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Nyomor és szerelem.
Társadalmunk félszegségeiről, az em

berek elfajulásáról, zülléséről és erkölcs
telenségeiről ma már általánosságban nem 
érdemes írni, mert ezer és egy esetben fog
lalkozott a sajtó a mai visszás, megdöb
bentő viszonyokkal, rámutatott a fertőre, 
a posványra, ostorozta a bűnök burjánzását, 
majd mentő okokat keresett az emberi
ség laza erkölcsének, ingadozó jellemének 
enyhébb elbírálására.

Hasztalan hangzanak el a panaszhangok, 
a hazafias érzéstől áthatott melankolikus 
beszédek, a társadalmat nem lehet meg
javítani, átformálni. A betegség régi, idült 
nyavalya, korlátozni nem lehet, terjed ijesztő 
mértékben és kétségbeejtő gyorsasággal

Az az eset melyről szólunk, eltűnt a 
sablonos, mindennapi bűnöktől, érdemes 
vele foglalkozni. Ha férfi volna a főszereplő, 
nem is akadnánk meg rajta, egyszerűen 
napirendre térnénk fölötte. De egy szána- 
lomraméltó, alapjában véve romlatlan lelkű, 
gyengéd és finom érzésű nőről van szó, 
ki előkelő családból származik és vasúti 
pénztárosnő volt, mely minőségben idegen 
pénzhez nyúlt.

A nő mindenkor korrektebb, pontosabb 
egy felelősséggel járó állásban mint egy 
férfi. Rendkívül könnyelműnek kell lennie, 
hogy idegen vagyont eltulajdonítson. A mi 
a nőt bűnre csábítja többnyire a szerelem 
és még inkább a nagy nyomorúság, de nem 
annyira a saját nyomorúsága, mostoha 
helyzete, hanem azé, vagy azoké, a kihez 
vagy a kikhez legjobban vonzódik, a kiket 
igaz szeretettel körülóvez.

T A R C A
XiE-VÉX.

a nagymihályi műkedvelők szinjátekarol 
és egyebekről.

(Elöadalolt g „Nagymama* Csiky 3frlv. vigjáUka 1002. sírpt. 27.) 

Nagy-Mihály, 1902. szept. 28.
Nagyságos Asszonyom!

— Ki kopog, mi kopog? — Ali egy fehér 
holló, fogja ön mondani, mikor három heti 
hallgatás után c sorok közvetítésével ismét meg
jelenek rózsaszínű budoárjában. Ha neheztelni 
fog c késedelemért, ez egyszer Önnek lesz 
igaza. De Ön jószívű és elnéző, s nem fog ne
heztelni, tehál, most sem lesz igaza. Es mivel 
Ön mindig kiváncsi, hát azt is elmondom, hogy 
azért halasztottam máig a levélírást, mert be 
akartam számolni műkedvelőink szinjátékának 
erkölcsi eredményéről, melyet Nagyságos asz- 
szonyom legutóbbi sz. (szellemes) levelében 
kétségbe vonni kegyeskedett. Hogy a •Nagy
mama nem műkedvelőknek való- hogy -min
den szerepe nehéz jelleinszerep, melyet mű
kedvelők hűen alakítani képtelenek - Ön -egv 
csúfos bukást- jósolt az én vérmes reményeim
mel szemben és fogadást ajánlott egy kiló 
Kugler erejéig. Nos, kedves Mymy, a fogadást 
megnyertem és megterhelem b. számláját a 
Kugle'rekke), bár tudom, hogy Ön barátnői cső 
kokkal fogja tartozását kiegyenlíteni. De hát ez 
mellékes, a fő, hogy Önnek'ezúttal sem volt

Nemrégiben fiatal lány sikkasztott, 
hogy beteg, özvegy édes anyját az éhen- 
halástól megmentse. Most Freitag Ilonát 
vasúti pénztárosnőt a szerelem és nyomo
rúság sodorta a bűn ösvényére. Mint egye
dül álló nő annyira a mennyire eltengődött 
volna csekély fizetéséből, de két embernek 
kevés volt az a hatvan korona, a mit a 
nő fizetésül kapott.

Szeretett egy fiatal embert, kivel egybe
kelt és ki foglalkozás hijján az asszony 
csekély javadalmazására volt utalva. F. nyo
masztó helyzethez járult, hogv a vasútnál 
megtudták, hogy férjhez ment, a mi csekély 
fizetése miatt tilos lett volna, miért is föl
mondták neki. E csapás a szerencsétlen nő 
lelkének egyensúlyát végkép megbillentő 
s ennek hatása alatt nyúlt idegen pénzhez. 
E végzetes lépése a börtönbe juttatta.

Nem lehet elitélnünk ezt a nőt bal
lépéséért ; a mit tett, azt nyilván nem a 
józan esze diktálta már, agyában a gondo
latok összekuszalódtak, kutatta kereste a 
mentő utat, de nem találta. Nem akarta 
elhagyni férjét, kit ő tartott ki, nem tett 
neki szemrehányást, nenj korholta; a férfi 
talán átérezte a nyomorúságos sors szégyen
teljes állapotát, talán restelte, hogy a fele
sége keres helyette, s nem keresheti meg 
a betevő falatot.

A nő pedig vétkezett. Letartóztatásánál 
folyton hangoztatta, hogy férje nem tudott 
sikkasztásáról semmit.

A szigorú törvény el fogja ítélni a 
megtévelyedett nőt, a paragrafus kímélet
lenül rásujtja a nagy büntetést, megbélyeg
zett alakja lesz a társadalomnak.

igaza, — de még nekem sem teljesen, mert 
ilyen sikerre, ilyen fényes eredményre én sem 
mertem gondolni.

