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Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

MEG-TELEIT MIWD E W CStTTÖBTÖKÖIST.

SZERKESZTŐSÉG:
Hova * lap Kzallami részét illető minden 

közlemény intézendő : 
FÖ-ntoza 220 szám.

EI.ŐMZETESI Díj: Égést évre 8 kor, 
fél évre 4 kor negyed évre 2 kor.

Egye* »z..-iiii ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bóimentetlen ioveiek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők : 
Landesman B könyvnyomdája.

Védekezzünk a nemzetiségi 
veszély ellen.

Elkeseredve látjuk, hogy amiért fél
század óta küzd a magyar állam, amiért 
annyit áldoztunk és engedtünk, a czélt nem 
értük el s még távolabb állnak tőle, 
mint harmincz esztendő előtt. Az ország 
magyarosodásáról van szó s a nemzetiségek
nek a magyar állameszmével szemben való 
állás foglalásáról. Hoztunk törvényeket, ál
doztunk milliókat, hogy nemzetségeink ne 
csak megtanulják a magyar államnyelvet 
de azt elismerjék is és sajátjuknak tartsák 
legalább is úgy mint az anyanyelvűket. Ezt 
a törekvésünket sajnálattal konstatáljuk nem 
koronázta siker s most annyi év áldozat 
után ott állunk, hogy kezdhetjük elölről a 
nagy munkát, mely most nehezebbnek lát
szik, mint látszott harmincz esztendő előtt. 
Soha nem volt oly szívós és általános a 
nemzetiségi propaganda mint most, ugv a 
belföldön mint a külföldön.

Hálátlan feladat lenne, s csak keserű
séget keltene, ha e teljes sikertelenség 
okait bolygatnék. Ehelyett inkább lássunk 
ahhoz, hogy jóvá tegyük a múltak mu
lasztásait.

Hasztalan várjuk, hogy tisztán állami 
és törvényhozási intézkedésekkel képesek 
vagyunk arra, hogy a nemzetiségi kérdést 
a magyar állami eszme javára adjuk meg. 
Ezt mindennél erősebben igazolja a múlt, 
melyben egymást érték a jó vagy kevésbé 
jó törvények az energikus miniszteri ren
deletek, anélkül, hogy a czélhoz közel vit-

T A R C A.
Visszaemlékezés.
Egy kedvesen mosolygó angyalt láttam. 
Mosolya édes, lénye megkapó. 
Alakja karcsú, mint fenyő sudára, 
A hangja lágyan csengő, megható.

Szemeinek édes tekintetéből
A derült ég mosolygott én felém,
S mert hő szerelmét az enyémnek véltem, 
Azt hittem, a menyet már föllelém.

Az angyalok bűvös dalát hallottam
Ha ujjait billentyűre te é,
Akkordjaiban túláradt az érzés,
És szivemet még jobban megvevé.

De mit titkoljam a valót sokáig? 
Röppent az angyal, vált a hotelen: 
Egy más szív húrjait pengeti immár, 
Mégis őt látom s hallom szüntelen.

Lányi.
A*

Egy drámairó keservei.
Romantikus hajlamaimnak tudható be, 

hogy a Nefelejts-utczában béreltem szobát. Itt 
feltalálni véltem ama csendet és nyugalmat, 
ami után sóvárogtam.

I tek volna. Pedig nem mondhatnék, hogy a 
I hatóságok nem igyekeztek végrehajtani a 

törvényeket és rendeleteket De a nemze
tiségi kérdés nem közbiztonsági vagy jogi 
kérdés, melynél egyes cselekedetek vagy 
szokások, intézmények eltiltásával vagy el
törlésével egy állapotot megváltoztatni le
het. Amilyen nagy terjedelmű a nemzeti
ségi kérdés, olyan finom, minociozus, benne 
van szivekben lelkekben, az ajkakon és az 
agyakban Kiirtani innen nem lehet semmit 

, se törvénnyel se rend.lettel se erőszakos- 
I sággal vagy engedékenységgel.

Hanem csakis általános, szívós, lelkes 
társadalmi munkával.

Igenis a nemzetiségi kérdés kedvező 
megoldását csakis a magyar társadalom 
tudja megteremteni.

Ez a társadalom eddig vétkes rembá- 
nomsággal viseltetett az állam magyarosító 
akcziójával szemben, nem viselkedett érdek
lődéssel a nemzetiségi kérdés iránt.

Ezt a társadalmat kell felrázni tétlen
ségéből, ha azt akarjuk, hogy iMagyaror- 
szágból a magyarok országa legyen. Ha 
minden magyar hazafi a maga hatásköré
ben, érintkezésében, üzletében és iparaban 
egyaránt arra fog törekedni, hogy a ma
gyar jelleget minden irányban kidombo
rítsa s a magyar nyelven való érintkezést 
környezetével megszoktatja és elismerteti, 
ha lankadatlan lelkesedéssel fog minden 
alkalmat megragadni, hogy magyar állam 
polgári voltát kiemelje, akkor nem fog el
maradni az általános nagy siker.

