. tanítónak, Pi 
vinger Kornélia nagyjáci tanítónőnek, Rizner Jó 
zsef turóc sz. mártoni áll. isk. ig., Ruzsicska Aranka 
maholányi r. kath. tanítónőnek, Saskó Gyula ifj. 
n. csepcsényi áll. isk. tan , Szlatinszky Antal kis- 
zsámbokréthi áll. el. isk. tan., Szlávy Ilona málna
pataki Fiuké. óvónőnek, Vanyó István óturai ált. 
isk. tan., Zsák Júlia tót pelsőci áll. óvónőnek.

— Ingyenes diszmii ajándék. Aki e 
címet elolvassa akaratlanul is Amerikára, a kép*



telemégek huájira gondol. Pedig ezúttal sokkal 
közelebbről, Budapestről, kél szárnyra e hir. — 
A .Pesti Napló" Magyarországnak e legrégibb 
pártoktól és klikkektől teljesen független, szabad 
olvü és szókimondó napilapja lepi meg velő kara 
csonyra olvasóit, ajándékul adván — teljesen in
gyen — a gyönyörű kötésű, romok illusztrációkkal 
diszitett .Zichy Mihály Album“-ot. E valóban 
értékes és nagy irodalmi becsesei biró miivel _
melynek az „Adienaeum" kiadásában megjelent 
eredetije 90 koronába kerül — a Pesti Napló uj 
kvárt kiadásában Karácsonyi ajándékul megkapja 
a Pesti Napló minden állandó előfizetője. Es meg
kapják díjtalanul azok az uj előfizetők is, akik 
egész éven át fél, negyedévre vagy havonkint, de 
megszakítás nélkül fizetnek elő a Pesti Naplóra.

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

CSARNOK.
Munka nélkül.

— Irta: Szántó Ferenc. —
A sápadt rongyos alak ott állt az ajtó 

előtt és tétovázott, hogy mit tegyen? Az ajtón 
üvegtábla volt fekete vasrácscsal s a szánal
mas alak be-betekintgetett rajta, majd a kulcs
lyukon is kukucskált, mintha lesne, várna 
valakit.

Nem jött senki és nem hallatszott más, 
csak időközönkinti ajtócsapkodás, amint a ház
beliek ide s tova járlak benn a szobákban. A 
rongyos alak látva, hogy senki sem jön, fel
sóhajtott s tovább akart menni, de hirtelen 
egyet gondolt s hogy tettre határozta magát: 
be’csöngetett. De mintha megbánta vagy meg
ijedt volna, visszarántotta kezét, de már későn 
volt, a csengettyű berregett; hanem azért nem 
jött senki.

A szegénv ember várt. Kényszeritette va
lami : — az éíiség. De talán nem annyira az 
éhség, mint inkább még más: a kötelesség, a 
gyöngéd apai szeretet a gyermeke irányában.

5 éves kis lánya otthon fekszik betegen, 
lázban. Anyja nem rég halt el, nincs a ki 
ápolja, ki ra gondot viseljen. Apja munka nél
kül ; dolgoznék, de nincs mit. Igv hát az Iste
nen kivül senkije, ki segitene a kis ártatlanon. 
Heggel halkan, könyörögve szólt:

— Papa, tejet kérek, éhes vagyok.
Erre volt szoktatva rcggelenkint, még az 

anyja élt, és gondját viselte; de most meghalt, 
tegnapelőtt temették el a kórházból s a sze
gény férj utolsó pár fillérjét egy kis koszo
rúcskára költötte, amelynek gyászszalagján 
aranybetükkel a feledhetetlen hitvest és jó 
anyát kiérezhető keserűséggel siratta egy bá
natos: »Isten veled!«

Mintha kés hasította volna szivét keresz
tül a jó apának — nem tudott a gyermeknek 
kenyeret adni. Nem volt pénze egy- pohárka 
tejre sem 1 Soká habozott, mig elhatározta, 
hogy koldulni fog; nem magáért, de gyerme
kéért. ,

És most itt áll az ajió előtt.
A szegény ember csak várt még mindig, 

de úgy látszik nem hallották a csöngetést, mert 
nem jött senki. De nem, mégis! Valaki nyi
totta az ajtót és kijött a cseléd.

