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szerkesztőség:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő : 
Fö-utoxa 220 szám.

ELŐFIZETÉSI DÍJ: Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor, negyed évre 2 kor.

Egyes szám ara 2<> fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bormentetlen levelük nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők : 
Lindeiman B. könyvnyomdája.

A magyar bor csődje.
Isten segedelmével lassan lassan csak 

megszűnik a panasz, hogy Magyarországon 
nem terem bor. Mert igenis terem már. 
Jó is, sok is. Afillokszera által elpusztított 
szőlőterületek nagy részében már újra te
rem a nemes gerezd, olyan tőkéken, melyek 
ed'.ve vannak a féreg pusztításai ellen és 
jófajta szőlőt termelnek. Az allam s törvény
hatóságok mindenféle kedvezménnyel még 
hitelnyújtással is kezére jártak a gazdáknak, 
hogy minél hamarább ismét teremjen az 
elpusztított termőföld. S ennél még fonto
sabb az, hogy a fillokszera pusztításai foly
tán uj területeket keresett fel a szorgalmas 
gazda, olyan talajon ültetvén el venyigéit, 
ahol a gonosz baczillus nem tenyészhetik. 
Sok tízezer holdra rúg már Magyarországon 
a homoki szőlők területe, melyek mind a 
legutóbbi io—15 esztendő alatt keletkeztek.

Az idén nem jártak rossz idők a sző
lőkre, a május jól bánt hegyeinkkel és ho
mokjainkkal, úgy hogy most a szüret előtt 
bátran konstatálhatjuk, hogy jó szüret lesz 
Magyarországon úgy mennyiség mint mi
nőség dolgában.

És még sem örvendhetünk a jó szü
retnek.!

Néhány esztendő előtt, amikor már 
éppen oly súlyosan éreztük a gazdasági 
depieszsziót mint most, azt hittük, hogy 
ennek nagy részben a szőlők kipusztulása 
az oka. És az ország gazdasági fellendülé
sét akkora vártuk, amikor azokban a sző
lőkben újra teremni fog és vidám gazdag 
szüreti ünnepek színhelye lesz a hegyek

TARCA.
A szerencse.
Irta: Fehér holló.

Brdnier Lipót úr, 54 éves;
Lisbeth, a neje 32 éves ;
A katonatiszt.

(Szép szoba az első emuluten. E“ti 11 óra- Lisbeth, a kínok 
szép szőke haja van, iftost tette le theás csészéjét : a
katonatiszt mellette íll egy alacsony bársony székén ; az o 
theája még érintetlen. Éppen m morzsolta a hamutartóba 
végig égett caigarottáját. A kandalló éles meleget Araszt, a 
kis lámpás rózsaszínű üvege ábrándossá teszi a halvány vi

lágosságot. — Brámer ur vidékre utazott.)

A katonatiszt: Szeret?
Lisbeth : Ma nagyon unalmas !
A katonatiszt: Azok közé tartozom, a kik a 

szerelem porcéiban nem tudják egyébbel szóra 
koztatni a nőket, mint szerelmükkel. Szeretem. 
Lisbeth, és o pillanatban nincs egyéb gondolatom, 
mint szerelmünk !

Lisbeth : Úgy bőszéi velem mini egy bakfissal.
A katonatiszt. (Közelebb húzódik az asszony 

hoz, kinek oz nem palástolható boszuságot okoz.)
Lisbeth : Igya már meg a theáját!
A katonatiszt : Megvárom a mig kihűl. (Szünet.
Lisbeth: Valóban, ha meggondolom, hogy mi 

asszonyok ily kélos értékű örömökért, ilyen gyenge 
szórakozásért megcsaljuk u férjünket: megvetést 
érzek a női nem iránt.

A katonatiszt: A férjek hibásak ; elhanyagol- 
ják az asszonyt . . . 

alja. S most itt a jó termés, de nincs vi
dám szüret, itt a sok bor — még sincs 
gazdasági fellendülés.

Mert nincs ára a kitűnő tőkén termett 
zamatos magyar bornak. Nevetséges árat 
kínál érte a kereskedő, s ha a bortermelő 
húzódik az alacsony ártól, nyakán marad a 
bora. Mert külföldön sem olyan kapós már 
a magyar bor, mint valaha.

A fillokszera dulása idejében, amikor 
a híres magyar borok nem termettek a 
dombokon, termettek a pinezékben. Eszten
dőkön keresztül a hatóságok türelmes elné
zésé mellett folyt a pancsolás, nemcsak itt 
Magyarországon, hanem a külföldön is. A 
legdrágább és leghíresebb magyar borok 
stuttgárti, frankfurti és bécsi pinezékben 
termettek. Természetesen csak egv bizonyos 
időn belől ment ez a svindli, a külföldi fo
gyasztók mihamar rájöttek, hogv az eredeti 
nemes magyar borok helvett émelyítő pan- 
csokat hoznak forgalomba s ezzel meg volt 
pecsételve évtizedekre a magyar bor rósz 
hire a külföldön. Most mar vannak eredeti 
magyar jó borok, de eszttniők munkája 
lesz, míg a bizalmatlan rossz ir.ónlatu kül
földet meggyőzheti arról a magyar bor
termelő hogy nem a pinezéjében szüretel.

