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lapunk a mai számmal immár Vili, 

évfolyamába lép. — Nyolca év óta 
szolgálja híven és lelkiismeretesen városunk 
és vidékének közügyéit, jövőben is előbbi 
program inunkhoz híven egész lelkesedéssel 
szándékozik a közérdeket szolgálni, hazafi 
ságot, műveltséget, anyagi és szellemi kul
túrát terjeszteni s előmozdítani.

Vezéreszménket mindenkor a nemzeti 
érzés képezte, ebben látjuk ma is azt a soha 
nem múló feladatot és őzéit, a melyért küz
deni minden időben készek vagyunk.

Helyi ügyeink istápolása, azoknak föl
színen tartása fogja kiiliinösen célunkat ké
pezni s független véleményünk nyilvánításá
ban és a tények megítélésében feszélyezve 
soha nem leszünk. Kifogunk tartani minden 
téren bátran.

S ha érdemszámba fog vétetni működé
sűnk, ebből az oroszlánrész közönségünket 
illeti, melynek minden tényezője közrehatott 
munkásságunk kifejtésében. Mi csak köteles
séget teljesítünk, midőn a közvélemény szó
csövévé szegődünk.

S midőn a n. é. közönséget arra kér
jük. hogy mint eddig, a jövőben is pártolja 
lapunkat, fogadja ezt ezentúl is szívesen, 
kérelmünk egyben oda irányul, miszerint az 
anyagi támogatást se vonja meg tőlünk, lé
vén az egyik feltétele annak, hogy kötele
zettségeinknek képesek legyünk eleget tenni.

Meg vagyunk róla győződve, hogy tö
rekvéseink mellett, kérelmünk nem marad 
pusztában elhangzott szó.

/>/•. Kállai Józsefe
a „FUrní-Zemplén*  felelős eterkesttiíj,.

T A R C A.
S'ELVESTEE E7.

Itt a párviadal napja, fényben a lovagterem ; 
Százezernyi mécs világa csillan meg a fegyveren. 
Ifjú harezos száll ma síkra, a má'ik agg levente; 
Egyik: verő fényes hajnal; másik: a nap lenente.

fíősz harag villog szemükben, ajkaikon szitok kel: 
Egyikünknek pusztulni kell!“ — szólott az agg — 

/s mint a szel.
Mint a pusztító fergeteg rohan ellenfelére, — 
Jmd**  fürgébb az ifjú hős s halált mér ősz fejére.

Lezuhan a vén bajvívó, szive utolsót dobban . . . 
.l//y győztes ellenfelének szemében dicsfény lobban, 
Felhangzik az üdvrivalgás szerte a nagyvilágon, — 
Sdiadallal kezdi útját: Ezt'rkilencznxőxh áront !

Polányi Jenő. 
i'i.

fiz év panorámája.
Csodás egy hangulat az, mely Silvester 

estéjén elfogja áz embert: ujjongás az elmúlás 
fölött. Pedig az elmúlás fogalma, úgy, a hogyan 
rend szerint értelmezik, szomoruságos és kietlen. 
De az ellentétek az ember természetében, el
lentétes szokásokat szülnek, a temetőben es 
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Előfizetési fellxi-vá,s.
A sFelső-Zemplén 1903. évi Vili, 

évfolyamára előfizethetni az alólirott kiadó
hivatalban.

Előfizetési árak:

, kik egyszerre 
ajándékul egy díszes

Egész évre . . . . 8 K.
Félévre 4 K.
Negyedévre . . . 2 K.

Azon t. olvasók 
űzetnek egész évre,
Előjegyzési naptárt kapnak.

Jl „Jelsö-Zemplén" kiadóhivatala
LaniltiNiuan B. könyvnyomdáin.

elő-

Idő az időről.
Uj év, uj esztendő: megújult remények, 

bizalomteljes várakozások, epekedések és 
sóhajok napja — Isten hozott 1 . . .

Jöveteledre szivünk megtelik remény
űvel, bizalommal és jobb, nemesebb szán
dékok elhatározásával. Éppen azért örömmel 
üdvözölünk. Tőled várjuk sebeinkre, fajdal
mainkra az irt, a gyógyító, a heggesztő 
balzsamot; tőled reméljük szomorú napjaink 
derűjét és jobbrafordulását; a te bdáthatlan 
küszöbödön megújulnak epekedő óhajaink 
anyagi és szellemi gyarapodásunkért: a jó
lét, bőség és a megelégedő boldogság után. 
Te vagy nekünk az igazi ir/éretföldje : remé
nyeink, vágyaink tárhiila; kincs, melynek 
jól és okosan való kihasználása: emel, nö
veszt és megnyugtat mindeneket egyaránt.

Ennek érzése és tudatában szívesen 
várunk, derült mosolylyal üdvözölünk : Isten 
hozott I

mindenütt, ahol az elmúlás fogalma érinti meg 
lelkünket, a szivünk bánattal lesz tele, de Szil
veszter estéjén, az elmúlásnak ezen pregnáns 
alkalmán, habozó poharak mellett ülünk, feled
jük gondunkat hajunkat és örülünk az életnek, 
kiki amennyire tud. Gondoljuk hamis filozófiá
val : hátunk mögött van hát ez a rossz esz
tendő is, melyben annyi kellemetlen dolog tör
tént velünk, elmúlt, elfeledjük és »amit az em
ber elfelejtett, az mintha nem is történt volna 
meg<. Es reméljük altató remény-jéggel. hogy 
az uj esztendő, mely éjfél után kezdődik, jobban 
fog bánni velünk, 'mint az, amelyiknek most 
üljük vidáman a torát. Tehát remélünk, annyi 
baj és csalódás után még mindig remél az 
ember. Reméljen is, mert remény nélkül el
pusztult volna rég ez a világ!

Az elmult esztendő nem tartozik azok 
közé, melyeknek eseményei belevésődnek a szá
zad históriájába. Szürke szenzáció nélkül való 
esztendő volt és bizony jobban is van ez Így, 
mert a nagy események nagy akciókat és nagy 
szenzációkat szülnek.

Reakció! A szabadelvű és radikális újsá
gok máris fennen hangoztatják, hogy a reakció 
már úgyis itt van. Föltámadt egy darab közép
kor, megnyílt a hűvös homályos kolostorok 
kapuja s kisuhantak azon a világhatalom a tö
rekvő egyház szellemei, hogy meghódítsák is
mét a világot. Hódítanak is. A szabadelvflség, a 
radikálizmiis kora lejárt, felkel egy uj kor napja, 
hogy elhomályosítsa a regi napot, a Dantonok, 
a Martinovicsok és Kossuth Lajosok napját. S

Igen, kedves olvasóink, az uj esztendő 
jötte és az ó-év ietünte mindenkor fontos 
reánk nézve. Mert mig egyrészt emlékeztet 
a változiiatatlan múlandóságra s az idő be
csére, hasznára; addig másrészt eme két 
kérdést állítja elénk : váljon még hány esz
tendő életem ? miképen oldottam meg éle
tem czélját. Istentől reám utalt föladatát ? 
mert az ember csak egyszer él és éppen 
azért nem az a fő, mennyit élt, hanem 
hogyan élt ? hogyan és miképen felelt meg 
rendeltetésének, felebarátai boldogitásának ? 
mert habár évek jönnek, esztendők tűnnek 
el a semmiségbe, de mi, kik az időben 
élünk s erkölcsi lények vagyunk, nem sem
misíthetjük meg ama számadást, a melyre 
— önlelkiismeretünk — jó és rossz csele
kedeteinket, hibáinkat és mulasztásainkat 
följegyezték.

Azért midőn az uj évet szívből üdvö
zöljük, nem feledhetjük a múltat, vissza
emlékezünk, hogy tanulságot merítsünk abból 
a jövőre. Oh, mert a tovasiető évek sokra, 
nagyon sokra megtanítanak. És habár gyer
mekkorunkban még érezzük a napok és 
hetek hosszúságát, játszva követjük, boldo
gan nevetve, mint jó pajtásunkkal játszunk 
az idővel; de már ifjú korunkban rövidülni 
látjuk életünk hol derült, hol felleges napjait, 
mig férfi korunkban, a munka napjaiban, 
az élet küzdelmében és ezernyi-ezer zűr
zavarában, alig vesszük észre, hogy éltünk, 
hogy öregszünk s hogy közeleg lassan, de 
pontosan életünk csendes alkonya. Mert 
senki sem tudja megakasztani az idők folyá
sát és nincs az a kincs, a melylvel csak 
néhány napot, órát, avagy perczet is éle
tünkhöz vásárolhatnánk. Az idők folyását

emez hanyatlik, amaz emelkedik, ki tudja nem 
lesz-e nagy katasztrófa belőle, ha összeütközik 
a két naprendszer ? . . .