Nagyságos asszonyom, — nincs színpad 
Magyarország vidéki városaiban, melyen en
nél az előadásnál különbet produkálnának, — 
és odahaza is egyenesen a Nemzetibe kell 
mennie, hogy szebbet és jobbat láthasson. Ne 
gondolja, hogy tréfálok, édes Mymy; ha Ön itt 
lett volna, éppen igy beszélne. Sőt még azt is 
mondaná ismert sz.-ségével, hogy ma már az 
embernek nem is lehet inházba mennie, ha
nem műkedvelőket kell hallgatnia, ha azt akarja, 
hogy igazi, komoly, erkölcsi és erkölcsös élve
zetben, szóval úgy neve/' tt -fehér esté- ben 
legyen része. A műkedvelők valóságos kultúr- 
missiót teljesítenek, s kid nősen olyan vidéken, 
mint a miénk, a magyart adásnak mérhetetlen 
szolgálatot tesznek, s kívánatos, hogy minél 
gyakrabban érvényesítsék ddásos működésüket. 
Igaz ugyan, hogy egy ily előadás rendezése 
végtelenül nehéz dolog é- sok mindenen kivid 
főleg a szerepek kiosztása nagy bajjal jár Nem 
is gondolná, Nagyságos asszonyom, mennyi 

| balfelfogással, hiúsággal kell itt a rendezőnek 
1 megküzdenie Mintha nem volna mindegy, akár 

milyen szerepben szolgálja valaki a közérdeket. 
Mintha nem volna sokkal magasztosak!) és ne
mesebb a czél, semhogy azzal szemben az 
egyéni hiúság is jogokat i imaszthatna. Mintha 
nem volna elég nagy öröm részt vehetni a 
maga zsúrjnin, — édes Mymy, hanem még 
mindenki azt az élvezetet is megkívánná, hogv 
a maga jobbján foglaljon helyet Hány csirkét 
kellene Önnek feltálalnia, ha mindenki csak a
Lapunk mai száma 4 oldalro terjed.

A nemesen érző, humánus emberiség 
mégis a legnagyobb részvéttel viseltetik a 
szerencsétlen sorsú nő iránt a kit nem rósz 
hajlam, könnyelműség, fény és pompa utáni 
vágyakozás, eldurvult érzés vitte a bűn út
jára, hanem igazán érző szive, nagy sze
relme és még nagyobb nyomorúsága.

Október 6.

Megbocsátani még lehet, de feledni nem ! 
Az aradi mészárlást nem fogjuk elfelejteni, 
de azt megbocsátani sem lehet. Nem a ki- 
engesztelődés napja az, keserű fájdalmak 
emléke fűznek ahoz. és minden magyar 
szivében nehéz bánatot érez.

< tktóber liatodika a fájdalom napja, ez 
a nap az, mely az akasztóiét a magyar 
szent szimbólumává avatta.

Vérben kélt fel a nap és vérben nyu
godott le.

A becstelen Haynatt, ez az emberbőrbe 
bujt állat tizenhárom hadistenünket végez
tette aznap ki, oly brutalitás volt az, a mely
nek hallattára a kőszívű Európa minden 
népe megbotránkozott s minden érző ember 
szive megdermedt.

Tizenhárom tündöklő csillagot téptek 
le egünkről, hurkot kötöttek nyakukra!

Es miért ?! Mert hazájukhoz hívek 
maradtak, mert tett esküjűkhez híven alkot
mányunkat megvédelmezték!

Oh hogyan maradhatott a természet 
érzéktelen ez isszonyat láttára! Hol késett 
Isten sújtó keze! Hogy nem zúgott le ott 
nyomban tüzes kénzápor e gaz sakál fajzatra 
a kik ilyet elkövetni képesek voltak.

ezomhokra pályáznék ? I . . . Ma nékem, holnap 
néked, — vagv a mi még szebb, — ma rulud, 
holnap nékem I — A mi műkedvelőink ezúttal 
felemelkedtek erre az elvi magaslatra; láttunk 
pl. az intézeti növendékek kis szerepében 
olyanokat, kik jövőre bizonyára nagyobb ala
kításaikkal is szép sikert fognak aratni.

Általában szorgalom és ambiczió ered
ménye volt az egész előadás, párosulva kiváló 
tehetséggel úgyszólván a legapróbb szerepek 
személyesitőibeu is, — gördülékeny, mint az 
tm ismert könnyei, sima, mint az Ön arezbőre; 
minden jelenetében összevágó, semmi sietős 
izgatottság, semmi késedelem; mindenki öntu
datos és biztos volt, mint ön a hódításaiban, 
pontos miként maga, édes Mymy, — a randevú
in. (Hiába biggyeszti duzzogva rózsás ajakát; 
már én mindig csak úgy fogom Írni a szavakat, 
a hogy kiejtem őket.)------ Tudom, hogy mint
mindig, úgy most is kiváncsi a részietekre. 
Beszámolok hát rövidesen azokról is. Nehogy 
pedig elfogultsággal vádolhasson s hogy ne 
iegven médiában külső jelekből szivbeli érzel
meimre következtetéseket levonni, azt a sor
rendet választom, melyben a szereplők nevei 
a szinlapon következnek:

Szerémy grófnőt Zoltdnné úrasszony
játszotta. Nem akarom azzal megsérteni, édes 
Mvmv, hogy ennek a szerepnek a nehézségeit 
ismertessem, nagyon jól tudja, mily mély ta
nulmányt igénylő jellem szerep ez. Végtelenül 
bájos nagymama volt ő, csupa fenkölt előkelő 
ség az érzésben és gondolkodásban, csupa jó
ság, szív, meleg érzelmesség, csupa aggódó sze
retet unokáinak boldogsága iránt. Mikor felis-



Ott függtek a bitón Pöltenberg Ernő, 
Kiss Ignác, Lakner György, Knézich Károly. 
Leiningen Károly gráf, Nagy Sándor, Aulich 
Lajos, Damjanich János, Gráf T écsey Károly.