Külföldre tehát nem szállíthatunk a jó 
termésünkből, de a belföldön is nagyon 
megvagyunk akadva vele. Mert az ország 
határain belül egy óriási konkurencziája van 
a magyar bornak, az olasz bor. Potom 
vámmai hozzák be Trieszten. Fiúmén ke
resztül és potom áron adják. így készítjük 
el önmagunk borkereskedelmünk csődjét.

Lisbeth; Elhanyagolják . . .
A katonatiszt: Azt hiszik, az asszony csak 

az ö gyönyörűségükre van teremtve. Úgy bánnak 
vele, mint a szilvóriummal, melyet nagy ritkán 
kivesznek a szekrényből, felhörpintenek belőle ogy 
pohárkával, azután nem gondolnak rá többet.

Lisbeth: Még ennyit sem tesznek meg a 
férjek.

A katonatiszt: Igaz ; inkább valami korcs
mában isszák meg azt az egy pohár szilvóriumot. 
Ki tudja, hol jár a maga ura most ?

Lisbeth: Óh ö nem iszákos; különben ne 
beszéljünk róla . . .

A katonatiszt: Angyal! (közolebb húzódik és 
megcsókolja a kezét.) (Szünet.)
(Künn hideg szól fáj, havas eső esik; a kapuban ogy ur áll: 
didereg és káromkodik ; egyik kezében úti táskát tart, a 
másikkal a csongetyü gombját nyomkodja. Ez Brámer ur.)

— Még sem jön az a házmesterné I Mióta az 
ura meghalt nem lehet velő bírni. Igazán komisz 
ság amit ez a némber miivel. Biztosan megint a szó 
retőjót fogadja; és ilyenkor annyira elmerül a 
szerelem gyönyöreibe, hogy az Isten se tudná ki
csengetni. No de majd én kizavarom! Végre is 
nem leltetek annyira udvarias ogy h.ázm.'Sternével 
szembon, hogy ázva és fázva várjam a kapuban 
a mig az ö pásztorórája lejár ? ! Komiszáig, hal
latlan komisszsig ! (Most már öklével dörömböl a 
kapuu. i

A szobiban.
Lisbeth: (magábani Sem,mi kellemeset som 

találok ebbon a kalandban. Oh miért is hagytam 
idáig jutni a dolgot ?! Szegény férjem! (sóhajt.)

A katonatiszt: Mi baja?_______________

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.

Nem egyélfb ez mint öngyilkos gaz
dasági politikai—diplomácziai (?) érdekekből.

Nohát a magyar bortermelők tízezrei
nek semmi kedve nincs öngyilkossá lenni. 
Óriási áldozatok idő és munka árán re
konstruáltuk a szőlőinket, munkáknak már 
meg is volna az eredménye — és most 
itt van nyakunkon az olasz s megfojtja 
bennünk a lélekzetet.

Ózönlik az olasz bor Magyarországba 
és azért nem kell Magyarországon a magyat 
bor. Hallatlanul ostoba, nyűgös állapot. Va
jon meddig fogjuk még tűrni ? Nincs erre 
példa az egész világon, hogy egy nagy
korú nemzet igy kiszolgáltatta magát a 
külföldnek, ily ostobán és gyámoltalanul.

Hiába van sok szőlő, hiába van jó 
termés, a beözönlő olasz bor a magyar bor 
csődjét jelenti.

Most van az ideje a kereskedelmi szer
ződések megújításának. Elvárjuk hogy az 
intéző köreink nem fognak megjuhoszodni 
holmi mondva csinált diplomácziói nehéz
ségek előtt és meg fogják védeni Olasz
országgal szemben az összes magyar bor
termelő közönség létérdekeit. Mert ha to
vább is úgy ozoniik be hozzánk az olasz 
bor mint eddig, a magyar bor csődje elke
rülhetetlen.

Felhívás a zemplénvármegyei 
állami tanítókhoz.

Kedves Kartársak!
Mi zeinplénvárinegyei áll. iskolák tanítói 

sok éven át csendes megadással vártuk az 
anyagi helyzetűnk jobbra fordulását. Távol

Lisbeth : Oh semmi . . . semmi I . . .
A katonatiszt: (átöleli) Most már nem kérdem, 

hogy szőrét e ; érzem szivének dobogásáról, ajká
nak forró lehelteiéről, hogy szeret; érzem, hogy 
lelkünk egybeolvad, s a mint igy átölelve tartom, 
érzem, hogy ogy a mi gondolatunk, ogy a mi 
vágyunk . . .

