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Hova a lap azallami részét illető minden 
közlemény intézendő : 

FS-ntowa 220 ■»Ám.

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

— ■ Egye* szám ára 20 fii.------------

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bermentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyiltlér 

díjak küldendők : 
Landeaman B könyvnyomdája.

Észrevételek
a naggmihálgi ggtnnasium czimü czikkre. 

Irta Sulyovszky István.
Bármennyire egyet értek a czikk író

nak azon általános kijelentésével mit két
ségbe vonni józan észszel nem is lehet; hogy 
tudniillik minden culturalis intézmény emeli 
a közműveltség nívóját s mivel ennek üdvös 
és hasznos volta kétségtelen, eo ipso haza
fias feladatot teljesít az, ki bárhol és bár
minő közművelődési intézmény létesítéséhez 
hozzájárul.

Azt hiszem azonban nem egyedül állok 
azzal a felfogással, hogy anyagi áldozat nél
kül, kizárólag lelkesedéssel bárminő nagy 
légyen is ez, semmiféle intézményt sehol 
a világon tehát Nagy-Mihályban sem lehet 
lértehozni, pedig czikkiró világosan kijelenti, 
hogy a »szegény« várostól a stuladózóa 
polgárságtól nem kér nem vár a mozgalom 
anyagi támogatást, hát kérdem én, miféle 
forrás adhatja meg egy gymnasium létesí
tésének és fennállásának fedezetét ?

Czikkiró hihetőleg a helyi viszonyok 
ösmeretlen voltával menthetőén úgy állítja 
fel a gymnasium szükségességét, hogy min
den más intézményt a hazafias országos 
czél vagyis a közművelődés előmozdítására 
combinatión kívül hagyva Begyedül a gym- 
nasiumot mondja ki üdvezetőnek. Ez pedig 
tévedés. Ilyennek ösmeri el czikkiró maga 
azt saját közleményének indokolásábán, mi
dőn : »az ipari pályára lépőktől megkíván
taié ösmeretek szerzésének szükségességét 
előtérbe állitja.« Hát kérdem miféle általá
nos műveltséget ad egy négy osztályú gym
nasium ? Kérdem hol veszi hasznát az sipari

t r'cTa. ~
A néger lány.
Irta: Fehér holló.

Valahol Afrikában a guineai partokon élt 
a néger lány. Ásnának hívták, rabszolgája volt 
egy ültetvényesnek, Borku urnák.

Szép lány volt, nem tiszta néger faj. Az 
ajka nem volt olyan kiduzzadó, az orra nem 
volt olyan széles, lapos, mint a többieké; el
lenkezőleg, szép, kicsiny piros ajka volt és 
pisze orra. A haja sem volt göndör, tüskés, 
hanem selymes hullámokban leomló. De fekete 
szemének határozott és férfias pillantása, ido
mainak crőteljessége a vad természet gyerme
kére vallottak. Hatalmas termet, erősen kidom
borodó mell, izmos, kifejlett lábszárak.

Ember volt, — szive is volt. Lány volt — 
szeretett. Igen a tizenhét éves leányok az ős
erdők rengetegében is szeretnek. Guineában is 
ismerik a virágfakadást az emberek, és a néger 
lány szive is megnyílik egyszer egy láthatat
lan' hatalom előtt.

Ásna is szeretett. Ő nem olvasott sohasem 
regényeket, őt a szerelemre nem tanította senki, 
és mégis szeretett. Senki sem vigyázott rá, nem 
őrködött a becsülete felett senki, látott és tu
dott mindent, a mi a természet rendjéhez tar
tozik és mégis azzal az ártatlan szerelemmel 
szerelte Mikrit, mely előbb jelentkezik, mint 
az idegek öntudatra ébredése, és él még akkor 

pálváraa szánt ifjú i latin nyelvnek ? Kér
dem nem szükségesebb, hasznosabb s az 
ottani viszonyoknak nem megfelelőbb lenne 
akár ipari, akár kereskedelmi vagy földmű
velési szakiskola, vagy egy polgári leány
iskola ?

Váljon nem lenne-e mindnyájunk ha
zafias kötelessége a gyakorlati életre elő
készítő és sokszor a beteges atnbitiót szunv- 
nvadásban hagyó szakiskola megteremtésé
ért lelkesedni s ha kell áldozni ? Mindnyá
jan abban a helyzetben vagyunk, hogy élet 
nagy mesteréül elösmert statisticát át-át 
lapozgathatjuk, s ebből azt a szomorú ta
pasztalatot meríthetjük, hogy a gymnasium 
tanulóinak 90%-a tudományos pályára lép, 
mig a szakiskolák a tudományos pálya túl
termelését alig 5 °/0—al növelik.