Tévedtem. Már a harmadik este azzal a 
tudattal hunytam le szemeimet, hogyha továbbra 
is itt maradok, ugv lassan de biztosan megsü- 
ketillök. Sem magamat, sem a csendet nem 
találtam fel uj otthonomban.

A házigazdám minden áldott nap az eta- 
zsér csecse-becséit és a gorombaságok tömke
legét hajította neje fejéhez. A háziasszonynak 
is helyen való volt a keze és •> nyelve, amiből 
a legkedélyesebb házi élet fejlődött ki.

Egy borongós, zimankós őszi este nyol- 
ezadfél esztende készülő drámámon dolgoztam 
nagv serényen, mikor hirtelen ismét pokoli 
lárma, orditozás, sirás és jajgatás hallatszik a 
szomszéd szobából. A toll kezeimből kihullott, 
a tintatartót (nyilván revolvernek gondolván) 
megragadtam és rohantam eszeveszetten a 
zaj felé.

Berontok házigazdám lakó-osztályába, 
épületes dolgokat láttam ott. A házi v.r hites 
társának kontrát tépdeste, ránczigálta és ordí
tott, mint egy sakál. Az asszony körmeivel 
esett neki urának a legfényesebb eredménnyel. 
A kisasszony a pamlagon visított különféle 
hangnemekben.

Belépésem nem is zavarta őket. Talán 
nem vettek észre. Én meg ott állottam a düh
től, haragtól reszketve, szólásra készen.

Végre megsokallam a komédiát s hatal
mas hangon szónokolni kezdtem :

- Iram! Asszonyom! Kisasszonyom! 

Lapunk mai szúrna. 4 oldalra tarjad.

És áldoznia is kell a társadalomnak e 
siker érdekében.

S itt emlékeztetünk Apponyi Albert 
gróf pozsonyi riadójára, melyben felhív 
minden magyar embert, de első sorban a 
felvidék magyarságából, hogy áldozzon 
évente legalább egy koronával a felsóma- 
gyarországi közművelődési egylet czéljára. 
Ezt az összeget megadhatja mindenki, ha 
milliók adják, milliók állanak azon hiva
tottak rendelkezésére akik a magyarosodás 
és a nemzetiségi kérdés megoldását társa
dalmi utón akarják megcsinálni.

Apponyi Albert, aki nagy áttekintésü 
bölcs államférfi s lángoló hazafi komor 
színekben festi micsoda óriási veszedelme
ket rejt mellébe i ez az állapot, midőn 
ahányan vannak, annyi felé húznak, csak 
abban értenek egyet, hogy a magyar állami 
eszmét nem tisztelik s ellene akna munkát 
folytatnak. Midőn illetékes helyről ilyen 
nagy s lesújtó igazságokat hirdetnek, kell, 
hogy feldobogjon minden magyar szív : 
nem engedjük a veszedelmet tovább ter
jedni, útját álljuk és megmentjük a magyar 
hazát.

Az egész magyarság, az ország minden 
vidékének magyarsága úgy vegye Apponyi 
felhívását mintha azt hozzá intézték volna. 
Annyiba mái vagyunk, hogy minden vi
déknek, ahol nemzetiségek vannak, megvan 
a maga közművelődési egyesülete, mely a 
magyarosítás és a nemzetiségi kérdés meg- 

1 oldása terén dolgozik.
Nos, ezeket az egyesületeket támo

gassuk tőlünk telhető anyagi erővel és

Tisztelt család! A csendet megszoktam, a lár
mát nem. Mivel az előttem lejátszódó jelene
tekből azt következtetem, hogy ezek nem az 
utolsók, itt maradnom lehetetlen. Ezennel fel
mondok. Ajánlom magamat.

Már távozni készültem, de a házigazdám 
megfogta kabátomat és gyengéden visszarántott. 
Óriási csend volt a szobában. A háziúr felém 
fordult, háromszor köhécsclt, majd megszólalt:

Megbocsát, kedves Tornyai ur, de önnek 
nincs igaza. Amiket nálunk látni és hallani 
volt szerencséje (?) az kivételes eset: Ugyanis 
vasárnap a .Kedélyes családapák asztaltársa
sága- melynek szerény tagja vagyok, egy mu
latságot rendez, színi előadással, tombolával, 
szépségversennyel és tánczczal egybekötve. 
Személyjegy ára: 2 kor., családjegy : 5 kor., 
katonák és . . . pardon, ez nem tartozik ide. 
Nos tehát, e mulatságon színre kerül egy öt 
felvonásos dráma, elő- és utójátékkal, melynek 
egyes jeleneteit láthatta maga előtt. Egész hé
ten szorgalmasai) kell próbát tartanunk, hogy 
sikerre vezessük a drámai szezénákban gazdag, 
megkapó, izgalmas részekben dús, egetverő ta
lentumról tanúskodó darabol: a •Szerelem té- 
bolyai-«t.

— Hah! — röppent ki ajkamból s a földre 
roskadtam.