Lisbeth: (felugrik) Hah, mi az?!
A katonatiszt: (szerelmesen) Még kérdi ?
Lisbeth : Hát nőm hallja ?
A katonatiszt : Lisbeth, az Istenért, mi telte? 
Lisbeth : Nem hallja azt a borzasztó zör- 

gotést ?
A katonatiszt: (mogtöröli homlokát) Hallom, 

a szél, édes Lisbeth ; ne féljen, a mig engem lát. 
(megöleli)

Lisbeth : (kibontakozva) Hagyjon uram; ret
tentő sejtelmeim vannak . . . Valaki zörgeti a ka 
pút . . . (felnyitja az ablakot, kihajol, majd hitte- 
télén visszakapja fejét) A férjem I !

A katonatiszt: (kardjához nyúl) A férje?
Lisbeth: Uram, adjon tanácsot, mit tegyek? 
A katonatiszt: Hisz úgy se hallgatna rám ? ! 
Lisbeth: Megtiltom, hogy igy beszéljen !
A katonatiszt: (magában A helyzet ko

molyodik 1 (fenn) En nem adhatok tanácsot.
Lisbeth: Még mindig zörget! Milyen sze 

roncsé, hogy a csongetyü nem szól ! Oh lstenom, 
ha a házmesterné felébred a nagy dörömbölésre 
és kinyitja a kaput ?!

4 katonatiszt: Mit tegyünk ?
Lisbeth : ^Izgatottan fel és alá jár. majd ki-



tartottuk magunkat mindeddig az áll. tanítók 
anyagi helyzetének javítására irányuló minden
nemű mozgalomtól, mert erősen hittük, hogy 
a jó miniszterünk, — aki mindenkinél jobban 
ismeri nyomorúságos helyzetünket és legjobban 
képes méltányolni terhes munkálkodásunkat, — 
az áll. tisztviselők fizetésének rendezésekor oly 
anyagi helyzetet teremt számunkra, mint a 
milyenbe jutnak a velőnk egyenrangulag kvali
fikált áll. tisztviselők

De fájdalom, mint a villámcsapás oly 
váratlanul ért minket egy újabb — nem is 
tudjuk hányadik — keserű csalódás, amikor 
olvassuk a napilapokból, de különösen az ügye
inkre nézve autentikus forrásul szolgáló •Nép
tanítók I-apjá«-ból, hogy maradunk a régi szolga
had és hogv 36 évi terhes szolgálat után még 
csak azon keserves bért sem érjük el, amelyet 
majd élvezni fog egv polgári iskolai tanító a 
tanügyi szolgálatának első évében.

Hogy mostoha gyermekei vagyunk az 
államnak, ez már régen megért tudatunk. 
Hogy igen gyakran lealáznak és megvetnek 
minket, s hogy a komoly munkálkodásunk 
eredménye — mert hát nem direkt haszonnal 
jár — egy füleden gomb becsével sem ér fel 
az intéző körök előtt, — akiknek java része 
a népoktatást illetőleg ma is azt tartja ne 
legyen okosabb az ökör gazdájánál amiatt 
mi nem érzékenykedünk, az nem bánt ben 
nünkeL De miért is bántana? hiszen tanítók 
vagyunk !

Hanem, amikor egyszer-valahára a sok 
hitegetés és csalódás után minket is odaállí
tanak, a hol kenyér osztás van, és látjuk, hogy 
mig sok olyannak, akik jól vannak lakva vas
tag karajokat vágnak, s nekünk pedig akik 
évtizedeken át nyomorgunk, az aláhullott mor
zsákat dobnak, ez már felháborítja lelkünket, 
ez a megalázás a vérig sért bennünket.

Kedves Kartársak ! Ezen kegyetlen elbánás 
nagyon szomorú következményekkel járhat.

íme reánk bízzák a földhöz ragadt szegény 
nép gyermekeit s felnőtt fiait, hogy azokat 3-tól 
20 éves korukig erkölcsileg és szellemileg ne
veljük és oktassuk, és ugyanakkor lángra gyu- 
lasztják szivünk keserveit, s igy erőtlenné tesz
nek minket az Amerikából oly mohón szemben 
felszitt pánszlávizmussal és beleüznek minket 
a népben hangosan megnyilatkozó legvadabb 
szoczializmus karjaiba.

