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Kossuth emlékezete.
Eiőadatik a pozsonyi Nemzeti Színház díszelőadásán és a pozsonyi Kossuth páll ünnepélyén.

Irta Holló Andor / 7dn>iy>>m<í« tiloi.

Zúgjon harangszó szerte e hazában, 
Harangszó mely gát nélkül száll tova,
Befutva völgyet, rónát és a bércet
Ünnep hirét viszi mindenhova.
Gyűljön örömfény, melynek tüzsugára 
Elárasztja a földet és eget:
Hadd tudja minden, a mi test és lélek,
Hogy a magyar nép ül ma ünnepet 1

Harangszó és fény ... ez méltó csak Hozzád, 
Hozzád, Szabadságunk dicső Atyja;
Amaz szavadnak gyózhetlen hatalmát,
Ez honszerelmed lángját mutatja.
És lelkünk visszaszáll a nmlt időkbe,
Az eszmék bátor harcai közé,
Az észt csodálva és a honszerelmet,
Mely annyi század kérgét áttöré !

Mi volt e nép? Napos mezők virága
Hideg sötétben, zord férgek között.
Erős oroszlán ketrecébe zárva, 
Ember, ki élve sírba költözött.
Ezer karú hatalmas óriás volt,
S a hány kar, annyi átkos rabbilincs,
S ki szörnyű, fájó kínját csillapítsa,
Azt hitte, Isten sincs fölötte, . . . nincs I . . .

S midőn a lánc borzalmas csörgésébe,
— Mint száraz ág-zörgésbe őszi szél - 
Belévegyül a nép végsóhajtása,
Száz éve ma: az Úr ekép beszél: 
sArpád hazája szolgaságban pusztul,
Holott szabadnak termett a magyar ;
Kossuth Lajos! menj! tedd szabaddá, nagygvá, 
És élni fog, hogy ha élni akar!«

És jött Kossuth ... És érezte, hogy Isten 
>Kezébe adta a tárogatót« . . .
Beléfujt ... és ébredt a nemzet, hallva
E szózatot, e merész biztatót.
Zúg-búg a harsona ... és lángra lobbant
Ifjút és honleányt, kicsinyt s nagyot:
S bedől a testvériségnek eszméjébe 
A gát, mit ős: utódjára hagyott! ....

Zúg-búg a harsona és harcba szólít .... 
Győzelmesen nyomul a kis csapat;
Kossuth Lajos hiv és gyújtó szavára
Tétlen a béna koldus sem maradt! 
Zúg-búg a harsona és gyászba szólít .... 
A nagy harctér »hős vértől pirosulta .... 
Mindennek vége! . . . Távol a hazától 
Honért könvörg a hontalan Kossuth I 

»Kossuth« és »hontalan« ! óh a legfájóbb, 
Legsúlyosabb csapás Téged talált. 
Miként a villám azt a fát találja, 
Mely az erdőben legmagosban állt!
. . . . S távol hegyeknek ormain keresztül 
Sóhajtva búgott most a harsona,
De hú néped meghalld és megérté: 
S szabad lett újból a magyar hona !

Szabad lett, ám Te többé már nem láttad, 
Hiába hívtunk, kértünk Tégedet;
Örömkönnyet nem sírhattál e néppel, 
Mely véled együtt annyit szenvedett!
Csak akkor jöttél — óh mily viszontlátás — 
Midőn gyászkönnyekkel várt a magyar .... 
Akkor tértél vissza e szent földre, mely 
Téged nem ápolt, csupán eltakar! ....

S koporsódnál úgy állott árva néped, 
Könnyes szemmel és megtört lélekkel, 
Mint a ki nézné a napnak lenyugtát. 
Tudva, hogy az már többé föl nem kel ... . 
Dicső neved talizmánképpen őrzi
A honfiúi hű emlékezet,
S örökségképpen adjuk gyermekünknek 
Örökkön élő szent emlékedet!

S bár ércszobor szent sírodon nem áll még, 
Emlékszobrod e hü nemzet maga. 
Melynek Te voltál annyi fájdalmak közt
S Te vagy most is vezérlő csillaga !
S miként tavaszt hirdet a zöld erdőben 
Vidám daltól visszhangzó lombos ut: 
Hogy itt vagyunk s rabságban el nem vesztünk, 
Élünk! Ez hirdeti, ki volt Kossuth!

Kossuth — e névben lelkesítő tűz van, 
Mely szép hazánkért küzdeni tanít, 
Mely minden érző honfit harcba szólít, 
Hogy vérrel védje ősi jogait!
Kossuth — e név egy szent, élő valóság 
Mely Árpád mellett nyer méltó helyet, 
S vezérünk lesz, a mig a sir bezárul 
A föld utolsó magyarja felett!

Nem! Nagy lelked akkor se' tér pihenni! 
Eljösz — s hozod a rozsdás harsonát, 
S beléfujsz — mélyen, hogy riadva szóljon 
A népet rejtő néma síron át! . . . .
S szavad felébreszti a holtakat mind, 
S megindul bátran a vitéz sereg, 
Hogy Árpád vérrel öntözött hazáját 
Örök időkre most szerezze meg!!



