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G T E L E nsr I XsT ZD E2 ET O S TT T Ö E T Ő' K Ö ET.
SZERKESZTŐSÉG:

Hova a lap szellemi részét illet.', minden 
közlemény intézendő

Fö-utcza 220 szám.

EI.ŐF JZETESI DÍJ : Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egye*  izéin ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
B.rnientetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-tér soronkint 40 fii.

KIADÓHIVATAL i
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők : 
Lzndeiman B. könyvnyomdája.

Magyar oktatás.
Minden évben, valahányszor a törvény

hozásban vagy a bizottságokban a közok
tatásügyi tárcza költségvetéséről van szó, 
felhangzik többszörösen, száz féle formában 
a panasz, hogy a magyar közoktatás még 
mindig theoretikus alapon mozog, hogy 
nem az élet számára nevelik az iskolában 
az ifjúságot, hanem olyan tudományokkal 
töltik meg a fejét, melyeknek ha kikerül az 
iskolából, nem veheti hasznát.

E panasz jogosultsága fölött vitatkozni 
fölösleges. A tanári és tanítói kar még a 
régi iskolában növekedett fel, amikor még 
a mindennapi embernek nem volt szüksége 
tudásra és intelligenciára, hogy niegé hessen, 
ahol az iskola nem a kenyérkereső pálya 
előszobája, hanem uraknak való nemes él
vezet volt. Ma tudás és intelligencia kell a 
durva napszámos munkán kívül minden 
kenyérkereseti pályához és nagy akadálya 
az ifjúság előrehaladásának az életben, ha az 
iskola és az élet között nincs meg a kellő 
harmónia. A fiatal ember, aki érettségizett, 
ugv áll a világban, mint valami ártatlan 
bárányka. Tudja kividről Vergiliust n.eg 
Tacitust, de hogy mint kell kenyeret ke
resnie, arról fogalma sincsen. Eveknek kell 
elmúlnia, mig elsajátítja az élet mesterségét 
és hányán voltak és vannak reményteljes 
fiatalok, akik e tudatlanságuk miatt a kez
dett elején zátonyra jutottak vagy elzül— 
lőttek.

A reális, a pozitív tanultság tekinteté—

TARCA.
Szép Galathea.

i.
A fiatal művész műtermében ült és dolgozott.
A munkában lévő tárgy márványszobor volt. 

Pompás, kápráztató skt ; Egy ifjú leány üde és 
szép, a kinek a hajnalt kellett jelképeznie.

Egész tehetségét, forró lángolása képzeleté 
nik minden árnyalását bele akarta vinni az ifjú 
m'ester ebbe az alakba, A kemény márványba 
szint, életet, erőt akart lehelni ; egy földön tulian 
lenge és gyengéd nó képét akarta megteremteni, 
akinek valósággá mégis buja földi bájjal niátnoritsa 
meg a néző szemét.

Teljes valósága, minden törekvése felolvadt 
ebbe a munkába. Nem gondolt semmivel, meg 
szűnt emberi életet élni, lemondott ifjú kora min
den gyönyörségéről. Nagy müve foglalta el teljesen, 
ez foglalkoztatta agyát, szivét, ez merítette ki 

•minden érdeklődését. Megfeledkezett a nőkről, a 
kiket pedig a szépségért rajongó művész minden 

■lelkesedésével imádott, kerülte a vidám bohém 
cimborákat, visszavonult minden társaságtól. Szinte 
"beteges rajongással élt a Hajnal márványalakjáért 
a melynek hideg köve úgy elfoglalta a szivét, 
mint egykor a Trakszitelesznek. nagy hellén előd 
jenek az ö imádott S ép Gabitheája . . .

II.
E pillanatban tehát ismét nagy munkája fog 

Jalta el az ifjú mestert. Emésztő lázzal dolgozott 
a mester művön, melytől minden törekvésének, 
minden művészi reménységének beteljesítését varia. 
Munkájába felolvadt egész valósága, nem érdekeim 
semmi, csak a művészi fiiadat, a melynek meg 
oldására vállalkozott. 

ben a magyar közoktatás messze mögötte 
maradt a müveit nyugatnak. De legjobban 
bizonyítja elmaradottságunkat az amerikai 
példa, ahol most egy nagyszerű tanterv lép 
életbe. E tantervnek a jelszava, hogy : lehe
tőleg mellőzni a könyvekből való oktatást 
és mindenben előnyben részesíteni a szem
léleti tanítást. Vagyis: a gőz erejét és tu
lajdonságait nem elméleti magyarázat utján 
ismertetik a tanulókkal, hanem elviszik őket 
a gyárba, vagy a vonat mozdonyához. A 
régi korok művészetére pedig ugv oktatnak, 
hogy elviszik az ifjúságot a múzeumok, 
gyűjtemények megtekintésére. Nem egyszer, 
hanem tízszer, huzszor és százszor, ugv 
hogy az ifjúság a tanításra szánt idő na
gyobb részét az iskola falain kívül tölti.

Aki beszélt iskolázott amerikai ember
rel, de még a kevésbbé iskolázottal is, az 
méltán megcsodálhatja a yankeek széles 
körű tudását, Ítéletét, Ízlését, egyáltalán a 
pozitív ismereteit, amilyenekkel ismerőseink 
közül csak kevesen dicsekedhetnek. A tudás 
és műveltség Amarikában a tömegeknek 
aránytalanul nagyobb részét hatják át mint 
nálunk, dacára annak, hogy odakint jóval 
kevesebb időn keres^ttti**l<Gplatják  az iskola 
padjait, mint Magyarországon.