Kedves Kartársak ! ezen kegyetlen bánás
mód és megalázás ellen a keblünket betöltő 
nemesebb érzés és az igaz honfiúi szeretet tilta
kozásra késztetnek minket. Hogy tehát ennek 
egyhangú és nyomatékos megnyilatkozását az 

húz egy fiókot és kulcsot vesz ki belőle) lírain, 
ön megmenthet engem 1

A katonatiszt: Hogyan?
Lisbeth: Itt a kaptikulcs. Ón lemegy és ki

nyitja az uramnak a kaput. Korom sötétség van, 
ö azt fogja hinni, hogy a házmesterné. Maga meg 
várja mig ö feljön a lépesön, és azután szépen 
haza megy. < >h, tegye meg ezt barátom 1 Örökké 
hálás leszek I

.-1 katonatiszt: Hálás lesz?
Lisbeth: Igen! rövid gondolkodás után) 

Megtarthatja a kapukulcsot.
.1 katonatiszt: All az. alku: megyek! -fel

veszi köpenyét) Isten önnel I.isbeth! Meg akarja 
csókolni)

Lisbeth : Hagyjon uram ; siessen !
A katonatiszt: Asszonyom! Jó éjt !> magasra 

emelve a kapukulcsot In hoc signo vinees ! (El.,
A kapuban.

A katonát int: Botorkál a kapu felé, meg 
botlik és nagyot káromkodik

Hrámer: Férfi hang?! Na, ez a szemtelenség 
netovábbja; egy bázmesterné, a ki a szeretőjét 
küldi kaput nyitni.

zi katonatiszt: Kinyitja a kaput.
Brdmer: Mondhatom, sokáig tartott a p.isz 

toréra, tisztelt szerető ur!
A katonatiszt: magában E. vagyunk árulva! 
Brdmer: Majd átlók én annak az as-zonynak ! 

Disznóság amit magok miiveinek, dt-zm ■Tlrti ? 
En nekem végre is semmi k--m ahhoz, h-gv 
maguk mit csinálnak, de annyi c.--zék< ttys -g és

illetékes helyre juttathassuk, c czélból a S.-A.- 
l'jhelvben legközelebb tartandó vármegyei álta
lános tanítói gyűlés napján, reggeli S órakor 
az áll. elemi iskolában egytől-egyik jelenjünk 
meg. * / - •Kelt 1902 évi november ho 5-en.

jR nagymihályi,- sátoraljaújhelyi- és 
varannói áll. iskolák tanitó testületet

VEGYES HÍREK.
— A gyujtogatókat elfogták, A esen 

dőrség és rendőrség . rélyes nyomozásának mégis 
csak van eredménye. letartóztattak e héten két 
galicziai csavargót, a kik immár beismerték, hogy 
a gyújtogatás az ö müvük, találtak is náluk több 
gyújtó anyagot. A két csavargót a napokban a 
kir ügyészséghez átkisérik és ügyüket az esküdt
szék elé fogja a kir törvényszék utalni.

— A Krasznócz-sámogyi hívek által 
Krásznóczon épített uj evangélikus iskola építési 
költségeihez Zbojdn Mihály építőmester 1<K> ko
ronával járult hozzá > ezért az iskolaszék ez utón 
is mond köszönetét.

— Ttt a tél. Hideg napok járnak és a lég
áramlat egyszerre lehűlt, az éjszakák pedig nagy 
dérrel járnak. A természettudósok különben szí 
goru telet jósolnak s elkészülve kell lennünk a 
legjegt s< bb szelekre és a legbőségesebb havazásra. 
Mindezen előjelek arra intenek, hogy faszükségle- 
teinkrol, — a melynek beszerzése amúgy is bajjal 
jár — idejekorán gondoskodjunk.

Nagy-Mihály nagyközség által ké 
relmezett Laboré pari védelmi munkálatok enge 
délyezése tárgyában vármegyénk alispánjának f. 
évi 24308 szám alatt kelt határozata és a inunká- 
latra vonatkozó tervezet és költségvetés a község 
házánál f. évi november 1 élői dec. 1 éig közszem
lére kitéve van.

— Gyógyszertár a Reményhez, Az uj 
gyógytár helyiségei és azok berendezése még 
nem készültek el s ez okból a gyógyszertár csak 
e hó 15 én fog megnyílni.

— Rá kőéi szobor, Tokaj város képviselő 
testületé folyó évi október 30 án tartott rendkívüli 
közgyűlésén Dr. Engel Jakabnak a Rákóci szobor 
létesítése iránt beállott indítványát egyhangú lelke 
sedéssel elfogadta és nyomban 20 tagú szobor 
bizottságot alakított, amelyet az országos gyűjtés 
megindítására felhatalmazott. Egyúttal elhatározta, 
a beadott indítvány értelmében, hogy Tokaj város 
főutcáját Rákóci utcának nevezi el.

— A közigazgatási bizottság f. havi 
ülését a vármegyeháza termében e hó 12 én tartja 
meg.

kötelesség tudás leli *tne magukban, hogy alkal
masabb időt válasszanak !

a-l katonatiszt: (magában Kedélyes férj!
Brdmer: Majd számolunk még! (Egy’ hatost 

ad neki és elinogv?
A katonatiszt Még szerencsepénzt is ad ! 

(Röhögve távozik.

