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Felsó-Zemplen
TÁRSADALMI HETILAP.
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SZERKESZTŐSÉG:

Hova a lap x/.ellenii részét illető minden 
közlemény intézendő 

Fö-utoza 220 szám.

KI.OI- IZb.TESI DÍJ : Egész évr*  8 kor, 
fél evre 4 kor negyed évre 2 kor.

Egye' «záin ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
I" rnientwtlun levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési éa nyilttér 

díjak küldendők : 
Landeeman B. könyvnyomdája.

Alkohol és népolvasmány.
Anglia ösmeretes puritán erkölcseiről. 

Népe érdekeit mindenkor megvédte, félté
kenyen őrzi és már ebből a szempontból 
is nem kell csodálkoznunk világhatalmi ál
lásán, bámulatos nagyságán és roppant gaz
dagságán. Hatalmassá tesz egy nemzetet, ha 
ftaitAvja meg annyi ártalmas, káros dolgok
tól, a mik nem az emelkedés felé viszik, 
hanem lesülyesztik, aláhúzzák a fertőbe, hol 
elvész a tiszta gondolkodás, hol eltompul 
a jobb érzelem, hol megszűnik a nemesre, 
szépre, jóra való törekvés és hol a nemzet 
önönmagát temeti el csúf halállal, undok 
elmúlással, rút véggel.

Angolország már régóta őrködik népe 
erkölcsei fölött s első sorban a legártalma
sabb, legveszedelmesebb ellenségnek: az 
alkoholizmusnak üzent hadat, a lehető leg
szűkebb korlátok közé szabván az angol 
nép italéivezési hajlamait. Igv például rég
óta van érvényben az angol birodalomban, 
hogv vasár- és ünnepnapokon a korcsmák 
és egyéb italkimérök zárva kell hogy le
gyenek és ezzel mintegy kényszerítve van 
a nép más szórakozás után látni szabad 
idejében, de főleg oda céloz ez a kiválóan 
értékes torvény, hogy a nép családja köré
ben töltse el a munkaszünet óráit. Azon
ban ezzel még nem érte be az angol kor
mány, intézkedéseiben tovább ment és igen 
szigorú törvényeket honosított meg az állam 
bán. lerészegedik, a rendőrség letartótat
hatja, sót köteles is letartóztatni. Ha olyan

T ARCA.
Farsangi napitöredékek.

A mama naplója 1!K)3. jan. 20. 
Tegnap voltunk a .Tornázó Aranvifjak < hl 

képző Körének “ zártköri táncfüzéren. Annuska 
szép volt mint az angyal. Fehér plüssből volt a 
belépője, rózsaszín atlasz a ruhája, fekete hajában 
a piros rózsa úgy tündökölt, mint a hajnali csillag. 
En a tavalyi báli toálettemben menteni. Nemesi 
nállattam újat. Minek ? elmúltam negyvenkét éves. 
Azt hiszem a városi aljegyző plátói szerelme is 
kiliiilőb*  n van irántam. Kevessebbet sóhajt, mikor 
nálunk vacsorázik, de annál többet eszik. — A 
férjein azt kérdezte tőlem, hogy hány éves vagyok 
én? Nem volt hozzá erőm, megmondani az igazat 
és azt feleltem, hogy harmincnyolcz. A paptis el 
hitte nekem, de annál keserűbb arcot vágott, mi 
kor tegnap este tudtára adtam, hogy Annuskát 
el visszük a Tornázó Arany ifjak (ínképző körének 
táncfüzérjére.

— Bál, mindig csak bál? döriuögte bosszúsan. 
Ahelyett, hogy azon törekednél, hogy tisztességesen 
férjhez add a leányunkat, bálokra cipeled. Er< dj 
magad, ha mulatni akarsz. Nekem komoly gond 
jaitn vannak.

így dobogott a ven nudve, de aztán mégis 
csak beadta a derekát. Egy mártír arcával lépett 
a terembe.

De Annuska kitünően mulatott. <> volt a 
legszebb a leányok között. Igaz, a szerelmesek 

férfi vagy asszony részegedik le, aki hét 
évnél fiatalabb gyermekről köteles gondos
kodni egyszerű részegségért egy hónapi 
börtönre Ítélhető. Akt részegségért három
szor elítéltek, az a krónikus részegek lis
tájára kerül és fényképét a rendőrség átadja 
a kerület valamennyi korcsmárosának. Ha 
azután akárhonnan akar szeszes italt besze
rezni, pénzbírságra, később pedig börtönre 
Ítélik. A kerület korcsmárosait szintén szi
gorúan megbüntetik, ha ilyen részeges em
bernek pálinkát adnak. Az ellen az asszoy, 
vagy férfi ellen, aki a részegek listáján szerepel, 
házastársa válópört indíthat Ha kezdetben 
némely szenvedélyes alkoholkedvelő fittvet 
is fog hányni az uj törvénynek, nyilvánvaló 
hogv utóbb szépen leszokik a túlmennyiségü 
italélvezésről és beéri azzal, a mivel min
den más józan természetű ember beérheti.

Az ilyen paragrafusok hatnak. Az efféle 
tővényeknek megvan a kellő hasznuk és 
ehetővé teszik, hogy józanul gondolkodó, 
igaz érzésű, derék munkás nemzetté fejlőd
jön a nép.

