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Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.
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SZERKESZTŐSÉG:IIovm x lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő 
Fö-utoza 220 4zám.

EI.ŐEIZETESI DÍJ : Egé.t ívre 8 kor, 
fél évre 4 kor, negyed évre 2 kor.

Egyes szám ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Kortneiiteflen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter t.oronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők ;
Landeiman B könyvnyomdája.

A közigazgatás egyszerűsítése.
A jelenségek után Ítélve belátható időn 

belül csak egyszerüsités lesz az államosítás 
helyett. A vármegyék megmaradnak úgy, 
amint most vannak, ellenben gyökeres re
formokon fog keresztül menni már a leg
közelebbi jövőben a megyeházak ügyrendje, 
a hivatali ténykedés teknikája.

Hát ezt se bánjuk. Maradjanak meg a 
vármegyék, maradjon meg a szervezet, de 
az aztán jól működjék 1 Bizonyos hazafiui 
aggodalommal láttuk volna úgyis, hogy 
egy radikális törvény megfosztja a várme
gyéket olyan jogok gyakorlásától, a mely- 
lyel hosszú időkön keresztül a magyar al
kotmányt védelmezték. S még mindig nem 
múlt el az az idő, amikor az alkotmány s 
a szabadság ez ósdi bástyáira szükség le
het, fejlődő állami létünket, szabadsági in
tézményeinket még mindig fenyegeti külső 
és belső ellenség. Maradjon meg tehát az 
öreg, de szívós, becsületes bástya: a vár
megye.

De annál többet várunk aztán azoktól 
a törvényektől, melyek a vármegyék szer
felett lusta, felületes, maradi, lekiismeretlen 
közigazgatását reformálják. E reformot a 
közigazgatás egyszerűsítése gyűjtő név alatt 
foglalják össze. No hát ez az egyszerüsités 
alapos és modern legyen.

A belügyminisztériumban szorgalmasan 
dolgoznak a közigazgatás egyszerűsítésének 
törvényjavaslatain. Az óriási anyagot már 
feldolgozták s most csoportosítják. Mint 
vezérelv lebeg a reform megalkotói előtt

TARCA
Engesztelhetetlen gyűlölet.

Irta Szöllösi Zsigmond
v .\ dolog eleinte éppen nem ment olyan 

simán, mint a hogv válni lehetett volna. Az 
ügv már teljesen elő volt készítve, az eljáró 
hatóságok körülményesen és hőven informálva, 
maga, a »jötl-ment< azonban makacskodott.

. Az a ,»nehány .ezer forint amit az öreg 
Kocsárdy. Simon olyan csalhatatlan módszer 
ként .emlegetett, ezúttal hatástalannak bizo
nyult.

A (fiskális aki válópörökben hírneves 
speczialisla volt, éppenséggel nem tudott sem
mire se menni. ígéret és fenyegetés nem hasz
nált semmit. A halovány, kis szőke asszony 
.végighallgatta az egyiket úgy, mint a másikai 
és azután megrázta szép, szomorú fejét és azt 
mondta rá:

— Nem, nem.
A vén Kocsárdy Simon tajtékzó dühvei 

szorította össze az ökleit, minibe, egy ökölcsa- 
pással akarná leütni azt a megátalkodott kol
dusporontyot, akit egy átkozott gyönge pilla
nat hozott ide közéjük konkolynak.

Hanem ezt nem tette. Egy ideig lehetet • 
len dühvei keresett valami hathatós módot, s 
azután egyet gondolt — és elment az asszony
hoz ő maga.

az, hogy a vármegye tisztviselőit nem sza- I 
bad munkával tulhalmazni Hogv a mi köz- I 
igazgatásunk rossz, annak egyik fő oka az, 
hogv egyes resszort tisztviselőknek óriási 
munkaköre van, melvlve' nem bir, még 
éjét és napot egybevéve is dolgozik. S ez 
nehezítette meg szerfelett az ellenőrzést és 
az egyöntetű munkát is.

A közigazgatás egyszerüsitéséről egyéb
ként van már két törvényünk: az 1902. 
III—ik és az 1901. X.X-ik, melyek igen jól 
beváltak. Különösen tapasztalható az utób
binak hatása, az irka-firka az illető hiva
talokban jóval kevesebb, az eljárás gvor- 
sabb és pontosabb.

Még többet várnak az intéző kórok 
a közigazgatási tanfolyamoktól, amelyek 
müveit, szakképzett jegyzőket adnak a fal
vaknak, akik a rájuk bízott munkát az egy
séges, magasabb színvonalon álló előtanul
mányaik folytán jobban fogják elvégezni, 
mint a régi jegyzők s nagyban hozzáfog
nak járulni a közigazgatás javulásához.