Tataija bár az éj legsötétebb emléke 
e gaztettet, vértanúink véres árnyéka sötét 
ködruhákban örökké szemeink előtt lebeg 
s mi forró könyzáporral fogjuk áldani az ő 

szent emléküket.

Előfizetési feliii-vás.

Október hó Ívd uj előfizetés nyílt lapunkra. 
TiszttUttd kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük stept. hó végével lejár, hogy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő
fizetőinket pedig kjrjiik tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren
det tarthassunk.

A „Felső-Zemplén“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— A király nevenapja. Mint minden 

évben, úgy az idén is kegyelettel ünnepelték meg 
városunkban jóságos királyunk névünnepét e hó 
4 én. A templomokban hálaadó-istentisztelet tar
tatott, melyeken részt vettek a hatóságok kép 
viselői, és nagyszámú közönség.

— Kinevezés. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter Ladomérszky Jolán tanítónőt a nagy
mihályi állami elemi iskolához tanítónővé no 
vezte ki.

— A postahivatal áthelyezése ügyében 
a kassai m. kir. postaigazgatóság egy bizottsága 
járt e héten városunkban, a mely meggyőződést 
szerezhetett, hogy a posta nem maradhat mostani 
helyén. A bizottság több helyiséget szemlélt meg 
b mint értesülünk, a főutcai Brügler féle korcsma 
épületet találta a posta és távirda részére lég 
alkalmasabbnak. Rövid idő alatt megválik tehát 
hol lesz az uj posta.

— Tiiz. Városunkkan az elmúlt héten az 
Alsó utczában több Ízben tiiz keletkezett, a melyet 
azonban még mielőtt kitört, elfojtottak. A csen- 
dörség egész éjjeleken át őrködik és azon van, 
hogy a gyujtogatókal leleplezze, bizonyos ugyanis, 
hogy szándékos gyújtogatásról van szó, több helyen 
petroleumos rongyokat és egyéb gyúlékony anya 
got találtak a házfedelek között. A közönség a 
csendőrség és rendőrség erélyes eljárását csak 
helyesli és bízik abban, hogy elvégre vége lesz 
a folytonos füzeknek.

— Országos vásár. Hétfőn e hó 12-én

merte elveszettnek hitt unokáját, mikor egy 
életen keresztül rejtegetett, elfojtott boldogtalan 
szerelnie, ez az elpusztíthatatlan mély szerelem 
megszólalt az aggkor lemondásának remegő 
hanRján, a hallgatóság nem tudta könnyeit pa
lástolni. Polányi Gésa úr (Ernő) olyan gyakor
lottsággal és ügyességgel játtszott, a minőt 
hivatásos színészben is ritkán találni. Termé
szetes könnyedség jellemző minden szavát és 
mozdulatát. Es milyen fess volt! Oh, Mymy ha 
maga láthatta volna' Örkényi bárót l'sépy Zoltán 
úr személyesítette. Az ő bámulatos rutinjáról 
és rendkívüli színpadi kvalitásairól már irtain 
magának. Ebben a szerepben finom humora 
mellett erős drámai érzéke is jelentkezett. A 
hogv a maga Ízlését ismerem, kifogásolta volna, 
hogv a nyugalmazott ezredest körszakállal ját
szotta, a mi tényleg szokatlan kissé, bár a 
fórsriftba nem ütközik. Egyébiránt ő rendezte 
az egész előadást, s a fényes sikernek orosz
lánrésze, vagy a mint Ön ismert sz.-ségével 
mondaná, az elismerés tejszíne őt illeti. Frőhlich 
Cory urh. (Piroska) egy végtelenül kedves leány
kát ábrázolt, a ki tüneményes megjelenésével 
és hangjának édes varázsával nemcsak az örökké 
zsörtölődő Örkényit tudja lecsillapítani, hanem 
a mint On sz.-en mondaná, Orfeuszszal is ki
áltaná a versenyt, frőhlich Zoltán úr (Kálmán) 
igen ügyesen és rokonszenvesen, Karczub Emma 
urh. (Karolin) pedig szerepéhez illő finom ko
molysággal játszott, Barthns Elza urh. Márthája 
nagy intelligencziával kidolgozott tanulmány ; 
pajzán jókedv, mély gyermeki ragaszkodás, 
ártatlan szerelem beolvadva az önmegtagadó 
lemondásba, kitörő öröm és kitörő fájdalom: 
végtelenül hűséges, temperamentumos termé
szetes ábrázolóra találtak benne. Spiegel Ödön 

városunkban országos vásár lesz. Ezen vásár a 
legélénkebb szokott lenni.

