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Halottak napján.
Eljött ismét az ősz! És eljött vele is

mét napja a kaszás lovagnak »»iort imperá- 
tor-«.nak. Már csak gyér virágot hord és nyújt 
a föld, mely mint a múló évnek végső vi
rága és halotti dísze a puszta tájnak. És 
már meggyérült a lombokon a sápadt le
vél, megsárgult a haraszt és csípős őszi szél 
rezgeti a zizegő avart. Már nem hallani a 
pacsirtát égbe emelkedve dalolni; a füle- 
mile édes zenéje elnémult, a gólya elvo
nult szebb hazába s a fecske sem csicse
reg az eresz aljában.

Haldoklás borúi el a földön, mígnem 
a tél hava és jege mindent eltemet 1 Oh 
de a haldokló természet annál hangosabban 
beszél lelkűnkhöz: Ember. íme a te képed, 
nézd a múld idővel te is ekkép eltészsz!

S az egyház e napon, a haldokló ter
mészet ez ünnepén a temetőbe küldi hí
veit, a természetet és önmagukat tanulmá
nyozni, hogy mi az ember, mi vár reá és 
mi a czélja; mert a temető a legböicsebb 
elmélkedések és tanulságok gazdag bá
nyája, a temető igaz könyv, a mely a le- 
czáfolhatatlan valóra tanít, s kioktat arra, 
hogy : »egy a szükséges.* És méltán, mert 
az élet ezer gondja sokszor elvonja a szi
vet a másik élet százszorta jelentősebb 
gondjától ; jó ha egy-egy jel emlékeztet 
reá, hogy minden szó, minden lépés, min
den tett, minden perez és minden óra, ama 
másik élethez visz közelebb. Tudatlanokat 
és tudósokat egyaránt.

Ünnepe a temetőknek ... az élők 
adózási napja a holtaknak, a kegyelet, a

T A R C A. ==
Sablonosán.

Irta: B. Besskó Jenő.
Nem kellett volna még férjhez mennie, 

de azért a szülei jó szemmel néznék már most 
ha kikerül a házból.

Annyi költséggel jár ezeknek az eladó 
leányoknak a nevelése: bálba menni, jourokat 
rendezni, fiatal embereket fogadni mind, mind 
sokba kerül, nem lehet soká kitartani.

A jövedelem nem túlságos, de hát egy
két évig csak bírták az uratjátszást, most azon
ban már elég lehetne.

Hozományt Milike nem kap, csak staffi- 
rungot s ez néni lehet valami közönséges, jobb 
helyről kell beszerezni; elegánsan kell járnia 
a menyecskének is, amint már leánykorában 
megszokta. .

Aztán ki is szemelték a jövendőbelit.
Jó parthie-számba ment; az apja gaz

dag, sokat fog örökölni a fin, no meg aztán 
derék legény is; egy kissé könnyelmű, de hát 
ilyen gazdag urfi teheti, majd leszoktatja róla 
a felesége! Nem tanult semmit, de azért állása 
van, s olyan kedves . . . Tud a mamának hí
zelegni, ez meg viszont a kedvében jár, habár 
csak titokban; oda édesgeti magához, tartja jó 
szóval s dicséri a leánya előtt.

— Mili, ne bánj olyan hidegen azzal a 
Bőjthyvel. Intelligens fiatal ember, ne idege- 
nitsdel magadtól.

Milike nem azért t.zenhétéves leány, hogy 
az ilyesmit meg ne értse. 

szív, a hálás visszaemlékezések megnyilat
kozása, mely még az elhunytak sírja fölött 
is a hálának, a kegyeletnek virágait fa
kasztja 1

Valóban megható a keresztény hit, a 
holtak viszontlátásának és a földön kezdett 
szeretetnek a tulhazában való folytatása re
ményében. E hit, e remény összhangzatba 
hozza természetünket önmagával; mert hisz 
mig egyrészt a feltámadás és az elvesztett 
kedves viszontlátásának reményével fájdal
munkat enyhíteni törekszik ; másrészt pedig 
a mai kegyeletteljes gyászünneppel megóvja 
halottainkat a lealázó feledéstől, kötelessé
günkké tevén emlékük felfrissítését az ima 
által. Miként a régiek bebalzsamozták meg- 
holiiaik testét: úgy az egyház is a kegye
let; emlékezés és szeretet balzsamával 
óvja meg elköltözött gyermekeit a szégyen
letes feledéstől, övedzi és beburkolja őket 
az éventei eme ünnepély diszmezébe s őrzi 
őket a halhatatlanság reményével. Mintegv 
bevilágít a múltba, a setét sírok közzé, s 
elénk állítja véges létünk megmásíthatatlan 
örök »ineineníö-«ját.

Ah, mert sötét világot élünk; minden 
a mi szent gunytárgvává téve, minden mi 
magasztos, fölemelő, sárbatiporva, megfer
tőzve. E sárgolyón nincsen boldog nép; 
anyagi czéloknak, pénzszomjnak, élv vágy
nak ra bja valamennyi. Az ember bármi na
gyot produkál, számításából kimarad az 
enyészet, a múlandóság eszméje. A termé
szet múló élete: a te életed képe, mint 
sebes árnyék elfutunk s mint éjjeli látomás 
eltűnnünk; rövid napjainkkal egyre fogy 
leheletünk.

Tudja már ő, hogy a mamák dicséretei 
mit jelentenek! Nohát miért ne? Felesége le
gyen Bőjthynek, hisz ebben semmi rosszat se 
lát. Sándor tud udvarolni s annyi gondolata 
van, üresnek üres mind, de hát lehet rajtuk 
nevetni, kaczagni s kaczagni ő úgy szeret.

Néha nagyon is erős a nevetése. Ilyenkor 
a mama óva inti.