Megnyugtató, hogv a belügyminiszté
riumban serényen dolgoznak a reformokon. 
A nyáron tartott ankéten elkészült a vár
megyék ügykezelésére, a közigazgatási bi
zottságokra, a községi és körjegyzőkre és 
az árvaszékek ügykezelésére vonatkozó re
formtervezet, amely még ez évben tör
vénnyé válván, valószínűleg jövő évi jan. 
i-én lép életbe.

A jövő évben egy másik nagy rész
lete a közigazgatás egyszerűsítésének fog 

| ténvnyé válni: a kézbesítés. Megszűnik a 
I kézbesítő kisbirák, fertálymesterek, rendő-

Az már nem lakott a régi fényes lakásban , 
többé, meghúzódott odaküiin a szűk külvárosi 
odúban az édes anyjánál, ahol ezelőtt lakott

Az asszony nem mutatta, hogy meg volna 
lepve. Méltóságteljes tisztelettel fogadta az ip- 
ját, a kivel most állott szemben először, s a : 
kinek legelső szava az volt hozzá, hogy 'kiuta
sította a helyről, melyhez Isten és emberek 
előtt becsületes utón szerzett jogot

A vén embert meglepte ez a fogadás és 
akarata ellenére is valami tisztelet lopódzott 
a leikébe és a hangjába ez a nő iráni így 
tervezte, hogy parancsolni fog és kérésre fogta 
a dolgot. Röviden, erélyesen akart végezni és 
szükségét érezte, hogy magyarázgasson és men- 
tegetődzék.

A barát, sőt az atya hangján beszélt az 
asszonynak tradicziókról, előítéletekről. Nem 
vádolta, de kimondta nyíltan, hogy fia, a mit 
tett, egy beszámithatlan, gyönge pillanat szü
lötte volt csupán Miért állanák egymás útját 
törjék szét a nyűgöző lánczokat. Egv Kocsárdy 
ismeri mindig kötelességét és tudja, mily kár
pótlással tartozik egy nőnek, aki az ő hibája.. 
Az asszony közbevágott:

— Bocsásson meg uram ha félbeszakítom. 
Amiről itt szó van az kettőnk dolga csupán En 
önt uram nem ismerem, mert ön engem nem 
ismert soha. Én az ön fiának vagyonára nem 
számítok, nem számítottam soha (» az én lei
jein. azzá lett az oltár, az Isten és a törvény 
Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.

rök és hajdúk nehézkes szerepe, mert a 
kézbesítést a pontosságról és megbízható
ságáról ismert m. kir. postahivatal fogja 
végezni.

A vármegyei számvevőségek és pénz- 
tárak minden valószínűség szerint az 1905. 
év elején mennek át az állami kezelésbe, 
ami egyik legfontosabb részlete a közigaz
gatás rendezésének.

Haladunk.
1 ton-utfélén látjuk, örömmel tapasztal

juk és kiirtöljiik világgá, hogy mily roha
mos lépésekkel haladunk a czivilizáczió ös
vényein.

Kétszeresen örülhetünk ennek, mert 
bizony mi tűrés-tagadás, sok időbe került, 
mig a maradiság béklyóiból kiszabadulhat
tunk. A tizenkilenczedik század elején még 
irtózattal gondolt arra a magyar, hogy ha
gyományaival szakítva, régi szokásaiból en
gedve. kövesse a nyugoti kulturállamokat 
mivelödési munkájukban.

Azt fogják erre mondani: hát 1825-től 
1848-ig nem mulattunk-e szép haladást? He 
épp e dicső korszak legfényesebb tanúbi
zonysága a maradiság szellemének, Trhély 
akkor minden erejét megfeszítette az uj 
eszmék ellen. Emlékezzünk csak, mennyit 
küzdött Széchenyi, mennyit gyanúsították, 
ócsárolták. Azután elég volt-e az ő láng
elméje a maradiság mumusának megtörésére? 
Éppen nem. Eötvös, Szalay, Csengery és 
mások a tudomány és ész minden fegyve
rével léptek a küzdőtérre h a harci évekig

, előtt. () tett engem az ő nejévé és nem Ön 
uram, önnnek tehát nincs, nem lehet joga 
hozzá, hogy engem tőle elválasszon. Nem ön 
adta őt nekem, ön nem ragadhatja el tőlem. 
Tegyen a vagyonával a mit akar, a férjemet 
azonban ne akarja elrabolni tőlem.

Rendkívül izgatott volt. A szeme égett, 
s a hangja olykor megrezdült, mintha rögtön 
zokogásba törne ki.

— De édes gyermekem, hiszen nem én, 
hanem ő maga akarja.

— Oh uram, ez nem lehel ! () nem akarja 
nem akarhatja.

— De csak nem teszi fel rólam, hogy 
valótlant mondok.

— En tisztelem az- ön ősz fürtéit uram, 
de nekem a szivem mást mond, egészen mást 
Hocsásson meg, de én a szivemnek hiszek.

— Ám jól van gyermekem. En nem ha
ragszom önre, mert úgy látom, hogy szeren
csétlen Majd a fiam maga fogja önt meggyőzni.