— Mi baja? kérdé ijedten a család feje.
— Már semmi, már jól érzem magam. 

Oh, engedje meg, hogy megszorítsam a kezét,



minden erkölcsi erővel. Ez hozza mozgásba 
az egész magyar társadalmat a honmentő 
nagy akczióban. Megye, város, falu és pol
gár egyaránt vegye ki részét ebből a tár
sadalmi akczióhól, mely az állam akczióját 
segítse. Czélt csakis úgy érhetnénk.

Tegyünk most, mert néhány esztendő 
múlva már későn lesz!

VEGYES HÍREK.
— A bíróság köréből. Az igazságügyi 

m. kir. miniszter Sallay Béla kir. albiró betegsé
gének idő tartamára Sztolarik Ferencz miskolczi 
kir. törvényszéki joggyakornokot a nagymihályi 
kir. járásbírósághoz szolgálattélelre osztotta be.

Csorba Alajos nagymihályi magyar kir. 
csend r őrmester, igazolványos altiszt a kezelői 
teendők elsajátítása végett ugyancsak a kir. járás 
bírósághoz osztatott be szolgálatiételre.

— A nagymihályi magángimnázium 
érdekében Dr. Gliick Samu, Oppitz Sándor és dr. 
Eperjetsy Lajos urakból álló 3 tagú küldöttség 
szerdán tisztelgett Gróf Sztáray Sándor ő méltó
ságánál, hogy a nemes és kulturális jelentőségű 
terv megvalósításához pártfogását kérje. A gróf 
nagy lelkesedéssel és örömmel üdvözölte az esz
mét, mely a vidéknek és különösen Nagy-Mihály 
városának magyarosodását, műveltségben és idegen 
forgalomban való emelkedését és gazdasági fejlő
dését is hivatva van előmozdítani, s megígérte, 
hogy teljes pártfogásával és odaadásával fog en
nek a nagy jelentőségű intézménynek létrejöttén 
buzgólkodni.

— Adomány. Gróf Andnway Dénes fe 
lejthetlen emlékű neje halála emlékére 2000 ko
ronának a szegények közötti elosztását rendelte el. 
Ezen Összegből dr. Eperjessy Lajos uradalmi 
ügyészhez 200 korona érkezett, hogy azt a lazonyi 
szegények között ossza el. A bőkezű adakozónak 
szegényeink részére küldött adományát a Iszony iák 
nevében e helyütt is köszönettel vesszük.

a családja kezét, az egész asztaltársaság kezét, 
mindegyikét, kik e darabban szerepelnek. Vég
telen boldog vagyok. E drámát én irtain.

Ez éjjel szerzői sikerekről álmodozván, 
nem aludtam. Az elsők között láttam magam í 
tündökölni.

Másnap ugyanaz a lárma rázott föl me
rengésemből. Oly határtalanul jól esett e zaj, 
oly szívesen hallgattam. Majd beröpültem, hogy 
darabom próbáit végig élvezzem. Éppen akkor 
törülte képen házigazdám a feleségét. — A hám ’ 
— gondoltam magamban — messze tartanak 
már, a negyedik felvonás harmadik jeleneténél 
vannak, elég jól, csattanósan adják ölő.

A próbák tovább folytak minden áldott 
este s a lárma oly jól esett szivemnek, hisz 
egyik legsikerültebb darabomról volt szó, 
melylyel vagy tízszer pályáztam ugyan és mind
annyiszor visszautasítottak, de ez nem a dráma 
rosszaságának, mint az Akadémiánál és szín
házaknál uralkodó klikk-rendszernek tulajdo
nítható.

így pergett le hosszas és buzgó próbák 
után egy fél esztendő, a darabom szinrekerillése 
nélkül. Faggatásaimra az volt a válasz, hogv 
a szereplők nem tudják kifogástalanul szere
peiket s addig nem léphetnek a nyilvánosság 
elé, nehogy kudarczot valljanak. Belenyugodtam.

Egy esztendő után is még lelkiismerete
sen tanulták, próbálták a szerepeket. Megso- 
kaltam. Rájöttem, hogy rutul becsaptak!

Megtudták drámám czimét és ezt felhasz
nálták. Sohasem volt szándékuk darabot elő
adni. Koholt dolog volt az egész s azzal az 
ürüggyel, hogy drámát fognak színre hozni, 
elpallástolták, leplezték a házi gazdáméknál 
dívó rendes kedélyeskedéseket.

Erősen eltökéltem ezek után, hogy jövő
ben megírandó drámáimban minden hatásos 
házi perpatvart, kezdve a legenyhébb arczul- 
legyintéstől egészen a jámbor vasalódeszka 
bravúros saltomortáléjáig, konokul mellőzök.

— Az izraelita nőegylet bálja. Az ez 
idei első bál az izraelita nőegyleté lesz, a mely 
deczember hó második felében esetleg január hó 
első napjaiban fog megtartatni. A rendezőség leg
közelebb megalakul és a bál napja iránt hatá
rozni fog.