— A Kasincy kár immár megalakult. 
Dr. fercnczy Elek es. és kir. kamarás fáradozását 
siker koronázta. Less vármegyénknek egy köre, 
a melyben a szellemi élet kitűnőségei találkozni 
fognak és e nagy jövőre hivatott irodalmi egyesü
letben a nemzeti szellemet ápolva a társadalmi 
életet lothargiájából felrázzák és abba az egész
séges közszellemet beviszik. Az alakuló gyűlésen 
a Tudományos Akadémiát Dr. Ballagi Géza, a 
Petőfi társaságot Bartók Lajos képviselte. A tiszti
kar következőkép alakult: Elnökké: Gróf Hadik 
Béla főispánt, főtitkárrá Dr. Ferency Elek cs. és 
kir. kamarást, pénztárossá Kincsessy Pétert válasz 
tották meg. Mi is melegen üdvözöljük az uj egye
sületet és kívánjuk, hogy nemes hivatását minél 
fényesebben töltse be.

— A sámogyi gör. kath. templom 
mely újonnan renoválva lett, f. é. október hó 14-én 
lesz ünnepélyesen felszentelve, aznap Sámogyon 
búcsú is lesz és a hivek nagy számban készülnek 
az ünnepélyre.

— Lelkész beiktatás. Szeptember hó 14 én 
iktatták be Tudja Mihály deregnyői lelkész és 
gróf Lónyay Gábor egyházmegyei tanácsbiró lel
készt állásába Kácz József az újonnan megválasz
tott kisráskai ev. ref. lelkészt. Az anyaszentegy- 
báz zsúfolásig megtelt, és az új lelkész szép kö
zönség előtt tartotta meg remek beköszöntő 
beszédjét, a melyben a papi állás fontosságát fej
tegette. A beköszöntő beszéd után Tudja Mihály 
paptársaihoz és a hívekhez emelkedett hangon 
beszédet intézett. Ezután a papiakon fényes bankett 
volt, melyen több szebb nél-szebb toaszt hangzott 
el. Tudja Mihály indítványára az új orgonára 
nyomban gyűjtést inditottak, mely alkalommal 
adakoztak : Tudja Mihály 2 kor., Szabó István 5 
kor., dr. Róth Mihály 5 kor., Roth Emil 5 kor., 
Bárczy Lajos 2 kor., Onody Miklós 2 kor., Pau- 
liczky Gyula 10 kor., Czehlár Gyula 2 koronát. 
Az egyház hívei a nemes adakozóknak ez utón is 
hálás köszönetét nyilvánítanak.

— Ellenőrzési szemlék. Az ellenőrzési 
szemlék városunkban a városháza üléstermében 
a következő sorrendben fognak megtartatni. A tar
talékos honvédségi legény állománynak október 
hó 14-ón, a közös hadseregbeli tartalékosok okt. 
hó 17-én, a népfelkelők számára pedig október hó 
21 én. A szemle pontban 8 órakor veszi kezdetét 
és figyelmeztetjük az érdekelteket, miszerint bot 
és fegyver viselése ez alkalomból tiltva van.

— Felhívás Nagy Mihály intelligens tár
sadalma egy szinpártoló egyesület létesítését ha
tározta el, ennek czélja lesz a színművészet pár
tolása. egyes jobbhirii s itt működő színtársulat 
subvenczionálása által; másrészt jótékouy ezélú

dr. úr (Todorka) remek karikatúrát mutatott 
be, tele ötletességgel és jó kedvvel, s minden 
jelenése zajos derültséget keltett. Todorkája min 
den részletében kidolgozott, bevégzett alakítás.

Rendkívül jól mulatott volna, édes Mvmy, 
ha látta volna Horváth Sdndorné úrasszonyt 
Seraphine szerepében. Ezt a 24 éves meny
asszonyságban megedzett aggszüzet az ő örökös 
féltékenység! képzelgéseivel, az évek számá
val arányosan fokozódott hiúságával tökélete
sebben színpadra vinni keveseknek adatott. 
Megjelenés, öltözék, minden mozdulat, minden 
szó, minden elejtett sóhaj művésziesen jellem
zők valónak. A közönség sokat nevetett, s 
Tódorkával való szerelmi kettősei közben szinte 
rengett a nézőtér a kaczajtól. Iza» Jó.sef úr 
igen jóizü Koszta volt s hatalmas sikerrel jut
tatta érvényre szerepének komikumát. Székely 
Piroska úrh. (Galamhosné) erős színpadi tehet
séget árult el, de Galambosnénak nagyon is 
szép volt, amiről egyébiránt ő nem tehet. (Vagy 
talán tehetett volna ') Kellner Mihály dr. úr 
karakterisztikus pinezért mutatott be' s rövid 
szerepében is nagy hatást keltett. Az intézeti 
növendékek: Polányi Teréz. Fail Ilonka, Widder 
Erzsiké. Tsdpy Gizella és Irbhlirh Gitty úrhöl
gyek elragadok voltak. E bájos leánykák, mind 
egyszerű fehér ruhában, oly felségesen poetikus 
képét alkottak, mintha megannyi angyal szál
lott volna alá, hogv néhány perezre’ állomba 
ringassa lelkünket.' Ilyen l’iliomszálakból álló 
gyönyörű tablót hiába keresnénk akár melyik 
színházban. Hiszen ön ért engem, édes Mymv I?

Azt gondolhatja, hogv tapsban volt’ része 
bőven mindenkinek nvilt színen, felvonás kö
zökben, sőt az utolsó felvonás után a súgó 
Karcztib Gyula úrnak is. 

műkedvelői előadások és hangversenyek rendesése 
álul a tagok szellemi művelése és legfőkép édes 
hazánk nyelvének és a hazafias szellem terjesztése. 
A taggyüjtés már megindult és mi ezúton is 
felkérjük a müveit, szép és jóért lelkesülni tudó 
közönséget, miszerint minél nagyobb számban 
lépjen be az egyesületbe. A tagsági dij a rendes 
tagok részére 1 korona havonként s a befizetett 
összeg a szintársulat itt időzése alkalmávai a bér
letbe fog beszámíttatni.