Es az Öreg Kocsárdy Simon távozott 
eredmény nélkül és rosszkedvűen.

Kocsárdy Miklós az első perezben élénken 
tiltakozott az apja parancsa ellen.

Ilogv ő most odaálljou az elé n nő elé, 
aki odaadta neki mindenét, amije csak volt, 
föltétien vak bizalommal és azt mondja ott a 
szemébe, hogv asszonyom, idejöttem, kijelen
teni önnek, hogy annak, ami közöttünk volt, 
cgvszersmindenkorra vége vau. Alom volt, ha



tartott • végül ai sem volt elég, Kossuth
nak kellett jönnie, hogy szónoklata hatal

mával mintegy utolsó közvetítő legyen a 
nemzet ée az újabb áramlatok közt, De e 
boldog korszaknak csakhamar véget vetett 
a sors. A szomorú busz évi intervallum 
után úgy látszott, mintha önkéntelenül arra 
az útra tértünk volna, mely a nemzetet is
mét visszajátsza a tizennyolczadik század 
viliigába, mikor Mária Terézia melengető 
szárnyai alatt kicsinybe múlt, hogy el nem 
aludtunk. Miből állott akkor a mi nemzeti 
életünk ? Az arisztokráczia Bécsben elfeledte 
a magyar szót, a táblabiróság megjelent a 
negyedévi generális gyűléseken és latin 
dikcziókat tartott, a jobbágyság szenvedett, 
mint azelőtt, a külföld anyagi, szellemi 
mozgalmairól a nemzet egészben véve imt- 
sem tudott, mig künn a természettudomá
nyok és filozófia minden fegyverével küz
döttek a nemzetgazdászat és társadalom 
újjáalakításán, mi mindent olyan primitív 
módon tettünk, mint atyáinktól láttuk, a 
zárdák falai közt pedig nehány lelkes és 
önfeláldozó barát ódákat faragott, hogy fen- 
tartsa valamiképen nyelvünket. így éltünk 
mi a tizennyolczadik században és a pusz
tulás fájának e sudarai még átnyúltak a 
tizenkilenczedik századba, ijjesztő árnyat 
vetve az uj ültetésekre és még a hatvanas 
évek vége felé, Deák Ferencz nagy müvéig, 
annyi szenvedés és keserű leczke után is
mét felénk bólintott, asszott leveleit hullatva 
a falióra.

Ez már azonban csak száraz kóró volt, 
mely élettelenül hevert előttünk, mint a 
ledöntött fa utolsó maradványa, mit Htunk
ból el kellett takarítani.

Azután már mi sem állotta útját a 
felocsúdott nemzet haladásának s ma már 
hál’ Istennek! ott tartunk, hogy az ideve
tődő külföldiek bámulattal beszélnek alko
tásainkról és elviszik jó hírünket messze 
idegenbe.

• Olvasóinkhoz. Tisztelettel (elkérjük la
punk mindazon olvasóit, kik még az előfizetést 
meg nem ujitották, avagy hátralékaikat ki nem 
egyenlítették, hogy ugv az előfizetés megújítását 
mint a hátralékos előfizetést kiegyenlíteni szíves
kedjenek. A „Féltő-Zemplén" kiadóhivatala.

zugság volt. Amit én önnek vallottam, ígértem 
az mind hazugság volt és komédia. Gyűlölöm s 
eldobom önt, ön pedig adja vissza szabadsá
gomat.

Hát lehetséges ez?
Es mindezt csak azért, mert különben 

a küszöbön a nyomor, az ínség, a mit Kocsárdy 
Miklós sem tűrni, sem leküzdeni nem tud, cgv 
pillanatra sem.

Kocsárdy Simon azt mondta, hogy ennek 
meg kell történnie és — Miklós nem ellenke
zett tovább.

Egy egész szónoklatot készített elő ma
gának. A lelkére fog beszélni annak az asz- 
szonvnak, arra a lélekre, a melyik minden izé
ben az övé.

Nem volt szüksége rá.
Az asszony elébe jött. Szóhoz sem en

gedte jutni, csak megfogta a kezét és beesett, 
s könnyes két szemével belenézett a férfin sze
meibe hosszasan, némán; azután megszólalt: 

— Tehát igazán akarod, Miklós?
A férfi rettentő zavarban volt. Az a két 

könnyező szem perzselte a lelkét. A torkát 
erősen fojtogatta valami. Menekülni akart, le
hajtotta a fejét mellére és alig ballhatólag dör- 
mögte: Akarom.

Az asszony hátralápett egyet, óriási lelki 
erővel nyugalmat parancsolt magára és igy 
válaszolt:

Városi közgyűlés.
Folyó hó 9-én délután tartotta meg 

községi képviselő testületünk szokásos őszi 
rendes közgyűlését.