— De Milike.
r.s Műikének ez mindig elég, hogy azon

túl jobban vigyázzon magára.
Befejezett ténv hát, hogy Sándoré lesz, ha 

ugyan kell neki I Mert biz az megválogatja a 
maga leendő asszonyát, nem akármelyikhez 
szegődik el. De ő kelleni fog, addig kelleti ma
gát. Igen, kedves lesz, igéző, ha vele van s 
mégis leereszkedően komoly, ha erre szükség 
lenne. Szerelemről nem beszélnek.

Sándornak erről a tárgyról különös a 
felfogása, hogy a szerelmet manapság meg le
het vásárolni, ha az embernek pénze van, ke
rül feleség is, szerelem is egyszerre. Leginkább 
a pénzét szeretik s ez elég, ha őt magát is 
szeretik — amit ugyan nem vár el okvetlenül — 
annál jobb.

Sándor megpróbálta, hogy lehet-e őt ki 
vallatni. Elmondta neki ezeket a nézeteket, de 
Milike csak annyit felelt rá.

— Ugyan Hogy beszélhet ilyeneket ma
gamfajta bakfis leánynak?

Hja, mert Milike a szerelemről egyáltalán 
csak olvasni szokott, de beszélni nem sohasem.

Csak Budival.
Ez egv fürdőhelyi ismerőse; a Tátrából. 

A nagymamájával nyaralt ott s akkor födözték 
föl egy mást._____________________________
Lapnak mai iiim* 4 oldalra törjed.

Jó azért ha e napon megpihenünk 
kissé, s kedveseink porhüvelyét fölkeresve 
magunkba szállunk, hogy kiszabadulva a 
mindennapi élet bilincsei közül a földi 
nagyság és dicsőség múlandóságát hirdető 
csöndes birodalomban kopogtatunk, evvel 
emlékeinknek, érzelmeinknek tartozunk. Mert 
hiú a földi lét minden fényessége, s a bol
dogságot sehol sem találhatjuk máshol, 
mint abban az igaz szeretetben, mely a 
magunk lelki világában él és összefűz ben
nünket azokkal, kiket szeretni tartozunk.

Ha Isten házán kivül valahol, úgy itt 
bizonyára kell, hogy megcsapjon minket a 
vallásosság lehelete; itt kell, hogy fakadjon 
belőlünk az irgalom és megbocsátás érzése. 
Itt önkéntelenül eszünkbe kell, hogy jusson 
a földi elmúlás gondolata és itt kegyelet 
lopódzik szivünkbe, ajtatosság lelkűnkbe, 
hit, remény és szeretet egész lényünkbe. 
És ha valahol, úgy itt bizonnyal legszebb 
az emberi gyarlóság — a gyász könnyei
ben, legnemesebb — a kegyelet áldozatá
ban. Csak sírd ki azért ember magad, hisz 
a temetőhöz téged sok, ezer és ezer érzés 
kötöz 1 Hiszen a hűség könnyeit nem tiltja 
a hit; mert a könnyek csak magasabb meg
nyilatkozásai az emberi méltóságnak; a 
könnyek a hü gyengédség utolsó áldozatai 
a szív és lélek harmonikus érzésének le- 
kristálózódásai. A természet csak egyetlen 
drága ajándékkal lepte meg az embert: ez 
a szív harmata, a köny. És a köny még 
mindig a legbiztosabb örökség, melyet az 
ember maradékaira hagyhat. Maga az Ur 
Jézus is könnyezett barátja Lázár sírja felett.

És most menjünk csak a temetőbe 1

Milike konstatálta, hogy Rudi elég szép 
gyerek, akinek ha bajusza volna, tán bele is 
szeretne; Rudi pedig egyszer pillantott a le
ány vizes kék szemébe, egyszer látta nyúlánk 
termetet, keskenv vállait, Halvány orczáit frou- 
frous fehér homlokát és már beleszeretett.

Óh a fürdőhelyen sokkal intimebb az élet 
mint a városokban.

Azok a kirándulások hamar összehozták 
a szivüket, Rudi nem volt félénk természetű, 
mihamar feltárta szivét, de e téren látszott já
ratlansága, akadozott a beszédben s végül is 
félénken nézett Műikére és az utolsó döntő 
kérdését oly hangon mondta el, mely csak 
kétségbeesésig szentimentális fűzfa versekben 
terem ?

Milike ezen is nevetett jóízűen, mint már 
régen tehette.

De hát itt az illatos fenyvesek alatt bát
rabb lehetett nem hallotta senki; az a pár 
fenyőrigó, meg eltévedt veréb nem sok ügyet 
vetett rá, az anyja meg nem volt mellette, 
hogy elmondhassa intő szózatát, mint az ango
lok szokták.

— Shocking!
Nem volt ez a kaczaj a Rudi halálos Íté

lete ; ők ketten megértették egymást
Csak a pár napra felrándult mama nem 

értette őket.
Mi az ördögöt akar az a kopott nemes 

ifjú az ő Milikéjevel, akit egy gazdag férjnek 
szánt, hogy ez majdan boldoggá tegye ? Müveit 
ez a fiú, müveit! Mit ér ez a mai világban? 
Nincs protekeziója, ez leszállítja a legbutáb
bak közé. Van állása? Lesz! Ez sem elég ma
napság. Jaj Istenem, ha a Mili még belészeret l



Oh, hisz azoktól a néma síroktól, azoktól 
a susogó lomboktól sokat — mindent lehet 
tanulni 1

Áldozzunk és adózzunk az elhunytak
nak a szív jogán, a hit kötelességével. Mert 
nekünk még élőknek, hirdetnünk kell a sze- 
retetet, a kegyeletet, az irgalmat, a meg
bocsátást és a hálát. Igen 1 a hitvány alanyba 
be kell oltanunk a legnemesebb gyümöl
csöket ; a romlott lélekbe bele kell csep- 
pegtetnünk a hit. a remény és az örök 
szeretet éltetadó csöppieit. És a szeretet 
fenséges tanító és egyszersmind mindenható 
munkás. Mert, hogv a hit homályába be
hatolhassak, szükséges és kell, hogy kilep
jek a szeretet napfényére E napfénynél lá
tunk és hiszünk; szemlélünk és bízunk. 
És életünk horgonya: a remény, meglo
bogtatva fáklyáját, a legsűrűbb sötétségbe 
is vet annyi világot, mely bennünket vég
kép elcsüggedni nem enged, hanem a válás 
küszöbén fülünkbe súgja — az eget mu
tatván — „non oiiiin. morútr."