A szobában.
Lismth: Isi. n, ha véletlenül gyufát gyuj

tolt es megismert' . . . Jön már!. . .
1m>r. Ii. i>, kabátjáról csorog a viz ; 

reszket a díilitu. idegtől; fáradtan a pamlagra 
dől.) Meg iuguni k öáesolni.' Komiszság, hallatlan 
komiszság!

Lisbeth ma. bán) Nem is köszön nekem ..
HriitHst". (> szeretőjével enyeleg, a mig 

én künn didvrgek '
Lisbeth : inagiban) Istenem, végem van!
Brdmer: Nen. akartam botrányt csinálni; 

h« j, ha nem vagy olyan fáradt, majd megmu
tattam volna annak i szerető urnák ! Na, do az 
asszony is megkapj; a magáét !

Lisbeth: (inaj iam Rettentő!
Brdmer: Elk getem, kíméletlenül elkerge

tem .' Az én házam íem . . .
Lisbeth : sík' va) Lipót !.’
Brdmer: Mi a ?
Lisbeth: Eskü-zöm Lipót . . .
Bfdin Még védelmezni akarod? Ne fá

radj Mindent tud* ! Csak a pofáját láttam volna 
annak a gazembern. k . . .

— A hegyvidéki akcióhoz. Kazy József 
a hegyvidéki akczió vezetésével megbízott mi 
niszteri biztos ez idő szerint Ungváron fejti ki 
tevékenységét s Zemplénvármegye felvidékén ér- 
leülésünk szerint doczember hó végén vagy jan. 
hó elején kezdi meg működését. Haraszthy Miklós 
homonnai főszolgabíró nem régiben Kazy Józsi i 
miniszteri biztoshoz előterjesztést intézett a felvi 
déki viszonyok s azok orvoslása tárgyiban. A 
hegyvidéki miniszteri kirendeltség vezetője az 
előterjesztésre a következő levéllel válaszolt:

Tekintetes Haraszthy Miklós urnák, a ho
monnai járás főszolgabírójának Homonna. Fogadja 
főszolgabíró ur a vezetésemre bizolt hegyvidéki 
segély akczió előmozdítása érdekében irt javasla
tának szives megküldéséért őszinto köszönetemet. 
Mint a hegyvidéki nép közgazdasági helyzetének 
javítását ezélzó állami akczió ez időszerinti veze
tője annál nagyobb örömmel logadtam azt, mert 
főszolgabíró ur, mint járásának főnöke, egy nagy 
vidék fejlődésének akadályait több évi közvetlen 
tapasztalat szemével látja s mikor a telsegélés 
legjobbnak vélt eszközeiről is meggyőződést tett, 
a közel jövőben Zemplénvármegye területére teljes 
mértekben kiterjesztendő mentési akcziónak már 
eleve támpontokat volt szives nyújtani. Fogadja 
főszolgabíró ur ismételt köszönetemet és őszinte 
tiszteletem nyivánitását.

— Meghívó. A gymnasium ügyében f. évi 
november hó 9 én (vasárnap) d. u. 4 órakor a vá
rosháza tanácstermében tartandó közgyűlésre van 
szerencsénk az ügy iránt érdeklődőket ezúton is 
meghívni. Az ideiglenes bizottság.

— Halálozás. Dr. Moskovics Jakab Kassa 
szabad kir. város tiszti főorvosa és az ottani izr. 
hitközség elnöke e hó 2 áll 61 éves korában el
hunyt. Temetése november hó 4 én általános rész
vét mellett ment végbe.

— Magyarország földmivelésagye 
1897—1909. enne a 200 oldalas nagy kötélnek, 
mely a m. kir. földmivclésügyi miniszter kiadvá
nya. Községi jegyzőknek, valamint lelkészeknek 
és tanítóknak, a kik eziránt egyszerű levélben, 
vagy akár levelező lapon a m. kir. földmivclésügyi 
minisztérium könyvtárához fordulnak a kötet in
gyen küldetik meg.

— Hírlap szállítás czímszalag nélkül. 
A budapesti posta egyik tisztje érdekes tervet 
dolgozott ki, a mely szerint ezentúl czimszallagok 
nélkül szállíthatná és kézbesíthetné a posta a hír 
lapokat vidékre. A hírlapok előfizetőit ugyanis az 
egyes postahivatalok — a kiadóhivatalok értesí
tése szerint — nyilvántartanák s ehhez képest a 
meghatározott számú példányokat az egyes előfi
zetőknek rövidesen, minden boríték vagy’ czirn- 
szalag nélkül kézbesítenék. Az újítás kiterjedno

Lisbeth : (megkönnyebbülten) Hál nem láttad ?
Brdmer: Nem volt nálam gyufa. Annyi bi

zonyos, hogy férfi volt.
Lisbeth : De hát honnan tudod ?
Brdmer: A hangjáról. És miután a ház 

mesternének nincsen se lérje, se fia, hát a szere
tőjének kellett lennie.