A közgyűlésen, melyen Szladek József 
községi biró elnökölt, a képv. test, tagok 
közül: Baján Imre, Kartus Boldizsár, Brüg- 
ler Benjámin, Brügkr Sámuel, Bucsinszky 
Lajos, Buzay Gusztáv, Brünn Mór, Czibur 
Bertalan, Dr. Epeijessy Lajos, Friedmann 
Simon, Frőhlich Gyula, Dr. Fuchs Ignácz, 
Glück Mór, Dr. Glück Samu, Görgey Géza, 
Hoczman György, Dr. Kállai József, Ko
lozsvár}' Ödön, Lötfler Noa, Malatinszky 
1 .ászló. Roncsinszky Ágoston, Spiegel Bernát, 
Strömpl Gábor, Vaszily János és Zboján 
Mihály jelentek meg. A jegyzői tisztet Tóth 
Árpád községi jegyző látta el.

Első és legfontosabb tárgy a jövő évi 
községi költségvetés tárgyalása volt. A köz
ségi elöljáróság által előterjesztett költségelő
irányzat alapján, beható tárgyalás és töb
bek felvilágosító fölszóllalása után az 1903. 
évi szükséglet 36814 korona 25 fillérben, 
a bevétel pedig 16540 koronában lett meg
állapítva. A 20274 korona 25 fillér hiány 
fedezése végett, a földadó után 26 °/,-os,
más egyenes adók után jiedig 43 °/,-os közs. 
pótadót kell kivetni. A jövő évi költségvetés 
képe tehát a f. évihez képest elég kedvező.

Ezután a helybeli izr. hitközségnek, a 
Laborcpart kiépítése iránti kérvényét tár
gyalták. A közgyűlés az indokolt kérelem
nek, tekintve hogy a partnak az utca felőli 
részének fentartása amúgy is a várost terheli, 
a part ezen részének megszilárdítását elren
delte és a szükséges építési költségekre a 
jövő évi költségvetés terhére 1000 koronát 
megszavazott.

III. tárgy a Zemplén várm. ált tanító 
egyesületnek, a megyei tanitói árvaház ré
szére megszavazandó adomány iránti kér
vénye; IV-ik pedig a közigazgatási tanfolya
mok szegény sorsú hallgatói részére létesí
teni kért ösztöndíj ügye volt. Az előbbi 
czélra 50 koronát meg is szavazott a képv. 
testület; ösztöndíj alapitását azonban a vá
ros anyagi helyzete nem engedi.

— Úgy fog történni, amint akarod.
Mikor aztán bezárult az ajtó a férfi mö

gött, egyszerre szilaj kétségbeeséssel kulcsolta 
össze a kezeit és végigbukott a padlón.

•
A felek ott állottak a biró előtt, ezúttal 

harmadszor, — utoljára. A asszonynak olyan 
fehér az arcza, mint a kréta, de különben nyu
godt. Csak néha rándul hirtelen ökölbe a keze, 
csak néha villan fel beesett szeme, lázasan, za
varosan.

S mikor a biró fölveti a kérdést utoljára, 
tompán, színtelenül ejti ez egyetlen szót: 

Gyűlölöm!
És azután vege a komédiának. A lánc 

kettétörött, s a sápadt asszony úgy érzi, mintha 
ott benn is kettétört volna még valami.

Erezte, hogy szédült, hogy végtelen ho
mályba borult előtte a világ, hogy meginog 
lábai alatt a föld, hogy porba omlik minden, 
minden, minden.

Úgy támolygott ki öntudatlanul.
Az előszobában valaki megérintette a 

karját.
Kocsárdy Miklós volt.
Az asszony ránézett értelmetlenül, kérdőleg.
— Ne haragudj rám Anna, — egy pár 

szavam volna hozzád.
A nő nem felelt, hanem követte a kis 

mellékszobába némán.

Még több apró ügy nyert elintéaéet és 
ezek után a közgyűlés d. u. 5 órakor vé-

VEGYES HÍREK.
Miityáa ünnepe után.

Erdély régi fejedelmeinek székhelye, kin
cses Kolozsvár városában ünnep volt vasárnap. 
Szobrot lepleztek le ott, ércemléket, a melyet 
szülővárosa Magyarország nagy királyának, Hol 
lóé Mátyásnak emlékéül emelt.

Négv évszázada immár, hogy a nagy király 
meghalt és alakja máig friss elevenséggel él né 
piink emlékébe. A históriánknak a legromanti- 
kusabb jelensége, kinek nagyságát nomcsak a 
valóságok bizonyítják a melyeket a kor feljegyzett, 
hanem a legenda is, a mely fejedelmi alakját egy 
mesebeli tündérprincet megillető dicsőség minden 
ragyogó ékességével felruházta.