Demeter János.

A tisztviselők fizetés rendezése.
Végre egy oly általános közóhaj jut 

a megvalósulás stádiuma felé, a mely im
már több évtizede küzdött az illetékes kö
rök nemtörődömségével. E közóhajtás, mely 
társadalmunk nagy többségét a lehető leg
közelebbről érintette, a tisztviselők fizetés 
rendezése.

Hosszú idő múlt el azóta, hogy a tiszt
viselők, társadalmunk e hasznos munkásai, 
panaszszavukat felemelték, s az intéző kö
rök figyelmét sanyarú sorsukra felhívták de 
mindezideig siket fülekre talált kérésük, 
senki sem akadt, ki hatalmas kezével se
gítségükre sietett volna igaz kérelmüknek.

Végre az idei budget némileg megol
dani készül ez évtizedes anomáliát, mely 
tisztviselőink javadalmazásában ez ideig fenn
állott s tizenkét millió korona többletet ál
lított a kölségvetésbe, mely összeg a tiszt
viselők fizetés rendezésére fordítandó.

Csekély az összeg, hogy tisztviselőink 
keserves sorsán gyökeresen javíthasson de 
mindenesetre elegendő az első lépéshez, 
melyet a végső megoldásra vezető utón 
tesznek.

Mindenki előtt ismeretes az a nyomor 
és vegetálás, mely tisztviselőink életét, a je
lenlegi javadalmazás mellett jellemzi. S nem 
ismeretlen senki előtt sem az, hogy az adós

Pedig az ilyen alamuszi, minden pillanatot ki
használó urak igen értenek ahhoz, hogvan kell 
a szegény leányok fejét telebeszélni llm . . . . 
ha szereti talán igazán Milikét, hát jó ... ki 
tudja, mi lehet még valaha Rudi szerelméből' 
Hátha nem ütnek be a remek tervek amitől 
Isten ments 1 és Mili vén leány talál maradni 
akkor még mindig elég lesz arra gondolni, hogy 
a jelöltek sorából elő szedjék Rudit. Igen ez 
jó lesz 1 ...

Mindjárt szólt is a leányának.
— Te Mili, ne bánj olyan tulkegvesen 

azzal a Reczey Rudival. Megszólnak a többiek, 
ha annyit együtt vagytok.

— Igen mama, de lásd, ha elküldöm, mit 
fogok én csinálni itt egyedül.’ Te elntégv me
gint haza, nagymama délben sétál csak egv 
keveset, akkor is csigalassúsággal, azontúl egész 
délután zöld padján üldögél és olvas s nekem 
nincs itt senki jobb ismerősöm, csak Ru . . no 
igen, Reczey Rudi. A leányokkal nem szeretek 
találkozni, égvtől-egyig mind olyan l'ölfujt te
remtések, a fiatal asszonyok még nem eresz
kednek le hozzám.

— Jó, jó nem mondom én, hogv szakíts 
vele, hogy összevesszetek vagy mi, de hát mégis.

Es Milike tizenhét éves kis szive betudta 
fejezni a mondatot 01 Sándornak szánták, de 
azért Rudit se szabad kibocsájtani a hálójából 
Hadd lássék. hogy van több kérője is.

Oh, hisz ezeket a regényekből már oly 
kitünően megtanulta

Es egyszer Lóri, a regi barátnője, aki kel 
éve férjhez ment, azt is mondta neki, hogy 
ilyenkor szinte sablonszerűén a leány a gaz
daghoz megy féleségül, de i szegényét szereti 

ság minő mély tengerébe fuldokol társadal
munk e derék munkás értelmisége.

A tisztviselő fizetése mai nap oly mi
nimális. mely sem előképzettségével, sem 
társadalmi állásával nem áll arányban. S a 
legnagyobb anomaiia a dologban az. hogy 
daezára csekély jövedelmeinek representálni 
köteles. I'gyanúsak furcsa szemekkel néznék 
azt a tisztviselőt, a ki kopott kabátban 
járna, avagy kopottasán járatná családját. 
A representáláshoz tartozik az is, hogy olyan 
életmódot folytasson, melyet még kétszeres 
fizetés mellett sem volna képes keresztül 
vinni.

S hiába küzdünk társadalmunk a fél
szeg kinövése ellen hiába erőlködünk el
nyomni azt a kém szert, melyet a társa
dalmi szokás reánk erőltet, azért a tisztvi
selő felesége ezutát sem .fog kendőben járni 
s gyermekét taníttatni fogja még akkor is 
ha az adósságok hegy magasságúvá nőnek 
t’eie fölött sőt még akkor is, ha a végre
hajtó dobpergése zavarja fel álmából.

S a társadalomnak igaza van. A tiszt
viselő azon értelmi fokozaton van. a mely
nek reprezentálnia kell a társadalmat, a 
tisztviselőnek eddig: életmódján változtatni 
nem lehet.

Hanem igenis változtatni kell a java
dalmazásán, emelni kell jövedelmét, mely 
aránytalanul csekély más pályák jövedel
meivel szemben.

Örömmel üdvözöljük tehát az idei 
költségvetés ama tételét, a mely tizenkét 
millió koronával járul hozzá a tisztviselők 
fizetés rendezéséhez, de reméljük azt is, hogy 
ez csak a kezdet kezdete s a jövő barát
ságosabb képet fog festeni derék tisztvise
lőink elé, mint a minő volt a múlt.