Lisbeth : (fokozódott bátorsággal) Persze, 
hogy ő volt; különben magam is láttam!

Brdmer: Láttad?
Lisbeth: Igen. Hallva a zörgetést, kinéztem 

az ablakon, s mikor megláttalak, lementem a ház 
mesterimhez és kikiildtem.

Brdmer: Milyen kedves vagy te!
Lisbeth : (egyív merészeiben) Olyan sajátsá 

gos elöérzetem volt, hogy jösz. Azért nem feküd 
lem le; nézd még théával is vártalak, (neki adja 
a katonatiszt otthagyott théáját.)

Brdmer : Te édes Lisbeth !
Lisbeth: Meg se csókoltál?!
Brdmer: (csókolva) Nincs több ilyen jó 

feleség!
Lisbeth : És ilyen kedves férj ! (Gondolkodik) 

Nézd kedvesem, olyan skandalumot csinálsz abból 
a bázmesterné ügyből, hogy az ember azt gon
dolhatná, hogy . . . azért haragszol arra a kapu
nyitó szerető urra, mert talán a te helyedet fog
lalta el ? . . .

Brdmer: Féltékeny vagy? Ugyan, ugyan 
bánom is én, akármit is csinálnak azok.

Lisbeth: Nem is illik, hogy egy férfi cseléd 
históriákba avatkozzék; bizd rám a dolgot én 
majd végzek a házmesternévol.



még arra is. hogy a hírlapokra jövendőben ne 
postautalványon, hanem a postatakarékpénztár 
utján történjék az előfizetés, úgy, hogy az egy«s 
postahivatalok a hírlapok előfizetőinek pontos név 
lajstromát tudnák s ezt a kézbesítés uj módjánál 
fölhasználnák. A reform azt eredményezné, hogy 
a posta és hírlapok kiadóhivatalai gyorsabban és 
kisebb munkaerővel végezhetnék teendőiket, az 
előfizetők pedig előbb kaphatnák meg hírlapjukat, 
mint a mostani rendszer mellett, a melynél a sok 
fölöslegessé való munka, lebélyegzés a példányok 
szétosztása, rendezése hátráltatja a gyors kéz
besítést.

— A tél igen szigorú lesz. Legalább ezt 
jósolja Ledochovszki bécsi professzor. A mostani 
tél minden valószinüség szerint a leghidegebb és 
legszigorúbb lesz, — mondja a tudós tanár — 
melyet ;X) év óta láttunk. El kell készülve lennünk 
a legjegesebb szelekre és legbőségesebb havazásra.

— Elvi jelentőségü és nagy fontosságú 
határozatot hozott a közigazgatási bíróság a gaz 
dáknak cselédjeikkel szembe n, ezek betegsége al 
kaiméval fennálló kötelezettségükre vonatkozólag. 
Egy concrét esetben ugyanis kimondotta, hogy 
a gazda cselédje után minden esetben tartozik a 
kórházi költségeket 30 napon át fizetni. Fennáll 
tehát a gazdának ezen kötelezettsége még akkor 
is, ha cselédjét a kórházba szállítást megelőzőleg 
már a lakásán gyógyitatta és pedig tekintet nél 
kül arra, hogy az otthon való gyógykezeltetés 
mennyi időt vett igénybe. Ez elvi jelentőségű 
határozatot a közigazgatási bíróság azzal indokolja, 
hogy az 1898. évi 21 t. c. 5. § a a gazdát a kór 
házi költség viselésére kötelezi Nem tekinthető 
tehát e kötelezettség teljesítésnek e határozat sze
rint az a körülmény, hogy az illető cseléd már 
megelőzőleg rendes orvosi ápolásban részesült, de 
nem kórházi ápolásban. Ez a határozat is nagy 
mértékben ösztönözi a gazdákat arra, hogy cse 
lédjeiket minél előbb beirattassák az Országos 
Gazdasági Munkás és Cselédsegélypénztárba, m« rt 
ez esetben akár saját lakásukon, akár a kórházban 
ápoltatták cselédjeiket, a felmerült költségeket csak 
előlegezniük kell, mert a pénztár, ha a cselédet 
nem a gazda hibájából érte a baleset, ezen költse 
geket mindenkor megtéríti. Saját magán segít tehat 
az a gazda, a ki cselédjeit a inunkáspénztárnál 
biztosítja.

— Ingyenes diszmíl ajándék. Aki e 
cimet 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 — teljesen in 
gyen — a gyönyörű kötésű, remek illusztrációkkal 
diszitett „Zichy Mihály Albumu-ol. E valóban

Brámer: Nem bánom. Már nem is haragszom 
annyira. Az ember egy ilyen aranyos feleség ol 
dalán nem tud haragudni . . . Csak a pofáját lát 
hattam volna. De tudod, nem volt gyufám . . .