Én tehát, ki Nagy-Mihály városát, vi
dékét s lakosságát jól ösmerem, nem szí
vesen de kimondom, hogy véleményem 
szerint az általam felvetett intézmények s 
főleg egy leány iskola hasznosság, szüksé
gesség tekintetében az algymnasiumot messze 
felülhaladják nemcsak hanem együtt komoly 
bírálat alá sem vehetők

Mindenki tudja azt, a ki gyermeket ne
vel. nehéz gondot visel. Általános baj az 
ma országszerte, hogy a nagy teher, kevés 
jövedelem mellett emelkedő igények mér
séklésére illetve a gyakorlati élet tapaszta
laton nyugvó reális élet berendezkedésére 
irányuló intézmények létesítése és fejlesztése 
ma sokkal nagyobb kötelessége a vezetők
nek mint valaha, miért akarna eltérni e he
lyes iránytól Nagy-Mihály ?

Nem kell—e számba venni nemcsak azt,

is, mikor az idegek elvesztik már fogékonysá
gukat a szerelemre.

Mikri is szerette Asnát, bár Ásna nem 
kötötte díszes csokorba a haját, fűző nem sza
bályozta a derekát, — Mikri mégis szerette. Ha 
a mezőn egymás közelébe kerültek, — mert 
Mikri is rabszolga volt, — akkor órákon ke
resztül csevegtek; e’mondották egymásnak ál
maikat gondolataikat s ilyenkor gyorsan múlt 
az idő és nem érezték a munka fáradalmát.

Este mikor hazamentek, leültek egy hatal
mas pálma alá. Már mindenki aludt, csak a 
csillagok virrasztónak.

— Mi szeretjük egymást, ugy-e Ásna?
— Igen, szeretjük egymást, nekem nem 

kell gyöngy, nekem nem kell arany, nekem 
csak le kellesz, Mikri.

— Es nekem nem kell a szabadság, ne
kem nem kell a jólét nyugalma, csak te kellesz, 
Ásna.

— Meddig?
— A mig látni fogom a napot, a mig 

szükségem lesz a levegőre, addig.
— Mikri, igazat beszélsz ?
— A szivem szerint beszélek.
A távolból az orangutang bőgése és saká

lok ordítása hangzott.
Ásna nyakáról egy durva zsinegre erősí

tett fadarab csüggött alá. A fétis. Olyan taliz
mán féle. A négereknek ez az istenök, a gond
viselésük, ettől félnek, ettől remélnek, éhez 
imádkoznak. Ásna kedvesének nyakára kötötte 
ezt az ereklyét:

— Az én istenem vigyázzon rád!
Lapunk mai száma 4 oldalra terjed. 

hogy valamely intézmény culturalis missiót 
teljesít, közforgalmat emel, erősiti a kis vá
ros értelmiségét, hanem azt is, mily arány
ban álland a várt eredmény a kimaradha- 
tatlan anyagi áldozattól.

Azt Írja czikkiró, hogy a távozó gyer
meknek idegenben való ellátása évenként 
1000 koronába kerül s gymnasium létezése 
esetén megmarad otthon a szülők pénze s 
nyugodalma. Ez is téves kiindulási pont, 
mert az I—IV. osztályba járó gyermekre 
évenként nem szokás icxx> koronát költeni, 
ennyit okos szüle nem is költ, szegény em
ber pedig nem költhet. Tény tehát, hogy 
az előirányzott nagy tőkemegtakaritás prob- 
lematicus éppen úgy mint azon beszivárgó 
pénzösszeg nagysága is, mely a tanulók ré
vén jutna a városba.

Nem mondja ugyan czikkiró, de sejteni 
engedi, hogy az állam támogatását tekinti a 
létesítés és fenntartás tekintetében kimarad- 
hatatlannak, de ő hihetőleg nem hallotta 
Dr. Wlassics cultusministernek a szigetváriak 
monstre küldöttségéhez intézett azon nyílt 
kijelentését, hogy : »ő (a miniszter) ellen
sége az algymnasiumnak -s nem is fog ilyent 
felállítani (tehát adoptálni sem), kimondta 
egyúttal azt is, hogy 1 j vármegye területén 
nincs ekkorig gymnasium s igy első sor
ban a miniszter tanács határozata értelmé
ben ama vármegyei székhelyeken kell töre
kedni gymnasiumot létesiteni«. Én szerintem 
a nagymihályi mozgalom és a czikkiró ellen
tétbe helyezkedik a minister irányzatával, s 
ez egy okkal több, hogy bármi más cultur- 
intézményre gyüjtessék a tőke lelkesedésben 
és pénzben, mert a gymnasium fentiek sze-

Mikri pedig magához ölelte a lányt, sze
relmes szavakat suttogott a fülébe, azután el- 
hahnozta forró, szenvedélyes csókokkal. Nem 
hallottak semmit, csak egymás szivének dobo
gását, nem láttak semmit, csak szeműknek ta
lálkozó pillantásában látták a közös szenvedélyt, 
nem éreztek semmit, csak forró lchelletöket, 
melynek hevétől felolvadt akaratuk, felolvadt 
minden erejűk, minden gondolatuk, a határtalan 
szerelemnek lángoló füzében.

Ez volt az ő frigyök, ez volt az ő eskfl- 
vésük a szerelem ezen felséges éjszakáján.