Mennyire hátra vagyunk mi e tekintet
ben I Seholsem mutatkoznak nálunk ily 
irányú hajlamok. Minő nagy a részvétlenség, 
a közöny e fajta nagy horderejű törvény
javaslatokkal szemben.

Haladunk a magunk kiszabott utján. 
A nép szabad idejében dorbézolhat, tom
bolhat, a sárga földig leihatja magát, a szen
vedély féktelenül tobzódhat, az érzelem ma
gas hullámai szabadon csaponghatnak, egy
mást megbicskázhatják az emberek, az ital

négyesét nem táncolta, pedig sokan táncra kérték 
s ő kifogásokkal élt. Úgy látszik, várta, hogy 
valaki éppen ezt a táncot kéri tőle. S ez a valaki 
nem jelentkezett. Vájjon ki lehet? Hiába faggat
tam a kis lányt, nem árulta el a titkát. De majd 
kiveszem belőle.

A bál hatvan forintba került. Ezt le kell 
koplalni.

A papa naplója 1903 jan. 23.
Épp most dobtam ki a szabónőt, masamódnőt, 

a cipészt. A báli számlákkal jöttek. Nem tudnak 
várni egy két hétig, rögtön a nyakamra jönnek 
a számláikkal.

Istenem, mily boldogan is éltünk, mig An
nuska nem lett nagy leány ! Tizenöt esztendőn 
keresztül nem voltunk bálban. Elfelejtettem a 
cigányzenét, a táncot, mindent, amit ez üres és 
ostoba szórakozás nyújt. Nevettem azokat, akiket 
bálba cipeltek feleségeik, a lányaik. Bezzeg most 
rám jár a rúd. Három hét alatt hét bálon vettem 
részt. Hűli ! Fáradt vagyok naphosszat, álmos és 
kedvetlen. Össze sem merem már számolni, meny 
nyibe került már az idei farsang. Es mi lesz 
akkor, ha felnő a másik két lányom is? Ez biz
tos csődöt jelent. Hiába magyarázom az asszony
nak. hogv elég egy bál egy farsangon.

— Ha férjhez akarod adni leányodat, feleli, 
vidd bálba. Velem is ott ismerkedtél meg.

O inért is mentem • ■! abba a bálba!
Az éjszaka az történt velem ! hogy valami 

rendező a karomba csiiipeszkedett s nem eresztett 
el addig, mig be nem mutatott Ludovikának. az 

Lapunk mei száma 4 oldalra terjed. 

butitó, bátorító, őrjítő hatása alatt. A ré
szegség nálunk csak kihágás számba megy 
és nevetségesen kis büntetést rónak ki rá. 
A beszámithatlan állapotban elkövetett gyil
kosságnál enyhítő körülmény a nem nor
mális állapot, a helyett, hogy még érzéke
nyebben sújtanák.

Mennyire hátramaradott, tudatlan még 
a mi népünk. Hányán, de hinyan még csak 
olvasni és irni se tudnak. Azonban a korcs
mában ók viszik a vezető szerepet, ökleik
kel hatalmasakat ütnek az asztalra és cifra 
káromkodásokat eregetnek ki pipafüsttel ve
gyesen szájukon. Aztán az a magyar virtus, 
hogy melyik birja jobban az italt. Aztán áll 
a versenyivás, az áldatlan, hóbortos és ve
szedelmes szeszivás.

Sok helyütt enyhébb viszonyok fejlőd
tek ki az idő folyamán. A földmivelésügyi 
minister számos vidéken állított fel nép 
könyvtárakat s elláta ezeket jó, magyaros, 
könnyen érthető nyelven Írott olvasmá
nyokkal és sok parasztgazdánál, földmives 
embernél meg is van a foganatja, szabad 
idejét — főleg a téli időszakot — hasznos 
lelket mivelő és nemesitő olvasással tölti. 
De mikor jön majd el annak az ideje, hogy 
széles e hazában ily bölcsen fognak gon
dolkodni az emberek ? Akkor, midőn Anglia 
mintájára a legszigorúbb intézkedésekkel 
mintegy szorítani fogjuk a népet arra, hogy 
józan fejjel gondolkozzék és civilizáció iránt 
legyen fogékony lelkülete.

A kormány hatáskörébe tartozik, hogy 
nagyszabású reformokkal odahatnék, hogy

agsziiznek, aki már akkor volt a bálokon, amikor 
én első gimnáziumba jártam.

Szalkay ur menti meg a francia négyest. 
Hiányzik egy pár és már megvan az uj pár.

Annuska kacagott rajtam. Kinevetett ez a 
gyerek. Hej, csak férjhez tudnám adni! Hozo
mánya amúgy sincs, de a báljaival egyenesen 
tönkre tesz.

Annuska naplója jan. 20.
Vége ! Vége mindennek ! Ez a szép világ 

sötét és hideg nekem. Mariskával táncolt egész 
este. Azzal a gőgös lenhaju piszével. Hogy hogyan 
tetszhetik neki az a lány ? Nincs rajta semmi szép, 
egy okos mondat még nem hagyta el a száját. 
Esezaz Endre olyan átkozottul csinos fiú. Eszes 
is. Mindegy, akármi volt is az oka, engem vérig 
vesztett ez a férfi, Bosszút állok.