S mialatt harcrakész elkeseredettséggel 
néz egy mással farkasszemet a két elkeseredett 
tábor, mint távoli de folyton erősbödő vész- 
harang-kongása hallatszik felénk a proletárság 
harc riadója. Evről-évre gyarapodik Magyar
országon a szociáldemokrata munkások tábora, 
ma már politikai szerepet is játszanak nálunk. 
Egy lehet már a legközelebbi képviselő válasz
tás bejuttatja a proletáriátus egy- két- három 
képviselőjét a mi dzsenlrv törvényhozó tes
tületünkbe. Milv furcsa lesz majd, ha majd 
képviselőink illatos elegáns tömegéből kiemel
kedik egy-egy diszponáns alak és jogot és 
kenyeret kér a népnek, melynek még voksa 
sincsen.

Furcsa lesz, de meg fogjuk szokni s később 
még be is fogjuk látni, hogy Így kellett ennek 
jönnie. A szociáldemokrácia a nyugat minden 
kulturállamában óriási szerepet játszik s ezt 
helyesen be is tölti. Nálunk sem lesz másképpen. 
Csak hadd jöjjenek az egészséges izmos prole
tárok és frissítsék fel ezt a lusta, kényszeredett 
hurzsvatársadalmat. Nem lesz ebből veszedelem, 
nem kell félni.

Akik még lelkesedni tudnak a szabad
ságért, azok keserű gyásszal fogadták a hirt, 
hogy Transvaal meghódolt és beleolvadt az 
óriási brit birodalomba. Dicső volt a harc, 
szabadságról zengő költő méltóbb tárgyat meg 
nem énekelhet. Ebben az anyagias, az arany-

az egyedül elismert kelle
mes izü természetes 
---- hashajtószer. =



nem akasztják meg a váltakozó évek. Az • dlarczdja*',  mondja 
idő mindent magával ragad ; megörli egész
ségünket, elnvüvi szellemünk rugalmasságát, 
megzsibbasztja idegeinket, testerőinket, hogv 
előbb-utóbb széttépje életünk fonalát.

Valóban, a hatalmas uralkodó, a bankár, 
a lángész és mindenki egyaránt mind, mind 
megbotlik annál a határkőnél, a melyre reá 
van Írva: »az élet vége«.

Nincs is drágább valami, mint az idő. 
Oly egyetlen és páratlan kincs ez, mely 
végtelenül pontosan ki van mérve s a melyből 
elvesztegetni nagyon sokat, de hozzávenni, 
adni mit sem lehet semmiféle földi kincsen. 
A világ legszorgalmasabb népe, az angolnál 
azért közismert szabály, mondás: „az idő 
pénz”. De ugyanezt tartja a magyar szálló
ige is: „Eutendó-—veszendő”; „idővel, pénz
zel légy takarékos”. Igen, mert az idő kimért, 
rövid és gyorsan tűnő lévén, evvel kell 
a legjobban élni, takarékoskodni. Valamint 
egyik hullám a másikat hajtja, űzi maga 
előtt: úgy egyik nap a másikat tolja, taszítja 
odább. És az idő rohan, fut, röpül s nem 
vár senkit; épp azért nagyon bölcsen osz
totta be az ember magának az időt órákra, 
hogy ilveténkép teendőit, számadásait is 
rendben tarthassa. És az óra beszél, han
gosan és elevenen figyelmeztet mindenkit : 
„múlik a: idő”. Múlik, mert valamiképen az 
az egyik idő, a másiknak medere, oktatója; 
úgy nemkülönben egyik idő, egyik óra a 
másiknak ellensége is — és ellenségünk 
nekünk is, habár mint jó barát, mint biz
tatónk velünk él, velünk jár, minket kisér, 
mégis ellenségünk, zsarnokunk : mert a láng
ész, a közepestudásu, a tudatlan, az ifjú, 
öreg, munkás és renyhe elmerülnek egy
aránt az idő áradatában : a közmondás sze
rint : ,,.4c arany mindent elér, a halál min
dent berégez. az idő mindent elnyel.”

Mint a hulló csillag, vagy mint a sebes 
folyam, úgy siet, úgy rohan az idő s az 
élet. És hová? Oda, a hol a sir vár reá. 
mely mindent elfedez, — az örökkévaló
ságba. Mert: „az idő az örökkévalóságnak

borjú által kormányzott világban a harcz és 
szabadság szeretetnek, az idealizmusnak isten 
oltára a kopár transvaáli csatatatér. De ami a 
világot mozgatja az a népek gazdasága, a kéz
gazdasági politika s ennek a szempontjából 
nagy hasznára van a világnak, hogy véget ért 
a háború s Anglia elfoglalta a délafrikai szabad 
államokat s megnyitotta azokat a világ keres
kedelmének és iparának. Igaz, hogy annyi most 
a kalandor és iparlovag odalenn, mint amennyi 
Kaliforniában volt hajdanán, mikor a dúsgaz
dag aranybányákat felfedezték, A legyőzött, 
kimerült népet ezek szipolvozzák most, a brit 
kormánynak a legsürgősebb feladata lenne, 
ezektől megmenteni a búr népet. Máskülönben 
a buroknak nincs oka a kétségbeesésre. Humá
nus, modern férfiú az, aki ma Anglia trónján 
ül, egyszersmint roskadt, beteg ember, aki 
mindennap várja, mikor jön érte n nagy ka
szás. Halál ő felsége lépett közbe, mikor első 
Ízben akarták megkoronázni az angol király 
és indiai császár ő felségét s hiábavaló volt a 
világraszóló pompa, melylyel a föld legnagyobb 
városa a koronázásra készült. De halál ő fel
sége az egyszer irgalmas volt s elkésve bár, de 
mégis mogkoronázták VII. Eduárd ő felségét.

Mint minden esztendőnek, ugv ennek is 
megvannak a maga teknikai vívmányai. Erköl
csileg, érzelmileg sülyed az emberiség, de a 
tudós, melvlyel az elemeket a maga szolgálatába 
kényszeríti, uapról-napra gyarapodik A kor
mányozható léghajó, melyről azt jósolják, hogv 
átfogja alakítani a világot, foglalkoztatja a vi-’ 
iág összes teknikai kiválóságait s a nagy kér
déshez az elmúlt évben is közelebb jutottunk 
egy lépéssel. Mint minden újításban, mely az 
emberiséget mozgásba hozta, a kormányoznia tó 
léghajó kérdésének megoldása dolgában is 
Paris vezet a földgömb menyasszonya. Paris

az elmés Jean Paul és 
egyik honi lantosunk ezt Írja :

.< >rökvaló»ág ' Sír a te ueved ' 

Az e*z.t«n<lnket  remire elnyeled**.

Csak azok tudják legjobban, a kik el
vesztegették, hogy mennyit ér az idő ; mert 
csak veszteségéről vesszük észre az időt; 
úgy vagyunk az idővel is, mint a pénzzel, 
a ki a kicsivel nem gazdálkodik, nem jut 
nagyobbhoz; valamint krajczárokból lesz a 
forint, úgy lesz pillanatok, perczek és órák
ból az év s valamint amavval takarékosan 
kell bánni, úgy kell élni evvel is, a nagy 
Berzsenyi szerint:

.Minden órádnak Iwxakaazd virágát :

A j<-veud<*nek  sivatag homályát. 

Bízd az latenaég vezető kezére.

S e’i ai idővel" . . .

Mert sok hibát, mulasztást lehet jóvá 
tenni, sok kárt, veszteséget, akár anyagit, 
akár erkölcsit, szellemit lehet helyre ütni, 
csak nem az elveszített időt. Azért mondja 
igen bölcsen egy mély gondolkozó : »A mel
letted elfolyó vízből csak az a tied, a mit 
kimerítesz, a lefolyt évekből csak az, a mit 
felhasználtál; az idő kincs, a mely minden 
éjjel kisebb lesz s a naponta fogy, végre is 
elfogy.« És igaza van.