Ez a tény mindenek felett bizonyítja 
a szemléleti, a szabad oktatás előnyét a 
könyvoktatás felett. Ne hallgassunk tehát 
a maradi pedagógusokra, akik bár jóhisze- 
müleg — a jelenlegi oktatási rendszerre 
esküsznek. Ne halgassunk rájuk, mert a 
szürke s régi theoria emberei ők s az élet

Előtte emelvényen, a kellő világításba he 
lyezve állott az akt modellje.

Hosszú kutatás után akadt reá erre a modellre. 
Hogyis ne ! Hiszen egy fiatal leányt kellett ta
lálnia, üdét bájosát, a ki érintetlen szűzi és mégis 
diadalmas fényességben pompázó, mint maga a 
Hajnal, a mely győzelmes erejével bírja el az 
éjszaka sötétjét. Egy oly leányra volt szüksége, a 
ki a művész és a férti fantáziáját egyaránt lángra 
gyújtsa, a kiben egyformán legyen meg a földön 
tuliság poézisa és a földi asszony testének meg
vesztegető szépsége.

Végre megtalálta ezt a női teremtést. Valami 
egyszerű varróleányka volt. Szegény sorsú ember 
nek gyermeke. Mennyi küzdelmébe került, a mig 
nagy miivé számára meg tudta nyerni.’ A szülők 
aggodalmát a gazdag kereset csakhamar elaltatta. 
De annál nehezebb volt a leányt reábirni, hogy 
szemérméről lemondjon. Egész szűziessége fellázadt 
a gondolat ellen, hogy férfiszem előtt feltárja érin 
tetlen testének üde pompáját.

De nagy nehezen ez az akadály is elvolt 
hárítva az újból. A leány beleegyezett, hogy ino 
deliül szolgál a művésznek természetesen csak 
félaktra.

Most ott ált az emelvén ven, finom arcocskáján 
a bíboros pírral, a mélyí t a napról napra ismétlődő 
mintázás megszokása sem tudott onnan elűzni. Ott 
állt, egy fehér lepelbe burkolva, a mely azonban 
csak övtől kezdve fedte be fehér testét. Ifjú, de 
már nőiesen kerek vállai és az édes hófehér hal 
mok, melyeknek acélos gömbölyüsége ingerlőn. de 
enyhe ívvel hajlott össze, teljesen fedetlenek voltak. 
Fején pompásan utánzott diadém ék jelezte a haj 
nali csillagot; — de az ékszer fényét elhomálvosi 
tóttá a leomló szőke baitenger ragyogása, mely 
csípőn messze alul takarta be hajlékony termeiét, 
mintegy drága kopelly jobb kezét, melyben lobogó

Lupánk mai száma 4 oldalra terjed. 

lépten nyomon megcáfolja hamis érve
léseiket.

Ami áll a közoktatásunkra, az áll szak
oktatásunkra is. Ezen a téren, dacára annak, 
hogy sokféle áldozatot hoztunk már szak
oktatásunk érdekében, nem tudunk meg
felelő eredményt elérni. De itt nem annyira 
az oktatás meg nem felelő voltát, mint in
kább a megfelelő tanerők hiányát s a szak
iskolák szerény felszerelését és kevés szá
mát kell okolnunk. Van két egyetemünk 
és Magyar Ovárt egy gazdasági akadémiánk: 
ezek tökéletes szakoktatást nyújtanak. De 
többi szakiskolánk oly messze elmaradt ezek 
mögött, oly tökéletlenek és megfelelő tan
erők híján valók, hogy nem csoda, ha a 
magyar szakemberek között ritkán akadunk 
az átlagból kiemelkedő tudásra és tanultságra.

Nagy és okos reformokra van szükség 
ezen a téren is, éppen úgy mint a közép
iskolai tanítási rendszer korül. Ha lépést 
akarunk tartani az élettel s a müveit nyu
gattal, keresztül kell vinnünk e reformokat-, 
mert elmaradottságunk amilyen szembetűnő, 
olyan kártékony hatással van nemzeti és 
állami életünkre.

Farsang.
Karnevál, a vidám, boltó herczeg, mint 

minden esztendőben, úgy az idén is, kalen- 
dáriumi pontossággal beköszöntött, magával 
hozván széles jókedvét, sugárzó derűjét, gond
talan pajkoeságát. A szunny adó élet egysze
riben neki pezsdtil, föleleveniil, megujbodik. 
A fiatalság arcára kiül a hamisítatlan bol
dogság, féktelen örömmámor érzete. Megnyi- 

fáklyát tartott magasra • melle és hónaljából ki- 
csillogtak a finom aranyszínű pihék.

A képfaragó hirtelen lecsapta a kalapácsot.
— Nem, szólt ingerülten, sohasem fogom igy 

befejezhetni. Idáeska. ha le nem mond erről a 
lehetetlen álszeméremről, akkor sohasem készít 
hetein el ezt a szobrot.

A leány egy árnyalattal még jobban elpirult.
— Hogy kiválthatja ezt tőlem, dadogta za 

varodottan. Mondtam már ezerszer, hogy inkább 
meghalok, semhogy ebbe beleegyezzem. Hiszen 
az borzalmas is volna, tetlo hozzá, kezével fedve 
el piruló arcát.