A nagy ünnep.
1902. szeptember tizenkileneedike a 

magyar nemzet egyik legeslegnagyobb ün
nepnapja lesz. E dátum Kossuth l^ajos 
születésnapjának századik évfordulóját jelenti.

Egy század előtt adta a hazának a 
magvarok Istene Kossuth Lajost, nemzetünk 
legnagyobb, legdiesvbb fiát, ki lángleikével 
erős, tiszta hazafias érzésével, fényes, ragyogó 
szónoki képességével megteremtette a nem
zeti szabadságot.

Kossuth Lajos nemes hévvel, hatalmas, 
gyújtó lánggal teli beszédei állították talpra 
a szunnyadó nemzetet, magasan szárnyaló, 
óriási szónoklatai hozták szaporább moz
gásba a magyarság vérét; a nemzet erőt 
kapott, fiatal, uj erőt, — és lelkesedése tető
pontján a legnagyobb áldozatokra is kepes 
volt a veszélyben forgó haza érdekében.

Kossuth 1 -ajós mondotta, hogy szorga
lom és akarat tehetséget pótol. Nála a vas
akarat. a páratlan szorgalom egyesült fényes, 
egész kort bevilágító, sőt korszakot alkotó 
tehetséggel s teremtett nagyokat s a leg
nagyobbat: a szabadságot. Egy-kettőre ha
talmas hadsereget toborzott össze, számra 
nézve nem óriási: de elszántságra, vitézségre 
nézve mindörökké fényes példája a szabad
ságáért küzdő nemzeti katonaságnak.

Egy férfi szavára indult meg az egész 
nemzet; az ő lóvására szívesen kész volt az 
egész magyar nép életét és vérét a hazáért 
föláldozni. Erre csak oly hatalmas tehetség 
lehetett képes, minő Kossuth Lajosé volt. 
Azért az ő neve sohasem fog a feledés ho
mályába tiinni, sőt egyre nagyobbá, ragyo
góbbá válik a késő utódok szemében.

Az egész ország, az egész világ, hol 
csak magyar él, ünnepel e napon, meg- 
iinnepli illő fénynyel és kegyelettel Kossuth 
Ijijos századik születés napját; méltóan em
lékezik meg a magyar nemzet nagy fiáról.

Az ünnepek során föltűnik csodás, 
misztikus alakja s magunk előtt látjuk fá- 
radliatlan munkálkodását, lelkes ténykedéseit 
a drága hon érdekében.

T ARC A
Talált naplólevelek.

Irta: Pallos Árpád
A minap egv kies nyaralótelepünkre rán- 

dultam. Amint egy sürü pagony berkében 
gondtalanul barangoltam s gyönyörködtem a 
természet öröklétű szépségeiben, egy csőméi 
rózsaszínű levélre bukkantam

Nem vagyok szentimentális tulajdonságok
kal felruházva, de mégis nagyot dobbant a szi
vem, amidőn a csomagot felvettem. Erős chipre 
illat áradt ki belőle. Ohó, ezek nyilvánvalóan 
szerelmes levelek.

Mohón bontottam fel a leveleket össze
tartó égszínkék szallagot s bár tisztában voltam 
az iránt, hogy a mii cselekszem a törvény 
paragrafusaiba ütközik, nem tudtam ellentállni 
kíváncsiságomnak s leülve a tisztás egy mo
hoskövére, olvasni kezdtem a sűrűn teleirt 
lapokat.

Mindjárt az első levélnél észrevettem, 
bogi egy fiatal h ám legintimusabb barátja, a 
naplója van kezem közt.

E napló egyes lapjait, úgy a hogy talál
tam, egy sort rajta nem javítva, avagy szépítve 
adom közre most. Belőlük egy ifjú leány szi
vének bájos megnyilatkozása sugárzik felénk

* *•
Julius 14. Istenem, de unalmas fészek ez. 

Nem is tudom minek van nyár. Az ember 
szinte kétségbeesik a jövendő felett Oh bár 
csak vége volna már. Az egész nyaralótelepen 
egyetlenegy fiatal ember van, aki megérdemli, 
hogy vele foglalkozzanak, de az is olyan üres 
fejű, olyan léha fecsegő, akit egészen elkapatott 
az a körülmény, hogy az unatkozó asszonyok 
majd hogy fel nem falják.

Kidomborodnak magasztos eszmei, ide
áljai. törekvései, cselekedetei és úgy érezzük, 
mintha ismét közöttünk látnék es mondaná . 
..Leborulok a nemzet nagysága előtt!"

Az egész országban folynak a készü
lődések, hogy a legméltóbban ünnepeljük 
meg e nagy nappt.

A fővárosban a függetlenségi Kossuth- 
párt lelkes vezetése alatt ünnepel a nemzet. 
Részt kér ez ünnepből mindenki, aki ma
gyarnak vallja magát s hazáját igazán 
szereti.