Ennek a gigászi alaknak, a kinek nagyságát 
egyaránt őrzik a történelem lapjai és a nép kép
zelete, eddig nem volt méltó emléke Magyar 
országon. Kolozsvár melynek ódon falai között 
született, az első magyar város, a mely megtiszteli 
magát azzal, hogy az országnak est a mulasztását 
pótolja. Vasárnap leleplezték a pompás szobrot. 
Nagy mester mintázta remekbo, és mikor lehullott 
a lepel, ott voltak bódulatukat tenni lábai elé a 
kormány, főrendek, népképviselők és ott volt 
mindenek lelett az igazságos Mátyás felkent utód 
jának, dicsőségesen uralkodó királyunknak kép 
viselője is.

Szép és lélekemelő volt az ünnep. A szobor 
áll egyszerű fenségében, hatalmas méreteivel hir
detve Hollós Mátyás dicsőségét. Benne Kolozsvár 
városa és az egész ország egy oly emlékművet 
nyert, a mely tanúságot tesz róla, hogy itt ezen 
a földön egy otős kulturnép él, a melynek van 
érzéke múltjának dicsősége iránt, a mely emlé
kezik nagyjaira és megbecsüli azok emlékét.

Es ez kell, hogy igaz jelentősége legyen a 
kolozsvári ünnepnek. Nem szabad, hogy elhang
zásával az ünnepi harangszónak, lezajlásával a 
beszédeknek, elmúltával a fényes áldomásoknak, 
tnegfeledkozzűnk arról, hogy kit és miért ünnepel
tünk. Ez azt jelentené : hogy jutottunk egy mű
vészi becsű szoborműhöz, a mely azonban nem 
egyéb, mint noha ékes, de holt érctömege egy 
tényezője valamelyik város szépüléséuek, cinciké 
déBének, — egyébb semmi.

Nem, az a szobor nem fog némán állani, 
ott Kolozsvár főterén, Ercajka kell, hogy beszéljen 
hozzánk. Megrázó erővel, eílcnállhatlan ékesen szó
lással kell, hogy elmondja nekünk, mi az az emlék, 
a melynek megtestesítője. Beszéljen nokünk egy 
korról, a melyben a magyar nagy, hatalmas, rette
gett volt fegyvere által, arról a korról, melyben 
ünnepelt és körülrajongott volt szellemi fonsőbbsége 
révén. Emlékeztessen bennünket és évszázadok 
leteltével unokáinkat is arra, hogy volt egy nagy 
királyunk a ki karjának erejével hatalmas, ellen
ségeitől félt, barátaitól tisztelt birodalommá tette 
ezt az országot, a ki tudományával a művészetek

A férfi betette mögöttük az ajtót. Látha
tólag nagy zavarban volt. Az asszony odatá
maszkodott az asztalhoz, hogy össze ne rogyjék.

Végre megszólalt a férfi.
— Bocsáss meg Anna: hidd meg, igy kel

let tennem. Tudom, hogy nyomorultan csele
kedtem, de nem lehetett másként, Kivánj va
lamit tőlem Anna!

Kívánjon valamit tőlel — Hogy legyen 
mivel megnyugtatni a háborgó lelkiismeretet, 
megfizettem néki. Kívánjon valamit az ő össze
törött lelkeért, a feldúlt, eltemetett boldogsá
gáért.

Óh milyen jó lenne odakiáltani neki, hogy 
pusztuljon innen, a szemébe vágni, hogy nyo
morult, szégyelje magát!

Hanem az asszony olyan végtelenül gyönge, 
olyan rettentően összetörött volt ebben a 
szörnyű pillanatban.

A férfi ismételte:
— Nos mit kívánsz tőlem?
S a ‘gyűlölőt szegény, szerelmes nyomo

rait asszony odaomlott a Kocsárdy Miklós szé
les mellére és könybe fuló, zokogó hangon azt 
válaszolta:

— Egy csókot, Miklós, egy csókot — 
utoljára.



iránti ueretetóvel udvarát az európai művelődés 
egyik központjává tette.

Erről beszéljen nekűuk ez az ércszobor, ha
talmasabb hangon a harsona zengésénél. Ualgassuk 
és értsük meg szavát, tanuljunk és okoljunk belőle 
és mindennek felett merítsünk bolöle bizalmat 
a jövőre. Igyekezzünk követni azt az utat, melyet 
a nagy Mátyás kijelölt. Fajunk erejének a leg
tipikusabb képviselője, az ő élete, az ő nagys.-iga 
jövendőnk legnagyobb bizonyítéka, melyből bizal
mat és kitartást merítünk a jövő ezred küzdelmeire.

— ut kórház felszentelése. Közkórházunk 
uj építkezése immár teljesen bo van fejezve s 
csupán a belső munkálatok vannak még hátra a 
melyek e hó folyamán teljesen készen lesznek, 
úgy hogy a felszentelési ünnepély is november hó 
első napjaiban lesz megtartva.

— Safríray Sándor gróf mandátumát 
a képviselőház állandó igazoló bizottsága e hó 9 én 
tartott ülésén a c) pontba osztotta. A választás 
ugyanis nem volt végleg igazolható, mert a Sztá 
rayt jelölő tv nem volt mellékelve a mandátum 
hoz. E pótlás már megtörtént.