— Mit akar ? — szólt a szegény ember
hez durván, ki előbb összerezzent, de aztán 
mégis megkockáztatott ennyit:

— Könyörgök alásan egy kis segítségért.
Alig tudta befejezni, elcsuklott a szava
— Mii? Maga koldul és azért ácsorog itt! 

Nem tud olvasni, hisz ebben a házban nem is 
szabad koldulni!

A szegény ember szégyenkezve vonszolta 
le magát a lépcsőn fáradt testével, azután pe
dig elkeseredetten fakadt ki:

— Gazság! Hát ilyen a világ? Vesszenek 
a nagy urak !

Azzal vak dühhel elrohant.
Már sötét volt. Egy téren futott keresztül, 

nem tudta ugyan hová,’ miért? Csak üldözte 
valami; valami, ami keserűbb, marcangolni)!) 
s tettre ösztönzőbb mindennél : a kétségbeesés.

Futott és beleütközött valakibe: egy úri 
emberbe, aki elmélyedve haladt, talán eppen 
azon gondolkozva, mikép gyüjthetne több és 
több vagyont, gazdagságot. Es e közben vastag 
aranyláncán játszadozott ujjaival s csak az 
összeütközéskor vette észre a feléje futó alakot.

Az aranyláncos ijedjen gombolta össze 
magát. A másik zöld arccal, kísérteties sze
mekkel s reszkető ajakkal állt előtte. I alan 
észnél sem volt már ?

Az aranyláncos elakart futni, majd segít
ségért kiáltani, de nem sikerült egyik sem, 
mert megtámadója őrületes dühhel rontott reá 
s c8.v pillanat alatt a földre tepertő s talán 
megfojtja, ha valami meg nem zavarja készülő 
rémes tettében.

Gyermeksirást hallott a közelben, Isten 
tudja, honnan jött? Talán az égből, hogy a 
szegény dühöngőt a bűntől megóvja és a má
sikat megmentse.

Az őrült nézett egy ideig, mig áldozata 
mellén térdelve annak nyakát fojtogató, aztán 
a siró hangra egyszerre feleszmélt, magához 
tért és eszébe jutva beteg gyermeke, eddigi 
becsületes tiszta élete, újra a régi lett és meg
undorodva önmagától, vissza sem nézve, futva 
hagyta el a megrémült embert.

Már nagyon elfáradt. Ereje végkép elfo
gyott, megbotlott és arcra bukott.

Csak még egy ideig, még egy kicsit bírja 
csak tovább, csak addig, inig haza ér, hogy 
gyermekét láthassa még egy szer; sóhajtott á 
szegény ember, aztán felemelkedni próbált.

Valami csillogott mellette . . . Pénz. Egy 
ezüst forint volt.

— Istenem! Mi ez? — sóhajtott a sápadt, 
kimerült alak. Pénz? . . . Igen pénz. Isten, 
hiszek benned! . . .

Azzal a sorsüldözött alak uj erőt nyerve 
rohant haza, egyenesen a konyhába és ott edé
nyeket összeszedve futott’és hozott meleg ételt 
— gyermekének. Azután majd ő is segít hozzá, 
ha előbb az enni fog . . .

A gyermek ott feküdt az ágyon, aludt.
A zajra felébredt.
— Éhes vagyok . . .
Az apa örömtől kigyult szemekkel rakta 

eléje a párolgó ételt . . . Á saját őrületes éhsé
gét nem is érezte.

A gyermek mohón evett, a szegény mun
kanélküli meg hadarta az imádságot:

.... Mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk . . .

Es a ki ma megadta, megadja bizonyára 
holnap is . . .