Egv esztendő szállt sírjába tegnap, ma 
az uj lép ki bölcsőjéből : egy esztendő, 
háromszázhatvanöt nap futott el tőlünk, el
tűnt, mint az árnyék, nem hagyva nekünk 
mást, csak emlékét. Egv esztendő! ügy 
tűnik most fel előttünk, mintha a múlt évet 
csak tegnap kezdtük volna meg és ma már 
nincs: elenyészett a megújulás reménye 
nélkül, elment oda, hová már ezer és ezer 
esztendő eltemettetett I . . .

Egy esztendőd Mennyi nyomor, ínség, 
fájdalom és keserűség sújtotta lefolyása alatt 
az embereket ? mennyi égető köny csordult 
ki a szemekből ? mennyi szív tört meg a 
szenvedések, a fájdalmak sulva alatt ? mennyi 
reményvirág hervadt el ? mily sok ember 
vándorolt oda. hová talán nem is gondolt, 
a sírba ?! . . .

Egy esztendő! Valóban sok idő jó.

ban az idén csak két tudós lelte halálát, le
zuhanván a még mindig nem kormányozható 
hajóról.

Franciaországban legélesebb a harc a 
kolostorok és a szabadság szelleme között. Itt 
még mindig a szabadság szelleme az erősebb 
és tűzzel vassal irtja a szerzetes rendeket. S a 
menekülő szerzetesek elárasztják a világot, hogy
harcoljanak és hirdessék a római pápa világ
hatalmát.

A grand nation szövetséges társánál, Orosz
országban nap nap után folyik a vér, dolgozik 
a hóhér és népesül Szibéria, a szabadság miatt, 
mely et nem akar megadni a cár. A szigorú és 
vallásos fehér cár birodalna egyetlenegy óriási 
akna, melynek minden részében dinamit van 
elhelyezve — ha felrobban majd egyszer és 
fel is fog robbanni, — micsoda rémséges pusz
tulás lesz az!

Még egyre korlátlan hatalmát öregbiti a 
fehér cár. Óriási műbe fogott most az orosz 
birodalom : kiépíti a vasutat Szent-Pétervártól 
Szibérián át a Csendes Óceánig. Ezzel elkészül 
a páris-pekingi vasúti vonal, mely sajnos Ma
gyarországot elfogja kerülni. Áthidalják a Beh- 
rmg szorost is akkor majd kényelmes, meleg 
vasúti kocsiban lehet körülutázni a világot! 
Nem kell többé az Amerikába utazóknak a sze
szélyes, viharos tengerre bízni az életüket. A 
kiket a tenger tart vissza az amerikai úttól, 
azok egy-ket év múlva szárazon érhetik el az 
l’j Világot . . .

így dolgozik, küzködik, halad 0 világ — a 
sir fele. \ áltozik az évek panorámája — de 
mindig egy marad az ember sorsa: porból lett 
és porrá kell lennie

Erdöii Deaiö. 

vagv rossz cselekedetek, élet végrehajtására, 
mikor egy nap e'ég arra, hogy lételünk s 
mindenünk, kincsünk és javaink véget érje
nek, elpusztuljanak. És ime, tőlünk nem egy, 
de 365 nap, egy esztendő futott el örökre, 
visszahozhatatlanul!

Nem lepi-e meg szivünket a múlandó
ság keserű, döbbentő érzete ? Nem vesz- 
szük-e észre: az idő mily élénken figyel
meztet, hogy mindig messzebb és messzebb 
vándorolunk bölcsőnkből s közeledünk a 
sirhoz, a véghez, a „határkőkhöz? Nem 
látjuk-e, hogy az idő feltartóztathatatlanul 
tovább haladván, bennünket is magával sodor 
az örökkévalóság felé?

Ezek azok a gondolatok, melyeket az 
újév ébreszt bennünk, az újév, mely az idő 
múlandóságával figyelmeztet, hogy mi is 
mulandók vagyunk; hogy életünk árnyék, 
mely egv pillanat alatt elenyészik ; füst, lenge 
pára, melyet a halál rideg szele gyorsan 
elsöpör.

Ha ily múlandó az év és az élet, ha 
ily tünékenyek napjaink, ha állandóságot 
sehol semmiben nem találunk, csak a mú
landóságban ; ha minden perez, minden óra, 
minden pillanat olv gyorsan érlel bennünket 
a vég, az élet czélja, a lét határköve felé; 
ha mindenünnen csak a múlandóság tárja 
felénk karjait: akkor a múlandó időt jól, 
bölcsen, okosan és folytonosan használjuk 
ki, mert csak igy lesz életünk tartalmas 
becses és végünk méltán megsiratott. L'jjuljon 
meg azért ma, az újév hajnalán bennünk a 
hittel, reménynyel a jobb jövő iránt: az ész, 
erő és akarat!

Boldog újévet!
F.ikiu. Demeter Jánoa.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. 
előfizetőinket, a kik még hát
ralékban vannak és a kiknek 
előfizetése lejár, hogy azokat 
mielőbb megújítani, illetve a 
hátrálékokat kiegyenlítetii 
szíveskedjenek, nehogy a lap
szétküldésében fennakadás 
álljon be.

J kiadóhivatal.

Évforduló.
Sátoralja-l’jhely, decx. 31.

Eseményekben gazdag volt ez év históriája 
vármegyénkben. Sok sok epizódja volt, a mi fájó 
érzelemmel, sok sok olyan, a mi örömmel töltött 
el bennünket.

Az ellentétes erők szilajul vívták meg bar- 
ezukat a politikai csatatér göröngyös porondján. 
Majd megtisztulva egyesültek azok a magyar Géniusz 
ünnepében. Áldoztunk az irodalom és művészet 
oltárán. L’j kezekbe került ez elhaló évben vár
megyénk önkormányzatának gyeplője. De nem 
kiméit bennünket a kérlelhetetlen halál sem.

A politikai viharok fergetege süvítve vonult 
el feleltünk. Régtől fogva tornyosultak a fellegek. 
A megtisztult légürben utat nyert és kicsapott az 
ellentétes áramok villáma. Nem tört, nem zúzott 
ugyan a vészes vihar, de sújtott jobbra is, balra 
is. inig a felkorbácsolt hullámok rendes medrükbe 
térlek vissza — és ha néha ki is csapnak még, 
csak a nyughatatlan közélet lassan sodró hullámait 
höinpölygetik.

Ez az esztendő volt Kossuth esztendeje. Vol
tak bizony fájó momentumai is ennek a dicső 
ünnepnek. A Kossuth kérdésben a vármegye bizony 
szűkkeblű volt, ám városaink, a községek és a 
társadalom lerótták áldozatukat a nagy hazafi iránt
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és ez kárpótolt bennünket a vármegye sziikkeb 
1 őségéért.

Kossuth esztendejével esik majdnem egybe 
Rákóczi ünnepe. A nagy hontalan élte éjszakáján 
csak azt kívánta a bujdosót felkereső Thaly Kál
mántól, hogy porai, dicső elődjének poraival egye 
süljenek. Rákóczi koporsójának egy darabkája, 
haló tetemének néhány porszemé, már vegviil is 
azzal a drága tetemmel — ime most Zemplén 
vármegye és Magyarország XVIII. századbeli lég 
idősebb fiának szelleme egyesül, Zemplén vármegye 
és Magyarország XIX. századbeli legidősebb fiának 
szellemével.

Bizonyára áldozni fog most is Zemplén a 
kegyelet oltárán. Sodró Bodrog partján, hömpölygő 
Tisza táján, ott lobogtatja már Tokaj végvára a 
kegyelet fátvolál és követni fogják azt a vármegye 
mindmegannyi kurucz fészkei, hisz itt minden 
rom az ő dicsőségét zengi.