Igaz, meg nem vallott szerelmet. De én már 
egy tél év óta kiéreztem minden mozdulatából, 
minden pillantásából, hogy érdeklődik irántam. En 
egyszer a lawn tennis után este fáradtan haza
ballagtam. ő velem jött és egyszerre megfogta a 
kezemet.

Annuska, kérdezte lágyan, hiszi ön, hogy 
a lélek halhatatlan ?

— Igen feleltem.
— Hát a szerelem, az is lehet halhatatlan ?
Borzasztóan elvörösödtem. Legjobban szeret 

tein volna elszaladni, de ő, ő fogta a kezemet. Min
den • rőmet összeszedtem és alig hallhatóan su
sogtam :

— Igen.



a nép más irányban szórakozzék, más szem
pontokból mér’egelje, nézze szabad idejének 
eltöltését, kihasználását.

Szerte-széjje! az országban létesítsenek, 
teremtsenek népkönyvtárakat, lássák el jó, 
zamatos, szabatos irályu könyvekkel az egyes 
községek, helységek értelmiségei, a tanítók, 
papok, jegyzők hazafias kötelessége fölvilá
gosítani a népet, hogy mennyire kívánatos 
a jó olvasmányokkal való foglalkozás. Talán 
idővel észre térnek az emberek, megkedvelik 
lassan-lassan az olvasmányokat, azokból 
sok értékeset merítenek, szellemük meg- 
elevenül. értelmük tisztul, lelkűk nemesül s 
aztán önállóan gondolkodván, nem lehet 
elámitani ókét tévtanokkal, kedélyükre, lel
kületűkre nem lehet hatni álbökseséggel és 
fejőket nem hagyják elcsavarni izgatok csalfa 
dogmái által.

Csak ilv utón lehet fokozatosan egyen
getni azt az ösvényt, mely a népet a jó útra 
téríti, számtalan öntudatlan és a nemzetre 
kártékony hibából meggyógyítja s az igy ki
alakult egészséges szellemű nemzet aztán 
bátran cselekedhet s jövőjét építgetheti szi
lárd alapokra.

Karnevál estély.
A helybeli iparos ifjúság alakítandó ön

képzőköre alaptőkéje javára f. hó 7-én a »Csil- 
lag. szálló termeiben confetti, szerpentin és 
sétahangversenynyei egybekötött táncestélyt 
rendezett, amelyhez a zenét a kassai cs. és 
kir. 34. gyalogezred zenekara szolgáltatta.

A sok mende-monda, mely e mulatságot 
bizonyos körök által kétes színbe volt hivatva 
állítani, halomra dűlt, s valódi értékére redu- 
calódott, Iáivá azon valóban válogatott társasá
got, mely ezen legsikerültebb farsangi mulatsá
gon egvbegyült.

Az ifjúság, mely minden lehetőt elkövetett 
az erkölcsi siker biztosítása végett, büszkén 
gondolhat vissza eme ténykedésére, amennyi
ben az erkölcsi siker mellett elért anyagi ered
mény is igazolja komoly törekvésük jogosult
ságát.

A gyönyörűen díszített terem bejárójánál 
20 tagból álló rendezőség fogadta az érkező 
vendégeket, akik a katonazene fülbemászó me
lódiái mellett a késő hajnali órákig áldozott 
1 erpsichórének. Az első négyest 4I> pár táncolta.

< >, sohasem felejtem el ezt a jelenetet, még 
akkor sem. ha máshoz megyek férjhez. Igaz, ez 
bűnös gondolat, de én nem tehetek róla.

O az az Endre, ha tudná? . . .
Neki szántam a második négyest. Nem jött 

érte. Nem kellett neki.
ügy szeretnék meghalni. Odalent, a hideg sir 

bán jobb pihenni, mint idefent azzal a csúf Mar 
csávái konkurálni. Éppen ö ! Mért éppen ö ? Ha 
szebb, vagy okosabb lány lenne mint én, még 
elviselném talán az Endre esapodárságát. De Ma
riskával szemben nem rakom le a fegyvert. Most 
már nincs kedvem meghalni! Élni akarok és bősz 
szut állni! Azért is elmegyek minden mulatságra. 
Agyontáncolom magam. Es kacérkodni fogok a 
Hatni emberekkel. Hadd lássa Endre, hogy semmibe 
sem veszem.

Hopp ! Már van is egy áldozat. A Mariska 
udvarlója a bandzsal patikus. Azt mondják, hogv 
komoly szándéka van a Mariskával Nos. erre vetem 
ki a hálót. Úgyis, minduntalan úgy néz rám a 
jobbra balra szemeivel, mintha fel akarna falni.

Ez lesz a bosszúm, ügy fogok vele kaezér 
kodni, mint egv tiz éves menyecske. Ó. én tudok 1 
Eltanultam a nénimtől, akinek mindenki udvarol.

A patikust elbolonditom, Endrét kétségbe 
ejtem, Mariskát annyira elkeserítem, hogy zárdába 
megy és aztán, mikor teljes lesz a bosszúm — 
szivén lövöm magamat!