* * *
Másnap reggel Borku egy másik úrral 

szemlét tartott a rabszolgák közt. Ezt az urat 
Timbunak hívták; minden esztendőben eljön, 
és megvásárol cgy-két rabszolgát, l’gv látszott, 
mintha ezúttal nem tudna jó portékát találni. 
De néhánv perc múlva hirtelen megállóit, a 
kezével előre mutatott és felkiáltott olyan han
gon, mint a ki nem tudja örömét elpalástolni:

— Ez ! Ez jó lesz!
Ásna volt a kiválasztott. Timbu nagyon 

jónak találta ezt a lányt és meg is vette, Ígér
vén érte három tevét, tíz krokodilnak a bőrét 
és több apróságot.

Es mikor Ásna megtudta, hogy mi történt 
vele, nagyot sikoltott, levetette magát a földre 
és jajgatott keservesen, kezével a földet ka
parva, mintha bele akarna kapaszkodni a bol
dogságába, melyhez görcsösen ragaszkodott, 
mint a fának gyökere az őt éltető talajhoz. Es 
mikor előhívtak két hatalmas rabszolgát, hogy 
szelídítsék meg ezt az örjöngő szerencsétlent,



rint allanii segélyre nem számíthat, ellen
ben egvéb terv keresztül vitelének lehető
ségét s főleg ahhoz az államsegély elnye
rését nem kell kizártnak tekinteni.

Olvastam a gvmnasiumot tervezők né
pes értekezletének lefolyásáról közölt hírlapi 
tudósítást is, s mint lálom a t. czikkiró arra 
fektetve közleményét, már is látja a szép 
és kívánatos cultur intézmény perspectiváját. 
Magasztalja a képzelt és kívánt eredménye
ket. Jól teszi, pessimistának nem kell lenni, 
ámde számítás nélkül nem lehet megélni. 
Az van ugyanis mondva, hogy a Nagy- 
Mihályban felállítandó s nyilvánossági jelleget 
nyerendő gymnasiumba járandó 26 tanuló 
van már 1903 904 iskolai évre előjegyzés
ben. Ez is valami kétségtelen; de tudni 
lenne szükséges azt is, hogy a következő 
második, harmadik, negyedik s többi évekre 
átlag minimális számítás szerint mennyi ta
nulót lehet számítani. Tudni jó volna azt 
is, váljon képes-e valamennyi tanuló egyen
ként és évenként 200 (kétszáz) korona tan
dijat fizetni. Feltéve hogy igen, meglesz-e 
minden szülőben a hajlandóság, mikor né
mely szüle gyermekét ennyi pénzzel el nem 
láthatván, idegenben (például Sárospatakon) 
sokkal olcsóbb ellátást adhat és számára tan
díjmentességet is kieszközölhet.

Önkényt merül fel tehát az a kérdés 
is még, hogy a dologi és személyi kiadások 
biztos fedezete hány évre van meg. Vannak-e 
tantermek, könyvtár, muzeum s tanári szoba 
s ha igen, hol s mibe kerül ezek megszer
zése és biztosítása ? Szóval egy teljesen ki
épített gyninasiumnak szükségletét és fede
zetét kell a vezetőknek előre garantálni, 
mert azt nem szabad engedni, hogy pár év 
múltán csöndes részvét mellett temesse el 
a jobb sorsra érdemes komoly nagy hiva
tás betöltésére alkalmas intézményt a ma 
lelkesülök töredéke.

Értsük meg egymást! Nem akarok én 
senkit a cselekvés, lelkesedés és áldozatkész
ségéről lebeszélni, sőt ellenkezőleg, beleélve 
magamat a lelkesülök nemes seregének hely
zetébe, közölni sietek legjobb meggyőződé
semet, nehogy a buzgóság, akarat, hazafias 
intentiók szolgálatára irányuló készség siker
telensége csökkentse egykor azt az általános 
lelkesedést, melyre a most haladni akarók
nak igazán oly nagy szüksége van.

harapott, rúgott, karmolt, mint a kölykét védel
mező anyatigris.

Mikri ezen a napon a tanya másik végébe 
volt rendelve, ő mit sem tudott erről a ka
tasztrófáról.

Asnát végre megszeliditette a korbács és 
a . . . remény, s n> msokára elindultuk a hosszú 
útra. Ásna sokszor nézett vissza az emlékezetes 
pálmafára, melyhez olyan édes emlékek fűzték, 
a míg azután annak utolsó ága is ködbe ve
szett, mint az ő minden öröme, minden bol
dogsága. Az ut szélen pedig egy vámpír szívta 
a vérét egy ártatlan kis madárnak, belerné- 
lyesztve hegyes csőrét gyenge ereibe, és duzzadt, 
hízott, vergődő áldozatának kétségbeesett nyö
szörgései közben.