_  Installáció. Mint értesülünk, Oppitz 
Sándor helybeli róm. kath. plébános installációja 
kedden e hó 7-én történt. Ez alkalomból több vi
déki lelkész is jelen volt.

— Vj poszklszlik. Végre a postai kö 
zegek is belátták, hogy az eddigi levélszekrények 
nem felelnek meg a célnak, oly kicsinyek voltak, 
hogy sokszor a levelek uem fértek már azokba. 
Ezen anomálián most a postaigazgatóság segített, 
uj, csinos és nagyobb levélgyűjtő szekrények van
nak egy pár nap óta városunkban.

— Daloskör Homonnán. Dicséretre 
méltó és nemes ambiczióból vezéreltetve a homon 
naiak egy 25 Ugból álló daloskört alakítottak s 
kívánjuk, hogy a magyar dal szárnyain e kör a 
magyarosodásnak úttörője legyen.

— Vj jőszolgablrák. A sztropkói járás 
főszolgabirájává a vármegye törvényhatósági bizott
ság Malonyay Tamás szolgabirót, szinnai főszolga
bíróvá pedig Báró Fitcher Lajos tb. főszolgabírót 
választotta meg. A megüresedett két szolgabirói 
állásra Bencéik Béla és Durcsinszky Gyula köz
igazgatási gyakornokok lettek megválasztva.

— Kiadóhivatalunk immár uj szép és 
tágas helyiségébe költözött. Ez alkalomból a nagy
érdemű közönség tudomására hozzuk, hogy ok 
tóber hó 15 tői kezdve kiadóhivatalunkban min
denféle postai értékjegy kapható.

— A traflkosok vasárnapja. A pénz
ügyminiszter kiadta rendeletét a trafik zárórájára 
nézve. E rendelet szerint vasár és ünnepnapokon 
a trafikokat déli 12 órakor be kell zárni. Megem 
ütjük e helyen, miszerint az izraeliták új év két 
napján és Jomkipur ünnepén szintén zárva tart
hatják szivartőzsdéiket.

— Pályázat. Sókuton ez évi 700 korona 
javadalmazással ellátott segédjegyzöi állás október 
hó Ifi án, Alsó-Ilrabócon ugyancsak az üresedésben 
lévő segédjegyzöi állás mely 6<X) korona fizetéssel 
jár e hó 28-án lesz választás utján betöltve. Pályá
zatok 15, illetve 27-éig a varannói főszolgabíróhoz 
beadhatók.

— Kossuth Ferenc Zemplénben. Erdö- 
bénye városa c hó 12-én fogja Kossuth .Lajos 
szobrának leleplezési ünnepélyét megölni. A kegye- 
letes ünnep fényét Kossuth Ferenc személyes jelen-

Tudja Nagyságos asszonyom, hogy nem 
szoktam pillanatnyi lelkeseden vagy mámor 
hatása alatt Írni; most sem teszem. Mindez 
komoly és megfontolt kritika, nem is egyélű, 
hanem a közfelfogással egyező. Es ez a közfel
fogás súlylyal bir, mert Nagy-Mihály városának 
és vidékének nagyszámú előkelő és intelligens 
közönsége van. Hiába beszél ön provincziális 
Ízlésről, kisvárosi elmaradottságról, mert csak 
az erkölcstelenségben nyilvánul ez a kisvárosi 
elmaradottság, mely hatalmas fölénnyel nézi 
le az Önök •müveltség-«ének magas nívóját.

Hát még a tánczmulatság 1 ? Mennyi tün
döklő báj 1 Micsoda koszorúja a legszebb bim
bóknak és virágoknak! Bizony Isten, Mymy 
szerelmes is lettem, no de erről majd máskor, 
bővebben. Egyelőre itt küldöm első szerelmes 
versemet, hogy’ róla ismert sz.-ségével bírála
tot mondjon, és jelzem azt is, hogy nem fo
gadtam meg sz. tanácsát: > fiatal ember soha 
se legyen lángba szerelmes, hanem mindig asz- 
szonyba!« — Látszik, hogy magának nincs lánya, 
— vagy talán éppen ezért nincs 1? Reggelig 
tartott a táncz, es én szokásomhoz képest reg
gelig . . . néztem. Volt is mit és kit, hitemre 
mondom! Csak a levegővel nem tudtam meg
barátkozni, mely már a táncz kezdetén forró 
és bágyadt volt, mint egy szerelmes asszony 
epedő sóhajtása, később pedig a részeg ember 
lehelletére emlékeztetett. Ennek oka, hogy a 
tánezterem este 8 órától hajnalig emberekkel 
volt tele, a kik ott étkeztek, ott ittak, és ott 
dohányoztak. Persze itt nincs olyan kényelem, 
mint a maga zsúrjain. Kevés a helyiség, s még 
abból is cl von jó részt a szinpad, mely a 
szomszéd termekbe való átkelést is akadályozza. 
Kérem — édes Mymy — legyen szives ismert 



léte fogj* emelői. Az egész vármegyéből sokan 
készülnek ez alkalomból Erdöbényére. Az érkező 
vendégek részére a Liszka tolcsvai állomáson ko
csik állanak rendelkezésére.