VEGYES HÍREK.
— (ryáüxhir. Vidékünk nagyasszonya, a 

jóságáról országszerte ismeretes Gróf Andráuy 
Dénesné, miként távirati ltudosítás közli kedden 
hosszas szenvedés után meghalt. Halálát ezrek si
ratják, megszűnt dohogni az a nemes szív, mely 
örökké csak másokért érzett, elköltözött az élők 
sorából az a nemes lény, a ki egyedüli örömét 
abban lelte, hogy inasok szenvedésein könnyített. 
A nemes yróf élete párját veszítette ol, a ki hü 
és odaadó hitvese és a jótékonyság gyakorlásában 
jobb keze volt. A haláleset, a melyről közelebbi 
részlotek inég hiányzanak, az egész vármegyében 
mély gyászt keltett. Az uradalomhoz tartozó köz 
ségek lakossága, ma már a kegyúri és a gróf által 
segélyezett templomokban korán reggel misére 
cgybegyült, hogy az elhunyt lelki üdvéért imádkoz 
zanak. A temotés tegnap Münchenben ment végbe.

továbbra is . . . Hogv ez már olyan megszokott 
dolog! Nem érti Minek a pénz? Majd ád a 
mama akkor is, és jól élnének Rudival . . . 
és boldogan mert ez anny it tud mesélni, de 
anny it ! Sándor csak kopott vicczeket mond el, 
néha már igazán elunja. Mindegy, mindegy! (t 
nem tehet már az ellen, a mit a megszokás 
parancsol. Mit szólnának ehez a lépéshez? Ki
nevetnék, a mama megharagudnék és a papa. 
No erre gondolni sem mer. Juj be iszonyú a 

I papa, mikor valami nem tetszik neki. Ha csak 
I az ebédnél talál hibát, már is feltartván . . . .

Inkább jó lesz engedelmes és akkor . . .
Jaj ni el is felejti, hiszen most a tennis 

pályán kellene lennie!
Rudi már bizonyosan régóta várja !

*
Mikor haza utaztak a nagymamával, ma

gával vitte a röpke hetek boldog emlékeit.
Fotográfiák voltak nagyrészt. A szivében 

bevésve mély en feledhetetlenül, .hogy egv-egy 
drága pillanatra emlékeztessék. És a’bőröndjé
ben, elpakolva gondosan . . .

Amazok csak képzelt fényképek, de ezek 
valódiak, kézzelforhatók. A fenyvesben levő 
tisztáson készültek csaknem mind ; a Rudi fel
vételei voltak sorra. Milike arezvonásaira is
mert bennük az ember, majd egy szép tájkép 
megkapó részletét tárták elébe a beszédes ké
pek s egy , >lt köztük, mely en valami 
férliarcz elmosódó vonásai foglaltak helyet; ez 
volt a leanv első amatőr-fotográfus kí
sérlete,

— (Itthon a barátnőinek sorra mutogatta 
okét és azok egyszerre olyan furcsán néztek 
egymásra és ő reá, mintha kérdeznék .

— Kinevezés. A király Kait Béla kassai 
kir. ítélő táblai tanácsjegyzöt a varannói kir. 
járásbírósághoz járásbiróvá nevezte ki.

_  Alapítvány. Gróf Andrásey Dénes a 
gálszécsi járási kórháznak ujabbi 2000 korona 
adományt küldött és ezzel ágyalapitványát 4000 
koronára ogészitotto ki.

— Hangverseny. A nagymihályi tauitó- 
testület f. évi november havában hangversenynyel 
egybekötött táncmulatságot rendez. A hangverseny 
műsorát legközelebb fogjuk hozni.

— Áthelyezés. A s. a. újhelyi kir. törvény
szék elnöke Kerékgyártó Ferenc nagymihályi kir. 
iárásbirósági dijnokot a szeroncsi járásbírósághoz 
helyezte át.

— Exhumálás. Gróf Sztáray Vilmos ham 
vait családja ma a nagymihályi köztemetőből 
exhumállatta és Tárnára átszálitotta, hogy azokat 
az oltani családi sírboltban elholyezzo. A hatóság 
részéről az aktusnál flizeuéry Tamás föszolga 
biró és Dr. Widder Mark járási tiszti orvos, a 
család részéről pedig Sztáray Sándor ós Gábor 
grófok voltak jelen.

— Halálos esés. Gróf Andrássy Géza 
uradalmában alkalmazott egyik béres Helmeckén 
f. hó 20 án oly szerencsétlenül esett lo munka 
közben szekeréről, hogy nyomban szörnyet halt.

— Halálozás. Bötös Sámuel málcai gyógy
szerészt súlyos csapás érte, neje hosszas Bzenvodés 
után ma hajnali 3 órakor meghalt. Tometése 
Nagy-Kaposon november hó 2 án fog végbe menni.

— A krasznócl iskola építési költségeire 
Andrássy Dénes gróf e napokban 2000 korona se
gélyt küldött. Az iskola elöljárósága ez utón is 
köszönetét mond a jótékony föurnak kit az Isten 
áldjon, mikor nem is látja, mikor nem is várja.

— t’/ ügyvéd. Dr. Dick Sándor jóhirnovü 
fővárosi ügyvéd irodáját f. évi november hó 1 én 
Ilomonnára helyezi át.

— A Kazincy kör alapszabályait a bel 
ügyi kormány jóváhagyta E helyütt megemlítjük 
miszerint a Petőfi társaság évenként S.-A. Ujhely- 
ben egy egy irodalmi ünnepet fog rendezni.

— Üzletátvétel. Landetman Vilmos főutcai 
fűszer- és csemege-áru üzletét Brügler Lajos nagy 
mihályi kereskedő vette át, ki eddigelé is mint 
üzlettárs működött az üzletben.