A szobrász vágatosan járt fel és alá az 
atelíerben.

De az istenért, értse meg, miről van szó, 
szól végre megállva a leány előtt, a ki ezelőtt 
hirtelen egv könnyű lepek terített meztelen vállaira. 
Hiszen látja, hogy én tisztességes ember vagyok. 
\ agy megbántottam e eddig egy szóval, egy tekin
tettel? Engem nem vezet semmi frivól vágy és 
eszk üszőm nem is fog vezetni. En nekem az egész 
aktra van szükségem. Egy fél testből nem mintáz
hatok meg egy egész alakot. Nem vágyom magára, 
nem kívánom magát. Csak egy cél vezet, csak 
egy ideál lelkesít: A művészet.

A kis modell komolyan hallgatta a könyörgő 
férfit. Mikor ennek utolsó szavai is elhangzottak, 
lehajtotta fejét és csendesen hangtalanul sírni 
kezdett.

— Idáeska. Idáeska, miért sir ? Kérdezte 
a szobrász megindultál), kezébe fogva a leány 
fehér kezét. Hiszen, nem akartam megbántani. Do 
lássa, folytatta meleg hízelgő hangon, miközben 
gyengén simogatta a kezében tartott kis kezét, 
oly sokat vártam ettől a munkámtól. Szépnek, tö
kéletesnek szentnéni ezt látni, dolgozom rajta 
minden képességemmel, egész erőmmel. Es látja, 



lik végtelen sora a mulatságoknak, bálozá
soknak. dinom-dánomoknak

A farsang az ifjúságot egy csapásra 
föléleszti tunyaságából, álmatagaáágból, fá
sultságából. A tükörsima parketten a zene 
csábos hangja s bűbájos varázslata mellett 
megszédül a fiatalság és táncra perdül. A 
forgó, keringő, táncoló vére örületes iramo- 
dással beszaladja az egész testet, a szív he
vesebben lüktet, a kebel erőteljesebben zi
hál. a szem csodás fényben ragyog és szo
katlan lánggal ég. a gondolatok szabadab
ban és változatosabban röpködnek, szágul
danak az agyban és az arcon tüzes piros 
rózsák színe díszeleg.

Szép, tagadhatlanul szép a farsang meg
annyi tarka-barkaságaival. bohókás mulato
zásaival, pajzán j ókedvével, búfelejtő, gond
ölő örömeivel. A lányok úgy vélik, hogy 
egyszer élnek, az ifjak azt kurjongatják, hogy 
soh' se halunk meg és lankadatlanul ropják 
a csárdást, lejtik a polkát és táncolják a 
bostont. A gondos szülők több érdekkel mint 
anélkül tekintik lányaik lábmlövészetét, mig 
számos fiatal ember a szimatolás terére lép 
s következéskép azon spekulál, vájjon a 
6 — 8—16—2o.il<>0 koronák közül, melyik 
pénzösszeggel táncoljon többet és melyik 
summának udvaroljon nagyobb becsülettel.

Mig a bálozások színhelyein szakad a 
lakk-topán, inig néhány vadonatúj selyem
blúz és ifjú elázik, tömérdek pénzt, port és 
italt nyelvén el. addig a poshadt, egészség
telen lé-gk "íii. filtetlen szobákban kétségbe
esett. leaszott, sovánvképii emberek kupo
rodnak, a hidegtől meggémberedett tagokkal, 
az éhségtől korgó gyomrokkal és várják a 
megváltó segítséget, — maguk sem tudván : 
honnan, merről >

A farsangi mulatozók. vidám táncolok, 
hogy is gondolhatnának a szegény, nyomo
rult. istenverte emberekre, kiknek alig futja 
a betevő falatra és sokszor megelégednének 
azzal, ha száraz, kemény kenyér helvett lágy 
fehér kenyeret ehetnének.

Hol van az önzetlenség ? A könyörii- 
letessége, a humanizmus érzete a bálozóknál ? 
Egyéb gondjuk nincs, mint hogy valame
lyikük a szünóra alatt, mikor az egész tár
saság eszik, iszik és hüti magát, felállana 
és egy lelkes, komoly hangú beszédben rö
viden megemlékeznék a szerencsétlen, föld
höz ragadt, súlyos sorsú emberekről és né
hány fillér könyöradományt kérne innen is. 
onnan is, ami elenvészőleg csekély áldozat 
(nem is merjük mondani, hogy kötelesség , 
mikor annyi és oly fölös mennyiségű pénzt 
kidobálnak.

ha maga makacs marad, feleuloii meg kell állanom. 
Minden reményem megsemmisül, az egész, szép 
ideát sutba kell dobnom. Gondolja meg édes kis 
Ida, talán sorsomról, egész jövendőmről van szó. 
Ennek igazán meghozhatná ezt a kis áldozatot. . .

Könyörgő, lázas hangon mondta mindezeket 
a szobrász, egész, közel hajolva a leányhoz, úgy, 
hogy forró lehellete annak arcát perzselte. Ez 
sokáig küzdeni látszott magával. Végre nagy kék 
szemeiből kitörülte a könnyöket és egy hosszú, 
sokatmondó tekintettel reá függesztette az előtto 
álló férfira. Aztán így szólt:

— Jól van, beleegyezem. Egész aktot fogok 
állni önnek. De — tette hozzá csöndesen — csak 
holnap. ni.