— Berendelés Dr. Oláh István homonnai 
kir. aljárásbiró szolgá'.atlételre a kassai kir. Ítélő 
Táblához tanácsjegyzőül berendeltetelt.

— Vármegyei bál. Feléled a vármegyei 
bál, a megye szine-java mint régen ismét együtt 
lesz. Mindenütt örömmel üdvözlik az eszmét. A 
bál élén gr. Hadik Béla főispán áll mint diszelnök, 
Matolay Etele alispán mint bálbizottsági, Sennyey 
István báró és Dokus Gyula mint szervező bízott 
sági elnökök. Háznagya dr. Hornyay Béla, pénz 
tárnoka Dókus László, jegyzője Bernáth Aladár. 
A rendezőség legközelebb megalakul s megálla
pítja a bál napját, mely január hó első napjai
ban lesz

— Kinevezések. Gr. Hadik Béla főispá 
nunk Tertinszky Gyula I. osztályú Írnokot vár
megyei kiadóvá, Sztankó László közigazgatási 
napi dijast pedig írnokká nevezte ki.

— Az elöljáróság mandátuma a folyó 
év végével lejár s ennek folytán február havában 
az uj választások megfognak ejtetni. A képviselő 
testületben elköltözés és halálozás folytán négy 
hely üresedett meg s igy ezek helyébe egészen 
uj tagok választandók.

— Pénzintézet Homonnán. A gálszécsi 
takarék és hitelpénztár Homonnán fiókintézetet 
nyit, mely deczember havában már meg is kezdi 
működését. A mérvadó körök szerint a fiókinté
zet jövője biztosítva van; Homona és vidéke 
ugyanis nagy kiterjedésű, a forgalom folyton 
emelkedik s igy egy reál alapon működő intézet 
okvetlenül boldogulni fog.

— Megégett gyermek. Babjak György 
rákóczi lakos öt éves fia Mihály hétfőn reggel 
mialatt szülői az udvaron voltak elfoglalva a la
kásban lévő takaióktüzhelynél melegedett. Egy 
szerre csak a gyermek inge lángot vetett s mi
dőn a sikoltásra a kis tiu szülői a szobába jöttek 
a gyermek már iszonyú égési sebeket kapott, az 
ing ugyanis rajta elégett. A szülők gyorsan orvos 
ért küldtek, a gyermeken azonban segíteni nem 
lein tett még az nap szörnyű kinek között meghalt.

— A fogház vizsgálata. Dr. Somossy 
András s. a. újhelyi kir. ügyész e hó 19 én váró 
sunkba érkezett és a kir. járásbíróság fogházát 
vizsgálta meg. A kir. ügyész mindent a legna
gyobb rendben talált.

— Esküvő. lilén essy János, a bánóczi Ger- 
térfélé sajt-gyár főkönyvelője e hó 18 án esküdött
S.-A. I jhelyben örök hűséget Albrecht Anna kis
asszonynak. |

— A mezőiaborczi takarékpénztár ! 
úgy látszik meg fog alakulni, a mint értesülünk a 
80.000 korona jegy- zve van s az alapítók ennél 
fogva az alakuló k<‘. '.gyűlést már össze is hívták.

— A gyámpénztárak megszüntetése. 
Január hó elsején szűnnek meg a gyám pénztárak 
s az összes értékneniüeket a vármegye székhelyén 
lévő ni. kir. államp uztár fogja kezelés alá venni. 
A járások területén levő állam pénztáraknál azon 
bán szinten lehet lesz fizetéseket eszközölni s 
ugyanott fogják fel' hetni a felek a részükre ki
utalt összegeket.

— A .Zemplén* uj szerkesztője. Lap 
társunk a „Zemplén* szerkesztőt cserélt, Biró 
Pál ugyanis a szerkesztőségből kilépett s mint ér
tesülünk dr. ftirmay István vette át a lap szer 
kesztését.

— A Laborét befagyott. A tartós hide
gek folytán a Laporcz vize befagyott s ha még 
egynéhány napig igy kitart az időjárás, vígan fo
gunk korcsolyázhatni.

— A homonnai izr. népiskolában 
megüresedett tanítói állást e hó 11-én választás 
u’ján Drégely Lipót a budapesti izr. hitközség volt 
tanítójával töltötték be.

A lomnál tanító. Lomnán görög kát. 
iskola van, tanító is működik abban, a ki azon
ban egy szót sem ért magyarul, csoda-e ennél
fogva, hogy a magyarosodás ily helyen nem ter
jed. Ezt közigazgatási bizottságunk is belátta és 

megkereste az egyházi főhatóságot a mostani tanító 
elmozdítása iránt. Ajánljuk a közigazgatási bizott
ság figyelmébe a sztropkói és homonnai járás 
többi felekezeti iskoláit és akad még több oly 
tanító a kit állásától elmozdítani üdvös lenne.

— VJ birtokos. A sztakcsini uradalmat 
Hering Gottfried Jánostól Schdfer Adalbert három 
millió kétszázezer koronáért vásárolta meg. Az uj 
tulajdonos uj fűrésztelepet létesít és parquett gyá 
rat is akar Sztakcsinban alapítani.