* * * •
Ásnának igen jó dolga lehetett volna 

Timhu urnái. Ez a nagy szakállu ültetvényes az 
első pillanattól fogva élénken érdeklődött Ás
nának formás lábai iránt s már megérkezésük 
napján kísérletet tett arra nézve, hogy ezt a 
lányt megölel e. Ez egyelőre nem sikerült, 
mert Ásna nagyon erősen tudott védekezni és 
védekezésének nyomai ott is maradtak egyrészt 
Timim urnák a karján kék foltok alakjában, 
másrészt Ásnának kezében szakáll-foszlánvok 
alakjában. Másnap újból hozzáfogott tervének 
kiviteléhez a hatalmában elbizakodott kaland
vadász, de most is eredménytelenül, Timim 
nagyon haragudott, hogy ő bárom tevével, tiz 
krokodil bőrével és egy csomó aprósággal a 
szerelemnek egy pillanatát sem tudja megvásá
rolni, és most már korbácscsal akarta meg

VEGYES HÍREK.
— A bíróság köréből. Sstolarik Ferenc 

helyébe, Lavota Ölön miskolci kir. törvényszéki 
joggj’skuruok osztatott be szolgálattótclro a nagy- 
mihályi kir. járásbírósághoz.

— Taniigyl kinevezés. A vall, és koaokt. 
minister G’rí'I János és GriUné Steiger Erzsébet 
lazonyi áll. el. iskolai tanítót, illetve tanítónőt a 
felső visói áll. elemi iskolához áthelyezte és he 
Ivükbe a lazonyi iskolához Cseh Károly és C’sehné 
Rohringer Irén lázárföldi tanitópirt helyezte át.

— Jelmez bál. X nagymihályi műkedvelő 
társaság 1903. évi január havában a Barnai szálló 
összes termeiben élőképek bemutatásával egybe
kötött jelmez bált rendez. A bál iránt az egész 
vidéken szép érdeklődés mutatkozik és az előjelek 
bői Ítélve, a siker biztosítva is van már.

— -K<7i/ főszolgabíró negyedszázados 
jubileuma. A homonnai járás főszolgabírója 
Haraszthy Miklós immár 25 éve, hogy a közpályán 
működik. Ezen idő alatt a közönné; becsülését és 
osztatlan elismerését vivta ki önmagának, ambi 
cioznsabb, szorgalmasabb és lelkiismeretesebb köz
igazgatási tisztviselőt vidékünkön nálánál nem is
merünk. Most hogy nagyedszázados jubileuma 
elérkezett, a homonnai járás színe java mozgalmat 
indított aziránt, hogy az évforduló az egész járás
ban megtiunepeltessék. A mozgalom élén Dezső 
Sándor kir. járásbiró áll, a szervező bizottság is 
megalakult már, mely e hó 9 én az ünnepély rész 
letes programmját megfogja ál apitani.

— Pénzintézet Sztropkón. Sztropkón is 
mozgalom indult meg, egy takarékpénztár létesítése 
iránt. Malonyay Tamás főszolgabíró áll annak élén, 
s miután a vidék nagy érdeklődést tanúsít, való
színű hogy Sztropkón is lesz pénzintézet.

— Halálozás. Dr. Baconyi Mátyásné szül. 
liettenyey Erzsiké, néhai Dr. Baconyi Mátyás volt 
ntálcai körorvos özvegye e hó 1-én Miglészen el- 
hunvt; temetése december hó 2 án ment végbe. 
Halálát a Bessenyey, Stépán és Isaak családok 
gyászolják.

— Véres verekedés volt Putrikén e na
pokban, egy lakodalmas háznál. A dolog úgy tör 
télit, hogy a lakodalomba a szomszéd Málca köz
ség néhány legénye is elment. Nem tudni, hogy 
min, — de részeg fővel — összekaptak. Ebből 
hamar oly verekedés keletkezett, hogy még az 
asszonyok is részt vettek. Több legény súlyosan 
megsebesült. A inálcai csendőrség is megjelent a 
helyszínén s megtette a kellő intézkedést.

— Eljegyzés. Princz Lajos olasz-líszkai ke
reskedő jegvet váltott Lefkovics Anna kisasszony
nyal, Lejkovics Soma málczai malom tulajdouos 
leányával.

— Országos vásár. Az ezidei karácsonyi 
vásár Nagy Mihály m deeember hó 15. és 16. nap 
jain fog megtartatni.

hódítani rabszolgáját. Ásna nagvon sokat szen
vedett heteken keresztül, de Timhu mégsem 
érte el célját.

Mikor látta, hogy hiába val minden fá
radozása, lemondott róla és nem uődött vele 
többé.

Ásna esténkint sokat sirt; zokogott keser
vesen, hogy ilyen nagy szerencsétlenség történt 
vele és könnyei között újból és újból vissza- 
szállott lelke a pálmafa alá, a hol olyan bol
dog volt Mikiivel. Megátkozta Borkút’, Timbut 
és minden embert, a ki rabszolgát tart, a ki 
széttépi az emberek boldogságát és a ki bele
fojtja életöket a fájdalom keserű tengerébe.