Dicső ünnepnek végakkordjai közepeit, ke 
gyeletes ünnepség zenéjének ébresztő hangjai mel 
lett látogatott meg bennünket minap, a kérlelhe
tetlen halál. Elragadta a vármegye egyik élő 
angyalát, ki annyi sokaknak törülte meg a köny 
nyét. A kinek áldott keze, hol édes honi szóra 
gyűjtötte össze a kisdedeket, hol szent zsolozsmára 
a híveket. Pedig nem ringott itten bölcsője, d< 
lelke mindig köztünk volt, amiképen emléke is 
örökké köztünk marad.

Áldoztunk a kultúra oltárára is. A széphalmi 
mester szelleme kicsapott sírjából és átsurrant 
felettünk. Legyintésére megalakult a „Kazinczy 
kör*,  hogy a politika harczleréről az irodalom és 
művészet békés otthonába terelje, az egymással 
küzdő feleket. Olt együtt áldozhat mindenki a 
magyar Géniusznak.

Újabb éra nyílt Ujhely városának és igy 
némileg a vármegye színi életében is. A kassai és 
újhelyi színház kapcsolatbahozatala megszüntette 
azt az anomáliát, hogy Ujhely pazar színházában, 
jó játékban nem gyönyörködhetett a szem.

Dicső hivatalnoki pálya ért véget ez év 
utolsó napjaiban. Vármegyénk tiszteletben, becsü
letben megőszült alispánja nyugalomba vonult. 
„Szegény öreg*,  a mint az ő tulipános alispáni 
kortesnótája nevezi őt, azt hitte, hogy ő lesz 
Zemplén vármegyének utolsó „választott*  alispánja. 
Ámde a korszellem nem tudott győzedelmeskedni 
a vén zászlótartó felett, ö még legyűrte azt. Nem 
próbálóin most én őt lefesteni, azt hírlapi czikk 
keretében nem lehet, ahhoz egy tanulmány kell. 
Ősz alakja, szelid bánatos arcza azonban nem fog 
többé tehát tündökölni az alispáni székben, ő, 
kinek szive ott dobbant a rendi országgyűlésen, 
majd kardját forgatta csaták förgetegében, egy mi 
niszterelnököt vert meg dühös pártküzdelemben és 
három évtizedig tündökölt az alispáni székben — 
helyt adott most egy ifjabb, de kipróbált erőnek.

Méltó férfiú fog most is ülni az alispáni szék
ben. Már őseinek élete forrt össze a vármegye éle
tével O azonban nem elődje révén, a ki Zemplén 
vármegye népszerű főispánja volt, követelt részt a 
hatalom fényéből, hanem saját énje tette őt mél
tóvá erre az állásra. Hisz harminezöt esztendeje 
tölti be buzgalommal és páratlan vasszorgalommal 
hivatását. Tudása tulcsap a szokásos locális kere
teken, közigazgatási talentuma és indiciuma révén 
pedig országosan ismert kapacitás. A személyes 
érdemel és kitűnőséget honorálta benne a várme
gye, a midőn önmaga felé emelte.

Székely Áron dr.

VEGYES HÍREK.
— Boldog újévet kívánunk tisztelt ol

vasóinknak és munkatársainknak.
— Vjesztendő. Sötét a szemhatár, de ime 

a keleti ég szürkés peremén a felkelő nap arany 
sugarai beragyogják a ködös földgolyót. Egy esz
tendő tiint el ismét a mérhetetlen semmiségbe, egv 
búval bánattal teli esztendő. Örömöt, vigasságot 
nem vitt el magával, de itt hagyott temérdek nyo
morúságot, gondol s szegénységet.

Midőn egy évvel ezelőtt az 1902 ik év meg 
született, mindnyájan vágyó reménységgel tekintet 
tünk feléje, azon hiszeinben, ez esztendő irt hoz 
fájó sebeinkre enyhülést, gyógyulást beteg gazda
sági viszonyainkra. De e reményeink nem sarja 

doztak ki. Elfonnyadt, elszáradt, lassankin*  minden 
kitűnik egy nyugalmasabb, boldogabb jövendőben 
s mo t, hogy lezárhatjuk az elmúlt esztendő mér 
legét, s-oinoruan tekintünk a silány eredményre.

Minden téren az előbbi, ha lehetséges még 
nagyobb pangás. Ipar s kereskedelem a végszűk 
>éggel küzd, gyáriparunk kezdetleges stádiumban, 
a termés s*  ni kielégítő. E mellett még a börze 
silány merénylete, a melylyel mindenütt nagyobbal 
hirdette Magyarország nagy terméseredményét, inelv 
azonban, sajna, a valóságnak meg nem felelt, még 
le is nyomta terményeink amúgy is alacsony árát.

Máskor lüktető társadalmi ék tünk szűk m 
dvrbeu fejtette ki tevékenységét. A jótékonysági 
akcziók is, éppen az általános nagy szegénység 
következtében, nem érhették el azt az eredményt, 
a mely a példátlan nyomort enyhítette volna.

Sivár és kietlen a kép. mit az elmúlt esz 
tendő felénk tár s ép ily reménytelen és sötét a 
jövendő. A javulásra kevés a kilátás A nyomor 
és szegénység, melyet a rendkívül szigorú tél még 
fokoz, legmagasabb dimenzióját • rte el. Az alsó 
néposztály forrong s csak az alkalmat lesi, hogy 
kitörjön. Vesztenie nincs mit. csak nyerhet minden 
akczióval.

Megszületett ime az uj esztendő, ujult re 
ménységgel tekintünk bölcsője felé. Ki tudja, hátha 
a segedelmet, a javulást honija mellében.

A láthatár még sötét, de az uj esztendő fel 
kelő napja már megaranyozza halvány reményein 
két, melyekben bízni s reá mint biztos futidanvn- 
t untra építeni, sohasem szűnik meg az emberiség. 
Megaranyozza s felélénkíti. Uj erővel fogunk neki 
a munkának, emberfeletti akarattal próbáljuk meg 
törni a nehéz fátumot, mely’ évek óta nehezedik 
szegény hazánkra.

Vajh, ne lenne hiú e reménységünk s a fór 
dúló esztendő végén nagyobb örömmel tekinthetünk 
vissza, mint azt az idén tehetjük.

— A vármegyei közgyűlés deczmber 
bó 29. és 3<>. napján tartatott meg. Első napon a 
választások ejtettek meg, a mely szerint alispánná 
Dóku» Gyula vármegyei főjegyzőt; főjegyzővé 
Thurángzky László első aljegyzőt; első aljegyzővé 
Dókus Lászlót; másodaljegyzővé liernáth Aladárt, 
IV. aljegyzővé pedig Görgey Gézát választották 
meg; újhelyi szolgabiró Héricz Márton lett. A köz
gyűlés zajosan megéljenezte az újonnan választott 
tisztviselőket. A második napon, az időközben le
érkezett miniszteri rendeletek olvastattak és több 
közigazgatási ügy, valamint a beérkezett kérvé
nyek nyerlek elintézést. Molnár István bizottsági 
tag indítványára a közgyűlés Hadik Béla gróf fő 
ispánnak köszönetét szavazott, a törvényszéki épü
let és fogház megváltása körül kifejteit sikeres 
fáradozásaiért.

— A nőegyleti bálra az előkészületek 
javában folynak, az „Eleven újság- szerepei ki 
lettek osztva és már e napokban meg fog tartatni 
a próba előadás. A jobb helyekre már az előjegy
zések megtörténtek és tanácsos mielőbb helyekről 
gondoskodni.

A tél áldozata. Mii jó György 57 éves, 
pető-szinyei munkás, deczcmber hó 25 én éjjel 
városunkban, az Alsó utczában megfagyott. Midőn 
reá találtak már alig volt benne élet, úgy, hogy’ 
midőn a kórházba szállították, már nem lehetett 
rajta segíteni és pár perez alatt kiszenvedett.

— Lelkészt kinevezés. Tahy Abrahám 
nagy zalacskai plébános Doboruszkára neveztetett 
ki lelkészszé.

— A nagymihályi kereskedő-íj jak, 
szegény iskolás gyermekek felruházására, Nagy- 
Mihályban, a „Csillag*-szálló  nagytermében, 1903. 
január hó 24-én, a cs. és k. 66. gyalogezred zene
karának közreműködésével, tombolával egybekötött 
tánczestélyt rendez. Kezdete 8 órakor. Folülfize- 
tések a jótékonyczél érdekében köszönettel fo
gadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. A szünórá 
bán a katonai zenekar Feith karnagy személyes 
vezetése mellett hangversenyez. Tombola jegyek 
Handler Miksa üzletében kaphatók.