— Leégett kályharaktár. Gróf Andrázsy 
Géza homonnai kályharaktára novembar hó 14 én 
kigyulladt és teljesen porrá égett.

A vasárnapi munkaszünet. Panaszos 
levelet kaptunk egy helybeli kereskedőtől, hogy 
városunkban a vasárnapi munkaszünetet nem tart 
ják be és hogy több üzlet egész napon át nyitva 
van. Mi ilyen esetekről nem tudunk, a hol szivar 
tőzsde van ott az uj rendelet folytán is nyitva 
tarthatja a tulajdonos tőzsdéjét. A névtelen pana
szosnak különben azt ajánljuk, tegye meg panaszát 
az illetékes hatóságnál, ott majd elintézik annak 
módja és rendje szerint.

— A „Zemplénvármegyei Kazincy 
Kör* második estélyét e hó 22 én délután 6 
órakor tartja a vármegyeháza nagytermében a kö
vetkező műsorral: I. „Fénysugár“ történeti be 
szély. Fölolvassa GdZ Lajos irodalmi szakválaszt
mányi előadó. II. ,Magyar népdalok- zongorán 
előadja Nagy Elza urhölgy rendes tag. III. Mo 
nolog. Előadja lsépy Zoltán. IV. .Faust- Sarasaié 
átiratában hegedűn előadja Csörghefí István ur 
Zongorán kiséri dr lsépy Tihamér ur. V. Szavalat. 
Előadja dr. Bajusz Zoltán ur. A mint már kö
zöltük ezentúl minden második szombaton (decz.
6. decz. 20.) délután 6 órakor fogja megtartani 
házi estéit a .Zemplénvármegyei Kazinczy Kör“ 
a vármegyeháza nagy termében, amelyen az alap 
szabályok értelmében csakis a tagok vehetnek 
részt. A házi estékre külön meghívót a kör nem 
bocsájt ki. — A tagok kéretuek egyszerű öltöze 
fékben (utczai ruha) megjelenni.

— A kórház átadása. Vasárnap e hó 
16 án vette át Dr. Chudovszky Mór az újonnan 
kinevezett főorvos a kórház vezetését, ez alkalom 
ból Dr. Löcherer Lőrinc vármegyei főorvos is vá 
rosunkban volt.

A szolgaidról hivatalból, l'sépy Zoltán 
járásunk szolgabirája szabadságáról visszatérvén 
e hó 17-én vette át hivatalát.

— A közigazgatás egyszerűsítése. A 
belügyi közlöny legutóbbi számának mellékletekép 
az összes hatóságoknak megküldettek a közigaz- 
g atásegyszerüsitésére vonatkozó rendeli tek. Sok jó 
foglaltatik azokban s talán végre mégis meg fogjuk 
érni, hogy a közigazgatás egyszerűsítve lesz. Az 
uj rendetet szerint a főszolgabirák nagyobb köz 
ségeiket legalább egyszer havonta meglátogatni 
tartoznak és személyesen meggyőződni a közűgyek 
menetéről, azok hiányairól s esetleg nyomban a 
szükséges intézkedéseket megtenni. Ez által sok 
ügy a helyszínén lesz elintézve s a hivatalok az 
apróbb ügyekkel nem lesznek tulhalmozva. Fontos 
intézkedés az is, hogy időközönként a főszolga 
bírák a körjegyzőket értekezletre fogják behívni 
s ezeken az egyöntetű eljárást megvitatják, ez 
által eleje lesz véve annak, hogy a vármegyék 
területén a közigazgatási Ügyek különféle elvek, 
szabályok szerint inléztessenek.

— A kötelező állatbiztosítás. A föld- 
mivelésügyi minisztériumban már elkészültek az 
általános kötelező állatbiztosításról szóló törvény 
javaslat kidolgozásával s azt a miniszter a mos
tani országgyűlési ülésszak folyamán szándékozik 
előterjeszteni, A törvényjavaslat a régi Miklós féle 
tervezet alapján készült, azonban rendkívüli mó
dosításon ment keresztül s már körülbelül teljesen 
elkészült. Alapelve a kölcsönösség, mely szerint 
az ugyanegy községbe, illetőleg a megállapítandó 
kerületbe tartozó gazdák szolidárisán viselik az 
előforduló károkat, tehát egy mindannyiért és 
mindannyi egyért. A kártérítés módjára nézve a 
jelenleg érvényben levő állami kártalanítási sza
bályok lesznek iiányadók, a melyek a ragadós 
tüdőlob kiirtása körül teljesen beváltak. A minisz
tériumban úgy tervezik, hogy a törvényjavaslat 
lehetőleg 1902. év végén életbe lépjen, miután 



már időközben az állategészségügyi államosítás is 
kimondatott az 1902. évi törvényben.