Es eszébe jutott Ásnának a vámpír, me
lyet az ut szélén látott. Igen, egészen olyanok 
ők, mint a vámpír. Valami mégis azt súgta’ neki, 
hogy ő nem_ fog ugv járni, mint az a szegény 
kis madár, ő nem fog elpusztulni a kínok kö
zött, ő túléli a szenvedéseket és boldog lesz 
még. Meg akarta csókolni a fétist, azt a kis 
fadarabot és imádkozni akart hozzá, de eszébe 
jutott, hogy o azt Mikéinek adta. Es most már 
egész határozottan tudta, hogy azért érte ez a 

I súlyos csapás, mert eldobta magától az ő istenét. 
| Ott, a pálmafa alatt . . de milyen édes percek

voltak azok! . . . Es akár mire gondol , akár 
merre szállott a lelke, mindig csak oda jutott 
a pálmafához, az o rövid életű boldogságának 
bölcsőjéhez és fejfájához ...

A hónapok múltak. Ásna nagyon szorgal
mas volt, és sokat gondolt Mikiire.

limbu élénk cserekereskedést folytatott

— Tejszövetkezet. Sztropkón Tozt László 
bányavölgyi földbirtokos tejszövetkezet létesítésén 
fáradozik. E végből a napokban járt Sztropkón 
Pvlidka János felügyelő, mint a kormány mog- 
bízottja. A terv szerint a szövetkezet központja 
Sztropkó volna, a nagy vidék bevonásával. Leg
közelebb egy értekezletre lesznek összehiva az 
érdekeltek.

— Talált hulla. A Széchényi féle őrmezői 
erdőségekben vadászat közben egy férfi hullára 
akadtak, illetve csupán csontokra már. A közigaz
gatási hatóság nyomban megindította a vizsgálatot 
és Iv'py Zoltán szolgabiró Dr. Ifiddel*  Márk járás
orvossal a helyszínén megjelenve konstatálták, hogy 
a hulla már félévnél idősebb lehet. A későbbi vizs
gálat, a talált ruhadarabok és más egybevető kö
rülményekből megállapította, hogy Paudzia János 
varannó hosszuinezöi illetőségit elmebeteg junius 
hó folyamán az őrmezői erdőségekben eltévedt s 
valószínű, hogy ott éhen halt, hulláját pedig a va
dak szétmarcangolták, s igy a talált csontok és 
ruhadarabok Paudzaa János holttestéből valók.

Égő cigánytelep. Málcáu f. hó 26-án az 
esti órákban kigyulladt a falu mellett lévő cigány 
telep. A teljes szélcsend miatt a tűz tova nem 
terjedt, máskülömben a falu is könnyen leéghetett 
volna. S igy csak egy pár cigánybanda lett haj 
léktalanná a kemény hidegben.

— Pályázat. Nagy Mihály városánál egy 
rendőr tizedest állás van üresedésben. Az állás 
600 korona évi fizetés és ruházattal van javadal 
utazva. Az állás elnyerése iránt a városházánál 
kell jelentkezni.

— Árpád-szobor Munkácson. Az a saj 
nálatos tény, hogy amikor annyi kisebb egyénnek 
emelt szobrot a nemzet és éppen a legnagyobbat 
mellőzte : azt akinek e hazát kell köszönnie, — 
Munkács város hazafias közönségét arra indította, 
hogy ezt a nemzeti tartozást lerójja s a honszerző 
és honalkotó nagy Árpád emlékét érezszoborral 
örökitse meg. Ebből a célból Munkácson megala
kult az ,/Árpád szobor bizottság,' mely lelkes fel 
hívásban arra kéri a hazafias közönséget, hogy 
munkáját kegyes adományaival elősegítse. Az ado
mányok, melyek az Arpád-szoborbizottságnak Mun
kácsra küldendők, a .Munkács" ciinü helyilapban 
s a fővárosi napilapokban nyugtázva lesznek. A 
szobor bizottság élén Hagara Viktor dr. beregvár- 
megyei főispán s Nedeczey János őrs. képviselő 
állanak.

— Hordják a jeget. A szigorú tél beáll
tával vastaggá fagyott jéggel a vendéglős és mé
száros iparosok serényen töltik be a jégvermeket, 
úgy hogy már ntindenikök ellátta magát jéggel.

— Olcsóbb lesz a gyógyszer. A belügy 
miniszter rendeletét bocsátott ki az ország törvény 
hatóságaihoz a gyógyszertárak módosítása tárgyá
ban. A gyógyszerek és ezeknek a kiadásához szük
séges edények árait egységes árban szabta meg, 
melyeket a tényleges viszonyokhoz alkalmazott és 

és gyakran megtörtént, hogy Borkuhoz is kül
dött szolgáival egvet-mást. Ásna ily módon 
némi érintkezést tudott fentartani Mikiivel. 
Leveleztek is a maguk módja szerint, pálma
levelekbe rajzolva mindenféle jeleket; Ásna 
egész boldog volt, ha egy ilyen levelet kapott, 
de ez a boldogsága sem tartott sokáig. Alig 
múlt el egy esztendő, az üzenetvivők üres kéz
zel jöttek vissza, Mikri nem válaszolt . . .