Pierot.
Ü

A szűnóra alatt a kiválóan ismert zene
szerző-karmester örökké emlékezetessé tette a 
jelenlévőkre ezen estet, amennyiben, a gyönyörű 
• Eaust-nyitánv• után Kölcsey llymnusát diri
gálta, melynek megható zenéje mellett a jelen
lévők egy szivvel-lélekkel énekelték e gyönyörű 
fohászt. Szűnni nem akaró taps után ismétel
ten eljátszotta s egy mélabus .Magyar ábránd.- 
<lal e lélekemelő hangversenyt berekesztve a 
türelmetlen ifjúság tánckedvét kielégítendő a 
táncra kezdett játszani.

Egyesek a Karnevál estélvnek tüntetésszerü 
jelleget akartak kölcsönözni, de városunk derék 
és törekvő iparos ifjúsága, hogy magát e gyanú 
alól tisztázza, azon fáradozott, miszerint higgadt 
és tiszteletet érdemlő viseleté által ezt már 
csirájában elfojtsa. — Et facta loquuntur!

Nem volt szükségük capacitálásra, cselve
tésre : a tisztesség határán belül biztosították 
maguknak az erkölcsi siker mellett az anyagit 
is, mert mint e lap más helyén látjuk, a ne
mes célra szépen jutott.

A jó kedvet és kedélyességet nagyban 
emelte a confetti és szerpentin, s a zenekar 
elvonulásával nem egy fájó érzés támadt a 
szép táncosnők szivében, hogy már e gyönyörű 
mulatságnak vége, s szép tapasztalatokkal eltelve 
a jövő farsangig kell tánckedvöket fenntartani.♦ ♦ •

VEGYES HÍREK.
— Lelkészt kinevezések. Major D-sző 

Zemplén Szinnára, Minavetz István Izbugya Rad- 
ványba; Marcinkó József Őrmezőre segédleiké 
székké neveztettek ki. Madár .János hanusfalvi 
segédlelkész pedig hason minőségben Vásárhelyre 
helyeztetett át.

— Az izr. nöegylet e hó 8 án tartott 
közgyűlésén a megüresedett pénztárnoki állásra 
egyhangúlag Schreiber Jónásné urhölgy lett meg
választva.

11 fitáIózás. Matolay Béla árvaszéki íil- 
nök e hó 7 én életein k 45 ik évében elhunyt. A 
vármegye egyik derék tisztviselőjét veszítette benne 
és halálát özvegyén kívül két árván maradt gyer
meke is siratja. Temetése melyen Gróf Hadik 
Béla főispán < s Dókus Gyula alispán vezetése alatt 
a vármegye tisztikara is részt vett, február hó 
9 én általános részvét mellett ment végbe.

— Az ipartestület bálja a Barnai szálló 
termeiben f. hó 7 én lett megtartva. Mint rendesen 
ezúttal is nagyszámú közönség jött egybe s vígan 
folyt a késő regg- li órákig a mulatság, melyhez 
a z< nét Miklós Jancsi bandája szolgáltatta. E he
lyütt megemlítjük, miszerint Sulyovzzky István fe’fil- 
fizetésképt n egy 200 korona névértékű és 5° ü ot 
kamatozó foldhitelintézeti záloglevelet küldött.

Tűz. Tegnap, szerdán este 7 órakor 
Sztrajnyánban tűz ütött ki. a mely alkalommal egy 
szalma tetőzetü ház leégett. Szerencsére szélcsend 
volt es igy a pusztító elem, daczára annak, hogy 
minden oldalról csupa szalma tetőzetü házak van
nak, hamar ért véget.

— Eljegyzés. Friedman Izidor kereskedő 
eljegyezte Friedman Malvina kisasszonyt Paz- 
dicsőn.

Gliick Izidor nagymihályi lakos f. hó 8 án 
eljegyezte Gliick Berta ki sasszonyt Jeszenőn.

- Esküvő. I italay József nagymihályi
m. kir. posta és távirda tiszt kedden esküdött 
'•r.>k hűseget Ladonurszky Jolán állami elemi iskolai 
tanítónőnek.

.4 közigazgatási bizottság ülése.
e hó 9-én megtartott közigazgatási bizottsági 

ülésén a kiküldött bizottság konstatálta miszerint 
a gy ámpenztárnak az 1899 iki évről szóló mérlege 
hamis és ennek folytán vált lehetővé annyi köve
telést kitüntetni, mint a mennyire a pénztárban 
tenvh g fedezet vo t. A közigazgatási bizottság, 
ily körülmények között a legszigorúbb intézkedése 
ktt telte meg, ugyanis fegyelmi vizsgálatot indí
tott és állásuktól fclfügesztette Dongó Géza fő- 
számvevőt, tScá <n Miksa ellenőrt és Guseo Ferenc 
könyvelőt. Fegyelmi vizsgálatot indított továbbá 
hhmo Menyhért volt ellenőr, Nemthy József árva 
széki elnök és Mizsák István főügyész ellen, indít

ványom végűi a közigazgatási bizottság, hogy a 
törvényhatósági közgyűlés Matolay Etele nyug, 
alispán ellen is indítson fegyelmit. A volt alispán, 
az árvaszéki elnök és főügyész ellen a vizsgálat 
azért indittatik meg, mert a pénzkezelés vizsgá 
tatainál az elkövetett visszaéléseket nem vették 
észre.