— A megyebálra >/. előkészületek söré
nyen folynak. A végrehajt" bizottság minden irányra 
kiterjedő intézkedéseket te>,< és azon van, hogy 
különösen a bál erkölcsi sikere biztosítva legyen. 
Mint értesülünk a várni*  gy- színe java ott lesz és 
kétség sem fér ahhoz, hogy e bál Felső Magyar 
ország legsikerültebb táncz- >lélyeinvk egyike lesz. 
A tánezrendező bizottság is megalakult már, nvly 
a következő tagokból áll : Adriányi Béla, Ambrózy 
Ágoston, dr. Bánóczy Kálmán, Barna Gábor, Bér 

zeviczy Béla, Bíró Pál, dr. Davidovics Dezső, dr. 
Füzessérv D*  zső, Gaialer Géza báró, Görgey Lajos, 
Görgey László, Görömbey Balázs, dr. Guttman 
Ármin Hajnal Dezső. Harsányi István, dr. Hoyos 
\ iktor gróf, dr. Isépy Tihamér, dr. Kállay József, 
Kolos Artúr, ifj. Meczner Gyula, ifj. Miklós Béla, 
dr. Novák István, Pólánvi Dezső. Reichard Dénes, 
Schmiedt Lajos, dr. Spiegel Ödön, dr. Székely 
Albert Szemere Emil. Szülési Tivadar, ifj. Szkicsák 
István. \ ilyi István, Vályi László. \\ aldbott Ödön 
bár<>. \\ ieland Aladár.

iparosok balja. Városunk lakosai az 
ez idei farsangot ugyancsak ki fogják használni, 
annyi lesz a bál, mint már régen nem. Legujab 
bán arról értesülünk, hogy az ipartestület szokásos 
évi tánczestélyét február hó 17 én fogja a Barnai 
szálló összes termeiben megtartani.

A vasúti kedvezményes- és szabad
jegyek érvénye, a kereskedelemügyi miniszter 
rendeleté folytán. 1903. évi február hó 1 ig meg 
lett hosszabbítva. Ezen jegyek kiadása nagy ne 
kézséggel jár és az államvasutak igazgatósága nincs 
azon helyzetben, hogy azokat január hó elsejére 
kiállítsa. A miniszter méltányolván mindezen oko
kat és hogy az arra jogosultak a jegyek kiállitá 
sáig is megtehessék szükséges utazásaikat, indít 
tatva érezte magát az összes kedvezményes- és sza
bad jegyek érvényét meghosszabbítani és arról az 
államvasutak igazgatóságát rendeletileg értesítette.

— A törvény széki palota czéljaira nézve, 
a telekvásárlásra vonatkozó szerződést, az igazság
ügyi miniszter immár jóváhagyta és ennek folytán 
április hó elsején inár hozzá is fognak az épitke 
zéshez. Az uj igazságügyi palotát JPat/ner buda 
pesti műépítész fogja építtetni, ki 8<M• munkással 
fog hozzá az építéshez és a nyár folyamán még 
tető alá hozza a palotát.

A zónarendszer január hó elsejével 
drágább lesz, miután a távolsági forgalom az eddigi 
14 helyett, 16 vonalszakaszból fog állam. Az uta
zás azonban a XVI. vonalszakaszu jegygyei is meg 
szakítható lesz ezentúl, ha a megszakítást az utas, 
a kiszállás előtt, a vonat vezetőjének bejelenti.

— Eizetéské^delcnség. A jó hírnévnek 
örvendett Wechsler Testvérek, miskolezi termény 
kereskedő ezég, melynek Szerencsen is volt fiók 
üzlet**,  az őt ért több rendbeli nagyobb veszteségek 
folytán, kénytelen volt hitelezőinek elnézéséi kérni 
és fizetéseit egyelőre beszüntette.

— Eljegyzés. Vitalay József nagymihályi 
in. kir. posta- és táviró hivatalnok eljegyezte 
Ladomérszky Jolánka kisasszonyt, a nagymihályi 
állami iskola derék tanítónőjét.

— Állások a postánál. A magyar kir. 
posta és távirdaigazgalóság ez utón figyelmezteti 
azokat, akik a postánál szándékoznának állást fog
lalni, hogy kérvényeiket ne adják be, mert a 
jövőben megüresedő posta- és távirdai szolgai 
állásokra mintegy hétszáz, a távirdakézbesitő 
állásokra pedig kétszáz pályázó lévén előjegyezve, 
kevés a remény arra, hogy kérésük a közeli évek
ben teljesítésre talál.

— Összehajtható hotel. Ez a legújabb 
amerikai találmány. A „hotel*  zárt állapotban 
olyan, mint a vasúti málhakocsik. A rendeltetési 
helyen azonban a kocsit szétkapcsolják, falazatokat 
illesztenek beléje s az egész tért, mely otször- 
hatszor nagyobb területei foglal el, mint egy va
súti kocsi talapzata, egyes „szobákra*  osztják. 
Most a bútorokat is összeállítják s a „hotel*  mely 
utazó cirkusztársulatok használatára van szánva, 
kész és az uj kor minden komfortjával, villamos 
világítással, fürdőhelyiségekkel stb. el van látva. 
A kocsib’d „hotellé*  való átalakuláshoz csak egy 
órai munkára és négy emberre van szükség.

Előkelő bemutatás. Szapáry Pál gróf 
a Park Klub elnökigazgatója személyesen mutatta 
be a fürdőügyi kongresszus vasárnapi értekezletén 
ama gyönyörűen illusztrált tartalmas újságot mely 
mint a Park Klub hivatalos lapja, Budapesti Lapok 
cim» n most jelent meg a 8 oidalos, szépen illusz- 
:ra t fürdőügyi mellékletet ad, ineiy behatóan fog- 
dkozik i m igyar fürdőkkel írásban és képben, 

közli a fürdőveiidégek névsorát és az Országos 
Fürdőforgalmi Egyesülettel összeköttetésben álló 
fürdővállalatok ismertetését. Az előkelő világnak 
c pompásan összeállított lapja egyúttal az. Autó 
mobil Klub hivatalos közlönye is, mely sport ma 
főúri köreinkben erősen divatos. A Park Klubnak 
és zseniális elnökigazgatójának gróf Szapáry Páluak 



ez ilusztrált és mégis olcsó folyóirat megindittatá 
sával az volt a célja, hogy a magyar úri csalá
doknak oly újságot adjanak ismét a kezébe, mely 
a család minden igényeinek megfelel, magas nívón 
álló, kedves irodalmi része van, képei érdekesek 
és művészi kivitelűek. A legnagyobb előny az. 
hogv a lap minden előfizetője ugyan abban a 
kedvezményben részesül a fürdőkben mint a tér 
vezeti Orsz Fürdöiorgalmi Egyesület tagjai » igy 
díjtalanul kapnak minden fürdőügyben fvlvilágosi 
tást s a fürdőkben kedvezményes árakat. A fürdő 
kongresszuson részt vett fürdőigazgatók és városi 
kiküldöttek nagy örömmel fogadták Szapárv fai 
gróf bejelentését, a ki a Budapesti Lapok bemu
tatásakor azt az idegenforgalom iránt érdeklődök 
szives figyelmébe, és jóakara’.u pártfogásába aján 
lotta. A szép újság ára felévre 10 korona, mely a 
kiadóhivatalnak küldendő: Budapest, VI.. Teréz 
korút ?., a hol szívesen küldenek mutatvánv 
számot.