A vidéken is s igy városunkban is lá
zas izgatottságot teremtenek az ünnepélyre 
való készülődések. A városok, törvényható
ságok, vármegyek, egyesületek, testületek, 
iskolák kiilön-kiilön és együttvéve diszes és 
nagy ünnepet fognak ülni. Az összes tem
plomokban hálaadó istentisztelet lesz e nagy 
napon, mert hiszen a magyar nemzet ihle
tés ünnepe ez, Kossuth Lajos pedig mind
nyájunké, élete története a nemzet legdi
csőbb korszakának története, az ő emléke 
nemzeti öntudatunk legkiválóbb büszkesége, 
hallhatatlansága pedig hazánk jövőjének 
talpköve.

Soha el nem múló aranybetiik dicsőítik 
életét és tetteit a történelemben és kitörül- 
hetleniil vannak bevésve minden igaz em
ber szivében.

Legyen áldott hazánk legnagyobb fi
ának. a szabadság megteremtőjének, Kossuth 
Lajosnak emlékezete!

VEGYES HÍREK.
Kossuth Lajos emlékezete.

Csak tgy nap választ immár el attól, hogy 
városunk közönsége is kegyelettel adózni fog ha
zánk egyik legnagyobb fia emlékének. Az ünnepély 
fényesnek és Kossuth Lajos érdemeihez méltónak 
Ígérkezik, az előmunkálatok serényen folynak és 
az egész vidékről számosán készülnek ünnepé
lyünkön részlvenni és Kossuth Lajos kegyeletének 
áldozni.

Városunk ünnepi díszt fog ölteni és 
ez utón is ismételten felkérjük a ház
tulajdonosokat. miszerint házaikat lo
bogózzák fel.

Es ez az irtóztató hőség. Még megőrülök. 
Mindig ez az unalmas egyformaság, Délelőtt 
uszoda, délután sétahangverseny. Punktum. S 
ez itt szórakozás. Valóságos tortúra.

Ma délután egy tennisz partira hívtak 
meg. Érdemes is lesz elmenni. tilalmas asszo
nyok még unalmasabb fecsegését hallgatni.

De hát Istenkém mit csináljak .’!
Julius 15. Végre! Egy kellemesen eltöltött 

délután. Ki hitte volna, hogy olyan jól fogunk 
mulatni. De hiszen ez nem is tenniszpárti volt, 
hanem valóságos hal!

Nyolc szál fiatal ember volt a pályán. 
Nem is tudom, honnan repítette ide őket Isten 
kegyelme a mi mulattalásunkra. Jaj heh fé
nyesen mulattunk. Tenniszezésről szó se volt. 
Cigányzene, pezsgős palackok durrogása közben 
leit el a délután s mi táncközben teljesen 
tönkre tettük a pálya sik fövényét.

A többi közt volt egy barna fin is. Tegnap 
jött ki nyaralni. A nevét el is feledtem. Kissé 
sokat foglalkozott velem. Szegény kohó fin, 
csak nem talált belém szeretni?

Julius 20. l'.z már egészen más, igy már 
kellemes a nyaralás. Igazán furcsa, mióta azon 
az emlékezetes tenniszpártin voltam, mintha 
csak megfordult volna a nyár is. Már nincs 
nagyon meleg s ami a fő, már nem unatkozom. 
Sőt! Zoltán igen mulatságos fiúnak bizonyult. 
Hogy tud udvarolni Még jó, hogy oly erősen 
all szivem a helyén, mert még eltalálná csa
varni a fejemet. Csakhogy nem olyan könnyű 
dolog ám!

Apropos, egészen elfelejtettem megmon
dani, hogy Zoltán azonos azzal a barna fiúval, 
aki a lenniszpályán oly sokai foglalkozott velem.

Julius 24. Különös egy fin ez a Zoltán! 
I.lső találkozásunk alkalmával azt hittem, hogy 
belém szeretett s most azt veszem észre, hogy

Sátoraljaújhelyben szeptember hó 13-án a 
fögymnasium ifjúsága ünnepelte meg hazánk 
regenerátorának százados évfordulóját. Az ünnepi 
b< szedet Dr. Petényi József fögymnasiumi tanár 
tartotta, felhívta az ifjúságot Kossuth emlékének 
ápolására és megvetésére mindazoknak, kik a 
nagy hazafi emlékét a magyar nép előtt bernocs 
kölni akarnák. A fögymnasiumi ifjúság adakozá
sából szép emléktáblával örökítették meg a Kegyes
rendiek épületét, melynek Kossuth 1810—1816 ig 
növendéke volt. A fekete márványból készült 
emléktáblának felírása a következő :

„E gymnasium növendéke volt Kossuth Lajos 
1810—1816. A nagy előd emlékének a fögymna- 
siunt ifjúsága 1901.“