— KOsponti menetjegy iroda sxeree- 
•ése is megnyitása. A m. kir. államvasutak 
igazgatóságától vett értesülésünk szerint, az eddig 
a nemzetközi hálókocsi társaság és Cook Tamás 
és fiai cég által Budapesten fentartott kétrendbeli 
városi menetjegy iroda egyidejű megszüntetése 
mellett a ,M. kir. államvasutak központi menet
jegy irodája* cim alatt Budapesten IV. Vigadó
tér 1 sz. a. uj városi menetjegy iroda nyílt meg, 
a hol az utazó közönség nem csak a szükséges 
bárhova szóló jegyei megválthatja, vagy a vidék
ről megrendelheti, hanem úti podgyászát is felad
hatja, sőt előző telefon értesítésre lakásáról íb elvi- 
telheti. Ezen irodában azonkívül bármely utazási 
és menetjegy ügyben úgy szóval mint Írásban 
mindennemű felvilágosítás díjtalanul nyerhető.

— remekmű ingyen. Páratlan fé 
nyes meglepetésben fogja részesíteni a Független 
Magyarország, a függetlenségi és 48-as pártnak ez 
a kitünően szerkesztett közlönye, olvasóit kará
csony alkalmából. A Független Magyarország elő
fizetői, azok is, a kik csak egy hónapra fizetnek 
elő, ingyen kapják meg a Független Magyarország 
Kossuth naptárát. Ez a mü 30 ív, tehát mintegy 
500 oldal terjedelemben fog megjelenni, pompás 
kiállításban, gazdag tartalommal, szebbnél-szebb 
képekkel. Közlemények lesznek benne a függet
lenségi és 48-as párt számos tagjától, valamint 
irodalmunk jeleseitől. A Független Magyarország 
Kossuth naptára egy egész regényt, valamint igen 
sok hasznos tudnivatót fog tartalmazni. A mü bolti 
ára 3 frt lesz. A naptárt megkapja mindenki, a 
ki legkésőbb deczember léig előfizet a Független 
Magyarországra, melynek kiadóhivatala Budapesten,
IV.,  Váczi-utcza 81. sz. alatt van. Előfizetési ár 
egész évre 14 frt, félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 
50 kr, egy hóra 1 frt 20 kr.

— i'(7ÍZ jelétül képxett cxlmbalom-mü- 
vésxnónél Sátoralja-IIjholyben ogy két vidéki 
leányka a czimbalmozásban alapos kiképeztetést 
nyer és ugyanott gondos felügyelet alatt toljes el
látásban részesülhet. — Czim a kiadóhivatalban.

— Ingyenes disxmíi ajándék. Aki e 
cimct elolvassa akaratlanul is Amerikára, a kép 
telenségek hazájára gondol. Pedig ezúttal sokkal 
közelebbről, Budapestről, kél szárnyra e hir. — 
A .Pesti Napló* Magyarországnak e logrégibb 
pártoktól és klikkektől teljesen független, szabad 
olvü és szókimondó napilapja lepi meg velő karé 
csonyra olvasóit, ajándékul adván — teljesen in
gyen — a gyönyörű kötésű, remok illusztrációkkal 
diszitett .Zichy Mihály Album“-ol. E valóban 
értékes és nagy irodalmi becscsel biró müvet — 

leleményességével és nagy gyakorlottságával 
valamelyes tanácsot adni, miként lehetne e ba
jon segíteni?

A mi a toaletteket illeti, nem mondhatnám, 
hogy a maguk zsúrjain szebbeket láttam volna. 
Itt mindenesetre több az egyszerűség és kevés 
a secessió. Általában nagyon kedélyes az élet 
e városban. Igazán eljöhetne pár napra, édes 
Mymy, nagyon jól találná itt magát. Még ten- 
niszt is játszliatik, ha kedve tellik benne. Ki
tünően mulatna. Annyi itt a szép asszony és 
leány, hogy ön nem merné a férjét ide küldeni, 
viszont annyi a csinos fiatal ember, hogy Ön 
sietne lóvá tenni az urát, csak hogy minél ha
marább itt lehessen.

Sajnálom, hogy egy nyomorult padlástüz 
merész volt megzavarni éjjeli nyugalmát. I.átja, 
itt sokkal biztosabbak a tűzrendészen viszo
nyok. Vulkán úr mindig előre jelenti be láto
gatásait, és az Ígért időben pontosan eljő. Egyéb
iránt ez a Vulkán nagyon kiállhatatlan fráter, 
gyakran jön és sokat eszik. Vannak ugyan rossz 
nyelvű istentelen emberek, a kik azt mondják, 
hogy ez nem is egy istennek, hanem földi lé
nyeknek a müve, — de én nem hiszek a ba
bonákban. ügy látszik, a városi hatóságok sem 1 

Na de mindjárt jön a fodrásznője, nem 
tartóztatom tovább. Igaz, látta a .három grá- 
cziát- ? Hallom, még sokkal érdekesebb, mint 
az Őrnagy úr< ? 1 írjon erről is édes Mymy.

Sokszor csókolja kicsiny kacsóit bolondja 
Fehér holló.

U. i. Engedje meg, hogy sz. válaszát a 
műveltség és nemes gondolkodás terjesztése 
czéljából közzé tegyem; a nevét persze elhall
gatom. Pál... 

melynek az .Aihenaeum* kiadásában megjelent 
eredetije 90 koronába kerül — a Pesti Napló uj 
kvárt kiadásában karácsonyi ajándékul megkapja 
a Pesti Napló minden állandó előfizetője. Es meg
kapják dijtalauul azok az uj előfizetők is, akik 
egész éven át fél, negyedévre vagy havonkint, de 
megszakítás nélkül fizetnek elő a Pesti Naplóra.