• ♦ ♦
Már két esztendeje, hogy Ásna elhagyta 

régi gazdáját. Egy reggel Timbu újból elment 
rabszolgákat vásárolni. Másnap délután haza
érkezett. Két rabszolgát hozott: egy férfit és 
egv asszonyt. Az asszony kicsin csecsemőt 
tartott a kar án. A férfi Mikri volt.

Mikor Ásna megpillantotta Mikrít, örömé
ben hozzá akart szaladni és meg akarta ölelni 
az ő régen várt kedvesét. De mikor meglátta 
az asszonyt és a csecsemőt, mikor látta őket 
együtt bemenni egv közös viskóba, akkor min
dent tudott.

De azért nem sirt; valami rettentő harag 
töltötte be egész lelkét.

Mikor eljött az este és mindenki nyuga
lomra tért, ő künn járt kelt a mezőkön, majd 
bejutott a sűrű erdőségekbe és hallgatta a vad
állatok borzalmas ordítását. Sehol egy szelíd 
kép, sehol egy szelíd hang. Az erdő sötét, a 
fák ágai vadul egymásra nőve. Minden borzal
mas, minden haragos és vad, mint az ő lelkében.

Reggelre ott volt a munkánál. A Kongó



elejéi vette igy a gyakori váltóitoknak, illetve az 
áremelkedésnek. Különösen az alsóbb néposz 
tályokat érinti jótékonyan ennek a nagyfontosságu 
rendeletnek az életbeléptetése. A hivatalos lap va
sárnapi számában részletesen közli a jövő évi ja
nuár hó első napján a belügyminiszteri rendelettel 
életbeléptetett gyógyszer árszabványokat az egyes 
gyógyszerekről, mely rendeletét azzal a megjegy
zéssel hozza az illetékesek tudomására, hogy az 
abban foglalt intézkedéseket szigorúan tartsák és 
tartassák meg. így tehát jövőre olcsóbb lesz a 
patika szer.

— Meghívó. A Zemplén vármegyei községi 
.•a körjegyzők egyletének t. tagjait, folyó évi de
cember hó 16-án délelőtt 9 órakor Sátoralja Ujhely 
ben a vármegyeháza termében tartandó rendkívüli 
közgyűlésre szívesen meghívjuk. Tárgy: A köz
igazgatás egyszerűsítéséről szóló jegyzői ügyviteli 
szabályzat 88. § ának rendelkezése szerint, a jegy
zők által végezhető magán munkálatok dijjainak 
megállapítására vonatkozó szabályrendelet. Tekin
tettel ezen bennünket közelről érdeklő ügy fontos 
ságát, s különösebben arra, hogy a vármegyei fő
jegyző ur azt, viszonyaink és óhajaink figyelembe 
vételével szándékozik a jövő évi február havi 
törvényhatósági közgyűlés elé terjeszteni, — a 
gyűlésre teljes számmal megjelenni szíveskedjenek. 
Sárospatakon, 1902. november hó 26-án Fodor 
Jenő, egyl. elnök. Hubay Kálmán, egyl. főjegyző.

— Ingyenes disz mii ajándék. Aki e 
címet elolvassa akaratlanul is Amerikára, a kép 
telenségek hazájára gondol. Pedig ezúttal sokkal 
közelebbről, Budapestről, kél szárnyra e hir. — 
A „Pesti Napló“ Magyarországnak e legrégibb 
pártoktól és klikkektől teljesen független, szabad- 
olvű és szókimondó napilapja lepi meg vele kara 
csonyra olvasóit, ajándékul adván — teljesen in 
gyen — a gyönyörű kötésű, remek illusztrációkkal 
diszitett .Zichy Mihály Album“-ot. E valóban 
értékes és nagy irodalmi becscsel biró müvet — 
melynek az „Athenaeum“ kiadásában megjelent 
eredetije 90 koronába kerül — a Pesti Napló uj 
kvart kiadásában Karácsonyi ajándékul megkapja 
a Pesti Napló minden állandó előfizetője. Es meg
kapják díjtalanul azok az uj előfizetők is, akik 
egész éven át fél, negyedévre vagy havonkint, de 
megszakítás nélkül fizetnek elő a Pesti Naplóra.

— Naptárak az 19O3"lk évre nagy 
választékban kaphatók Landetman B. könyv- és 
papirkereskedésében.

IRODALOM.
* Mária Terézia. 23 éves korában lépett a 

trónra 1740 október 20 án. A gyönyörű szép leány
nak és gazdag örökösnőnek sokan áhítoztak a ke
zére. A spanyol, orosz, bajor trónörökösök, sőt a 
porosz is, Fridrik; hanem a főhercegnő mást vá 
lasztott, Lotharingia egyszerű hercegét, Buda vissza 
hóditójának unokáját, a kit politikailag csak az

Mikri — nem messze Asmitól, munkába 
merülve nem is látszott észrevenni egykori 
kedvesét. Csecsemője a földön feküdt és a szeme 
pálma levéllel volt letakarva, bogv a napsugár 
ne bántsa.