Vármegyénk székvárosa Sátoraljaújhely e lió 
14 én tartotta meg a kegyeletes ünnepélyt. A 
magyar haza földjének az a része, mely a hallba 
tatlan ünnepeltet szülte, elöljárt nagy fiának di
csőítésében, Sátoraljaújhely, a hol Kossuth Lajos 
egyideig lakott, fényes és nagyszabású ünnepséget 
rendezett. Kora reggel zenekar járta be a fellobo 
'gózott és szépen díszített utcákat. A vármegyei 
küldöttség Matolay Etele alispán vezetése alatt 
gróf Hadik főispánnal, valamint számos bizottsági 
taggal az egyesületek és a nagy közönség ezrei 
által kísérve, a refoimátus templom elé vonult. A 
hálaadó istentisztelet énekkel kezdődött, mire Fejes 
István esperes megható imája következett. Ezután 
Korbély Géza ev. lelkész szép beszédet mondott. 
A templomból a városházához vonultak, hol disz 
közgyűlés volt. A polgármester a városháza erké 
lyéröl megnyitva az ünnepélyt, a dalárda az ünneplő 
közönséggel együtt a Himnuszt énekelte. Az 
ünnepi beszédet dr. Kossuth János az erkélyről 
mondotta. Az impozáns menet a vármegyeházához 
vonult, hol Matolay Etele alispán a 48 as honvédek 
nevében s ezektől körülvéve, lendületes beszédben 
dicsőítette Kossuth Lajost. A gyülekezet a megye
házától Weinberger Márkus borkereskedő házához 
vonult, hol Stirmay István dr. beszédet mondott, 
mire a házon elhelyezett emléktábla leleplezése 
következett. Az emléktábla felirata a következő: 
.Ebben a házban lakott Kossuth Lajos 1836-ban. 
Születésének századik évfordulója alkalmából meg 
jelölte Sátoralja-Ujhely város közönsége 1902. 
szeptember 14.“ Délután bankot volt és este a 
várost kivilágították.

— Xemplénmegye törvényhatósági bi
zottsága e hó 29 én délelőtt 10 órakor tartja 
Hadik Béla gróf főispán elnöklete mellett rendes 
őszi közgyűlését.

minden szép leánynak egyforma hévvel udvarol. 
Kellemetlen szokás! Ha szerelném, irtó- 

zattal féltékeny volnék reá. De igy! . . .
Julius 28. Ma különös beszélgetés folyt le 

köztem és Zoltán közt. En ugyanis kérdőre 
vontam, hogy miért oly csípős néha velem 
szemben. Mire ő azt válaszolta :

— Kedves kisasszony, ha én nem ellen
súlyoznám udvarlásomat azzal, hogy néha-néha 
egy kicsinyt csípős is vagyok, akkor több mint 
valószínű, hogy ön belém szeret. Már pedig ez 
nagy mértékben hálátlan dolog belém szerel
mesnek lenni, mert én nagyon, de nagyon fura 
teremtménye vagyok az Úristennek.

Természetesen nagyon furán néztem reá 
e nevetséges beszédre, ő pedig csak tovább 
suttogott magában.

— Nem szeretném, ha a kis szivecskéjé- 
nek fájdalmat okoznék.

— Holló uracskám — szóltam én fity
málva — engem maga ne féltsen.

— Jól van — szólt Zoltán — maga akarta, 
ám a felelőség is magát terheli.

Julius 29. Hiába minden. Erőm gyengül. 
Érzem, hogy Zoltánnak igaza lesz. Ha meglá
tom, a mint a villánkkal szemközt levő cuk- 
rázdába lép, szivem hevesen dobog s úgy ér
zem, mintha minden percben kiugrani akarna 
helyéből. Ha megfogja kezemet s mély tekin
tetével szemembe néz, úgy tűnik fel’ nekem, 
mintha a világ sülvedni készülne, s csak ma
gam maradok a levegőben libegve vele a sze- 

l retettel egyedül Tehát ez a szerelem. Oh minő 
édes és fájdalmas érzés. A boldogság és kin 
minő tündér! keveréke. De vájjon szeret-e ő 
engem? E kérdés gyötör most nappal s éjjel. 
Azt hiszem igen.

Augusztus I. Ez a nap felejthetlen lesz 
előttem, a mig élek.



— A nagymihályi műkedvelő társá
éit f. évi szeptember hó 27 én saját alaptőkéje 
javára a Barnái szálló nagytermében műkedvelői 
előadással egybekötött zártkörű táncmulatságot ron 
dez. Színre kerül : ,A nagymama.* Vigjáték 3 fel
vonásban, irta Csiky Gergely. Rendező Isépy Zol 
tán. Súgó Karcub Gyula. A darabban szerepelni 
fognak : Isépy Zoltánná, Horváth Sándorné, Bar 
tus Elza, Frőhlich Cory, Székely Piroska, Karcub 
Emma, Polányi Teréz, Fail Ilonka, Isépy Gizella, 
Füzély Helén, Widder Erzsiké és Frőhlich Gitty 
nrhölgyek, — Isépy Zoltán, ifj. Polányi Géza, Dr. 
Spiegel Ödön, Vas József és Dr. Kellner Mihály 
urak. — Helyárak: Ülőhelyek 3 korona, állóhely 
2 korona. Szinlap ára 20 fillér. Kezdete este 8 
órakor.