— A KazincykOr elsó házi estélye. 
A Zemplénvármegyei Kazincy-kör október hó 
18 ikán este 6 órakor a vármegyeház nagyterűié 
ben tartja első házi estélyét, amelyre az összes 
tagok hivatalosak. A változatos műsorral ellátott 
háziestélyen, mint vendég, Tamay Alajos hírneves 
budapesti zeneszerző és zongora művész is részt 
fog venni.

— Főszolgabírói Installáció Sztrop- 
kón. Impozáns módon, páratlan fénynyel ünuc 
polte Sztropkó és vidéke újonnan választott fő
szolgabíróját, Malonyay Tamást hivatala elfoglalása 
alkalmával e hó 4 én. A kelesei Ilidnél a sztrop 
kói járás csaknem összes intellegenciája, elükön 
a községek képviselőtestületeivel várta az uj fő 
szolgabirót, ki pontban 4 órakor mozsarak durro 
gésa közben érkezett meg négyes fogaton. Zh'o- 
tzeghy János, varannói főszolgabíró ékes szavak 
kíséretében adta át a járásnak Malonyayt. Tutkovice 
József nagydomáaai rom. kath. lelkész magas 
szárnyalásu beszédbeu üdvözölte a sztropkói járás 
nevében az uj főszolgabírót, ki őszinte szavakkal 
köszönte meg az előlegezett bizalmat. A városban 
felállított diadalkapunál Ungodry Ede köszöntette 
Sztropkó közönségének megbízásából Malonylay 
Tamást. Esto a Korona vendéglőben a város kö 
zönségének részvételével fényes társas vacsora volt 
az ünnepelt tiszteletére. Az olső felköszöntőt Malo
nyay Tamás mondotta O folségéro, a királyra. 
Vajda Mihály ünnepi beszéde keretén belül Sztropkó 
és vidéke őszinte bizalmáról nemek ragaszkodásáról 
biztosította az uj főszolgabírót. Diószeghy János, 
mint volt hivatalfönöko, Kapitintzky Emil brus- 
uicai lelkész lelkésztársai, Zabarovtzky Kornél pe
dig jegyzötársai nevében üdvözölte Malonyayt. Majd 
az atyai szeretet sugalta remek beszédben köszönte 
meg az ünnepelt édes atyja, Malonyay Ferenc a 
fia irányában tanúsított nemes bizalmat, lelkes 
ovációt. Lantot János szolgabiró és a sztropkói 
társadalom több tagja fulmináns beszédek kísére
tében üdvözölték az ünnepeltet. A reggeli órákban 
ért véget a lelkes hangulatú ünnepeltetés.

— VJ iparvállalat. A mogyoróskai ezé 
mentgyár tulajdonosai Benczúr és Fiai ezóment- 
árik feldolgozását határozták ol és e végből Nagy- 
A/íáa'Zy-ban egy gyár felállítását tervezik. Ezen 
ügyben f. hó 13-án Czibur Bertalan elnöklete alatt 
a nagymihályi takarékpénztárban értekezlet volt, 
melyen városunkból többen vettek részt. Az érte 
kéziét elhatározta, hogy mielőtt ezen ügyben állást 
foglalna, az eszmét a város és vidék közönségével 
ismerteti és a viszonyok felől alapos tájékozást 
szerez.

— Tanító változás. Cternccky Ilona, töke- 
terebesi tanítónő hasonló minőségben a budapesti 
felső erdősori iskolához kerülvén, az állami tanító
testület kötelékéből kilépőit.

— A Jeszenói vár. Gróf Andrdtsy Géza 
tulajdonát képező jeszenöi várat megújítja a tulaj
donosa. Már a nyár folyamán sokat dolgoztak 
rajta s az épités szépen halad előre.

— Az uj országházban folyó évi ok 
tóber hó 8-án ülésezett először a magyar ország 
gyűlés képviselőháza. Minden ceremónia nélkül 
vonultak be a honatyák a palotába s mog kezdték 
az ország ügyei felett a nagy szóháborut.

— Az uj gyógyszertár helyiségei most 
rendestetnek be s e hó végérő l teljesen készen 
lesznek. A gyógyszertár november hó l én fog 
megnyittatni.

— Országos vásár. Az e hó 13 án és 
14 én városunkban megtartott őszi nagy országos 
vásár nem tartozott a leghíresebbek közé s ke
reskedőink a kik nagy reményeket fűztek a vá 
sárhoz nagyon csalatkoztak. Oka ennek egyrészt 
a kedvezőtlen időjárás volt s főleg az is, hogy 
gazdaközönséglink az alacsony árak miatt ter
ményei eladásától tartózkodik. Az állalvásár szin 
tén kicsi volt, úgy hogy alig volt száinbavehetö 
felhajtás.

— A nagyráska-vajáni állami ut ki 
építése serényen folyik s az egész úttest tnég ez 
év folyamán kész lesz, ugv hogv tavaszra már 
csak az alapozási ós küveyéyj munkálatom ma
radnak.