Ásna észrevétlenül odament a gyermekhez 
lehajolt hozzá, felemelte arcáról a pálma leve
let és sokáig nézte azt az ártatlan kis jószágot. 
Az apjára hasonlított; a mi ízlésünknek rut, de 
a néger lánynak nagyon tetszett. Csendesen 
megcsókolta, az arcát megint betakarta, azután 
fölegyenesedett. Mikri háttal fordulva állott, 
alig tiz lépésre tőle. Közelebb ment hozzá:

— Mikri!
Mikri megrezzent ennek a hangnak halla

tára; de azért nem is fordult vissza, hanem 
tovább dolgozott.

— Mikri! Én vagyok! Ásna!
— Hagyj dolgoznom, Ásna; nem érek rá.
— Néni érsz rá, monda Ásna keserűen, 

félsz a felügyelő ostorától, ugy-e; hát az iste
nedtől nem telsz, hát a gonosz szellemtől nem 
félsz azért, hogy engem szerencsétlenné tettél'.’!

— Menj te is a munkád után, Ásna.
— Én már elvégeztem a munkámat, ne

kem már nincs több dolgom. Te is elvégezted, 
Mikri. Mái nem kell félned a felügyelő ostorától.

Mikri önkéntelenül remegett:
— Bolondokat beszélsz, Ásna. Én még nem 

végeztem el a munkámat.
— Igaz; te neked fiad van; csókold meg 

fiadat, Mikri . . .
— Milyen különös a te kívánságod. 

ajánlott, hogy állásának jelentéktelensége nem fe 
nyegette a monarchiát külföldi befolyással. Legelső 
tette is tellát a szerelem apológiája. Ez a nagy 
nőiesség, ez védelmezte öt meg akkor is, mikor a 
trónkövetelőnek és hódítani vágyó uralkodóknak 
egész légiója támadt trónja ellen. Akkor is nőies
ségével hatotta meg lelkes magyarjait, a mikor 
eléjük állt a nőiesség legszebb díszében az anya 
súg koronájával homlokán Száz meg száz kócsagos 
foveg szállt az ég felé és felharsant a kiáltás : .Ele 
tünket és vérünket királynőnkért.- Es e kiáltás 
mentette meg Mária Teréziának ingadozó trónját.

Erről a gyönyörű uralkodónőröl szól a Nagy 
Képes Világtörténet legutóbb megjelent 172. füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője dr. 
Marcalli Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a VIII. 
kittet írója is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet 
ára diszes félbörkötésben 16 korona; Füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, Vili. 
Llhii-ut 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján, havi részletfizetésre is.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József.
FőmunkaUrs: Dr. Kellner Mihály.
Kisdóhivstali művezető: Lanttal József.

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 
Sírni i briliánsokkal, 1 garnitúra kezelő- és ing
gomb doubl-aranyból és pátens zárral, pompás 
gyűrű imitált ékkővel, 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 közvetlen 
1 frt 90 ‘krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból: R. Kiéin Krakkau. Nem tetszés esetében 
a pénz visszaadatik. A rendelőnek pontos címe 
kéretik.

■ — Ne törődjél vele; csókold meg a fiadat
az én kedvemért.

Mikri engedelmeskedett és megcsókolta a 
gyermekét.

— Sokszor csókold, sokszor! Miiven szép 
fiad van! Nézd csak, jól nézd meg, Mikri . . . 
ügy . . . ugv . . . Takard be szépen, hogy a 
nap ne érje . . .

Azután egy ideig szótlanul álltak egymás 
mellett, a mig Ásna megszólalt:

— Emlékszel-e, mikor a nagy pálmafa 
alatt ültünk, és te azt mondtad, hogy neked 
senki sem kell, csak én kellek neked ? . . .

— Akkor ugv gondolkoztam . . .
— Azt mondtad, hogy a szived szerint 

beszélsz; pedig nem beszéltél a szived szerint, 
mert a szív olyan, mint a folyó, mindig egy
formán csörgedezik egy irányban halad és 
sohasem fordul visszafelé a medrében.

— De kiszárad a folyó, ha forrás nem 
táplálja . . .

— Nyomorult vagy, Mikri; nekem a 
hitemben, á lelkemben a reménységemben volt 
ez a tápláló forrás. Látod, milyen nyomorult 
ember vagy te ! . . . .Nekem csak te" kellesz, 
mig látni logom a napot, a mig szükségm lesz 
a levegőre,, ezt is mondtad, Mikri. Igazat be
széltél; te már nem fogod látni a napot, ne
ked már nem lesz szükséged a levegőre . . . 
Nekem se lesz már rá szükségem . . .

Mikri reszketett.
— Mit akarsz velem tenni?
— Semmit . . . Csak azt szeretném, ha

Hirdetmény.