— Jéghiány. Vendéglőseinknek jégkészlete 
úgyszólván teljesen elfogyott, úgy hogy alig kap
hatni az egész városban jeget. A Milller féle sör 
gyárban szintén nincs jég és a gyártulajdonosok 
kénytelenek voltak nagy költségen egy hütö ké 
szüléket felállítani, hogy ennek segélyével a jég
hiányt pótolhassák. A Müllerféie sörgyár ezentúl 
miijeget fog gyártani és képes lesz az egész várost 
jéggel ellátni.

— Kossuth emlékezete. E cimen Holló 
Andor jelenleg itt időző kassai jogszigorló alkalmi 
ódát irt, mely a pozsonyi Nemzeti Színház által 
Kossuth Lajos születésének századik évfordulójára 
rendezendő ünnepi előadáson és a pozsonyi Kossuth 
párt ünnepélyén elő fog adatni. A szerző szives 
ségéből a szép ódát lapunk mai ünnepi számában 
közöljük.

— Iskola avatás. A málcai ev. ref. újon 
nan épült elemi iskola ünnepélyes felavatása szep
tember hó 21-én d. e. 10 órakor fog megtörténni. 
Az ünnepélyes felavatás után a fürdő pavilonjá
ban közebéd lesz.

— A nagymihályi korcsmárosok, ven
déglősök és kis mértékbeni elárusitással foglal 
kozó kereskedők és más engedélyesek értesittetnek, 
hogy az italmérési illetékeknek 1903—1905 évekre 
leendő kivetése céljából összeírt egyenek jegyzéke 
s az általok 1901. évi julius hó 1-töl 1902. évi 
junius hó 30-ig kimért, illetve elárusított italok 
mennyiségéről szóló kimutatás a község házánál f. 
évi szeptember hó 18-tól szeptember hó 25-ig köz
szemlére van kitéve, mely idő alatt az összeírás 
megtekinthető s az ellenészrevételek tehetők.

A községi elöljáróság.
— A bánszkai hús viselt dolgai. A 

lapunk ellen Szabó András bánszkai erdővéd által 
indított sajtóperben a s. a.-újhelyi kir. Törvényszék 
a híres erdővéd vádiratát visszautasította. Szabó

Egyedül voltunk a szobában. Kint a dél
utáni forró nap tűzött a kihalt sétányra. A 
szoba kellemes félhomályba burkolva.Mi ott 
ültünk a zongora mellett. Zoltán és én.

Papa s mama a városban voltak. A gyer
mekek a kertben játszadoztak a nevelőnő fel
ügyelete alatt.

Oly titokzatos csendesség volt körülöttünk 
s mi egy árva szóval sem törtük meg az íinne- 
pies csendet.

Végre ő szólalt meg. Halkan, suttogva 
beszélt. Szemét merően rám szegezte s én mint
egy megbüvölten, hangtalanul tekintettem rá.

— l'gy-c megmondtam, hogy vigyázzon 
magára. Ügy-e megmondtam, hogy belém fog 
szeretni. Lássa én nem akartam ezt s most 
kicsiny szive minő sok fájdalmon fog keresztül 
menni.

— Mert aki engemet szeret, az a szélvészt 
szerette meg. A vihart, a bánatot. Elviszem s 
elrablóin nyugalmát. Ragadom messze, messze 
végetlenségekbe, melyeknek határa nincs sehol. 
Kóbor szellem vagyok, mely bánatot hoz, bá
natot visz.

E szavaknál megcsókolt és én, mint akit 
megigéztek, mozdulni sem mertem, csak néz
tem, néztem izzó szeme közé némán, hangta
lanul. S csupán azt éreztem, hogy boldog, ki
mondhatatlanul boldog vagyok.

Augusztus 4. Még most sem tudom, vájjon 
igazán szeret-e? Soha, egyetlen szóval sem 
említette. Csak kedves, odaadó viselkedése 
sejteti velem, hogy szeret. De lehet, hogy ez 
nála megszokás?! Minden nővel egyformán 
udvarias.

Istenem, ha nem szeretne, úgy az halálom 
lenne. Ma is a tenniszpályán szórakozottan 
tépegeltem egy akácfaág leveleit, magamban nz 
ismeretes kérdéseket mormolva: szeret, nem 

a kassai kir. Táblához fordult elégtételért, azonban 
ott is pórul járt, mert felfolyamodása elutasittátott. 
Közöljük különben a kir. ítélő Tábla határozatát.

1343/B. 1902. szám.