— Halálozás. Egy meseboli lelkű hősnő 
haláláról kapunk értesítést Homonnáról. Feöidi 
Doby Antal homonnai kir. sótómok testvérnénje, 
özv. Vitéz Antalné szül. Doby Z-uzsánna asszony 
hosszas és kínos s-.envedóv után 79 éves korában 
f. hó 6-án Pelm-házáa elhunyt. Az agg úrnő az 
1848 —49 iki szál ariságharcot első férje Szabó An
tal oldalán végig harcolta A hős honvédnö a 
I'iskinél lefolyt ütközetben súlyos sebet kapott s 
huzamosabb ideig feküdt a brassói kórházban. 
Temetése f. hó 8 án ment .végbe. Hamvai felett 
őrködjék a szabadság angyala I

— Az uj százkoron ósok, A batikóje 
gyek nem csekély s «mú amatőrjeire újabban is 
mét kellemes m? ’ *s várakozik. Az osztrák 
Magyar Bank e h< ikán kozdi meg az uj
százkoronás bankji—v* ibocsáiását, amelyek le 
Írását a hivatalos lap adja. Az uj bankó vörös
barna alapszín i. csak a bankó közepe világosabb 
a hagyományokhoz híven. Annyi már a leírásból 
is konstatálható, hogy az uj bankó sem jelent va 
Janii vakmerő újítást a bán kómü vészel terén. A 
hagyományos guilleokhe ok .övezik körül a papír
szeletel és nem hiányzik a megszokott klasszikus 
nőalak som, aki egy kis gyermeket tart átölelve. 
De haíározóttan újítás, hogy most egy egy férfi 
alak is szerepel a bankó két oldalán. A magyar 
oldalon a férfi egy kantái tart a kezében, a német 
oldalon egy kalapácsot, valós&wüleg arra czélozva, 
hogy — akármit mondjon i# 3áudor Pál — mi 
első sorban mégis csak agrár ország vagyunk. — 
A régi százforintos bankjegyét 1904. április 30 ig 
fogadják el fizetésképpen R ugyanaz év október 
31-én lejár e bankjegy bevonásának utolsó határ 
ideje. Attól kezdve a bankjegyet csak átváltás 
végett fogadják ol az Osztrák Magyar Bank bécsi 
és budapesti föintczetei, 1910. október 31 ike után 
a régi bankjegyek érvényessége megszűnik.

— Ingyenen disz mii ajdndék. Aki e 
címet elolvassa akaratlanul is Amerikára, a kép 
telenségek hazájára gondol. Pedig ezúttal sokkal 
közelebbről, Budapestről, kél szárnyra e hir. — 
A „Pesti Napló* Magyarországnak e legrégibb 
pártoktól és klikkektől teljesen független, szabad
elvű és szókimondó napilapja lepi meg vele kará 
csonyra olvasóit, ajándékul adván — tol j esen in 
gyen — a gyönyörű kötésű, remek illusztrációkkal 
diszitett „Zichy Mihály Album** ot. E valóban 
értékes ós nagy irodalmi becsesei biró müvet — 
melynek az „Arhenaeum* kiadásában megjelent 
eredetije 90 koronába kerül — a Pesti Napló uj 
kvart 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

— jeleníti képzett ezimbalom-míi- 
véstnőnél Sátoralja Hjhelyben egy két vidéki 
leányka a cziinbalmózáibán Alapos kiképeztetést 
nyer és ugyanott gondos fi ügyelet alatt teljes el
látásban részesülhet. — C/.im a kiadóhivatalban.

IRODALOM.
— Mikes Kelemen, a legkitűnőbb magvar 

mentőire író, llákócy hű kísérője, újabban mind 
inkább meghódítja az irodalmat. Levelei is több 
olvasó kezén forognak, mint valaha, irodalmi tör 
ténetirók is, historikusok is többet foglalkoznak 
vele mint régen. Festik, színpadra viszik, versekbe 
Írják élete folyását. Az a mély szeretett és hűség, 
a melylyel ő fejedelméhez holtig viseltetett, költői, 
sőt szinte legendás alakká teszi öt. Lóvéiéi is a 
legkitűnőbb magyar próza, melyet irodalmunk 
mind máig felmutathat. A históriában az ő levelei 

Rákócv korának érdekes documentumai s belőlük 
lüktet legszebben és legigazábban a kor érzése ; 
abban van megrajzolva a bujdosó fejedelem alakja 
és az emigráció szomorú sorsa, apadása, kihalása. 
Május 28 án 1720 bán írja: „Az Isten árvaságra 
teve bennünket és kivevé ma közölünk a mi édes 
urunkat és atyánkat 3 óra után reggel. Ma nagy
péntek lévén, mind a mennyei, mind a földi 
atyáinknak halálokat kell siratnunk. Micsoda életet 
Micsoda életet élt ö és micsoda halála volt! Hiszem, 
hogy megmondották neki : Ma vélem léssz a pa
radicsomba.* így siratta el ő Rákéért, do már az 
nem volt, a ki az ö szemét lefogja; utolsónak 
marad a bujdosók közül. De az emlékezote él és 
sok költő képzelete csapong a sírja körül. Mikes 
Kelemenről szól a Nagy Képes Világtörténet most 
megjoíent 168. füzete

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

CSARNOK.
e r e n gr é e.