l'f napilap a fővárosban. A fő 
városban, miut nekünk Írják, nagy érdeklődéssel 
nézn«-k egy uj politikai napilapnak, a Magyar 
Világ nak a megjelenése elé. Ez az érdeklődés 
érthető és jogosult. A Magyar Világ, melynek fe
lelős szerkesztője Benedek Elek, a magyar iroda
lomnak ez a régi, kiváló munkása lesz, december 
20-án este jelent meg először. A felelős szerkesztő 
köré sereglenek hazai újságírásunk igen jeles erői 
és kétség nem férhet tehát hozzá, hogy a Magyar 
Világ eleven, érdekes módon lesz szerkesztve, 
'hogy tartalmilag ez a lap magas színvonalon fog 
állani. A Magyar Világ lesz a főváros legolcsóbb 
napilapja, mert az előfizetési ára egész évre mind
össze 8 frt. 16 korona, félévre 8 korona, negyed 
évre 4 korona, egy hóra 1 kor. 40 fillér. Ez a 
páratlanul olcsó ár lehetővé teszi, hogy a legsze
rényebb viszonyok közt élő család is járathasson 
napilapot, amely igényeinek minden tekintetben 
megfelel. Mert a Magyar Világ nagy olcsósága 
mellett is a müveit közönségnek készül. Bátor 
szókimondás, erős nemzeti irány, a szó nemes ér 
leimében vett szabadelvűsig, hamisítatlan demok
rácia, a magyarság erősbödéseért, terjedéséért, az 
ország gazdasági érdekeiért és a nemzet igazaiért 
való küzdelem : ez a Magyar Világ prograinmja. 
Kerülni fog ez a lap mind*  n botrányhajhászást. 
minden Ízléstelenséget, léhaságot, úgy. hogy a szó 
teljes értelmében a családok lapja lesz. A Magyar 
Világ kiadóhivatala, mely Budapesten, a VI. kér.. 
Váci körút 23. sz. alatt van. kívánatra készséggel 
küld mutatványszámot. A Magyar Világ este je 
lenik meg s igy már másnap reggel az ország 
legtávolabb fekvő helyiségeiben is olt van.

— Ingyenes disxmű ajándék Aki e 
címet elolvassa akaratlanul is Amerikára, a kép 
teienségek hazájára gondol. Pedig ezúttal sokkal 
közelebbről, Budapestről, kél szárnyra e hir. — A 
.Pesti Napló- Magyarországnak e legrégibb pár 
toktól és klikkektől teljesen független, szabadelvű 
és szókimondó napilapja lepi meg vele karácsonyra 
olvasóit, ajándékul adván — teljt‘«en ingyen — 
a gyönyörű kötésű, remek illusztrációkkal díszített 
.Zichy Mihály Album*  ot. E valóban értékes és 
nagy irodalmi becsesei biró müvet — melynek az 
wAthenaumk kiadásában megjelent eredetije ‘.>0 
koronába kerül — a Pesti Napló uj kvárt kiadá
sában karácsonyi ajándékul megkapja a Pesti 
Napló minden állandó előfizetője. Es megkapják 
díjtalanul azok az uj előfizetők is, akik egész 
éven át fél, negyedévre vagy havonkint, de meg
szakítás nélkül fizetnek elő a Pesti Naplóra.

Xaptárak ax lü03~ik évre nagy 
választékban kaphatok Land^stnan B. könyv- és 
papirkereskedésében.

IRODALOM..
A francia forradalom és Napoleom kora.

A Nagy K»*pe»  Világtörténet X. k tete. Irt*  dr. Marcalli 
Henrik, * budapesti egyetemen a történelem tanára.

A magyar törlénettudósok között Marcalli 
Henrik az egyetlen, a ki a magyar történelem 
mellett az egyetemes történetet is tanulmányai 
körébe vonta. A mint nem volt történettudósunk, 
a ki egy magyar világtörténet szerkesztésére annyi 
joggal vállalkozhatott volna, mint ő, olyau sincsen, 
a kinek a k*  zéből nyugodtabban fogadnánk a 
kiilföd nagy mozgalmainak történetét. De Marcalli 
óriási tanulmányai, edzett történelmi kritikája, 
rengeteg adatkészlete, bámulatos memóriája és biz
tos látása kizárnak mind*  n kétséget arra nézve, 
hogy ez a könyv a legjobb magyar munka a 
francia forradalom történetéről, melynél különbet 
a magyar irodalom nem nyújthat olvasóinak.

A francia forradalom egész története vilá
gosan és művé szien, vonzón érd*  késén van itt 
elbeszélve. Hallani a tömegek kavarodását., a szó
nokokat a nemz*  (gyűlésben, látni a palotájában 
remegő királyt, •» a szilaj népet, a mint a Bastillel 
ostromolja Olt áll Desmoulens i'amiile a Palais 
Royal kertjében, lelkes beszédje közben egy leve 
let szakit a cserről, mely árnyával védi öt, s nzt 
a szabadság jeléül tűzi fovegére. Egy perc a'att 

kopárak a fák és Páris utcáin egv erdő mozog: 
minden kHapon egy levél. Mintha megmozdult 
volna a Macbelh erdeje, s az erdő jönne Dunsi- 
nanra. Ott van Marat; fürdőkádjában ül, mikor 
benyit hozzá orva egv szép, barna leány. Kezébe 
adja irotl kérő leve . t. Marat olvassa és felsikolt. 
Tőr volt a lány ruhája alatt és az most Marat 
szivében keres hüvelyt magának. Ott vannak a 
költői lelkű giróndisták. Madame Koland szalon 
jának a látogatói, a kik kertje nyírott bokrai közt 
töltik délutánjukat. parókás fejjel, csipkés nagy 
nyakkendővel a ruhátlan nymphák szobrai közt, 
versekről és politikáról csevegve. Lassanként fogy 
nak a vendégek, eg: szén elmaradnak, senki sem 
jár a nyírott fasor >k közt, ők inás fasorok közé 
mentek, a minek a neve temető.

Ott volt ma<ra a királyné, a császárné lánya 
a szép asszony, a ki .természettől fogva királyné.’ 
Elveszti trónját, urát, gyermekét, a Coneiergene 
kis cellájában siratja el magát, hiszen nincs senki 
már, a ki érette sírjon. A gyermeke egy vargának 
van a gondjaira bízva, ott ódöng, koplal egy 
szurtos műhelyben a királyfi; ott hallgatja, a mint 
az utcán ordító tömegek vonulnak, a király ha 
lálát követelve. Hallgatja a rém meséket a neme
sek gyilkolásáról, a király fogságáról, és estve el 
jönnek a nép vezérei, és faggatják anyjáról, s 
idomtalan verébfej betűkkel odapingáltátják a ne 
vét a vádló vallomás alá; a neve után odamásolja 
a magáét Simon is. a varga. Fellázadnak a vallás 
ellen is, semmi sein kell a régi rendből, az oltárra 
ültetnek egy feslett életű színésznőt, s himnuszokat 
ordítanak hozzá, az ész istennőjéhez.

És aztán, mint a hullámok közül az óriás 
Triton, a forradalom fergelegéből kinő Napóleon 
alakja. Egy fiatal olasz alezredes, a ki megnyert 
egy pár csatát. De száll róla a hir. A kivégzett 
Beauhornais fia elmegy hozzá, elkérni tőle apja 
kardját. Az ezredes megszereti a bátor gyermeket, 
megismerkedik anyjával, beleszeret, feleségül veszi. 
Ah, a szép Josephine. A divalszerető asszony, a 
kinek a csipkeszámlái császár korában is dühbe 
hozzák Napóleont.' Hosszú időn át ő azok pártfo 
gója: ő szerzi ismeretségeit, ő adja tovább nagy 
sága hírét, ő költi róla az első legendákat. Már 
tábornok, már konzul, már az első ember.' meg 
hódította a piramisokat, és most meg fogja tiporni 
az Alpok szűz havát, a melybe csak Hannibál és 
Julius Caesar vágta bele a lábnyomát. Az övé 
lesz a harmadik nyom. Mi nem sikerül a császár 
nak? Csak ez az • gv. az orosz ut, ez nem sike
rül. A végig láthatatlan hómezők megfagyasztják 
a bátorságot is. Es a barbár ellenféllel nem lehet 
bírni. Elpusztítja a tulajdon országát, felgyújtja 
Moszkvát, de nem hagyja békén ezen a földön 
a császárt, a császárt!

Vissza kell menni, diadalok után kudarccal, 
a győzelmek után vereséggel. Egy amerikai 
a< sthetikus azt mondja, hogy Napóleon nagysága 
abban van, hogy ő benne öltött testet a francia 
polgárság s az ö idejében minden polgár egy kis 
Napóleon volt. A kis Napóleonokat most keser
vesen megverték a kis Rurikok.