0 Felsege a Király nevében I
A kassai kir. ítélő tábla a nyomtatvány ál

tal elkövetett rágalmazás és becsületsértés vétsége 
miatt Dr. Kasztriner László és Dr. Kállai József 
ellen folyamatba tett bűnügyben, a saujbelyi kir. 
törvényszék vádtanáesának 1902. évi julius'hó 12. 
napján 5004/B. szám alatt keli végzését a Szabó 
András tomagánvádló részéről bejelentett felfolya 
modás következtében az 1902. évi augusztus hó 
20. napján tartott zárt ülésben felülvizsgálván, a 
következőképen végzett: A kir. ítélőtábla a 
Szabó András főmágánvádló részéről bejelentett 
felfolyamodást a B. 1>. 379 g. 4. bekezdése érlel 
meben elutasítja, mert : a vádtanács végzésének 
megváltoztatására törvényes alap fenn nem forog. 
Kassán, 1902. évi augusztus hó 26-án. fekete Ödön 
elnök sk., Dr. Spiner Gyula előadó helyett Várit 
Gyula sk. H. p.

Ezzel az ügynek vége van, hacsak a bánszkai 
hős most a saujbelyi kir. Törvényszéket és kassai 
kir. ítélő Táblát nem jelenti fel.

— Nyugdíjazott fószolgabiró. Kossuth 
Elek szinnai járási főszolgabírónak nyugdijaztatá 
sért benyújtott folyamodását, úgyszintén a fegyelmi 
választmánynak ide vonatkozó Ítéletét ló én d. e. 
tárgyalta a vármegyei nyugdíj intézet felügyelő 
bizottsága Matolai Etele alispán elnöklete mellett. 
A nyugdíjaztatást kérő folyamodásnak hely adat
ván, kérvényezőnek évi nyugdija 38 év 3 hó és 
15 nap folyására terjedő szolgálat elismerésével 
2603 K 72 fillérben állapíttatott meg. A határozat 
jogerős. Következésképp mi akadály sem forog 
fenn, hogy az uj főszolgabírót az o hó 29-én kéz. 
dődő közgyűlésen megválaszthassák.

— Siketnéma tanfolyamra való fel
vétel. Az ungvári sastéri All. iskolában a siketnéma 
tanfolyam a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. 
minisztérium engedélyo folytán a jelen tanév 
október 6 án nyílik meg. Azon szülők, kik siket
néma gyermekeiket ezen tanfolyamra felvétetni 
óhajtják szeptember hó folyamán alulírott áll. isk. 
igazgatónál j lentkezhetnek. A tanítás ingyenes, 
sőt a vidéki jelentkezők közül a teljesen szegények 
ingyen ellátásban is részesülhetnek. A folyamod 
ványok, a szegénységet igazoló bizonyitványnyal 
együtt szeptember hó végéig adandók be Szabó 
József áll. isk. igazgatóhoz.

— A korcsmák számának a pasz fása 
Minthogy a felvidéken fennálló szomorú állapé 
toknak egyik főoka, hogy a legtöbb községben a 
lakosság számával és vagyoni helyzetével arányban 
nem álló sok korcsma h-pten-nyomon kínálkozó 

szeret. () rám nézett az ő mélységes, hosszú 
pillantásával s hirtelen, még mielőtt mind a 
levelet letéptem volna, közbevágott:

— Szeret! S aztán elnevette magát. Oh ha 
tudta volna, minő boldoggá tett ez egv szóval, 
úgy nem kacagott volna utána, mert e kacaj 
ismét a bizonytalanság sötét örvényébe vetett, 
ahonnét már kiragadva véltem magam.

I Augusztus 7. Tegnap bál volt. A nyaraló 
I fiatalság mulatsága Istenem, hogy irigykedtek 

reám a lányok. Zoltán kitűnő táncos s egész 
este csupán csak velem foglalkozott. Olyan 
kedves, olyan előzékeny volt irányomban, hogv 

I eddig ha nem szerettem volna is^ úgy ezen az 
estén bolondultam volna beléje. Oh, hogv ennek 
is el kellett múlnia. Milyen boldog voltam. Ha 
az Ítéletnap harsonája hangzott volna fel, meg
elégedetten léptem volna az Ur zsámolya elé. 
Hiszen megengedte érnem e napot.

Augusztus 10. Zoltán elutazott. Hirtelen, 
váratlan. Mint a derült égből lesújtó villám, 
úgy hatott reám e hir. Miért utazott el, miért 
hagyott magamra most, hogy olyan boldog 
voltam. E kérdés válaszolatlan maradt s e két
ség megőrjít. Fontos dologban kellett elutaznia, 
de hát van-e fontosabb dolog szerelmünknél ? 
l'gy érzem, hogy soha többé vissza nem tér.

Augusztus 17. Levelet hozott a posta. Meg
ismertem a címzésen Zoltán Írását. Egészen 
belesápadtam, mig remegő kezemmel kibon
tottam a borítékot.