— Esküvő. Goldperger János kladzáni ev 
ref. lelkész e hó 28 án esküdött örök hűséget Görgey 
Adél kisasszonynak, Görgey Géza a nagymihályi 
takarékpénztár pénztárnoka leányának. A polgári 
kötésnél Polányi Géza kir. közjegyző és Stadler 
Mihály szerepeltek tanukként, az egyházi áldást 
Kozlay József a pazdicsi templomban adta az uj 
párra.

Kinevezés. Gróf Hadik Béla föispáu Sehrei- 
bér Bódog okleveles jegyzőt a szinuai szolgabirói 
hivatalhoz járási Írnokká nevezte ki. Bányai Bér

— Tán csak nem lett szerelmes?
Iduska pedig még ennél is nagyobb újsá

got tudott mondani.
— Hallottad már, Mili, hogy Sándor ret

tenetesen kurizálni kezdett, hm, képzeld csak 
a Perjel Tildának.

Milike ezalatt egyre csak a Rudi kezdet
leges fotográfiáját bámulja.

Olyan unalmasok ezek a leányok 1
— Hát mesélj már valamit a fürdőzésed

ről 1 Mit szoktál csinálni reggeltől napestig ? 
faggatja Etela, mert látja, hogv az előbbi téma 
egy csöppet sincs Ínyére Mikitek.

Igen örömest 1
Mesélni az élményeiről, erre mindig kész 

pláne most. Csak attól fél, hogy sok hely lesz, 
a melyen át kell ugrania, mert — mert hát 
az titok, — a kettőjük édes titka! . . .

A leányok szinte szomorúan mondanak 
neki búcsút.

íme ismét elvesztettek egy barátnőt; egy 
kedves, élénk, nevettető jó barátnőt. Mert azt 
a vak is megláthatja, hogy Milike elveszett! 
<) nemsokára myrtuskoszorus fővel léphet majd 
el közülük, s erre az utolsó útjára még elkí
sérik, de ezután . . . egy fütty, egv éles süvités, 
majd zakatolni kezdenek a mozdony kerekei 
s elhangzik.

Isten veled, Milike ! Pá ! Szerencsés utat 1
* *

♦
A leányoknak sok tekintetben igazuk volt.
Perjel Tilda csakugyan bűvös körébe 

vonta Bőjthv Sándort, s ez többé nem szaba
dult.

Milikét pedig Ormosi Kázmér, miniszteri 



talant Síinnáról Homonnára, Szirmay Szerén napi
biztost pedig Homonnáró! S.-A.-Ujhelybo helyezte át.

— A magán gymnáslum ügyében f. 
hó 22 én a városháza tanácstermében népes érte
kezlet tartatott. Az értekezlet, miután constatálva 
lett, hogy a gimnázium létesítéséhez gyűjtések 
utján már eddig is jelentékeny összeg lett bizto
sítva és az 1903/4. évre már számos tanulót írat
tak be s igy a mozgalom sikerrel kecsegtet, el
határozta, hogy az intéző bizottság megválasztása 
végett november hó 9 ik napjának délutáni 4 
órájára közgyűlést hiv össze. Elhatározták továbbá, 
hogy a gyűjtést tovább is tolytatják és felkérik a 
szülőket, kik gyermekeiket a jövő iskolai évben 
már gimnáziumba akarják adni, hogy azokat tá
jékozás végett már most Írassák illetve jelentsék 
be. A fontos culturális czéi érdekében kérjük te
hát a közönséget, hogy a közgyűlésen minél na
gyobb számban megjelenni és a szükséges anyagi 
erő egybegyűjtéséhez és biztosításához tehetségé
hez képest hozzájárulni szíveskedjék. A szülőket 
pedig arra kérjük, hogy tanuló gyermekeiket mi
előbb jelentsék be.

— Öngyilkos csendó'rtisxthelycttes. Ho
monnán mélyen megdöbboutö öngyilkosság történt 
okt. 24-én. Szabolyevitz Vladimír csendőrliszt 
helyettes, a homonnai csendőrszárny parancsnoka 
egy hatlövetű forgópisztolylyal mollbelőtto magát 
Takarítónője vette észre az öngyilkosságot. Mikor 
reggel 7 órakor a csendörtiszthelyettes szobájába 
nyitott, fegyverdörrenés zaja riasztotta meg. A 
szobába lépve, iszonyú látvány tárult szemei elé : 
ott feküdt átlőtt mellől, vértől borítva a szoba 
padlóján. A takarítónő segélykiállásaira csakhamar 
eljött Nagy Sándor csendórörmester otthon levő 
társaival, majd pedig dr. Jiosenfeld Miksa kórházi 
főorvos, aki már csak a beállott halált konstatál 
háttá. Az öngyilkosságot megelőző esto Szinnáról 
jött haza, hol a csoudőrőrsöt szemlélte meg. Itt 
már hivatalos távirat várt reá, moly Uugvárra 
szólította s egyszersmind a kerületi parancsnokság 
rendelete, hogy a szakaszparancsnokságot kiren
delt utódjának adja át. Sokan ezzel az áthelyezés 
sel hozzák összefüggésbe végzetes tettét, ami 
azonban alig valószínű, mert az áthelyezési táv 
irati rendelet vételétől öngyilkosságáig eltelt idő 
rövidsége sehogysom hozható összhangba azzal a 
határozottsággal, melylyel tettét végrehajtotta. Este 
felment a kaszinóba, hol billiárdozott, azután több 
barátja társaságában l’ólik S. vendéglőjében meg 
vacsorázott, a czigány nótája mellett tánczolt s 
jóval éjfél után mont haza. Otthon édesanyjához 
és Nagy őrmesterhez cziinozvo kél lévőiét irt. Az 
őrmesterhez irt lövőiében a többek között ezeket 
irta : , Megundorodtsm az élettől, megyek oda,
ahol több boldogságot lehet találni,* majd tovább 
igy folytatja: „ne tartsanak itt sokáig mert pihenni 
vágyom.* Haláláról táviratilag értesítették Baján 
lakó édes anyját, özvegy Szaóolyevits Mihálynét. 
A délelőtt folyamán érkezett meg tostvérbátyja, 
Szabolyevits Dusán, aki öngyilkos öcscsénok hul
láját, miután folbonczoltatott és Knttka István gör. 
kath. esperes plébános által beszenteltetett ós meg- 
áldatott — hazaBzállittatta Bajára. — A megnyerő 
modorú, általános szeretetnek örvendő fiatal ember
szomorú sorsa mély részvétot keltett Homonnán.

segédtitkár röpítette le Olaszország kék ege 
alá. Kázmér kifogástalan férj, kedves tud lenni 
gyöngéden bánik a nőkkel, gazdag is, nagy 
jövője lehet, egyszóval boldogság vár reájuk, 
igazi boldogság.