— 300 gyermek kitüntetése. Érdekes 
mozgalom indult meg tavaly Budapesten, hogv az 
iskolás gyermekeket szabad óráikban a viráguevelés 
sel foglalkoztassanak. Ezen nagy jelentőségű eszme 
lelkes előharcosa Mauthner Ödön cs. és kir. udvari 
magkor- skedő, ki már 1901 ben több ezer növényt 
osztott ki továbbnevelésre gyermekek közt, most 
pedig díszes éremmel díjazta mindazokat, kik a 
legjobban nevelt és ápolt virágokat mutatták be. 
Mint értesülünk e héten ismét 5000 cserép jacin 
tót osztott ki közöttük Mauthner Ödön, kinek a 
kertészet terén már annyi áldásos és szép köz
hasznú intézmény létrejöttét köszönhetjük. Mauth
ner nemcsak az ő ismert áldozatkészségével, hanem 
inagvainak hitünő minősége révén is rászolgált, az 
általános elismerése és büszkén vallhatjuk, hogy 
Európa három elsőrangú és legnagyobb magkeres 
keddinek egyike Mauthner Ödön. T. olvasóink b. 
figyelmébe ajánljuk legújabban megjelent igen 
gazdag tartalmú képes magárjegyzékét, melyet 
szívesen ingyen küld az érdeklődőknek.

— Az izbugya-sztárai ut nyomorúságos 
állapotáról inár több Ízben emlékeztünk meg; most 
arról értesülünk, hogy’ az államépitészeti hivatal 
egyik közegét küldötte ki az úttest megvizsgálá
sára. a miből azt következtetjük, hogy végre vala 
hára a szegény nép óhaja is meghallgatásra talál.

— A vármegyei hivatalos lap szer 
kesztőt cserélt. Eddigelé azt Dongó Gy. Géza fő 
számvevő szerkesztette, most azonban Görgey Géza 
IV. aljegyzőt bízta meg az alispán a szerkesztéssel.

A vasúti jegyek ellenőrzése. A ma 
gyár kir. államvasutak igazgatósága a következő 
hirdetményt bocsátotta ki : A menetjegyekkel tör 
tént számos visszaélés szükségessé tette, hogy a 
jegyek és egyéb igazolványoknak ellenőrzését foko 
zottabb mérvben a legbehatóbb módon eszközöl
tessük és ez érdekből az üzletszabályzat 21. sza 
kaszában, illetve annak II ik póthatározmányában 
foglalt határozmányoknak feltétlenül érvényt sze
rezzünk. Érdekűit közegeinket, úgymint a kapusé 
kát. a jegyvizsgáló kalauzokat és az ellenőrökkel 
szigorúan utasítottuk, hogy az utazó igazolványok
nak és pedig úgy az egyszeri utazásra szóló, mint 
az időszakos, vagy állatid » érvénynyel biró (sza 
bad, bérlet stb.) jegyeknek előmutatását, a váró 
termekbe illetve a pályaudvarra való belépésnél és 
útközben a vonatokban mindenkitől — kivétel 
nélkül — feltétlenül követeljék, továbbá elrendel
tük. hogy mindenkor megköveteljék azt. miszerint 
az utasok a pályaudvarok elhagyása előtt a to
vábbi utazásra már nem érvényes utazóigazol
ványukat felmutassák és a további utazásra még 
érvényes utazóigazolványukat a jegyelszedőknek 
átadják. Midőn a fentebbiekre s arra is, hogy 
a külföldön hasonló szigorú intézkedések állanak 
fenn, — az utazó közönséget figyelmeztetjük, egy
úttal kérjük, hogy a menetigazolványt — idővesz
teség és egyéb, a menetjegy elökeresésével járó 
kellemetlenség kikerülése végett — saját érdeké
ben kéznél tartani és közegeinknek a menetjegyek 
elömutatására irányuló kötelességszerü felhívásának 
ellenvetés nélkül megfelelni szíveskedjék.

— A Festi Napló. Magyarország legrégibb 
napilapja, mely ötvennegyedik évfolyamába lépett. 
A régi fiagyomnyaihoz hiveán pártoktól függetlenül, 
mást, mint az ország érdekét nem ismerve, küzd 
a magyar alkotmány sértetlenségéért a nemzeti 
jogok kivívásáért, az ország érdekéinek istápolásá- 
ért. Bátor szokimondása a napi politikában és 
közéletünk minden terén, társadalmi, irodalmi, inü 
veszeti és közgazdasági kérdésekben a hazafias és 
müveit magyar közönség kedveltjévé tették az új
ságot. Munkatársai a legkiválóbb publicisták és irók, 
kiknek komoly, magvas és gazdag munkája mellé 
pompásan illeszkedik a vidám és hamar ország
szerte népszerűvé vált Tarka Krónika. A lap irá 
nyán és tartalmán kívül barátaivá tette olvasóit 
azokkal az irodalmi és müvéseti jelentőségű disz- 
müvekkel, amelyeket hat éven át, évről évre elő 
fizetőinek karácsonyi ajándékul adott: Madách 
.Ember tragédiája". .Arany balladái" Zichy Mi 
halt rajzaival, .Bánk bán Album", .Ilimfy Album" 
8 a .Költők Albuma" után az idén országos fel
tűnést keltett .Zichy Mihály-Albuma*  val A lap 
előfizetési ára egész évre 28 kor., félévre 14 kor., 
negyedévre » kor. Aki most legalább egy félévre 
előfizet s magát kötelezi, hogy egy további féléven 
át előfizető marad, mig a készlet tart megkapja a 
Zichy Albumot. Az előfizetések a lap kiadóhivata 
lába. Budapest, VI., Andrássy ut 27. szám, kül
dendők.