Már esteledett. Gyönyörű, enyhe tavaszi al 
konv volt és az ateliert elöntötte az. üvegtetőn át 
beözönlő alkonynapsugár aranya.

Idácska, a kis modell elment és a művész 
is készült, hogy szokott esti sétáján kissé lehűtse 
lázas agyát.

Távozása előtt munkáját elrakta és a Hajnal 
szobrát, mely derékig körülbelül volt, gondosan be 
takarta az. erre a célra szolgáló kpeliel. A cseléd
hez igy szólt:

— Ma kiun vacsorázom Ha valaki keres, 
vezesse át az atelierbe és mondja, hogy neui so
kára hazajövök.

Ezzel kezébe fogta könnyű sétapálcáját és 
csakhamar belevegyült az Andrássy ut vidáman 
nyüzsgő emberáradatába.

IV.
Mikor hazatért, már éjjel volt. Noha el volt

Talán nem nevetnék ki a fölszólalót a 
többiek és bár fanvar moaolylyal és keser
nyés derűvel az arezon, a legtöbben sike
rültnek tartanák az ötletet és kiki kedve és 
tetszése szerint járulna a szegények részére 
gyűjtendő adományokhoz.

A farsangi mulatságok helyénvalónk, 
célszerűek, egyszer esztendőben, néhány he
tet eltölthetütik gondtalan mulatozásban. Lét
jogos iiltsiigu kát nem vitatjuk, nem kárhoz
tatjuk. de valóban széppé, magasztossá, fen- 
költté tetim- a bálozásokat az a körülmény, 
hogy a befolyt tiszta jövedelmet nagyobb
részt az elhagyottak, árvák, gyámoltalanok 
tölsegélvezésére. istápolóidra fordítanák.

Azzal a nemes, humánus céllal kellene 
a fiatalságnak táncolnia, hogy vidám mula
tozása nyomán áldás fakadjon s azzal a jel
mondattal kellene perdülnie a parketten, 
hogy : ..Ti izzadtatok mi értünk, — most 
mi izzadunk tiértetek 1”

VÉG YES HÍREK.

Megyebál.
A hivatalos báli saisott vármegyénkben 

szombaton este vette kezdetét a vármegye-bál
lal, a mely várakozáson felül nagyon jól sike
rült. Sok és szép táncosnő, még több — s mi 
a fő — fáradhatlan táncos biztosította ezt a 
nagy sikert.

Mintha csak a régi mulatós világ híres 
báljai elevenedtek volna föl, ugv, hogy az elő
kelő közönség befogadására az ősi vármegye
házának termei szűknek bizonyultak.

Dobogó szívvel, habkönnyű ruhátlan ha
ladtak fel az ósdi lépcsőkön a bál-novíciák, 
hogy túlessenek az első nyilvános szereplés iz
gató, de feledhetetlen napjain.

Este kilenc órakor vette kezdetét a bál s 
reggeli hal óra után ért véget.

A termek Ízlésesen, szépen voltak díszítve 
s valóságos téli kert tárult szemeink elé. Szebb- 
nél-szebb asszonyok és leányok egész sorát 
láttuk képviselve, iáig a szomszéd vármegyék
ből is többeket.

A toilettck, ékszerek, nem csekély lát
ványosságot nyújtottak, de a mint megkezdő
dött a tánc, senki sem bámulta többé az Ízlé
ses ruhákat, az asszonyok gyémántjait, csak 
gyönyörködött háborít tanul szép fiatalságunk
ban, a mely még tud gond nélkül mulatni, 
csakúgy mint az clsiratott régi időben.

A rendezőség és bálbizottság tagjain kí
vül notabilitásaink közül ott láttuk : Andrássy 
Tivadar, Gyula és Sándor grófokat, gróf Hadik- 
Burkóczy Endrét, Scnnvey István hálót, gróf

bágyadva az égi sznapi megfeszített munkától, 
mégis szokatlanul könnyűnek, erősnek érezte ma 
gát. A kis modell ígérte, hogy holnap a teljes 
aktnak fog modellü. szolgálni, verőtényes örömmel 
töltötte el szivét. M- gtelt a reménynyel és boldog 
önbizalommal, ujraserkedő hatalmas munKakedvveí.

Az öröm hatása alatt felkereste a régi cim
borákat. Néhány pohár jó francia bort ivott meg 
közöttük, és most derűs kedvvel tért vissza la 
kásába.

Mialatt hálószobájában éjjeli toalettjével fog
iá.kozott. folytonosan készülő müvére gondolt. 
Képzeletében már teljesen készen látta a pompás 
márványalakot. Egész megvesztegető fenségében 
jelent meg előtte a szépséges anyagban megérzé- 
kitve a pompás ifjú test: gömbölyű vállaival, a 
kebel euvlie domborulatával és a csípők hódító 
hajlásúval . . .

Egyszerre erezte, a mint agyát elönti a vér. 
Eiieiiátlhatlan vágy epte meg, hogy a szoborhoz 
menjen. 1 ogv lássa, édes szavakat susogjon neki, 
hogy keblére <d> Ije ... A művész exaltációja és 
az ászáét i eletm-ei. melyet hónapok óta folyta 
: ti, '-.i.arátit oké-- itták ezt a sajátos felhevülést 

Akárhogy volt is. az a beteges vágyakozás 
Hzz.c Ütötte el. í gy. a mint volt, könnyű éjjeli 
köntösben berohant az atelierbe.