Budi ?. .. Feledésbe merült egészen, reá 
se gondolnak már.

Csak Milike vitte el azt a pár arczképet 
magával, a szivében és kofferjében. Ha tán el
unja magát, majd jó lesz visszagondolni azokra 
a hetekre a melyekben ő is szeretett.

Kiszámította magát. Kázmér nem hagyta 
unatkozni, vitte ide-oda, utaztak erre is, arra 
is, s cgvszer, egy langyos ábrándos estén, mi
kor karöltve sétáltak, ‘a tengerpart levegőjét 
szíva, azon vették észre magukat, hogv egymás 
csillagait keresik az égen. Ltoljára is annyira 
jutottak, hogy felismerték, amire eddig nem is 
gondoltak, az egymás őszinte nagy szerelmét.

Olyan sablonosak az ilyen szerelmek I 
De azért nekik újnak tűnt föl ez a fölfedezés 
s élvezni kívánták teljes mivoltában. Ekkor 
érkezett el az a pillanat, a melyben elvesztek 
a világra nézve, mert elfelejtettek belőle min
dent . . .

És Milike elakart tenni mindent, a múltra 
emlékeztetőt ...

Valóban másnap már a tenger habjai 
egy elmosódó férflarczkép fürtös fejét nyaldos
ták .. . Ez volt az a bizonyos első amatőr- 
fotografia kísérlet ... no meg az első, clfele 
dett, elröppent szerelem.

— A varannói műkedvelői előadás. 
Ssokatlanul nagy pártolásban részesítő Varannó 
város és vidéke a műkedvelők társulatát f. évi 
okt. 25 én, s a közönség a dicséret legmelegebb 
hangján méltatta a kitűnő összevágó előadást. 
Elragadó bájjal és közvetlenséggel játszott Rozi 
szerepében Sztanko Ella, művészi tökélylyel adta 
szerepét Baracs Imrénét Pajkony Cornélia, kit 
többször nyílt szinen is megtapsoltak. Óriási si
kere volt Eszternek Spinetti Károlynénak, a ki 
nehéz szerepét művészileg dolgozta ki. Göréné 
Klauter Emilné és Szunyognó Sztanko Margit a 
biróné s illetve anyós szerepét igen szépen, moz
galmasan játszták : végül igen ügyes volt Zneltoay 
Margitka. A mi a férfiakat illeti kiváló sikert ara
tott a derék rendező Gora biró szerepében Fdzeztéry 
Pál, alakitó tehetsége, érdekes férfias megjelenése 
a valódi magyar falusi biró sorába emelte. Érdek
lődéssel várta illetve nézte Mihályt Boddr Gábort 
a közönség, a ki természetes játékával nagy sikert, 
osztatlan elismerési aratott. A teljes elismerés 
hangján lehet nyilatkozni a kitűnő mesterileg ala
kitó Durbints sógorról LetkoviU Andrásról. Nehéz 
és nagy igényű feladatának kitünően megfelelt a 
kis Matyi Caajda Jenő. Meghatóan tolmácsolta 
Baracs Imre bánatát és remük előadásával sokol
dalúságának bizonyságát adta Ureczky Sándor. 
Derekasan megállta helyét s megfelelő hatást kel
tett a Majszter ur Salgó Alfréd. Bőven kijutott 
a tapsból a derék muzsikusok prímásának Kátsá- 
nak Lumpéi Nándornak ki zajos hatást, valósággal 
lelkesedést keltett társaival Tepsi és Bigével Zékdny 
József és Madarát* Jánossal. Igazi kisbirót festett 
Dr. Kaiztriner László és kocsist Salgó Sándor: 
végül bőven jutott az elismerésből a viharos de
rültség hözepette játszó kis Jánosiunk Strompf nak. 
Az előadásra már napok előtt nem lehetett jegyet 
kapni: a közönség a nézőteret az utolsó helyig 
megtöltötte, messze vidékről is számosán jöttök el. 
A festői díszletek a gyönyörű szép paraszt ruhá
zat csak emelte a hatást s mindarra mutatott, hogy 
törekvő rendezőnk a legnagyobb gonddal, pontos
sággal rendezte a különben is igeu nehéz darabot.

— A* ungtnegyei vásárok betiltása. 
Ung vármegye alispánja a további intézkedésig a 
megye területén az összes országos vásárokat be
tiltotta. A betiltás oka az, hogy a vásárterek az 
állategészségügyi törvénynek megfelelően beren
dezve és bekerítve nem lettek s okép a hivatalos 
közegek a szükséges óvintézkedéseket a vásártér
területén foganatosítani képtelenek voltak.

— Állategészségügy. A foldmivelési érte
sítő legutóbbi száma szerint az állategészségügy 
felvidékünkön kedvezőtlen. Ugyanis lépfone Kri- 
vostyán és tíámogyon ; jubimlö Berettőn, Dubrókán ; 
riihkór Göröginyén, Izbugya-Radványon és Hosszú
mezőn, Abarán, Vásárhelyen, és Orosz Porubán ; 
sertésvész Hotnonna-Rokitón, Kemencén, Dereg- 
nyőn, Gatályon, Kácsándon, Krivostyánban, Náta- 
falván és Szabikon fordult elő.