Négy sűrűn telcirt lapból állt a levél.
Benne búcsúzik tőlem örökre . . . Szólt a 

szélvészről, különös természetéről s a kóbor 
szellemről, amely bánatot hoz és visz. Esdve 
kéri bocsánatomat, ha netalán fájdalmas volna 
rám nézve a válás, de nem tehetett máskép. 
Mi mindketten még fiatalok vagyunk ahoz, hogy 
jOvőnkről komolyan beszélhetnénk ....

alkalmat nyújt a szeszes italok lulfogyasztisira, 
a ra. kir. belügyminiszter fölhívja a felvidéki 
vármegyék alispánjait, hogy utasítsák a közigaz 
gatási hatóságokat, hogy a mennyiben cgyeB he
lyeken a korlátlan kimérések száma a lakosság 
számával és vagyoni viszonyaival arányban nem 
áll, azok számának apasztása iránt a pénzügyigaz 
gatósághoz javaslatot tegyenek.

— Kossuth ünnepély Varannón. A 
varannói olvasó egyesület Kossuth Lajos születésé
nek évfordulóját szintén c hó 2(1 án ünnepli meg. 
Az óvodában bálnádé isteni tisztelet lesz, melyen 
az egyházi beszédet Lőrincz János ev. lolkész tartja. 
Este a várost kivilágítják és fáklyásmenetet ren 
ileziiek, végül közvacsorára összegyűlnek.

— Tűz Fiizesséren e hó 11 én éjjel tiiz 
volt. Megégett Schvarc Dávid ottani lakos csűrje, 
nagyobb mennyiségű szalmástermés és takarmány. 
A kár 4000 koronát meghaladja s úgy értesülünk, 
hogy a kárvallott biztosítva sem volt.

— A varannói műkedvelők október 
első felében jótékouycélu műkedvelői előadást ren 
deznek. Szilire fog kerülni Gárdonyi Géza kitűnő 
darabja ,A bor" ; november havában pedig ifjú 
sági előadás lesz. E helyütt megemlítjük, miszerint 
a műkedvelői társaság Zoltán Géza fostészeti aka 
démiai növendék által igen csinos színházi dísz
leteket festetett és elhatározta, miszerint minden 
hónapban előadást rendez, hogy ezáltal is lerjesz- 
sze a magyarosodást. A sztropkóiak és szinnaiak 
tanulhatnának a derék varannóiaktól !

Fslelós szerkesztő : Dr. Kállai József.
Eőmunkatárs Dr. Kellner Mihály.
Kiadóhivatali művezető : Lan dal József-

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt költöttekért nem vállal ^elelőx^éget a tterk.

BÚCSÚ.
Mindazon jóbarátainktól és ismerőseink

től, kiktől l'ngvárra történt átköltözésünk foly
tán személyesen nem búcsúzhattunk el, ezúton 
mondunk -Isten hozzád<-ot s kérjük tartsanak 
meg továbbra is jó emlékezetükben.

l'ngvár, 1902. szept. 17.
ifi- Jelein Jíerman és neje.

4 szobás lakás 
azonnal kiadó a Rosenblum és Klein- 
féle selyem-utcai emeletes sarok

házban.

Minden vérem a szivem felé tolult. Sze
mem elhomályosult s bambán bámultam a 
semmiségbe. Tehát sejtelmem nem csalt. Zol
tánt elvesztettéin örökre. A francia guvernánt 
jött felém. Hirtelen zsebembe gyűrtem a levelet, 
boldogságom megölőjét.

Halványságom feltűnt neki s faggatni kez
dett, mi bajom.

Semmi, semmi, szóltam, csak itt belül 
fojtogat valami.

S ezzel szobámba siettem, hogy könnyeim 
közzé temessem fájdalmamat.

Augusztus 20. Ünnep van. A természet 
illatos mezében pompásan fest. A nyaralótelep 
kis kápolnájában egész nap imára hívogat a ha
rangszó. l'nnepi díszben, mosolygó arcú incsel
kedő pajzán leányok s legények nemzeti vise
letben sietnek az Isten házába, hogv meghall
gassák a szent zsolozsmákat s néhány zsoltárral 
járuljanak az ünnep magasztosságához. Minden 
oly ünnepélyes, napsugaras, csak az én szi
vemben honol örök sötétség örök gyász. Oh 
hogv szeretnék a pajzán párok közzé lopódzni 
s elsírni, elzokogni rettenetes bánatomat szűz 
Mária sugárzó oltárképe előtt. De nem lehet. 
Mosolygós arcot kell erőltetnem, hogy észre 
ne vegyék, mi dili bensőmben

Augusztus 23. z\ nap melegebben tűz, mint 
valaha. A kánikula kíállhatatlan. Oh ez a nyár! 
Minő unalmas. Nincs egyetlen ember, az egész 
nyaralótelcpcn, akivel érdemes lenne foglal
kozni. S azok a lánvok minő kárörvendő arccal 
tekintenek rám. Persze az irigyek örülnek, 
hogy igv fordult a kocka. Künn szól a zene. A 
nyaralók fel s alá sétálnak a dal ütemére. En 
pedig idebent nézem, nézem Zoltán összegyűrt 
. . . százszor elolvasott levelét s zokogva boru
lok az asztal fölé.