Felelőn nzerkenz.tő : Dr. Kállai József
Föuiunkatárs: Dr. Kellner Mihály.
Kiadóhivetali művezető : Lándal József

I. iend.ü beregszászi 

csemege szőllö 
kilója 7 2 Hllért'rt kapható 

FRIEDMAN MÁRKUS vegyesáru üzletében.

Mr 5 kilós kosarakban -w

HAUPT H.-nál (Friedman Márkus ur házában).
Naponta friss szállítás.

Bérbeadó birtok.
IZBUGYÁN 100 magyar hold 

szántóföld, esetleg 50— 50 holdankint 
azonnal bérbeadó. Az ingóság örök 
áron eladó.

Bővebb felvilágosítást nyújt
Fábry Idtrán, Ixbuyya

u. p. Nagy Mihály.

I 
I 
• 
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I
I

Fogtöméseket, 
fogak és fogsorok készítését stb. 

a legnagyobb pontossággal és lelkiismere
tességgel a legrövidebb idó alatt eszközöl.

Dt JELŰINEK IGNÁCZ 
budapesti fogász 

lakik Nagy-Mihály, Barnai szálló I. sz. alatt.
Rendel <1. e. 9—12)g, délután 2—7 ig.

Minden ember
ismeri értékét egy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nélkülözhetetlen tárgynak, mint egy finom párisi 
női brosehe Simili briliánsokkal, 1 pár fülbevaló 
Simili briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és ing 
gomb doubl-aranyból és pátens zárral, pompás 
gyűrű imitált ékkővel, finom nyakkendő tű, finom 
zsebkés különféle pengékkel, pompás négyrétű 
zsebtenlatartó, toalett-tükör etuiban, 3 finom zseb 
kendő, szép szivarszipka borostyán szipókával, 20 
hasznos Íróeszköz és még 350 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbot az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közzetlen 
1 frt (.K) krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból: R. Kiéin Krakkau. Nem tetszés esetében 
a pénz visszaadatik. A rendelőnek pontos címe 
kéretik.

Nagy árukészletem, 
valamint azon körülmény, lu>gy üzletemet 
UNGVÁRRA helyezem át, arra késztet en

gem, készletemet 

minden árban 
eladni.

Saját érdekét szolgálja mindenki, ha 
ezen kedvező alkalmat el nem mulasztja és 
az e cikkekben való szükségletét nálam fe
dezi. — Szives látogatást kér tisztelettel 

Ifj. KLE1N HERMÁN 
férfi- és női- divatáru- kereskedő.

állást nyernek.

• • • • • • • • •
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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 3(1 fillér beküldése ellené
ben küld a kiadóhivatal Budapest, Hökk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel I fillér, nyílt 
térben pedig minden szóért G fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.

^JMellékjövedelemL^
Intelligens urak foglalkozásukra való 

tekintet nélkül, minden állással össze
férő mellékjövedelemre tehetnek szert.

Nem kell hozzá sem szakismeret, 
sem nagy fáradság.

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

Teljes felvilágosítás azonnal adatik.
Akik erre vállalkozni hajlandók küldjék pon
tos címmel ellátott ajánlataikat, (melyek rög 
lön továbbiitatnak'Hellékjövedelem jel. alatt uz 

,.ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ" hirdetési osztályához 
Uudape.t VII.. Erziébat-körut 54.

használt kerékpárok 
vétetnek és eladatnak 

HAUPT H. részletfizetési üzlete 
által Nagy Mihályon.



házakra, földekre
4*/»7»-°s kamat mellett 50 évre kizárólag utólagos 

jutalékfizetés ellenében,

úgyszintén köz* és nssgAntisztviselöknek, katona
tiszteknek, kereskedőknek, iparosoknak és minden hitel

képes egyénnek discréten eszközöl hitelt

SOMOGYI BAK KIKOD A
bej. őség.

Budapest, VI. kér., Próféta-utcza 5. szám.
(Válaszbélyeg csatolandó.)

keil-lakk
(Glasur)

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára
6 1 kis palack ara 68 kr.