— liohamosan növekszik azoknak a 
száma, a kik sietnek biztositani maguk számára 
a munkáspénztér áldásait. Nagy arányú mozga
lom indult meg a vidéken azon czélból, hogy az 
országos Gazdasági Munkás és Cselédsegélypénz- 
tárt alkalma legyen megismerni minden szegény 
embernek, s hogy ily módon senkise maradjon 
tájékozatlanul ezen nemes emberbaráti intézményi 
illetőleg és senkise legyen megfosztva annak tá
mogatásától tájékozatlansága miatt. Naponként 
vesszük a birt az ország minden részéből, hogy 
minden valamire való községben értekezletet tar
tanak a munkáspénztár ismertetése czéljából. Ezen 
értekezlet népos volta és a lelkesedés, a melylyel 
mindenki, kinek ez módjában és tehetségében áll, 
a munkáspónztár működését elősegíteni igyekszik, 
bizt s reményt nyújt arra, hogy rövid idő alatt 
mii en jóravaló gazdasági munkás és foldmivelö 
tag lesz a munkáspénztarnak.

— Ingyenes disxntil ajándék. Aki e 
címet elolvassa akaratlauul 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 adváu — teljesen in
gyen — a gyönyörű kötésű, rőtnek illusztrációkkal 
díszített „Zichy Mihály Album" ot. E valóban 
értékes és nagy irodalmi becsesei biró müvet — 
melynek az „Aihenaeutn* kiadásában megjolent 
eredetije 90 koronába kerül — a Pesti Napló uj 
kvárt kiadásában Karácsonyi ajándékul megkapja 
a Pesti Napló minden állandó előfizetője. Es meg
kapják díjtalanul azok az uj előfizetők is, akik 
egész éven át fél. negyedévre vagy havonkint, de 
megszakítás nélkül fizetnek elő a Pesti Naplóra.

IRODALOM.
170. Oroszországnak a világtörténelembe való 

beleszólását kezdi rajzolni a Nagy Képes Világ* 
történőt 170. füzete. Ez a hatalmas nép, mely 
nagyságára fél Európával votekedö gazdag mezőit 
és jégborította rónáit lakja, a természetes, szinte 
állati erőnek felülmúlhatatlan képe. Nemzeti karak
terében megvan éghajlatának zordon egyhangúsága, 
egének borultsága. Annyi erő és nyugalom van 
benne, mint a Volgában, az ő nemzeti folyósuk
ban, mely széles modrébon lassan hömpölygőd 
iszapos, szökő habjait.

Ez a hatalmas nemzőt méltó uralkodót nyert 
végre Katalin cárnőbon, kit Nagy Fridrik nőm 
hiába hasonlított Xeno görög császárnőhöz és Me
dici Máriához ; trónját férjének és rokonának holt
testén építette fel. Egészen magaslatán állott kora 
műveltségének és nagy súlyt helyezett arra, hogy 
folytonos összeköttetésben legyen a francia iro
dalom legfőbb képviselőivel, különösen Voltaireel 
és Diderotval. El volt határozva európaivá tenni 
Oroszországot nemcsak hatalmi tekintetben, hanem 
műveltségére nézve is és legalább személyes el 
járását tekintve, humánusabb volt, mint bármely 
előbbi fejedelem. II. Fridrik és József mellett ö 
legkitűnőbb képviselője a felvilágosodott absolotis- 
musnak.

Katalin cárnőröl szól a Nagy Képes Világ
történet most megjelent 170. 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 Részvénytársaság Budapest, VIII. 
Ullői-ut 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján, havi részletfizetésre is.

CSARNOK. 
Halottak napján.

Tódul a nép ... a nagy temetőkertbe, 
Mindenkinek van kit siratnia.

A bús anya megy gyermekéhez halkan,
S örökzöldet visz atyjának fia ... 

A hervadt lombok a síron hevernek.
Játszik velők még dévajul a szél.

Rásüt a hantra .. . el-elszökken onnan,
S elhallgatom, mily bús regét regél.

Tódul a nép . .. szeműkbe könnycsepp rezzen. 
Csak röpke sóhaj ül az ajkakon . . .

A múltak fája még felénk virágzik,
S aztán lehullott lombja hervadón. 

Lehullt-lehullt a sírnak mély ölébe,
Helyét csupán egy fej fa jelöli.

De ég a bánat sajgón még szivünkben
S bár sújt a sors, de azt ki nem öli I. ..

Tódul a nép ... S amint beér a kertbe, 
Elszéled ottan, mind máshoz megyen . . .

Mindegyiküknek van, hogy kit sirasson, 
Kiért gyötrődjön bus-keservesen.

Mindenkinek hiánya van szivében,
Egy drágakő*! elveszte mindenik ... 

S tódul a nép a nagy temetőkertbe.
Az ajk sóhajjal s a szem könnyel telik.

. . . Az éji szellő halkan dudorászik, 
A fák pusztán meredve állanak.

A temetőkert ajtaja bezárult,
Jövőre majd benn* többen nyugszanak ... 

Ha éltem lángja megszűnt már lobogni, 
Akad-e egy is, ki majd megsirat ?

Vagy tán az én sírom marad csak puszta, 
Oly puszta, mint az őszi alkonyati

Xiinp Jenó.

l'alalí. ...rkaastó : Dr. Kállai J4sa.t 
Fómunk.Ur. : Dr. K.lla.r Klhály. 
Ki.dóhi.aUli mü.azatS : X.áaáal JÓBMf.

Télire eltenni való
X. resad/ö. "beregrBzáuBzi 

csemege szöllö 
kilója 7 0 fillérért kapható 

5 kilós kosarakban 
HAUPT H.-nál (Friedman Márkus urházibu). 

Naponta Mao ozAUlUo.