— A kér. min bittér uj rendelet? A 
kereskedelmi miniszter fontos rendeletet adott ki 
a minap a munkássegélypénztári tagok felvételi 
és biztosítási dijainak beküldése tárgyában. El 
rendelte ugyanis a miniszter, hogy a hatóságok a 
befizetési lap hátuljára postadij után fizetése nélkül 
minden egyes esetben ráírhatják, hogy a kérdéses 
összeget kinek a részéröl terjesztik fel és milyen 
czelra. Ez az üdvös rendelet nagyon megfogja 
könynyiteni a hatóságoknak s különösen a köz 
ségi jegyzőknek dolgát, miután eddig mindig külön 
levélben kellett felvilágosítást küldeniük arról, 
hogy az egyidejűleg feladott összeget ki fizette be 
s mire vonatkozólag, felvételi dijképen-e, vagy 
cséplőgép biztosítási díj gyanánt, vagy egyébb 
célra ? Ez az üdvös rendelet tehát igen nagy mér 
tékben egyszerűsíteni fogja az eljárást.

— Elnöki körlevél. A felső-zempléni ev. 
ref. egyházmegyei tanítóegyesület elnöksége 2/1902. 
sz. alatt kelt következő körlevelének közlésére 
kérte fel lapunkat : A felsőzempléni ev. ref. tanító
egyesület a jelen év augusztus 12 én Gálszécsan 
tartott közgyűlésében a következő pályakérdést 
tűzte ki: „Fejtessék ki az ifjúsági egyesületek 
feladata és köre az ev. ref. egyházban.- Pályázhat 
a felső-zempléni ev. ref. egyházmegyében lévő 
minden tanitó, aki az egyesületnek tagja. A jeli
gés s a szerző nevét tartalmazó levéllel ellátott, 
idegen kézzel Írott, lapszámozott pályamunkák
1903. évi ápr. hó 15-ig adandók be az egyesület 
papi elnökéhez. Az absolut becsű munka dija 40 
korona. A határidőn túl érkező munkák figyelembe 
vétetni nem fognak. Midőn ezen határozatot kör 
levél utján is közhírré tesszük, felhívjuk a tanitó 
urakat, hogy e szép s időszerű pályakérdés meg
fejtésében mennél többen vegyenek részt, s a 
pálma elnyeréséért keljenek nemes versenyre. 
Ugyanezen közgyűlésen kimondotta az egyesület 
azt is, hogy az országos „Eötvös alapba**  testületi- ; 
lég belép s kötelezi az egyesület minden tagját a l 
belépésre. Ezen határozatot a felsőz- inpléni ev. ref. 
egyházmegye közgyűlése is helyeslőleg tudomásul 
vevén : felhívják az egyesület minden tagját, hogy 
az 1903. évre szóló tagsági dijakat, 3 koronát 
már az 1903. évi január 25 ig Molnár István 
egyesületi pénztárnok urnái (Bodzás IJjlak) fizessék 
ki, aki azt az „Eötvös-alap- pénztárnokának, lehe
tőleg egy összegben befogja küldeni. Szívélyes 
üdvözlöttel maradtunk : Gálszécs, Sátoralj a-uj hely 
és Deregnyő, 1902. évi okt. hó 28-án. Péter Mi 
hály s. k. papi elnök, Dókus Lás ló s. k. világi 
elnök, Várnái Pál s. k. tanítói alelnök.

— Udvariasság a közigazgatásban 
A vármegyék számára kidolgozott ügyviteli sza 
bályzat eltörli a hosszú, czikornyás, felesleges 
címzéseket s egyáltalán mellőzi a felesleges udva
riassági szólásforinákat, p. o. „Van szerencsém,- 
stb. Ezután csak ilyen címzések és megszólítások 
lesznek a hivatalos iratokon: „Belügyminiszter ur! 
Jelentem stb.- Ellenben az uj ügyviteli szabályzat 
szigorúan meghagyja a tisztviselőknek, hogy a 
felekkel előzékenyek, szolgálatkészek, udvariasak 
legyenek. Kérdezősködés esetén a feleket felvi 
lágositással, értesítéssel ellátni tartoznak. Vagy ha 
ez nem áll hatáskörükben, a feleket útbaigazítással 
ellátni kötelesek. Ez a felekkel való udvarias 
bánásmód fegyelmi vétség terhe mellett, különös 
szigorúsággal meg van hagyva a községi és kör 
jegyzőknek, kiket a köznép legközelebb talál 
ügyes bajos dolgaiban.

— Ingyenes dlsxmii ajándék. Aki e 
címet elolvassa akaratlanul is Amerikára, a kép 
telenségek hazájára gondol. Pedig ezúttal sokkal 
közelebbről, Budapestről, kél szárnyra e hír. — 
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 
díszített „Zichy Mihály Album"-ol. E valóban 
értékes és nagy irodalmi becscsel biró müvet — 
melynek az „Achenaeuin- 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.

— Naptárak az 1903-ik évre nagy 
választékban kaphatók Landesman B. könyv- és 
papirkereskedésében.