Homonnán
Dr. Toronszky Elek házában 

fiókot nyitott a 
Gálszécsi Takarék- és Hitelpénztár.

-állást r.yemek.

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

S^jószentpéteri

darabos szénre
előjegyzést elfogad bármily 
mennyiségre a nmihályi vasúti 

teherpénztárnok.
jRra métermázsánként 80 kr. az állomáson.

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 felvilagositás azonnal adatik.
Akik erre vállalkozni hajlandók, küldjék pon
tos címmel ellátott ajánlataikat, (melyek rög
tön továbbittatnak'i Mellékjövedelemjel. alatt az 

ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ" hirdetési ositályíhw 
Budapest, VII., Erziébet-körut 54.

Egy szép mangalica kan Szabó 
István urad, tiszttartónál Mál- 
czán előnyös ár mellett eladó.
megölelnél, még egyszer, utoljára, úgy, mint 
akkor este . . . Nem mersz megölelni? félsz 
tőlem? Látod, én nem félek.

Ásna egész közel lépett Mikrihez. Csak 
most látta, hogy az a kis fadarab már nincs 
ott a nyakán.

— Hova tetted a fétist ? Eldobtad, ugy-e ? 
Eldobtad magadtól az istenedet . . . Igen el
dobtad, nincs, a ki vigyázzon rád, a ki meg
óvja az életedet. En rám sem vigyáz senki, a 
mióta eldobtam az én istenemet. Mert eldob
tam, a szemétdombra dobtam, a mikor neked 
adtam! . . . Hát igazán nem mersz megölelni? 
Haragszol rám? Látod, én nem haragszom ...

Ásna átölelte Mikrit, magához szorította, 
mintha sohasem akarná többet elbocsátani. 
Mikri szabadkozott:

— Bocsáss el, az asszonyom meglátja, 
hogy engemet ölelsz.

— Nem fogja meglátni. Oda megyünk, a 
hol senki sem fog bennünket látni, senki sem 
fog bennünket szétválasztani.

Es húzta vonta magával Mikrit a Kongó 
tátongó mélysége felé. Hiába védekezett a rab
szolga ; hiába nyögött, hiába ordított kétségbe
esetten. Ásna karjai körülfonták, mint két ha
talmas kigyó, és a gyűlölettel vegyes szerelem 
nagyobb erőt tudott adni Ásnának, mint Mikri- 
nek az élethez való gyáva ragaszkodás.

Néhány pillanat múlva már mit sem le
hetett hallani, csak egv kicsiny csecsemőnek 
ösztönszerfl, fájdalmas sirását . . .

Ü



Glüek JVIór Na9yMihály 
ajánlja az

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

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

tetésben részesülnek.
Jutányos árak mellett a legsolidabb kivitel biztoslttatlk. 
kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állító! végzik. — Egész 

epületek kalyhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el.
Mintakályhák raktáromban megtekinthetők.

1 íegjobb minőségű ^tornán és Jortland Cement nálam jutányosán beszerezhető.

Nyom. L*üdt«m»u B. könyvnyomdájában.

Goldstein Adolf 
épület- és diszintl-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.

Suttmann JYlárkusz
kelme-, divatáru-, vászon- és iénnüárn üzlete 

NAGY-MIHÁLY.

A téli idény beálltéival 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 igy 
áruim bámulatos olcsók.

Cosmanosi és Goldberger-féle 
tartós szinü mosó kelmét, legújabb divata 
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
G uttmann Márkusz.

432. V. ».

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajt/' az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a kassai 
kir. járásbiróság 1902. 8p. II. 810/3 száinu végzése követ
keztében Dr. Blauár Béla kassai lakos ügyvéd ált -i képviselt 
Báró Barkócy Lujza és Mária javára Novak József ellen 
1000 korona s jár. erejéig 1902. évi augusztus hó 28-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 
3790 koronára becsült következő ingóságok u. m. bútorok, 
lovak, tehenek stb. nyilváuos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymiháhi kir. jbiróság 1902. 
évi V. 235/1. számú végzése folytán 1000 kor tőkekövetelés, 
ennek 1893 évi december hó 23-napjától járó 1 °/» kamatai 
*/j°/» váltó dij és eddig összesen 78 kor. 98 fillérben biróilag 
mar megállapított költségek erejéig Alsó Körtvélyesen alperes 
Novák József lakáján leendő’ eszközlésére 1902. évi dec 
hó 12-ik napjának d. e. 10 órája határidőül kitü
zetik, és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t.-c. 107 és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet Ígérőnek bee sáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kelt N.-Mihályon 1902. évi nov. hó 20-ik napján.

Pelles József, 
kir. bírósági végrehajtó.

Köhögés és rekedtség ellen nincs jobb a 
BÉTHY-féle

pemetefű-cukorkánál,
de vásárlásánál vigyázzunk, 

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

W Egy doboz ára 60 fillér. "WC
Csak Béthy-félét fogadjunk el I