Itt ezüstös félhomályba volt burkolva min 
den. A tető üveglapjain át hintett sugarait az eny- 
hekedvii hold, titokzatosan világítva meg a terein 
fantasztikus bútorzatát.

A miivész sz. me a Hajnalt kereste. < >tt állt 
helyű, ahogyan hagyta, teljesen letakarva a fehér 
lepellel. Egy pillanat alatt mellette termett, lerán 
totla a takarót és egy ürült rajongásával zárta

Batthanv Lajos volt fiumei kormányzót és
I.ónyay  Menyhért grófot.

Az első négyest 50 pár táncolta. A négye
seket Dókus Gyula és ifj. Meczner Gyula ren
dezték. A magyar táncokhoz Lukács Károly 
muzsikált, a négyesek és tour-táncokhoz a 65. 
gyalogezred zenekara.

A rendezőség minden egyes tagja kivette 
részét a munkából; figyelem minden oldalról 
volt a jelszó és ez biztosította a bál sikerét. 
A legnagyobb elismerés hangján adózunk c 
helyen a rendezőségnek, a mely a vármegyei 
bált ismét életre keltette s hisszük, annak egv 
hosszú jövőt is alapitott.

A hölgyek névsora a következő :
Asszonyok : Ambrózy Nándorné, Andrássy 

Sándorné grófné, Andrássy Tivadarnc grófné, 
Barthos Józsefné, Bottka Dezsőné (Kassa), Csorna 
Istvánná (Básonv), Csorna Józsefné (Debrecen), 
Dienes Istvánná (Kis-Azar), Dókus Gyuláné, 
Dókus Lászlóné, l-’üzesséry Boldizsárné, (l-'üzes- 
sér), Gortvay Aladdiné, Hadik-Barkócy Endréné 
grófné, Haidinger Ottóné (Dubrava), Hornyay 
Béládé, Juhász Jenőné, Kcresztessy Gyuláné 
(Nyíregyháza), Malonyay Tamásné (Sztropkó), 
Matolay Békiné, Mauks Elemérné, id. Meczner 
Gyuláné, Mester Istvánná, Molnár Béláné, (Gál- 
szécs), Molnár Leona, Nagy Barnádé (Tolcsva), 
Nemes Sándorné (Gálszécs), Nemthv Ödönné 
(Kis-Kuszka), N’vomárkav Ödönné, Nyoniárkav 
Aurélné (Kácsánd), l’illissy Lászlóné, Pintér 
Istvánná (Szerencs), Polánvi Gézáné (N.-Mihály), 
Putty-né Hoyos Mária grófné, Kevicky Jenőné, 
Szakácsé Gyuláné, Szepessy Kálmánná, Sze
pessy Zsigmondné, (Gibárt), Szent-Iványi Lász
lóné (Málca), Szervicky Ödönné (B.-Szerdahelv), 
Szkicsák Istvánná (Kir.-Helmec), Thuránszkv 
Zoltánná, Wicmándv Ödönné (Butka).

Leányok: Ambrózy Margit, Ambrózy Ilona 
és Teréz (Miskolcz), Csorna Mariska (Básonv), 
Csorna Boróka (Dcvecser), Dienes Marcsa (K.- 
Azar), Eüzesséry Ella (Füzessér), Haidinger 
Ella (Dubrava), Hönsch Ica, I’sépy Sári (M - 
Izsép), Jármy Lila (Szabolcs), Meczner Icu, 
I’sépy Sári (M.-Izsép), Jármy Lila (Szabolcs), 
Mecner Icu, Miklós Margit (Budapest), Nagy 
Margit, Nemthv Mária és Anna (Kis-Buszka), 
Nyomárkay Zella és Elvira (Kácsánd), Polánvi 
Terka (N.-Mihálv), Spillenberg Sári, Stépán 
Kató (Kohány), Szent-Iványi Karla (Málcza), 
Szepessy Ilona (Gibárt), Szervicky Gabriella 
(B.-Szerdahely), Szkicsák Dodó (Kir.-Helmec), 
Wicmándv Mária (Butka).

Kantinál kötgyiiléa. A nngymihályi 
kaszinó egyesület f. hó 11-én tartotta meg a tagok 
élénk részvétele melett rendes közgyűlését. A pénz 
tárnoki jelentés tudomásul vétele után megállapít- 
tatott a f. évi budget, majd pedig a megüresedett 

karjaiba a nemes alakot, mely a holdfény fehér 
ragyogásában úgy állott ott "meztelen, varázsol 
szépségében, mint maga a testet öltött poézis. És 
a mint karjaiba ölelte: a szobor élt. Csábos már
ványtere vonaglott a forró ölelés alatt, karjai gör
csösen fonódtak a férfi nyaka köré, forró lehelle- 
téből uj láng csapott ereibe. Egy pillanatra meg 
döbbent. Azt hitte, hogy álmodik, vagy megörült. 
De nem sokáig töprenkedett. A kéjes mámor ró- 
zsáz felhőt bocsájtott agya elé. Mohó, szinte hars- 
páshoz hasonló csókokkal halmozta el az életre 
támadt szobor vállait, keblét, a pompás aranv- 
haját. mely csípőig hullott, selymes hófehér bőrét, 
ott a hol érte. Azután karjaiba emelve, vitte a 
prémekkel és keleti szőnyegekkel betakart széles 
kerevet felé . . .