— ÜzáUitáei kedvezmény a gazdáknak, 
A kereskedelemügyi m. kir. minister leiratot inté
zett a gazdasági egyesületekhez, melyben közli, 
hogy korpa, olajpogácsa, árpa és kukoricadara, 
meg malom konkoly nagyban való szállítása esetén 
tetemes díjkedvezményben részesülnek a gazdák. 
Akiknek ilyen kedvezményes szállítási jogra való 
igazolványra szükségük van, az illetékes gazdasági 
egyesületek titkári hivatalában megkaphatják.

HERCZIK BÉLA, borbély es fodrász 
üzletét újonnan rendezte be. Az üzlet meg
felel minden követelménynek és hygieniai 
szempontból a fővárosi fodrász üzletek 
mintájára lett berendezve.

IRODALOM.
* A francia forradalmat megelőző nagy szel 

lemi mozgalom hazánkba megint oly erősen csa
pott el, mint a reformáció óta egyetlen nyugati 
eszme sem. II. József, a kalapos király, a fel 
világosuk uralkodó lelkében ott zsibongtak Voltaire 
és Rousseau eszméi és történelmükben nincs érdé 
kesebb kor az övénél. Salamon Ferencz, Erdősi 
Sylvester Jánosról Írva, érdekesen bizonyítgatta, 
hogy a történelemben legérdekesebbek az átmeneti 
korok, a mikor még egyik felfogás sem jegecesiilt 
ki, mindegyik bátortalan és fejteién.

Ilyen volt a II. József kora. A régi intéz
mények bomlását élesen látta ő is, a nemzet 
jobbjai is. Azért ez intézmények még nem vesz 
tették el hatásukat, szerintük él. t a császár és az 
állam. Az uj eszmék már átszálltak Magyarország 
fölött; lelkűkbe fogadták a császár és a nemzet 
jobbjai, de még nem lehetet szerintük élni. A 
belső és a külső élet külön törvények után igazo 
dott és az egyik megakasztotta a másikat.

Ennek az érdekes kornak művészi rajzát la 
látni a Nagy-Képes Világtörténet X kötetében Mar 
calli Henrik tollából. E kötetet tömérdek szebbnél 
szebb illusztráció disziti, köztük sok színes is.

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

CSARNOK.
Levél a másvilágból.

(Folytatás.)

Véletlenül a kórház igazgatója is a terembe 
lépett. Európai hírű tanár, nagytekintélyű sebész, 
de pokróc goromba ember.

— Uj beteg? — kérdezte közömbösen.
Az inspekciós referál:
— Igen, 78 as szám. Érdekes sérülés. A 

golyó a bal tüdőszárnyat fúrta át s egy hátsó bordán 
lecsúszott.

A híres tanár az ágyamhoz lépett és föléin 
hajolt.

— Csakugyan, érdekes esett. De nem él 
tovább két óránál. Mi a vallása ?

A betegápoló apáca halkan mondta :
Római katbolikus.
— Hívják hát a tisztelendő urat ! Ennek már 

csak utolsó kenet kell.
Mosolyogtam magamban. Furcsa! Hát az a 

híres orvos tudomány? Hiszen azt én már előbb 
is tudtam, hogy meghalok. Valami végtelen meg
nyugvást éreztem. A fájdalmaim is csillapultak 
és zsibbasztó, akaratnélküli gyengeség lepett meg. 
Vártam a halált.

Majd suttogó hang riasztott fel. Valaki föléin 
hajolt és figyelte arcomat. A korházi szolga volt.

— Ennek már lefújtak! — mondta aztán 
meggyőzően.

— Hát meghalt ? — kérdezte egy bizonytalan 
hang.

— Meg.
A bizonytalan hang újra fölcsendült :
— Pompás! Eszerint el fogjuk temetni. De 

barátom ne feledkezzék meg rólam ! Hiszen tudja, 
hogy melyik temetkezési vállalat embere vagyok. 
Ha első osztályú temetésre lesz szükség maga öt 
forintot kap, ha második osztályúra hármat. . . . 
Ez a provizórium. Érti ?

— Tompán szűrődtek át fülemen e hangok.

De felforralták bennem azt a kis vért, ami még 
ki nem folyt és rettenetes düh fogott el.

— Ezek tehát a bőrömre alkudnak !
Felurditottnm. Vad. rikácsoló kiáltásba tör

tem. a mellem nagyot emelkedett s egyszerre 
mintha kettévágták volna, lelszakadt rólam minden 
kötelék. A sebemből és az ajkaim közül habos, 
sötét vér bugyborékolt elő.

Hozzámszaladtak.
— Haldoklik ! — mondta egy melegebb ér 

zésü apáca.
— Hamar a tisztelendő urat!
Jött is már. Kezében a szentséggel, fehér 

tisztára mosott karingban.
Megnézett és aztán anélkül, hogy bűneim 

iránt érdeklődött volna, feloldott minden vétkemtől. 
Megkaptam az utolsó kenetet.

A kövér lelki atya, aki csak n< hezen szuszogva 
tudott beszélni, végül néhány vigasztaló szót inon 
dott a lelki kibékülésről, s aztán letérdelt imád 
kozni. A szomszédos ágyakban a betegek halkan 
mondták utána az imádságot.