Lisbeth : (megfeledkezve) Milyen szerencse .' 
Brámer: Micsoda?
Lisbeth : (magához térve) Azt mondom éde 

sem, milyen szesencse, hogy ébren voltam ma 
este, máskülönben talán most . . .

Brámer: Igazán, milyen szerencse! Nagy 
szerencse! Máskor óvatosabb ő szek; magammal 
viszem a kapukulcsot. Hol a kapukulcs?

Lisbeth: (zavartan) A kapukulcs? ... A 
kapukulcs elveszett . . .

Brámer: Elveszett?
Lisbeth : Igen, elveszett; éppen most keres 

tem mindenütt, de nem találtam, különben magam 
nyitottam volna ki neked a kaput.

Brdmer.- Az baj, hogy elveszett ! Ki tudja, 
kinek a kezébe került. Holnap elmegyek a laka 
toshoz, és uj zárt csináltatok a kapura. A kapu 
kulcscsal nem jó tréfálni 1

Lilbeth : (komolyan) Bizony, a kapukulcscsal 
nem jó tréfálni 1 Csináltass más zárt édesem, még 
holnap reggol 1

Brdmer: Persze, hogy reggel . . . Álmos va 
gyök, menjünk aludni.

LMtth-. Menjünk aludni. Jó éjszakát! 

értékes és nagy irodalmi becsesül biró müvet — 
m< lynek az „Aiheuaeuin* kiadásában megjelent 
eredetije 90 koronába kerül — a Pesti Napló uj 
kvárt kiadásában karácsonyi ajándékul, megkapja 
a Pesti Napló minden állandó előfizetője. Es meg
kapják díjtalanul azok az uj előfizetők is, akik 
egész éven át fél, negyedévre vagy havonkint, de 
megszakítás nélkül fizetnek elő a Pesti Naplóra

IRODALOM.
— Pugacsev. Az orosz nemzeti jellemnek 

érdekes típusa Pugacsev jelleme és sorsa. Felkelő 
volt Katalin királysága alatt és trónjára és koro 
májára vágyott. Csak Oroszországban képzelhető 
el oly bizarr és érdekes élet, a milyen Pugacsevé 
volt.

Pugacsev közönséges kozák volt, ki mint ka
tona szolgált, aztán többféle kihágásért száműze
tésre Ítéltetett. Sikerült meghzöknio az ázsiai ha 
táron a .Iáik folyó mellett, csakhamar egy egész 
kozák csapat vette körül és mint 111 Péter cár, 
tábornokoknak és grófoknak nevezte ki fő híveit. 
Elfoglalta az Orenburg vidéki kisebb erődítéseket 
és mint a nép felszabadítója lépett fel a nejével, a 
cárnővel szövetséges nemesek v án. Egy ideig Pu
gacsev hatalmában volta ¥■■..■ i egész középső mv 
dencéje. De a rendes katonaság .dőlt nem Áthatlak 
meg a barbár csapatok és a kormány szigorúsága 
és erélye nagyon csökkentette a felkelők számát 
és bátorságát. Egy döntő oata után magok párt 
liivei adták ki Pugacsevet, hogy amnestiál nyer 
jenek. A trónkövetelőt, ki magában eszközt látott 
Oroszország megrontását a, Moszkvában kivégezték

Pugacsevröl és koráról szól a Nagy Képes 
Világtörténet most megjelent 170 füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője dr. 
Marcalli Henrik, egyelt mi tanár, ki egyúttal a Vili, 
kötet Írója is. Egy egy gazdagon illusztrált köti c 
ára díszes félbörkötésben 16 korona; Füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható akiadóknál Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvény társaság Budapest, VIII. 
UHői-ut 18. sz.) s minden hazai köiiyvk<-r<-skedés 
utján, havi részletfizetésre is.

Felol<»» szerkesztő - Dr. Kállai József
Főműnk a társ Dr. Kellner Mihály.
Kiadóhivatali müvuzető Lanuai József

13.'.is.
I Ot. polg

Hirdetmény.
A saujhelyi kir. törvényszék felszóllitja 

mindazokat, a kik az Ambrózy Nándor 
saujbelyi ügyvéd által dr. Reviczky Jenőért, 
mint a dr. Kovaliczky Elek homonnai kir. 
közjegyző áthelyeztetése folytán kirendelt 
homonnai kir. közjegyző helyetteséért biz
tosítékul letett 4000 korona készpénzre s 
kamataira az 1886. évi VII. t.-cz. 40. ipánál 
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 1902. évi 
október 17-én tartott üléséből.

Gedeon Jenó, Fornssek,
jegyző. elnök.

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

Indul Nagy-Mihályból:
Budapest felé

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

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

Mezó-Labora felé
Délelőtt . 9 óra 23 perc.
Délután . 3 óra 33 perc.
Este . 10 óra 12 pere.