Hosszú az ut, egy végtelenség. A fagy alól 
elhullott katonák sisaktaréja, kardja ineredez elő. 
De mennek mind, átlépnek rajta. A sereg egy 
ötödére fogyott. *>k  tartják el Oroszország összes 
hollóit. De ki csüggedne, ki ne menne, a mikor 
ő jár elöl, a császá", a császár!

Aztán jönnek a keserves évek. Szent Ilona, 
a száz nap. a mikor gyalogszerrel, egymaga újra 
meghódítja Franciaországot. Es jön az utolsó 
búcsú, az alkony, az éj, a melynek nincsen haj 
nala. A holt Caesart betakarják szürke katona 
köpenyével és igazán azzá lesz, a minek életében 
is indul már: legendahőssé.

Ezt az életei s a Napóleont megelőző francia 
forradalom korát mondja el Marcalli ebben az 
uj kötetében szívesen, finoman, művésziesen és 
igazán.

A kötet a Nagy Képes Világtörténet X. kö 
tete. Me.*rendelhetni  minden könyvkereskedésben 
szépen kötve 16 koronáért.

CSARNOK.
Az újév hajnalán.

Egv újabb évet kell temetnünk
Bús téli alkonyon.

Hogy mit hozott, jót e. vagy rosszat?
Ne tűnődjünk azon.

A múlton változtatnunk többet,
1 udjuk. hogy nem lehet . . .

N igy változatlan őröljük le
A sok sok éveket. . .

A hajnalpir szebb, mint az alkony * 
Mosolyogva csillogó.

Aztán eltűnik a mosolygás,
A fény, az oly bobé !

S marad egy bágyadt fénysugár c
Mely ránk veti színét

Zokogva, mint ki megsiratja 
Haldokló életét.

S igy múlik el az évek sorja, 
l’avaszra igy jön ősz.

És igy temetjük el: a múló, 
Elröppenő időt.

Igy érünk be a révbe lassan, 
Vonszolva terheink.

A múltba nézve s a jövőbe,
Mely biztatóan int

. . . Alkonyra áll a nap korongja, 
Fényét reánk veti.

Egy pillanat.' s az éjbe omlik, 
Mely végleg elfedi.

Egy pillanat .' s felül a hajnal
Szép rózsapirja vár . . .

S főlénk fénysátort vet mosolyogva 
A sok reménysugár.

Láng Jenő.

Összes rendégeimneüjébarálaimnak 

és ismeréseimnek ezulen Rinánek 

B0IWU3ÉYET.

Bakxai Andor.

Felsőbb leányok.
Felsőbb leányokat és felsőbb lényeket közön

séges matematikai mértékkel nem lehet megbatá 
rozni. Ez már a felsőbb inátézia körébe tartozik, 
a mint hogy a felsőbb leányiskolában a felsőbb 
matematika köteles tantárgy.

A tanügyi kormányzat, mikor a felsőbb leány
iskolák tantervét jóváhagyta, világosan látta maga 
előtt a czélt, az ideált. A statisztikával támogatott 
tapasztalás kétségtelenné tette, hogy a felsőbb 
leányoknál rendszerint hiba van a kréta körül. 
Kereste, kutatta e hibák forrását s rájött, hogy a 
serdülő leányok, az aranyos bakfisek. a nyíló 
rózsabimbók összes defektusai a hiányos mate
matikai képzettségre vezethetők vissza. Nekihaj 
tották tehát a serdülő leányokat, az aranyos bak- 
tísokat, a nyíló rózsabimbókaí a matematikai 
tudományoknak. így készült a modern tanterv.

Lehetetlen ennél valami természetesebbet kép
zelni. Mi egy leány algebra nélkül? A trigone- 
inétria segédkezess nélkül hódíthat e a hajadoni 
varázs? S mire valók egyáltalában a Briggb féle 
logaritmusok, ha nem arra, hogy a nőt lenségcs 
hivatásában lovagiasan támogassák?

Itfy jutottak a felsőbb leányok a felsőbb 
matematikába, hol aránylag igen kényelmetlenül 
érzik magukat. Ezer matematikus kisasszony közül, 
ugyancsak ezer a régi előítéletek czvikkerjén ke 
resztül szemléli a matematikai tudományok terje 
dését és tört szívvel dolgozik tört-számokkal.

De különösen a tizedes törtek rövidített szó- 
rozása tartja őket heteken, hónapokon át kínos 
izgalomban. A letört liliomok nem halványabbak, 
mint mikor a szépséges liliomszálak törteken törik 
a fejüket. A vegyes törteket vegyes érzelmekkel 
fogadják s izgatottan harapdálják biborajukat, hogy 
a tizedes törteket nem tizedelhetik meg.

Mert egy ilyen tizedes tört, különösen annak 
rövidített szorzása, néha családok nyugalmát képes 
tönkretenni. A minap egy esetben csaknem kataszt
rófához vezetett. Ajánljuk az esetet a tanügyi kor 
mányzat figyelmébe:

Az apa gondatlanul tért haza az enyhe csa 
ládi fészekbe s derűs arczczal tudakozódott a va
csora felől. De a derű hamar elköltözött arczáról. 
Felesége egy karosszékben némán meredt m.;iga 
elé. felsőbb leánya egy sarokban halkan, de ki 
tartóan zokogott.

— Mi történt ? Mi bajotok ?
A hölgyek felugrottak.
— Milyen jó, hogy jiisz. Az ég küldött.
— Oh, papa, ments meg!
— Igen. igen, segitned kell a szegény leáuyon. 

Hiszen a te leányod.
Hát persze, hogy az enyém. Mi történt 

vele? Beszélp tek .' Mindent tudni akarok.
A felsőbb kisasszony zokogva borult apja 

karjaiba.
— \ égem van.' Oh én boldogtalan!
A megrémült apa gyöngéden kibontakozott 

karjaiból s a pamlagra maga mellé ültette leányát.
— Szólj gyermekem, mi bajod, mi dobog 

tatja ily hevesen apró kis szivedet ?
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— Oh papa I
— Csak ki vele bátran. Hogy hívják azt a 

fiatal embert ?
— Oh pat a, mit gondolsz ?
A hosszú faggatásnak végre meglett a kivá 

natos eredménye. A leány kimerítő vallomást tett.
— Nem tudom a számtant.
— Csak ez? No majd segítek. Mi van fel 

adva ?
— A tizedes törtek rövidített szorzása. Papa, 

ismered te a tizedes törteket ?
— Hm, azt hiszem, igen, némileg. Mutasd 

csak a feladatot.
Megmutatta Az apa lelkiismeretesen neki 

feküdt, előszedte összes matematikai emlékeit, de 
hasztalanul. A tizedes törtek rövidített szorzása 
tekintetében minden tudománya csődöt mondott. 
Most már az elkeseredés az ö kedélyét is ellepte. 
El sem tudta képzelni, hogy élhetett meg eddig a 
tizedes törtek rövidített szorzása nélkül. Elkesere
désébe szégyenkezés is vegyült. íme. ő, az apa, 
a családfő, a társadalom előkelő szereplője, nem 
tud a leányán segíteni. Fogalma sincs, hogy rövi
dítik a tizedes törtek szorzását.

Dühösen járt fel s alá a szobában.
— Mit tegyünk, mit tegyünk ? — hangzott 

a hölgyek zokszava.
— Megvan, elmegyünk a bácsihoz.
— Az tudja?
— Hogyne? Nyugalmazott politechnikai tanár, 

ki annyi szakkönyvet irt.
Kocsiba ült« k és rátörtek a tudósra. Az öreg 

ur matematikai nyugalommal hallgatta végig 
bajukat.

— Sajnálom, gyerekek, de az én időmben 
nem rövidítették a tizedes törtek szorzását. Mi 
hosszasan is ráértünk multiplikálni őket. Hanem 
menjetek el a sógoromhoz, az számtanácsos, azok 
nagyon szeretik rövidíteni a dolgot általában és a 
tizedes törteket specifikusán. Próbáljátok meg.

Fölkerekedtek és fölkeresték a számtanácsost. 
A jó ember iszonyú zavarba keveredett.

- - Tizedes törtek ? Teringettét! Volt egy 
dijnokom, ki nagyon jól értette a tizedes törteket, 
de éppen a múlt héten helyezték át Fiúméba.