Hajnalban, mikor az atelier tnár a napfény 
világosságával telt meg, a kereveteu ébredt fel a 
művész. Egy percig zavartan dörzsölgette a sze
mét, mint a ki nem tudja, hol van. De hirtelen 
feleszmélt. Mellette ugyanis a gyönyöröktől sápadt 
arccal egy édes női test pihent, mély álomba me 
ritve, pilngö kebellel, melynek kábító pompáját 
111 ni takarta semmi lepel . . .

A művész hirtelen megértett mindent.
Az. alvó leány ugyanis Idácska, a kis mo

dell volt.
Harmatos ajkára egy forró csókot nyomva, 

felébresztette. Azután a piruló leány fülébe a kér
dést súgta : Miért választottad nászunknak épen 
a mai napot ?

Hogy holnap szégyenkezés nélkül állbassak 
neked modellt I . . . Súgta vissz.a a leány . . , 



jegyzői tisztségro Dr. Epzrjuy Lajos ügyvédet 
választották meg.

— Veszélyben forgott boncoló bizott
ság. Mogyoróska község határában e hó 10 én 
több cigány munkás fát vágott ki az erdőben. A 
munkára felügyelő erdővel! fegyverét egy fához 
támasztotta, de figyelmeztette munkásait, hogy ne 
nyúljanak ahhoz. Pharao egyik katonaviselt iva 
deka azonban, ki meg akarta társainak mutatni, 
hogy ért a fegyverfogáshoz, a figyelni- /.tetős da 
cára felkapta a fegyvert és tréfából egyik társára 
irányitotta. A fegyver véletlenül elsült és szeren 
esétlen társa holtan esett össze. — A varannói 
járásbíróság a hulla felboncolását rendelte el, azt 
másnap foganatosították is. A boncolás, melynél 
Lórik Gusztáv kir. albiró, Dr. Simon ovics Ignácz 

járásorvos, Dr. Friedman Vilmos körorvos és Klau- 
jár Alajos kir. aljegyző és még többen vettek 
részt, könnyen végzetessé válhatott volna a jelen 
lévőkre. Az eljárást a községi iskolában tartották 
meg, mely alig hogy a bizottság eltávozott, nagy 
robajjal öszzedült. A bizottság tagjai ekép nagy 
veszélyben forogtak s csak a véletlennek köszön
hető, hogy ebből megmenekültek. Szerencsés meg 
menekülésükhöz őszinte szívből gratulálunk.

A kereskedő ifjak bálja mely e hó 
24 én a „Csillag- szálló termeiben lesz megtartva 
és tombola-játékkal egybekötve — mint értesii 
lünk — fényesnek Ígérkezik, a mihez nagyban 
hozzá fog járulni azon körülmény is, hogy az 
ungvári 66. gyalogezred zenekara fog a bálon 
közreműködni.

— Árvíz. E hét első napjaiban az alsó 
vidékeket árvíz veszedelem fenyegette. A sok eső
zés és olvadás folytán az Ondóvá, Tapoly, Latorca 
és Laboré vizei annyira megdnzzadtak, miszerint 
csekély híja volt, hogy a védtöltéseket a viz nem 
törte át. Málea, Márk. Abara, Petrik, Nézpest köz 
ség összes lakosai éjjel nappal segédkeztek a töl 
tések tömésénél a mi sikerült is és ekép a veszély 
el leit hárítva.

— Az ipartestület bálja február hó 7 ón 
— és nem miként tévesen jeleztük 27-én — 
lesz megtartva.

— A közönség köréből. Felkérettünk a 
következő sorok közlésére: Tekintetes szerkesztő 
ur ! Méltóztassék b. lapjában következő soraimnak 
helyt adni : A Strömpl szálló éttermében egy a 
hivatalnoki karból álló asztaltársaság megbízásából 
Pdlcz Jószef és Kunfalry János urak 44 koronát 
adtak át nekem, hogy ez összegen 3 helybeli sze
gény gyermeket téli ruhával lássak el. Ezen meg
bízás folytán Csernyák Palika György és
Zsavcsdk Mihály részére a szükséges ruhákat be
szereztem és azokat át is szolgáltattam. A kik 
ebben kétkednek győződjenek meg arról a kezeim 
között lévő számlákból. Midőn ez utón is a három 
szegény gyermek nevében a t.'adakozóknak köszö
netét nyilvánítok, egyben köszönettel nyugtatom 
Alexa Mihály ur két korona adományát is, a 
melyért szintén egy helybeli szegény leánykának 
téli kendőt vettem. Nagy-Mihály 1903. január hó 15.

Malatinszky László.
— Színészet Varannón, Varannón e na 

pókban Lányai Lajos színigazgató 16 tagból álló 
társulatával több élvezetes színi előadásban része
sítette a közönséget, mely az igyekvő direktort 
melegen pártfogolta is. A társulatnak több jobb 
erője is volt, élükön maga Bányai Lajos igazgató
val. Legnagyobb hatást a „Tartalékos férj “jel 
érték el, melyet zsúfolt ház előtt játszottak.