Arany-fénymáz
képkeretek stb. bearanyozására.

1 kis palack ára 20 kr.

1 nagy palack ára 1 frt 3;> kr. 
Szagtalan 

padló-viasz „Glória" 
•gjobb éa legegyszerűbb leereszt" szer 

kemény padló számára.

Fehér „Glasur“-fénymáz
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani be- 

festésére, 1 kis doboz ára 45 kr. - 1 nagy doboz ara 7a kr.
3_6 Mindenkor kaphatók :

G L Ü CB MÓB cégnél NA6Y-MIH ÁLT.

^Bérbeadó földbirtok.
Zemplénvármegye egyik legjobb vidékén 1408 hold 

(1100 □ öles), melyből 1120 hold elsőrangu szántóföld, 
225 hold kaszáló, 40 kát. holdan dohányültetési engedély. 

— Bővebb felvilágosítást ad Ambrózy Nándor ur 
ügyvédi irodája Sátoraljaújhelyben.

FEITH DÁVID ' 
úri- és női (orthopádi czipész | 

------------ NAGYMIHÁLY. ------------ [ 

Félteié, a Kertek, ée Hitelbank siomsiedságaban | 

Tisztelettel tudatom a n. é. közön- 
seggel, miszerint műhelyemet I ngvárról l 
ide áttéve, azon kellemes helyzetben va- | 
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gyök, hogy

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

Több évi működésem hazánk és a 
í1 külföld nagyobb városaiban szakmámban 
.1 való teljes jártasságot eredményezett szá- 
1 momra, s a t. közönség támogatása mellett 

■: azt a legteljesebb mértékben érvénvesit- 
J hetem is.

A n. é. közönség szives támogatásá
éi ért esd

TF’eitlx IDá.xrid..
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KÁROS GYÖRGY
épület- és mübutor asztalos

szolid munkáért. NAGY-MIHÁLY, Malom-utca. •*-
_____________ _ _ ~~~~

Van szerencsém a n. é közönség szives tudomására juttatni, hogy helyben a 
Malom-utcában a mai kor igényeinek mindenben megfelelő

épület- és mübutor-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, hogv e szakba vágó 
munkákat nemcsak modern, de művészies kivitelben is előállíthatok.

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

A n. é: közönség szives pártfogását tisztelettel kéri
ICálcos G-srörgcy, 

épillet Ón mübutor asztalos, 
az Ons. Iparművészeti Társulat r. tagja.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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[brügler ÁRMIN
X -h röfősáru-üzlete Nagy-Mihályon. *♦-

i
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Tisztelettel értesítem a n. é. közön
séget, miszerint

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

Idényixerti ruhaaaövetek. »ely- 
mek. diozitéiek stb. stb. szives megte
kintésére tisztelettel hívom meg a m. t.

,. közönséget s szives támogatásáért esd

L
 kiváló tisztelettel

Exügler -A.rrxiin.

x -X-XX — -XX

-A. legjc’b'b minőségű

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

uj és használt zsákok 
a legjutányosabban beszerezhetők

Freund Mór 
termény kereskedőnél Nagy-Mihályon 

a gör. Katii. templommal »zeml>eu.

Ugyanott uj zsákok kölcsönkép is
adatnak.

!! 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 
gummisérvkötö Politzer találmánva s a leg
híresebb orvosi szaktekintélyek a legjobbnak 
ismertek. Mert nem szorítja a testet, 
éjjel -nappal hordható sa sérvet nem 
engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérvkötőn 
alkalmazott biztonsági készületek pedig teljesen 
megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszását.

A servkőtő 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 
mindkét oldalu-e.

Megrendeléseket a legnagyobb titoktartás 
mellett eszközöl.

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

BHllaprM, r. ferenrz-utra to.

-------A őség 1854-ben alapittatott.--------

Minden nap friss csemege-szőlló
Nyom. Lnndeaman B. könyvnyomdájában.