Jegyzet. A reggel (Budapest felé) 5 
kor induló vonatok S.-A.-Cihelyen a g y o

Suzapáczoláshoz 
legfinomabb aussigi 

KÉKKÖVET
GEeéizg-álicz) 

szállít

WIDDER és TARSA
mezőgazdasági cikkek nagykereskedése

BUDAPEST. V. kér. Széchenyi utcza 12. sz.
Szállít továbbá jutányos áron :

Valódi gépotajat, koesikenőesöt, 
I aselin - bőrkenőesöt, Gabona- 
zsákot. Vízhatlan ponyvát, Tinc- 
torált. Carbolint uniót, Kötélárut, 
Tető-fedési anyagot, Különféle 

vegyészeti cikket, 
állatorvosi-gyógyszereket sut. sat.

Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve!

Télire eltenni való
I. rendű beregszászi 

csemege szőllő 
kilója 7 0 fillérért kapható

IMF* 5 kilós kosarakban
HAUPT H.-nál (Friedman Márkus ur házában.)

Naponta friss szállítás.

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.

Mesó-Labora felöl
Heggel . .5 óra 32 perc.
Délután .1 óra 36 perc.
Délután .5 óra 51 perc,
óra 35 perckor és délután 1 óra 11 perc-
r s vonathoz csatlakoznak.



II

Glüek Mór j^agyMihály

Köhögés es rekedtseg ellen nincs jobb a 
RETHY-fele 

pemetefű-cukorkánál, 
de vásárlásánál vigyázzunk, 

es hatarozottan RÉTHY-félet kérjünk, mivel 
sok haszontalan utánzata van.

(9* Egy doboz ara 60 fillér. "RUf
Csak Réthy-félét fogadjunk el !

I 
í
I 
I 
í í,

u

Glüek Mór 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 és számos kitün

tetésben részesülnek.
Jutányos árak mellett a legaolidabb kivitel bietoelttatik.

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

Mintakályhák raktáromban megtekinthetők.

Eperjesi
tiszta fehér, barna.

ajánlja az
Népbank Kalyhagyar

zöld, chamois. majolika stb. szinü csiszolt
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valamint díszes kandalló, kandallós-kályháit és takaréktüzhelyeit.
melyek ez iparágban első helyet foglalnak el és számos kitün

tetésben részesülnek.
Jutányos árak mellett a legaolidabb kivitel blztoslttatlk.

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

Mintakályhák raktáromban megtekinthetők.
í £,g|obb minőségű jlotnán és Jortland Gémen, nálam lutángnssn beszeeszbstö.

í

Hirdetmény.
Gróf Lónyai Gábor ur deregnyöi ménese 

létszámának apasztása végett
10 drb angol félvér anyakancza,
14 . „ „ .4 éves kanca csikó.
4 n . „ 3 „ „ „

10 „ , , 2 , ,
fog noaember hó 24-én délelőtt Deregnyön 

az uradalmi udvarban nyilvános árverés 
utján eladatni. Közelebbi felvilágosítással 
szolgál

Uradalmi intézöség.

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.

5«>3. V.

1902. Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1MK1. évi LX. t. ez. 102. 

§-» értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a s.-a.-újhelyi 
kir. törvényszék 19«»2. évi 11470. számú végzése következ
tében <ir. Kellner Mihály iigyvé<l által képviselt Griinfeld 
Henrik javára Zapotocky Péter ellen 200 kor. n jár. erejéig 
1902. évi augusztus hó 19-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 720 korinára becsült következő 
ingóságok u. rn. : búza, rozs, életmű nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a nagy-mihályi kir. járásbíróság 
19o2. évi V’. 229/2 számú végzése folytán 200 kor. t<*ko- 
követelé*. ennek I9'»2. évi június hó 3<i napjától járó •/, 
kamatai. •/»•/> váltó <ly és eddig összesen 62 kor. 66 fillérben 
biróilag már megállapított k 4t>égek erejéig Nátafalván 
alperes Zapotocky Péter lakásán leendő eszközlés) r. 1902 
évi november hó 10-ik napjának d. e. 10 órája 
■ ttáridéti n-.--rz.-rik • - «)iii..z ,i v. imi sz-rii ö k / k oly meg
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az. 1881. 
•■vi LX. t c. li»7. es 108. § m értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek becaáron alól is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
• zen árverés az l«x1. évi LX. t. ez 102. § a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihályon, 1902. évi oki. hó 30. napján.

PeUfn Jómef, 
kir. bír. végrehajtó.

Lóeladási hirdetmény.
Gróf Hadik Barkóczy Endre ur ta- 

varnai hitbizományi uradalmához tartozó 
behanóczi 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 i éves csikók, valamint 3 fi
atal amerikai Traber mén

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

az urathtlmi tixzttftrtósrif) 
Tavam* Zen-,pl,:,, n , Uglu trfvjrJa 

helyben. \ -,-i.ti Homonna.

Myum. Laodesmaa B. könyvnyomdájában.