CSARNOK.
Tennlsz-d.al.

Irta: Fehér holló.
Sárgák a levelek az esztendő fáján 
Silány dudva nő a kihalt tennisz pályán . .
Elnémult a kacaj . . . bár fülembe cseng még 
S felujul szivemben sok szomorú emlék 
Képzeletem elszáll, és lelkem a múlté, 
Múlt mesét mesél e szomorú kis kupié

plé . . . plé . . .

Emlékszem a napra . . . verőfényes szerda . . . 
Vidáman szökdécselt szőke fürtü Terka . .
Bánatos barátját,-hajh-nem veszi észre, 
Nem lát be az ifjú szerelmes szivébe.
Neveti pajkosan és kacagva nézi 
Mikor a támadást ügyetlenül védi 

rédi . . . rédi . . .

Szegény fiú; szive fájdalommal tele . . . 
Örökké tartó lesz bánatának tele . . .
Hiába dalol a madár boldogságról, 
Nem neki szól e dal a zöldelő ágról . . .
.. . Amott a temető . . . oda kinu . . . oda kinn 
Elnémul örökre a fájó földi kin

flftin . . . fiftin .

Hej, pedig be szépen mosolyog az élet! . . . 
Nem láttál száradt fát, mely ismét feléledt ? 1 
Hátha boldogságod lombját vesztő fája 
Kivirul, ha fényes napsugár süt rája . . .
Az ő szép szeméből . . . s boldogak lesztek ti; 
Nosza hát, bátorság I Fors adiuvat forti !

forti . . . forti . . .

S szomorú szemeit feléje fordítja
Látja, hogy a lánykát szomszédja szólítja . . . 
Szőke fürtü ifjú . . . suttogva csevegnek, 
Kacagnak, mulatnak, mint két pajkos gyermek. 
Nem nézik, nem látják azt a másik ifjút. 
Nem nézik, nem látják, a lapda hova fut,

aut . . . aut . . .

Dörgés és sikoltás vegyül a kacajba, 
Halottat csókolgat a leánynak ajka . . .
• Szeretlek! Szeretlek! Mást sohseni szerettem! 
Oh beszélj, óh felelj!« — Néma mára tetem. 
Hiába csókolja, többé fel nem költi, 
Csókokkal a lelket már belé nem önti,

szörti . . . szörti . .

Sárgák a levelek az esztendő fáján, 
Silány dudva nő a kihalt tennisz pályán.
S valahányszor jön a szomorú nap: szerda,

Menetrend.
(Érvényes 1902 .október 1-től.)

Indul Nagy-Mihályból:
Budapest felé

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

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

Mexő-Laborcs felé
Délelőtt . 9 óra 23 perc.
Délután . 3 óra 33 perc.
Este . 10 óra 12 perc.

Jeg-ysot. A reggel (Budapest felé) 5 
kor induló vonatok S.-A.-Ujlielyen a g y o

Ottan áll a pályán a gyászoló Terka . . .
Többé már nem kacag... Tündöklő szép szemén
Keserű könny ragyog... ez az én bús regém...

gém . . . gém . . .

Fulelőa szerkesztő : Dr. KÁllal JÓUUf.
FőmunknUrs : Dr. Kellner Mihály.
Kiadóhivatali művezető : JÓSMf.

Hirdetések.
459 V. sz.

— im Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t-cz. 
102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihályi 
kir. járásbíróság 1902. évi 316/3 számú végzése következté
ben I)r. Kelluer Mihály ügyvéd által képviselt Lehocky 
Miklós javára Novák József ellen 42 kor. s jár. erejéig 
1902. évi junius hó 30-án foganatosított kielégitési végre
hajtás utján felülfoglalt és 3790 kor. becsült következő ingó
ságok u. ni. bútorok, és ogyébb ingóságok nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek a u.-mihályi kir. jbiróság 1902. évi 
V. 208/3 számú végzése folytán 42 kor. tőkeköveteléa, 
önnek 1902. évi julius hó 8 napjától járó 5’/» kamatai, 
’/s’/o váltó dij és eddig összesen 67 kor. 10 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejéig A.-Körtvélyosen 
alperes Novák József lakásán leendő eszközlésére 1902. 
évi október hó 10-ik napjának délutáni 2 órája 
határidőül kitiizetik ós ahhoz a venni szándékozók oly 
mefryegjrzéswel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t-cz. 107. és 108. §-a értelmében a 
legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégitési jogot nyertek volna 
jelen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihályon 1902. évi szept hó 25-ik napján.

Pelles Jóxsej, 
kir. bírósági végrehajtó

-A-llást nyernek.

Az Országos Pályázati Közlöny 
utján, mely az országban betöltendő összes ál
lásokat közli, állást nyernek : ipari és kereske
delmi, mező és erdőgazdasági és műszaki tiszt
viselők, községi jegyzők és jegyzőirnokok, nő
tisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gya
kornokok. Előfizetési ára negyedévre 4 korona. 
Mutatvány számokat 30 fillér beküldése ellené
ben küld a kiadóhivatal Budapest, ltökk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásuál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt 
térben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.