Irta: Fehér holló.
Ha csillog a hajnal ifjú sugara 
S megszólal a dal a völgyek ölén, 
l’tra megy újra a képzelet szárnya, 
S én Hajnalom, hozzád szállók el én!

Mint zúg körülöttem a bú-tele élet, 
Száll a szerencse, mint könnyű pehely; 
Kapkodnak utána; mindenfele széled 
Kit vonz a szerencse, miként a delej. 
Mig üdve után megy minden e földön, 
S pihenni kíván a szerencse ölén, 
Az élet zajával mit se törődöm, 
Ett Életem, hozzád szállók el én I

Az alkony i szellő suttog a réten
S esókdossa a méla liliomot; 
Virágra röpül a bogár a sötétben 
S csókot ad át, mit mástul hozott. 
Játszva enyelg az alkonvi sugár 
Ifjú virágok zárt kehelyén, . . .
Kél újra a vágy és messzire eljár .... 
S én Liljomom, hozzád szállók el én!

Es eljön az éj, feltűnik a hold, 
Halvány sugarával félve ragyog, 
Szunnyad a föld, mint szunnyad a holt 
S ébren talán csak magam vagyok. 
Kinézek az éjbe, egy csillaga épen 
Futva siet le az ég mezején,
Mint könnyem, a melylyel sírok c képen, 
S én Bánatom, te rád gondolok én;

Bús, ködös éj van; messze tekintek 
Ki, a sötétlő semmi felé,
Csillagtalan égre cpedvc nézek,
S kérdem az éjtől, enyém leszel-é?
S kigyullad a csillag, angyalok hozzák: 
Bús ködön át csillog a remény;
Es örömöm szárnyán is te hozzád, 
En Csillagom, Hozzád szállók el én.

S mig nálad időzöm, kétkedve, merengve, 
Ha csillag, ég szárnyain hozzád sietek. 
Oh látsz-e te engem az éj közepette, 
S gondolatid szintén ilyenek ?
Oh érzed-e azt, mit suttog a szellő, 
Mit reng kikeletkor a fészkes eresz ?
Oh szólj, hadd oszoljon telkemről a felhő, 
Lányka, szerette leányka, szeress!

Felelő. .zerke.ztő : Dr. Kállai JÓM.f.
Főműnk.tir. - Dr. K.lln.r Mihály.
KÍ.<ióhi..uH művezető : Láadai JÖKMf.

használt kerékpárok
vétetnek ée elndatnak 

HAUPT H. részletfizetési Üzlete 
által Nagy-Mihályon.



Glüek JVfó** Na9yMihály
ajánlja az

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

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

tetésben részesülnek.
Jutányos árak mellett a legeolidabb kivitel biztoeittatik. 
kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott ailitoi végzik. — Egész 

epületek kalyhaberendezesét tetemes árengedmenynyel vállalom el.

Mintakályhák rak táromban megtekinthetők.

f 

I 
/naK raKtarompan megteKinmeroK. J 

^ortland Gément nálam jutányosán beszerezhető. XX íegjobb minőségű fontán és

Goldstein Adolf
épület- és diszmü-bádogos

lámpa, üveg és porczcllán kereak.edéee
NAGY-MIHALYON.

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.

SÍRKÖVEK
jutányosán kaphatók

Nagy választék márvány és gránit kövekben.

Javítások a temetőben jutányosán eszközöltetnek.

I. ien.d.-ü. teregszáezi 

csemege szöllő 
kilója 6 0 fillérért kapható i kilós kosarakban

HAUFT N.-nál (Friedman Márkus ur házában).
Naponta frios szállítás.

(Glasur) 
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára. 

1 nagy palack ára 1 frt 35 kr.
Szagtalan

padló-viasz „Glória14
égj es legeg) szvii.I>l> Leeresztő nyer 

kemény padló bzdmára.

— 1 kis palack ára 68 kr.

Arany-fénymáz
képkeretek stb. bearanyozására. 

1 kis palack ára 20 kr.

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

festésére, 1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr.
—*’ • Mindenkor kaphatók :
GLÜCK M Ó B cégnél NAGY-MIHALY.
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Serkovics Jl. £ipót
k é z m ü-. női- és férfi- divatáru-üzlete

-.vwvvwvvx

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

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

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

Midőn még megjegyzem, hogy legfőbb törek
vésein 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. LIPOT.

.

Nyom. Landetfinau 13. könyvuyuiudajábau.