CSARNOK.
Tanyán.

léli este volt és egyedül voltam a va
dásztanyán. A sarokban vaskályha állt, és rak
tam a tüzet, mert akkor nem voltam egyedül. 
A tfiz beszélt, duruzsolt, énekelt a kályhában ; 
a lángok lobogása úgy hatott rám, mintha a 
hátam mögött filne valaki; aludna, meg sem 
szólíthatom, de lélekzését hallom. Csak az 
tudja, hogy mi a tűz beszéde, ki egvedfil van 
téli este a vadásztanyán. Háttal ültem a kály
hának, az asztalnál a fejem a tenyerembe haj
tottam és gondolkoztam. Az erdőt jártam reg
geltől, egy róka ugatott valahol, messze a 
vágásban Egy keskeny ösvényen a lábnyomokon 
sokáig elgondolkozva néztem, kutya járt erre, 
avagy farkas? A hó lepte mezőn nagyokat 
kiállottam a téli délutánba, havat markoltam 
és megdörzsöltem véle az arcom, mint a pa
rasztoktól láttam.

Hahó, hahó! A tél járt itt, de most a nap 
ragyog a lapályra. Az erdő szélső fái fénylenek, 
mintha cukorból volnának. Nagyon is sfit a 
nap, még förgeteg lesz belőle. S később az 
alkonyt láttam ismét, — hányadszor az erdőn ? — 
amint a sűrűből kijött szoknyácskáját felemelve 
a bokáig érő hóban, s futni kezdett a lapályon, 
a nap felé, a nap után, ahogy a fénykorong le
felé csúszott a messzi halmok mögött. Az al
konyt persze az erdőbe töltöttem, keskeny csa
páson haladva, s fákat nézegetve és gondol
kozhatva. Tíz lépésnyire előttem, megrezzent 
egv bokor, a hó lesuhant gályáiról s a völgy
felé csörtetés hallatszott, magános szarvas-bika 
járt itt, vagy rókaleseit alvó varjura? tovább 
mentem, a tanya felé: Mindegy akár haza me
gyek, akár itt töltöm az éjt. Előbb fát vágtam, 
befütöttein és maradék sonkám elköltöttem. A 
medvebőrt megfordítottam a hárságvon és azt 
gondoltam magamban, vajon hosszú lesz-e az 
éjszaka ? Otthon nagyon hosszú. Csak az éjfélt 
mily sokára üti ! S midőn halványodna az ab
lak mögött ásító sötétség, akkor felsohajtva fe
jedre huzva a takarót igy szólsz: hiszen sose 
voltam boldog, nem is leszek sose boldog, az 
ördög vigyen el minden asszonyt!*

Felálltam és sétálgatni kezdtem a szobá
ban. l'gvau hány óra lehet’? Az alacsony ablak
hoz mentem és kinéztem az erdőre. Egyszerre 
csudálatos hang ütötte meg a főiem. Tompa 
zúgáshoz hasonlított ez és egyszerre a tavaszi 
zajlásban lévő folyó muraja jutott eszembe, 
amit a keskeny hídról szoktam hallgatva nézve: 
De itt a közelben nincs folyó, csupán sivatag 
vén erdő nagy fákkal, sudár fákkal, mik sze
szélyes fantasztikus árnyékot vetnek a hó
mezőre.

Az erdő üres és mérföldekre nincs ember 
lakta vidék. Eloltottam a mécsest az asztalon 
és lefeküdtem a harságyra.

Egyszerre lépéseket hallottam közeledni 
a tanya felé: Világosan hallottam, hogy valaki 
jön a havon.

Az ablakon át nagy árnyék vetődött a 
szobába. Az árnyék egy percig muzdulatlanul 
állt aztán halk kopogás hallatszott az üvegen. 
Majd megmozdult az árnyék és lépéseket hal
lottam a ház körül menni.

Ezt az időt használtam fel Nesztelenül 
felugrottam és a puskámhoz futottam. Felkap
tam és a hónom alá szorítottam.

A lépések az ajtóhoz jöttek. Most a kilin
cset próbálta valaki: A kilincs nyikorgóit és 
az ajtó nyílni kezdett. Még semmit sem látiam 
a künnlevőből, csak egy vastag fekete kart 
ami csendesen nyomta lefelé az ajtót, meg
merevedve, elzsibbadva álltám. Szemeim majd 
kiugrottak üregükből, amint e karra meresztel- 
tem őket. Az ajtó aztán félúton megállt. Ezt a 
pillanatot használtam lel. Iszonyú erőfeszítést 
tettem. Felkaptam a puskát remegő karjaimmal.

— Ki az? Kérdeztem oly hangon, mintha 
nem is én beszéltem volna. — Lövök.

A kar visszaugrott.
Futó, gyors lépések hallatszottak a havon, 

amik az erdő felé távolodtak.
Egész éjjel uem hunytam be a szemem. 

Az ajtót gyorsan bezártam és akkor azóta is 
sokszor gondolkozom azon, hogy ki járt az 
erdő tanyán ezen a téli éjszakában ?