Lóeladási hirdetmény.
Gróf Hadik Barkóczy Endre ur ta- 

vamai hitbizományi uradalmához tartozó 
behanóozi gazdasága haszonbérbe adat
ván, az ottan lévő ménes november hó 
17-én d. e. 11 és fél órakor Behanóczon 
nyilvános árverés utján el fog adatni

Eladás alá kerülnek anyakanczák, 
4—3—2 és 1 éves csikók, valamint 3 fi
atal amerikai Traber mén

Közelebbi felvilágosítással és az el
adandó lovak jegyzékével szolgál, továbbá 
bejelentésre a homonnai vasúti állomás
hoz fogatot küld

az uradalmi tiszttartóság
Tavarna (Zemplén m.) Posta és távírda 

helyben. Vasúti állomás Homonna.

Suzapáczoláshoz
legfinomabb aussigl

KÉKKÖVET
(I3ézgálicz)

szállít

WIDDER és TÁRS A
mezőgazdasági cikkek nagykereskedése

BUDAPEST. V. kér. Széchenyi ntcza 12. sz.
Szállít továl bá jutányos áron :

Valódi gépolajat, kocsikenőcsöt,
Vaséi in - bőrkenőesöt, Habonu-
zsákot. Vízhatlan ponyvát, Ti ne
törült. Carboli n< umot. Kötélárut,
tető-fedési anyagot, Különféle

1354. síim.
1902. polg.

Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve!

vegyészeti cikket, 
állatorvosi-gyógyszereket ••>«<. sat.

Köhögés es rekedtseg ellen nincs jobb a 
RETHY-fele 

pemetefű-cukorkánál, 
de vásárlásánál vigyázzunk, 

és hatarozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel 
sok haszontalan utanzata van.

Egy doboz ára 60 fillér. *W 
Csak Réthy-félét fogadjunk el !

Hirdetmény.
A saujlielyi kir. törvényszék felszóllitja 

mindazokat, a kik az Ambrózy Nándor 
saujlielyi ügyvéd által dr. Reviczky .lentiért, 
mint a dr. Kovaliczky Elek homonnai kir. 
közjegyző áthelyeztetése folytán kirendelt 
homonnai kir. közjegyző helyetteséért biz
tosítékul letett 400<i korona készpénzre s 
kamataira az 188C. évi \ II. t.-cz. 40. i ánál 
fogva törvényes záloggal bírnak, hogy kö
veteléseiket három hó alatt jelentsék be. 
mert különben azok tekintetbe vétele nélkül 
fog a biztosíték kiadása tránt intézkedni

Saujhely a kir törvényszék 190- évi 
október 17-én tartott ólés.-lxd

Fontsuk, 
elnök.

Qedton Jenő. 
jegyző.

Menetrend.
(Érvényes 1902 .október l-tól.)

Indul Nagy-Mihályból : Érkezik Nagy-Mihályba :

Reggel .
Budapest felé

. 5 óra 35 perc Délelőtt
Budapest felöl

. . 9 óra 17 perc.
Délután 1 óra 41 perc Délután . 3 óra 28 perc.
Este . 6 óra 01 perc. Este . 10 óra 12 perc.

Kassa felé Kassa felöl
Reggel . . . 5 óra 35 perc. Délelőtt . 9 óra 17 perc.
Este . 6 óra 01 perc. Délután . 3 óra 28 perc.

M' t'i-Labom felé 1 t . 10 óra 12 perc.

Délelőtt 9 óra 23 perc. Metö-Laborcz felöl
Délután . 3 óra 33 perc. Reggel 5 óra 32 perc.
Este . 10 óra 12 perc. Délután . 1 óra 36 perc.

Délután . 5 óra 51 perc.
Jegy zet. A reggel (Budapest felé) 5 óra 35 perckor és délután 1 óra 41 perc-

kor induló vonatok S.-A.-l .helyen SJ ° 1 thoz csatlakoznak.

/ Unghváry^$\ 
/ ■ László
\ iCzcgk'dl }« ■ h bor

/ lenni szólóid t-pr-ek. •cv.,u 1 mVa 
pűmólcj szólóba ‘dpa* W

:*'* megjele"!. b 5 ti
tói Icllcle »<mti csemeték. 2 ‘ 1

9 tellek vnu Vs .
■ havibbá —16- 16 • ' nn*il f■ I*• újít 
S tennésl rendkívül ujborok k.ir

hatók Denknul m. d lek t)6mőkUa 
widoncx akid- « glcdilubta w-’-vtek j 

'*13^Te*»ék árjegyzékei (bortól 
V a kérni.

Sirkoszoruk
remek kivitelben, óriási választékban 

kaphatók

LIEB LICIT M.

Clayten & ShuttlewoHh
ae.Igazd igi gépgyár."ok <a,' Bl

a hg'utányosabb arak tr.v’Jetl Ajánlatnak:
<D Budapest V4M.'ft.F0t

Locoraobil c< gftzcséplftgép-készletek
toUbN llrgfi ty.r pák. lóhere csőt lök. tisztító -otUJi. konWbmvCk? kaszáld* ig

•srntógöpt»k. czf nagyüjUSk. bamnAk.

S- «■ u.mS tkfb ti mlnd.n orrfb giiduScl ttpek.

tUssletsn érfegyséM *dfM- 
4*4/< >. hé, mentve 

^bléetneh.

Lincolnt törzsgyárunk a világ legnagyobb 
locomobil- , s cséplőgép-gyára.

„C61uinbia-Driir‘
légjobb sorvfltógöpek, 

tzecikavágők, répavágók, 
kukcrlcza-morzsolők, 
darálók, örló-malmok, 
•gyatetnM aciál-ekák.

Érez- és 
művirág- 

KOSZORDK 
remek szép kivitelben és

nagy választékban

Handler 
Miksa 
divatáru-üzletében.

divatáru-üzletében. Remek képes lapok
2iyotu. L*ode«m*n B. könyvnyomdájában.

LANDESMAN B. 
könyv- és papirkereskedésében