KEIL-LAKK
(Glasur)

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára. 
1 nagy palack ára 1 frt 35 kr.

Szagtalan 
padló-viasz „Glória" 

egjvlb éi* legefywrflbb beerewtő *r.er 
kemény padló számára.

— 1 kis palack ára f>8 kr.

Arany-fénymáz
képkeretek stb. bearanyozására.

1 kis palack ára 20 kr.

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

fedésére, 1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr.
1—6 Mindenkor kaphatók :

Q L Ü C K MOH cégnél NAGY-M1HÁLY.

Fogtöméseket,
fogak és fogsorok készítését stb. 

a legnagvobb pontossággal és lelkiismere
tességgel a legrövidebb idő alatt eszközöl

DT JELLINEK IGNÁCZ 

budapesti fogász 
lakik Nagy-Mihály. Barnai szálló I. sz. alatt.

Rendel d. e. 9 —121g, délután 2
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^Bérbeadó földbirtok.
Zemplénvármegye egyik legjobb vidékén 1408 hold 

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

— Bővebb felvilágosítást ad Ambrózy Nándor ur 
ügyvédi irodája Sátoraljaújhelyben.

Bérbeadó birtok.
IZBUGYÁN 100 magyar hold 

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

Bővebb felvilágosítást nyújt
Fábry Istrán, Izbngya

ii. p. Nagy Mihály.
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t lendü beregszászi 

csemege szölló 
kilója 60 fillérért kapható 

FRIEDMAN MÁRKUS vegyesáru üzletében. 

STERN M. fűszer kereskedésében és 
BLAU MÓR gyümölcsárusnál (a piacon).

5 kilós kosarakban
H AUPT H.-nál (Friedman Márkus ur házában).

Naponta friss szállítás.

!!Fontos sérvben szenvedőknek!!

Serkovics Jl. <£ipót
kézmü-, nói- és férfi- divatáru-üzlete
I >W>-> WAV/lSSSSV, -, wv V WWWVS v> \ v> XVA'.WVX

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudo
mására adni, miszerint Nagy-Mihályon, foutcza Mis 
kovits-fele hazban egy

kézmii-, női- és férfi- divatáru-üzletet
nyitottam.

Számos éven keresztül e téren szerzett tapasz
talataim azon reményre jogosítanak, hogy a n. é. 
közönség c szakba vágó igényeinek minden tekintet
ben meg fogok felelhetni már azáltal is, mert bevá
sárlási forrásaimat olykép választottam meg. hogy 
áruczikkcimmel a n. é. közönség jóindulatát és tá
mogatását magam részére biztosítsam.

Midőn még megjegyzem, hogy legfőbb törek
vésem oda fog irányulni, hogy pontos és lelkiisme
retes kiszolgálat által eme előlegezendő jóindulatra 
magamat méltónak mutassam, vagyok a n. é. közön
ség szives pártfogásáért esdve

teljes tisztelettel

BERKOVICS A. LIPÖT

házakra, földekre
,-os kamat mellett 50 évre is. Kizárólag utólagos 

jutalékfizetés ellenében,

úgyszintén köz- és megántisztviselöknek, katona
tiszteknek, kereskedőknek, iparosoknak és minden hitel

képes egyénnek discréten eszközöl hitelt

.SOMOGYI BANKIROPA
bej. czég.

Budapest, VI. ker„ Próféta-utcza 5. szám.
(Válaszbélyeg csatolandó.)
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BRUGLER ÁRMIN
rofösáru-üzlete Nagy-Mihályon. m

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 áltál 
a n. é. közönség legkényesebb Ízlésének 
és igényének is képes vagyok megfelelni.

Idényzzerti ruhaszövetek, sely
mek. diizitések stb. stb. szives megte-

I kiütésére tisztelettel hívom meg a m. t. 
Ll LA..-.nsl:get s szjvcs támogatásáért esd 

kiváló tisztelettel

Eiűglei -Annáin.

-A- leg-jcfb minőségű

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

uj és használt zsákok
a legj utáni osabban beszerezhetők

Freund Mór 
terménykereskedőnél Nagy-Mihályon 

a gör. kath. templommal izemben.
Ugyanott uj zsákok kölcsönkép is

adatnak.

Nyom. Luüdt binan B. könyvnyom dijában.

Ne mulassza el senki kinek kedves élete 
s egészsége, magának beszerezni a legújabban 
javított csász. és kir. kizárólag szabadalma
zott amerikai rendszerű gunimisérvkötőt. A 
guir.misérvkötö Politzer találmánya s a leg
híresebb orvosi szaktekintélyek a legjobbnak 
ismertek. Mert nem szorítja a testet, 
éjjel -nappal hordható s a sérvei nem 
engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérvkötőn 
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 
mindkét oldalu-e.

Megrendeléseket a legnagvobb titoktartás 
mellett eszközöl.

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

fíuditprttt, r. lírák’Krrrnrz-utra 1O.

------- A czég 1854-ben alapittatott.-------