— Egyszer egy királyfi mit gondol ma
gában, egy bohó királyfi . . . E naiv versikéhez 
aligha nem Karnevál királyfi adta az adatokat a 
népköltészet lantjára. Ez a bohókás királyfi, a ki 
örökéletü, akárcsak a bolygó izraelita, évenként 
egyszer pontosan megjelenik, hogy hosszabb rövi 
debb uralkodásával jókedvre váltsa fel az élet ko
molyságát; szóval, hogy egy kis mézet vegyítsen 
az élet ürömpoharába, ügy’ lehet, hogy ez az urfi 
gondnokság alatt áll, mert fellépését és uralkodásé 
nak tartamát a csillagászok állapítják meg. Zudul 
is átok ezeknek a tarkoponyáju tudósoknak a 
fejére, mert az ifjúság úgy szeretné, hogy ural
kodása örökéletü legyen ; az apák pedig — hej az 
apák ! . . . — no azok bizonyosan a poklok leg
sötétebb fenekére kergetnék a herceget — ha 
módjukban állana az apáknak, mert az ifjúság

kívánsága az idén sem fog teljesülni. Jó lesz 
azonban megduzzasztani a tárcát, — már a kinek 
van honnan — mivelhogy a régimé teljes hét 
hétig fog tartani. Aztán majd hamvazó szerdán 
megállapíthatják, hogy mennyi áldozatot kívánt 
adóban az az istenverte exkirály.

— Országos vásáraink Nagy Mihályon 
az országos vásárok a következő napokon fognak 
megtartatni: 1. Boldogasszony vá-árjanuár 26—27. 
2 Virág vásár március 23—24 3. György vásár 
május 4 — 5. 4. Antal vásár junius 15—16. 5. 
Nagyboldogasszony vásár augusztus 10—11. 6. 
Lukács vásár októer 19—20. 7. Karácsonyi vásár 
december 14—15.

— Dráguló szíva rkák. Lukács László 
pénzügyminiszter legújabb törvényjavaslata a szi- 
varkák megdrágulásáról szól. Nem a dohánytőzs
dék közembereiről: a „hölgyekéről, a „drámák- 
ról vagy a „sport“ okról van szó, hanem a szivar- 
kák főurairól: a különlegességekről. Ezek fognak 
megdrágulni, ••lénk bosszúságára mindazoknak, 
akik egyiptomi cigarettákra gyújtanak rá ebéd 
után, vagy más külföldi szivarkáknak a füstjét 
gomolyogtatják, megvetve a magyar trafik gyárt
mányait.

— Eljegyzés. Bérkódé# A. Lipót helybeli 
divatkeresketlő f. hó 11 én eljegyezte Szameth An 
nuska kisasszonyt, Szameth Vilmos gálszécsi keres 
kedő leáuyát.

— Péntek és tizenharmadlka. Babonás 
emberek irtóznak a pénteki naptól és a 13-as 
számtól. Az a végzetük azonban, hogy se a pén
tektől, se a tizenhármáé számjegytől nem szaba
dulhatnak. de annál nagyobb a megrökönyödésük 
aztán, ha a szám és a nap bizonyos körülmények 
folytán összeesik. Tavaly’ a pénteki nap tizenliár 
inas számmal, tizenharmadikéval csak egyszer, 
júniusban esett össze, az idén azonban háromszor, 
februárban, márciusban és november is összeesik. 
Az 1903. év tehát nagyon szerencsétlennek Ígér
kezik a babonás emberek szemében.

— I gyes varrónő, özv. Bujdos Istvánná 
mindenfele fehérnemű és felső ruha varrást elvállal 
és készít jutányos árak mellett. A n. é. hölgy
közönség szives pártfogását • .utón is kéri.

— Az Országos Gazdasági Munkás- 
és Cselédsegélypénztár áldásos intézménye 
mily gyorsan vált népszerűvé, azt legjobban bizo 
nyitja a pénztárnak az elmúlt évről összeállított 
statisztikája. E statisztika szerint az 1902. évben 
a pénztár önként beiratkozott tagjainak száma 
összesen 44919. A biztositolt gazdasági cselédek 
száma közel 350000. A kifizetett segélyekről a 
következő statisztikát álllitotta össze a pénztár. 
Baleseti segély: cselédeknek 1296 esetben Kor. 
68786.69, I. cs. tagoknak 222 esetben kor. 
7895.82, 11. cs. tagoknak 43 esetben kor. 869.28, 
rendkívüli tagoknak 457 esetben kor. 15323.38, 
gépmunkásoknak 86 esetben kor. 3627.98, l’ok 
kantsági segélyek : cselédeknek 344 esetben kor. 
4755.47, I. cs. tagoknak 14 esetben kor. 150, rend
kívüli tagoknak 42 esetbou kor. 725.83 gép
munkásoknak 3 esetben kor. 40. Haláleseti se
gélyek: cselédeknek 109 esetben kor. 27875.15, 
I. cs. tagoknak 35 esetben kor. 4092.02, II. cs. 
tagoknak 3 esetben kor. 11.44, rendkívüli tagok 
nak 26 esetben kor. 4354.17, gépmunkásoknak 8 
esetben kor. 2312.84 összesen kifizettetett 2688 
esetben kor. 140820.34. Újabban Gróf Andrássy 
Dénes, gróf Majláth Géza és Dréher Antal jelen
tették be a pénztárnál, hogy összes cselédeiket 
beíratják a tagok közé.