Valahol a sarokban egy öreg ember tápász 
kodott fel ágyából. Nagy erőfeszítésébe és fajdal 
mába kerülhetett, de csak tovább erőlködött. Fel
térdelt az ágyában és áhitalosau összetette a kezét. 
Ft hérhaju öreg zsidó volt. S a kövér pap csönd- 
sen imádkozta :

. . . most és halálunk óráján, ámen!
Kibugygyanl egy köny a szememből. Ahogy 

végig folyt az arcomon), egy kicsit véres, zavaros 
vol s én a zavaros, meleg köny fátyolén keresztül 
csak az összetett kezű, jámbor aggastyán alakját 
láttam.

És ezzel vége volt. Meghaltam.
Nem akarok most filozofálni. Hisz-n azért 

váltam meg az élettől, mert csúnyának találtam 
azt. Még a halálban is csúnya. Elémvonul most 
haldoklásom minden jelenete. A rendőrbiztos, a 
házmester, a temetési vállalkozó embere, a horházi 
szolga. Oh, a gazfickó! O nyereségei húzott a 
halálomból. Igaz, hogy csak három forintot kapott.

Igen, újra látom a lélek szemein át testi 
porhüvelyem utolsó vonaglásait és most, hogy 
osztály részemül jutott az örök élet, innen, a más 
világból izenern, hogy nem bánom, amit tettem.

Csúnya, utálatos az élet és meg kell halnia 
az embernek, hogy végre az örömköny hullhasson 
ki a szeméből. . . .

Pakots József.

Nyilvános számadás
a nagvmihályi ipáros ifjúság állal 1903. február 
hó 7-én a .Csillag" szálló termeiben rendezett

Karnevál estélyéről

Összes bevétel . . . 520 K 28 f 
Kiadás.......................  . 437 K 18 f

Tiszta jövedelem 83 K 10 f
Felülfizettek: Kontsinszky Ágoston, Szől- 

lősi Sándor, Lándai József 3—3 koronát. — 
Pctrovics József, B S., Landesman Simon, Kauf- 
man Ignác, l'reund Lipót, Josefovics Mayer, 
Tomkó Györgyné, Lax Dárius, Hintósv József, 
Dr. Veszperénvi József, Horváth Ferenc, Fried- 
man Mihály, Grünvald Manó, Eichenbaum Lipót, 
Strum József 2—2 koronát — Jakohovics 
Márkus 1 kor. 20 fillér. — Widder Adolf, Tompa 
Imre, Vojtasek János, Weiszner István, Iczkovics 
Ede, Steinhardt Ignác, Bortner Henrik, Hoszpo- 
dár Balázs, Weisz Márkus, Grünstein Salamon, 
H., Haupt Hermán, Jakohovics József, Hering 
József, IL, IC, Landesman Bernát, Bánd Henrik, 
Herczik Béla, Kozma Mihály, Schőnwirt Sándor, 
Markovics Jenő, Goldstein Jakab, Feith Dávid, 
Lefkovics Albert, Goldstein Adolf, Markovics 
Hermán, Tischler Andor, Kirnág János, F. J., 
Szeghv Zoltán, Handler .Miksa, Brügler Ármin, 
Matyina István, Pelles József, Löffier Miklós, 
Widder Ármin, M. J., Markovics László, Keutter 
Bezső, Blau Samu, Füzesséry Gyula, Tolvay 
Imre, Wéhli István 1—1 koronát. — Weisz Manó 
50 fillér, — Berkovics Jakab 40 fillért, a mely 
összegekért ezúton fejezzük ki hálás Itöszö- 
netünket.

Nagy-Mihály, 1902. február 11.
A rendesőség.

Minden ember
ismeri értékét egy aranyozott órának ós láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nelkulozhetetlen tárgynak, mint egy finom páriái 
női brosche Sitnili briliánsokkal, 1 pár fülbevaló 
Simi i briliánsokkal, 1 garuitura kézelő- és ing
gomb doubl-aranyból és pátens zárral, pompás 
gyűrű imitált ékkövei, tinóm nyakkendő tű, tinóm 
zsebkés különféle p< ugékkel, pompás négyrétű 
zsebtentatartó, toalett tükör etuiban, 3 finom zseb 
kendő, szép szivarszipka borostyán szipókával, 20 
hasznos íróeszköz és még 350 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezeti 1385 drbol az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közvetlen 
1 frt !-0 krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból: R Kiéin Krakkau. Nem tetszés cselében 
a pénz visszaadatik. A rendelőnek pontos címe 
kéretik.

özv. MARCZIN JÁNOSNÉ
az. ungvári in. kir. Bábaképső Intézetben 

kitűnő sikerrel végzett

okleveles szülésznő
lakik :

Nagy-Mihály, Fö-uteza
az Önsegélyző-Egyesület épületében.

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, Bükk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nvilt 
térben pedig mindéit szóért 6 fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.

Tejeladás.
Negyven darab fajtehéntöl nyert tej 

kapható naponként jutányos feltételek mel
lett. — Bővebb felvilágosítás nyerhető a

Komanyai bérgazdaságnál
Komanya, u. p. Z.-Butka.