Minden ember
ismeri értékét egy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nélkülözhetetlen tárgynak, mint egy finom párisi 
női hrosche Sünili briliánsokkal, 1 pár fülbevaló 
Simili briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és ing
gomb doubl-aranyból és pátens zárral, pompás 
gyűrű imitált ékkővel, finom nyakkendő tü, finom 
zsebkés különféle pengékkel, pompás négyrétű 
zsebtentatartó, toalett-tükör ctuiban, 3 finom zseb 
kendő, szép szivarszipka borostyán szipókával, 20 
hasznos Íróeszköz és még 350 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbot az Arával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közzetlen 
1 frt 90 krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból: R. Kiéin Krakkau. Nem tetszés esetében 
a pénz visszaadatik. A rendelőnek pontos cime 
kéretik.

Érkezik Nagy-Mihályba :
Budapest felöl

Délelőtt , .9 óra 17 perc.
Délután .3 óra 28 perc.
Este . . . .10 óra 12 perc.

Kassa felöl
Délelőtt . .9 óra 17 perc.
Délután . . .3 óra 28 perc.
Este . . .10 óra 12 perc.

Mexö-Labor ex felöl
Heggel . . . .5 óra 32 perc.
Délután .1 óra 36 perc.
Délután . .5 óra 51 perc,
óra 35 perckor és délután 1 óra 41 pcrc- 
r s vonathoz csatlakoznak.



Fogtöméseket
fogak és fogsorok készítését stb. 

a iegnagvobb pontossággal és lelkiismere- 
tességgel a legrövidebb idő alatt eszközöl

DT JELLINEK 1GNÁCZ 
budapesti fogáss 

lakik Nagy-Mihály, Barnai szálló I. sz. alatt.
Rendel d. e. 9-12 ig, dólulin 2—7 ig.

Bérbeadó birtok.
IZBUGYÁN 100 magyar hold 

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

Bővebb felvilágosítást nyújt
Fábry latián. Ixbugya

Glüek Móp NagyMihály
ajánlja az

Eperjesi Népbank Kalyhagyar 
tiszta fehér, barna, zöld, chamois. majolika stb. szinü csiszolt 

CSERÉPKALYHAIT, 
valamint díszes kandalló, kandallós-kályháit és takaréktüzhelyeit. 
melyek ez iparágban első helyet foglalnak el es számos kitün

tetésben részesülnek.
Jutányos árak mellett a legsolidabb kivitel bistosittatik.

A kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állttól végzik. - Egész 
epületek kályhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el. 

Mintakályhák raktáromban megtekinthetők.

I
u. p. Xagy Mihály.

__IY --- 5 ——I • jvi ■ ■ 1 J__________ —““—
} £egjobb minőségű tornán és ?ortland Gément nálam jutányosán beszerezhető.
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I. rendű beregszászi 

csemege szöllö 
kilója 0 0 fillérért kapható 

FRIEDMAN MÁRKUS vegyesáru üzleteben.

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

5 kilós kosarakban -?bs 
HAUPT H.-nál (Friedman Márkus ur házában). 

Naponta friss szállítás.
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Goldstein Adolf
épület- és diszmü-bádogos

lámpa, üveg és porczellán kereskedése 

NAGY-MIHÁLYON.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 

asztali- és függő-lámpákban, 
kávé-, likőr-, sör és evő-készletekben 

alpacca- és nikkel-áruk, majolika fali díszekben 
barna kőedény és zománezozott edényekben, 

úgyszintén teljes konyhafelszerelésekben.
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A „Málcza és Vidéki Takarék- és Hitelegylet mint Szövetkezet"
t. oz. tagjai

az 1902. évi október hó 19-én, délelőtt n órakor •+- 
Málczán, a fürdő pavillonban tartandó 

rendkívüli közgyűlésre 
azon értesítéssel hivatnak meg, hogy az alapszabályok 35. 
alapján minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek, 
mivel ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, 14 nap után 
újból közgyűlés fog tartatni, melyen az ott jelenlevők minden 

további’tekintet nélkül végérvényesen fognak határozni.
A közgyűlés tárgyai :

1. Pénztárnok lemondása folytán, pénztárnok megválasztása.
2 Aligazgatónak, illetve felügyelő bizottsági tagnak pénztár

nokká történt megválasztása esetén aligazgató, illetve felügyelő 
bizottsági tag választása

Inditvánvok, melyek a közgyűlést megelőzőleg 3 nappal 
Írásban az igazgatóságnak beadandók.

Kelt Málczán, 1902. október hó 6.
Az igazgatóság.

kölcsönök leggyorsabb és legolcsóbb eszközlése 
házakra, földekre 

4,/i,/»-os kamat mellett 50 évre is. Kizárólag utólagos 
jutalékfizetés ellenében,

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

képes egyénnek diseréten eszközöl hitelt

SOMOGYI BANKIRODA
bej. ozég*.

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

(Glasur)
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló szániára 

1 nagy palack ára 1 frt 35 kr.
Szagtalan

padló-viasz .,Glória1
«gj óbb ér legegyszerűbb Leereszt', szer

kemény padié számár*.

— 1 kis palack ára (1<S kr.

Arany-fénymáz
képkeretek stb. bearanyozására. 

1 kis palack ára 20 kr.

Fehér ,.GIasur-fénymáz
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani be- 

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

q L Ü C K MÓR cégnél NAGY-MIH ÁLT.

Eemek Jci-vitelVL

SÍRKÖVEK
jutányosán kaphatók

Birnbaum Jakabnál Gálszécsen.
Nagy választék márvány és gránit kövekben,

■V Javítások a temetőben jutányosán eszközöltetnek.

Nyom. L»ude»msn B. künyvnyomdljábui.