Két év múlva a vadásztanyán a kerülő 
lányát felakasztva találták. Öngyilkos lett. Né
ha arra gondolok, hogy tán az a leány járt ide 
és még valaki aki nagyon szerethette őt, hogy 
éjjel, mérföldekről eljött utána. Krúdy

Felelős szerkesztő : Dr. KÁllal Jósaaf. 
Főműnkatárs: Dr. Kellner Mihály. 
Kiadóhivatali művezető : Lándnl Jóseef.

Hirdetések.
Minden ember

ismeri értékét egy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nélkülözhetetlen tárgynak, mint egy finom párisi 
női brosche Simili briliánsokkal, 1 pár fülbevaló 
Simi'i briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és ing
gomb doubl-aranyból és pátens zárral, pompás 
gyűrű imitált ékkövei, finom nyakkendő tű, finom 
zsebkés különféle pengékkel, pompás négyrétű 
zsebtentatartó, toalett tükör etuiban, 3 finom zseb 
kendő, szép szivarszipka borostyán szipókával, 20 
hasznos Íróeszköz és még 350 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbol az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közzetlen 
1 frt ÍK) krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból: R. Kiéin Krakkau. Nem tetszés esetében 
a pénz visszaadatik. A rendelőnek pontos elme 
kéretik.

Hirdetmény.
Gróf Lónyai Gábor ur deregnyöi ménese 

létszámának apasztása végett 
l<> drb angol félvér anyakancza, 
14 „ „ „4 éves kanca csikó.
4 n . „

10 „ „ „ 2 „ „
fog november hó 24-én délelőtt Deregnyőn 
az uradalmi udvarban nyilvános árverés 
utján eladatni. Közelebbi felvilágosítással 
szolgál az

Uradalmi intézöség.

-Á-llást nyernek.

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

^JMeilékjövedelemL^
Intelligens urak foglalkozásukra való 

tekintet nélkül, minden állással össze
férő mellékjövedelemre tehetnek szert.

Nem kell hozzá sem szakismeret, 
sem nagy fáradság.

Barátaik, ismerőseik körében kell 
csak tevékenységet kifejteniük e min
den kétségen felül tiszteletreméltó mel
lékjövedelmi forrásnak minél nagyobb 
mértékben való kiaknázás végett.

Teljes felvilágosítás azonnal adatik.
Akik erre vállalkozni hajlandók, küldjék pon
tos címmel ellátott ajánlataikat, (melyek rög
tön továbbittatnak Mellékjövedelem iel. alatt az 

..ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ" hirdetési osztályáhox 
Budapest, VII., Ersssbst-kdrut 54.

Hirdetések
jutányosán felvétetnek e lap 
kiadó hivatalában. m



Suttmann JYtárkusz
kelme-, divitáru-, vasion- és kéimüáru üilete

♦- NAGY-MIHÁLY. *♦-

.1 téli idény beállt (írni bátorko
dom a n. é. közönség figyelmét legújabban 
beszerzett nagy választékú

téli áru készletemre
valamint egyéb áruimra felhívni.

Czélomul tűztem ki minél nagyobb for
galmat elérni, minek következtében a lehető 
legmérséketlebb haszonra szorítkozom, s így 
áruim bámulatos olcsók.

Cosmanosi és Goldberger-féle 
tartós szinü mosó kelmét, legújabb divatu 
különféle szövetek, remek .selymek és 
díszítések, úgyszintén e szakba vágó 
alkalmas és különösen czélszerü kará
csonyi ajándékok.

Férfi öltöny szövetek bevásárlá
sára is kiváló gondot fordítottam, s ezeket 
kitűnő minőségben feltűnő jutányos árban 
számítom.

Árukészletem szives megtekintését és a n. 
é, közönség pártfogását kérve, maradtam a 
legszolidabb kiszolgálást biztosítva

kiváló tisztelettel
Guttmann Márkusz.

Köhögés es rekedtseg ellen nincs jobb a 
RETHY-feie 

pemetefű-cukorkánál, 
de vásárlásánál vigyázzunk, 

es hatarozottan RETHY-felet kérjünk, mivel 
sok haszontalan utánzata van. 

Egy doboz ara 60 fillér.
Csak Réthy-félét fogadjunk el !
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Oldok Móp HagyMihály | 
ajánlja az

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

CSERÉPKALYHAIT, 
valamint díszes kandalló, kandallós-kályháit és takaréktüzhelyeit. 1 

. __ !___ ______íanlelnoL aI ÓQ OíámnQ kitiin-melyek ez iparágban első helyet foglalnak el és számos kitün- y 
tetésben részesülnek.

Jutányos árak mellett a legsolidabb kivitel bietoeittatik.
A kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állitói végzik. — Egész J 

epületek kályhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el. í 
Mintakályhák raktáromban megtekinthetők. $

1 £egjobb minőségű Jlomán és Jortland Gément nálam jutányosán beszerezhető. Á
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Goldstein Adolf 
épület- és diszmü-bádogos 

lámpa, üveg és porczellán kereskedése 
NAGY-MIHÁLYON.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 

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

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

úgyszintén teljes konyhafelszerelésekben.

bíyom. Landeaman B. könyvnyomdájában.