Iroda gyakornoknak
ajánlkozik jó kézirásu magyar és német 
levelezésben jártas fiatal ember, Szives meg
keresések e lap kiadóhivatalához intézendők.

Eladó ház.
A Béres-utcában lévő Rogoszky-féle 

ház 10.000 koronáért eladó. Bővebbet 
a ulajdonosnőnél.

Rogószky Katalinnál.

ZAB
termelőtől megvételre kerestetik 
Czim: Alsó-liibnyiezel gazdaság, 

posta: Szob ránéz.

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 (1 é s Z « jelige alatt e lap 

kiadóhivatalához küldendők.

Felelőn x/.erkenztő Dr. Kállai József.
Főmunkxtára : Dr. Kellner Mihály. 

Kiadóhivatali művezető : Lándai József.
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Meghívó. Meghívás.

Jl •<JCaggmihálgi Önsegélgzö-figyesület mint Szöv«tk«z«t“

T. CZ. TAGJAI

az 1903. évi február hó 22-én, délután 2 órakor

Nagv-Mihálvon, a városháza tanácstermében tartandó

ÖTÖDIK

évi rendes közgyűlésre
azon értesitéssel hivatnak meg.

hogy az 1902. évi mérleg, az igazgatósági és felügyelő-bizott
sági jelentések az önsegélyző egyesület hivatalos helyiségében, 

az üzleti órák alatt bármikor megtekinthetők.

A közgyűlés tárgyai:

1. Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése.
2. A mérleg és az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi 

jelentéseinek előterjesztése és ennek kapcsán a felmentvény 
megadása.

3. Az 1898. évi I. évtársulat végleszámolásához bárom 
tagú bizottság választása.

I Indítványok, melyek a közgyűlést megelőzőleg 3 nappal 
Írásban az igazgatósághoz beadatnak.

Nagy-Mihály, 1903. január 28.
Az igazgatóság.

Hirdetmény.

I

Nyom. Laüdvümau B. könyvnyomdájában.

SCHICHT-SZAPPAN
V É I) .1 E G Y E K

SZARVAS- vagy .,K U L C S“
a legjobb, legkiadósabb és 
azért a legolcsóbb szappan 
Minden kártékony vegyü- 

lektöl teljesen ment.

Mindenütt kapható!
.1 berásáelásnál különösen üyydjcn arra, hoyy minden 
darab szappan a „>( ///< 7/7'" nérrel és a fent látható 

rédjeyyek eyyikérel leyycn eUátra.

Homonnán
Dr. Toronszky Elek házában 

fiókot nyitott a 
Gálszécsi Takarók- és Hitelpénztár. 
———————

Ügyes kertész.
kinek kertészeti munkálatokhoz ügyes 

zakertőre van szüksége, a ki udvarát izlése-s 
sen parkiroztatni akarja, forduljon

LEDERER ALBERT
műkertészhez Nagy -Mihály on, Verbócz-utcza 
10. szám A nevezett gyümölcs- és rózsafák 
ültetését is elvállalja, szőnyeg kertészethez ért 
és mindenféle a kertészeti szakba vágó mun
kát elvállal. Részit friss virágokból menyasz- 
szonvi csokrokat és Ízléses koszorúkat.

A „Máleza és Vidéki Takarék- és Hitelegylet mint 
Szövetkezet" t. ez. tagjai.

az 1903. évi február hó 22-én. délután 3 órakor •>

Málczán, a fürdő pavillonban tartandó

HARMADIK

rendes közgyűlésre
azon értesitéssel hivatnak meg, hogy az 1902. évi mérleg, az 
igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések a szövetkezet 

hivatalos helyiségében bármikor megtekinthetők.

A közgyűlés tárgyai:
1. Az 1902. évi pénztári forgalom, mérleg és nyeremény 

számla, továbbá az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentései
nek előterjesztése s ennek folytán a felmentvény megadása.

2. A mérlegben kimutatott tiszta nyereményről való 
rendelkezés.

3. Három évre a felügyelő-bizottság megválasztása.
1. Egy tagnak kirekesztés által tagságtól való felmentése. 

.”>. Netalán! indítványok, melyek a közgyűlést megelőző
leg 3 nappal az igazgatóságnak írásban beadandók.

Máleza, 1903. február hó 9-én.

Tűzifa
nagyban és kicsinyben, 

úgyszintén felvágva házhoz 
szállítva beszerezhető

Roth és Berger
tüzifa-kereskedcknél 
NAGY-MIHÁUY.

Vasut-utcza.

Tűzifa megrendeléseket 
kérjük BREUER MÓR úr

hoz intézni..

• I Mellékjövedelem
Intelligens urak foglalkozásukra való 

tekintet nélkül, minden állással össze
férő mellekjövedelemre tehetnek szert.

Nem kell hozzá sem szakismeret, 
sem nagy fáradság.

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

Teljes felvilágosítás azonnal adatik.
Akik erre vállalkozni hajlandók küldjék pon
tos viliiméi ellátott ajánlataikat, ni. ívek rög 
tön továl,hittatnak Mellekjövedelem.iei alall az 

..ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ" hirdetési osztályához 
Budapeit. VII., Erzsébet-korut 54.

Egy 8 lóerejü

cséplő garnitúra 
(külföldi gyártmány) jutányos fel
tételek mellett eladó. — Czitn a 

kiadóhivatalban.

k