— Tanítók sorsjátéka. A „magyar Ta
nítók Országos Takarék és Hitelszövetkezete- 
ismételten tanujelét adta annak, hogy a maga elé 
tűzött nemes célnak megfelelni kíván. /V tanítók 
hiteligényeinek kielégítésében már eddig is várat 
lan sikereket ért el. Újabban egy lépéssel tovább 
haladt és a m. kir. pénzügyminisztériumtól enge
délyt kért és kapott, hogy a magyar tanítóság 
emberbaráti intézményei részére és az Újságírók 
Egyesülete javára tárgysorsjátékot rendezhessen. A 
sorsjáték előmunkálatai már megkezdődtek. Rész 
letes tájékoztató) még e hó folyamán várható.

Felelői' nzerkenztő : Dr. Kállai József.
I-'őinunkatárM : Dr Kellner Mihály. 
Kiadóhivatalt művezető Lándai József.

— Ingyenes diszmü ajándék. Aki • 
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 pár
toktól és klikkektől teljesen független, szabadelvű 
és szókimondói napilapja lepi meg vele karácsonyra 
olvasóit, ajándékul adván — teljesen ingyen — 
a gyönyörű kötésű, remek illusztrációkkal díszített 
„Zichy Mihály Album- ot. E valóban értékes és 
nagy irodalmi becsesei biró müvet — melynek az 
„Atheuaumu kiadásában megjelent eredetije 90 
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.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. 
előfizetőinket, a kik még hát
ralékban vannak és a kiknek 
előfizetése lejár, hogg azokat 
mielőbb megújítani, illetve a 
hátralékokat kiegyenlíteni 
szíveskedjenek, nehogy alap 
szétküldésében fennakadás 
álljon be.

.4 kiadóhivatal.

• •

Ügyes kertész.
A kinek kertészeti munkálatokhoz ügyes 

szakértőre van szüksége, a ki udvarát Ízlése
sen parkiroztatni akarja, forduljon

LEDERER ALBERT
miikertészhez Nagy-Mihályon, Verbócz-utcza
10. szám A nevezett gyümölcs- és rózsafák 
ültetését is elvállalja, szőnyeg kertészethez ért 
és mindenféle a kertészeti szakba vágó mun
kát elvállal. Készít friss virágokból menyasz- 
szonyi csokrokat és ízléses koszorúkat.

Minden szombat és vasárnapon 
a BARNAI szállóban

kőbányai poharas sör
hapható. —...... 1 :

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

főerdész, vadász-vezető állást keres.
Ajánlatok » E r d é S Z « jelige alatt e lap 

kiadóhivatalához küldendők.

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 jegvzőirnokok, 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 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.



Árverési hirdetmény.
A felső zempléni kölcsön » takarék intézet 

csődtömegéhez tartozó s a csőd leltárban Felvett, a 
saujbelyi kir. Törvényszéknél mint csődbíróságnál 
16X43 cs. 91)2. sz. a. bemutatott kimutatásban rész 
leteaen felsorolt követelések 324625 kor. 57 fillér 
névértékben a bomonnai bírói végrehajtó közben 
jöttével 1903. évi januar ho 28-an d. u. 2 óra
kor Homonnan a varoshaza nagytermében nvil 
váoos árverésen következő feltételek mellett fog
nak eladatni.

1. Árverezők tartoznak .‘>00 korona bánat 
pénzt az árverés megkezdése előtt a bírói végre 
hajlónál, vagy alulírott löineggondnoknál letétemé 
nyesni.

2 A vételár a bánatpénz elvesztésének*terhe  
alatt azonnal készpénzben kifizetendő, azonban az 
árverés csakis a csőd választmánynak s a csődbi 
rósAgnak jóváhagyása után fog jogerőre emelkedni

3. A tömeg a követelések valódiságáért, fenn
állásáért s számszerű mennyiségéért semmi néven 
nevezendő szavatosságot m m vállal s csakis a 
rendelkezésére álló a csődleltárban felvett okmá 
nyait fogja a vevőnek átszolgáltatni, köteles a vevő 
az<»k átvételét az árverés jogerőre emelkedésétől i 
számított 15 nap alatt eszközöltetni.

4. Az árverés napjáig az elárverelendő kö 
vetélésekre befolyó összegek, a csődtömeg tulajdo 
nát képezik s az árverés foganatosítása előtt a 
követelések jegyzékéből töröltetni fognak.

Az eiárverelendó követelések kimutatása alul 
írott tömeggondnoknál bármikor megtekinthetők.

2)r. JRosenthal Sándor. 
ti>meggondnok.

ügyvéd S.-A.-Cjhely.

Ispán kerestetik
l’gyes. szorgalmas, józan gazdász nagyobb 
gazdaságban fölvétetik. — Tudakozódni e 

lap kiadóhivatalában.

Tűzifa
nagyban és kicsinyben, 

úgyszintén felvágva házhoz 
szállítva beszerezhető

Roth és Berger 
tűzifa-kereskedőknél 

Nagy-mihá Y. 

Vasut-utcza.

Tűzifa megrendeléseket 
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Hirdetmény.

Homonnán
Dr. Toronszky Elek házában 

fiókot nyitott a 
Gálszécsi Takarók- és Hitelpénztár.

ma láta

üdvözölhető.
tekintetből a

5jom. Laudtsinau B. könyv nyom dijában,

Minden háziasszony
ki az egészség, takarékosság és jóizre való 
Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávét használja.

Tiszteletteljes kérelem : A bevásárlásnál ne kérjen egyszerűen 
kávét* , hátiéin mindég határozottan — Kathreiner-féle — Kneipp maláta 
kávét, s azt csakis az itt ábrázolt eredeti csomagokban fogadja el I
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München.