A boldogtalan család még néhány ismerős 
bankhivatalnoknál tett kísérletet. Mindegyik játszva 
ki tudta számolni a feladatot, de mindegyik inás- 
más módszer szerint. Melyik az az igazi ? Azt 
senki sem tudta megmondani.

Sötét kétségbeeséssel és nyitott problémával 
kocsiztak haza felé. Az idő éjfélfelé járt s a ház
mester a szokottnál gyorsabban nyitott kaput.

— Maguk még fent vannak ?
— Igen, a leányom most készült el a föl

adattal.
— Feladattal? Micsoda feladattal?
— Valami összetört tizedesekkel.
Az apa fejében egy mentőgondolat villant meg:
— Házmester, küldje fel a leányát hozzánk 

egy perezre.
— Szívesen, nagyságos ur.
S a kis satnya bázmesterkisasszony öt perez 

alatt úgy rendbe hozta a tizedes törteket s azok
nak rövidített szorzását, mint a pinty.

Másnap szép uj ruhát kapott ajándékba.
Azt hiszem, hogy ez az egyetlen eset, mikor 

a felsőbb matematikai pozitív haszonnal járt a 
nőnevelés terén.

Nagyon veszedelmes volna azonban, ha ebből 
az egy esetből a tanügyi kormányzat merész kon 
zekvencziákat vonna le. Ezért magáért aligha érdé 
mes a tantervet újra kibővíteni.

Ez a nézet családapai körökben.
Luczián.

Felelés szerkesztő: Dr. Kállai József.
Főmunkatárs: Dr. Kellner Mihály.
Kiadóhivatali művese ’: Lándfci József.

Glciek |VIór |4agy-JVIihály 
ajánlja az

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

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

tetésben részesülnek.
Jutányos árak mailett a legsolidabb kivitel biztosittatik 
kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott allitoi végzik. Egész 

epületek kalyhaberendezeset tetemes árengedménynyel vállalom el.
Mintakályhák raktáromban megtekinthetők. 1

! £egjobb minőségű ÍRotnán és Jortland Gérnent nálam jutányosán beszerezhető

Értesítés.
Nagy-Mihályon január hó elején megnyi

tandó m. miniszt. által engedélyezett ideiglenes

szabászati 
és varróiskolámra 

bátor vagyok a n. é. hölgyek figyelmét felhívni, 
szabad legyen egyben kijelentenem, hogy több 
elismerő okmánynyal is rendelkezem, melyek 
a tanítás biztos sikeréért szavatolnak.

Szabadkézi rajzaim mérték szerinti 
beosztása oly könnyű, hogy bárki is rövid idő 
alatt megtanulhatja, ép ezért a fősulyt az ép 
olv könnyű varrásmód elsajátítására fektetem. 
A tanidő alatt tanítványaim kizárólag saját 
részükre dolgoznak s bármely divatlap szerint 
3—4 ruhát is elkészíthetnek.

Tanításom kiterjed még : gyermekruhák, 
gallérköpeny, valamint a blúz szabás és var
rásra is.

Jelentkezni lehet e lap kiadóhivatalában.
Tisztelettel

Özv. Jíubiczkg JCárolgné
oki. szabásznő.

Goldstein Adolf 
épület- és diszmü-bádogos 

lámpa, üveg és porczellán kereskedése 
NAC-Y-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.

Risztéit =

ÖSS^boldog újévet
====== kívánok.------

yfeinberger Zsigmond.

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 negy edévre 4 korona. 
Mutatványszámokat 30 fillér beküldése ellené
ben küld a kiadóhivatal Budapest, Rökk Sziláid 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóéit 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt 
télben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.

fBoldog újévet kíván 

peith Dávid 
úri- és női czipész

fő-lltcza
a Kereskedelmi Bank szomszédságában

(Glasur) 
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára. 

1 nagy palack ára 1 fi t 35 kr.
Szagtalan

padló-viasz „Glória"
égj óbb és legegyszerűbb beeresztő szer

kemény padló számára.

— 1 kis palack ára (>8 kr.

Arany-fénymáz
képkeretek stb. bearanvozására.

1 kis palack ára 20 kr.

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

festésére, 1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr.
6_ 6 Mindenkor kaphatók :

GLÜCK MÓR cégnél N AQY-MI HÁLY.

ELFOGAD 
TEMPLOM-, 
. . SZOBA- . .

ÉS
cím festés i 

’ .. AJTÓ E*  • 
AHI.AKMÁZOI.ÁS1 

VAl. \M1NT

BOLDOG ÚJÉVÉT

KIVAN

Soldstein 3akab
------- : szobafestő — .—:

Nagy-Mihályon.



Köhögés es rekedtseg ellen nincs jobb a 
RÉTHY-fele

pemetefű-cukorkánál,
de vásárlásánál vigyázzunk, 

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

>***  Egy doboz ara 60 fillér.
Csak Béthy-félét fogadjunk el !

Egy nagyobb lakás 
az Alsó-utcában a Sznistsák-féle házban 
anuár i-tól kiadó, esetleg ugyanezen ház 

szabad kézből 

eladó.
Bővebb felvilágosítás nyerhető Sznistsák

Nándor szolgabirótól Ungvári.

Intelligens urak foglalkozásukra való 
tekintet nélkül, minden állással össze
férő mellékjövedelemre lehetnek szert.

Nem kell hozzá sem szakismeret, 
sem nagy fáradság.

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

Teljes felvilágosítás azonnal adatik.
Akik erre vállalkozni hajlandók küldjék pon
tos címmel ellátott ajánlataikat, melyek rög- 
tön továbbutalnak MellékjövedeIem.jel alatt az 

„ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ" hirdetési osztályához 
Budapest VII. Erzaábat-körut 54.

Minden háziasszony
Üdvözölhető, aki az egészség. takarékosság és jóízre való 
tekintetből a Kathreiner-féle Kueipp-maláta kávét használja. 

Tiszteletteljes kérelem : A bevásárlásnál ne kérjen egyszerűen .maláta 
kávét., hanem mindég határozottan — Kathrenier-iele — Kneipp-maláta 
kávát • azt csakis sí itt ábrázolt eredeti csomagokban fogadja el I

Erdész
38 éves nős, a ki Eulenburgban (Morva
ország) végezte az erdészeti akadémiát és 
kitűnő bizonyítványokkal rendelkezik, mint 

főerdész, vad.isz-vezetó állást keres.
Ajánlatok » E r d é S Z « jelige alatt e lap 

kiadóhivatalához küldendők.

München.

Hirdetmény.

Homonnán
Dr. Toronszky Elek házában 

'fiókot nyitott a 
Gálszécsi Takarók- és Hitelpénztár.

Tűzifa
nagyban és kicsinyben, 

úgyszintén felvágva házhoz 
szállítva beszerezhető

Roth és Berger 
tüzifakereskedoknel 

NflCY-JVIIHÁUY.

Vasut-utcza.

Tűzifa megrendeléseket 
kérjük BRELER MÓR úr

hoz intézni..
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Menetrend.
(Érvényes 1902. október 1-től.)

Indul Nagy-Mihályból:
Budapest felé

Heggel . . . . 5 óra 35 perc.
Délután . . . 1 óra 11 perc.
Este . . . 6 óra ül pere.

Kassa felé
Heggel ■ . . 5 óra 35 perc.
Este 6 óra 01 perc.

Meső-Laborcs felé
Délelőtt . 9 óra 23 perc.
Délután 3 óra 33 perc.
Este . . . 16 óra 12 perc.

Jegyzet. A reggel (Budapest felé) 5 
kor induló vonatok S.-A.-l’ihelven a g v o •—

Érkezik Nagy-Mihályba :
Budapest felől

Délelőtt . . . 9 óra 17 perc.
Délután . . . 3 óra 28 perc.
Este . . . 10 óra 12 perc.

Kassa felől
Délelőtt . . . 9 óra 17 perc.
Délután . . . 3 óra 28 perc.
Este . . . 10 óra 12 perc.

Maő-Labora felöl
Heggel . . . .5 óra 32 perc.
Délután .1 óra 36 perc.
Délután . . .5 óra 51 perc
óra 35 perckor és délután 1 óra 41 perc- 
r s vonathoz csatlakoznak.

Nyom. Laodvbinau B. könyvnyomdájában.


