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Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

E g- T E L EZ XT M I XT 2D ZE3 XT C S XT T Ö K T ö Tg- ö XT.
SZERKE8ZTO8ÉO :

Unva a lap »zol lóim részét illőt.' niindon 
közlemény intézendő : 

Fó-utoza. 220 Mám.

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

Egye*  -z.ain ara 2<» fii

Kéziratok nem adatnak viasza. 
Bnrnientetlon levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

KIADÓHIVATAL :
Hova az előfizetéeek, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők : 
Lindeiman B könyvnyomdája.

Tavasz és pénzbőség.
Ne mosolyodjunk el e fura címen, ko

moly, sőt mondhatni komor közgazdasági 
jelentősége van. Összefügg egymással a 
kettő, mint az ember kedélyállapota az idő 
járással.

Tavaszszal nemcsak a rügyek bimbóz
nak. Hanem megnyílnak a közgazdasági élet 
sorompói és minden oldalról a munka és 
pénzkeresés özönli el fokozott mérvben a 
világot. Télen többé kevésbé pihennek az 
ipar és kereskedelem s a vállalkozás, de az 
első tavaszi napsugár ezeket is felébreszti 
álmából s kezdődik mindenütt a pezsgő élet 
lüktetése. Ezt várjuk ettől a tavasztól is. 
Várjuk annál is inkább, mert hiszen már 
évek óta várunk. Kereskedelmünk az utóbbi 
időben nemcsak hogy hanyatlott, hanem 
egyenesen züllött, iparunk stagnál a vállal
kozási kedvet ebben az országban mintha ki
irtották volna a föld színéről. Ez általános ha
nyatlásnak sok oka van. Első sorban az 
egyoldalú agrárizmus térfoglalásának, mely 
előbb s utóbb, ha útját nem állják, tönkre 
fogja tenni a lakóság azon rétegeit, melyek 
nem foglalkoznak fóldmiveléssel. Aztán a 
kiegyezés évek óta vajúdó ügye is elfoly- 
totta nálunk a közgazdasági élet lüktetését. 
Most már hacsak papiroson is, de megvan 
a kiegyezés és szabad a pálya ismét, De a 
pálya üres; nem járnak rajta, mint az el
hagyott mellékösvényen.

S most, hogy a tavasz beköszönt, még 
mindig nem mozdu semmi, féli der

T ARCA.
Megbünhödött.

Beállt az éj. Fellegtelen tiszta volt az ég s a 
hold a csillagok ezrei által körülvéve, szelíden 
tekintett a szőke Tisza sima habjaira. Néma csend 
borult a tájra, csak a nvári szellő csókdosta halk 
susogás között a fák leveleit. Nyugalomra tért a 
falu népe, a boldogtalanok szemeit is lezárta az 
álom jótékony tündére. Ünnepélyes szép volt az éj.

E pillanatban egyet ütött a torony órája. 
Alig olvadt az érc rezgése a szellő susogásába, 
szomorú, mélabus dal hangzott a távolból. A nyári 
szellő el el kapta a dal egyes habjait s ilyenkor 
e szakgatott siró, zokogó hang titokzatos zokogás 
ként vonult a tájon keresztül. A Tisza közepén 
most egy csónak lett látható; úgy tűnt fel, mintha 
senkisem kormányozta volna. Az éj csöndjét nem 
zavarta meg az evező csapások zaja, a csónakkal 
enyelegve játsztak a Tisza habjai. Csak a mind 
inkább közeledő s érthetőbbé vált dal tanúskodott 
élő lény jelenlétéről. Véghetetlen bánat volt e dal 
bán kifejezve. Mintha a viruló fák is megértették 
volna az éji vándor keservét, szomorúan bólingat- 
ták lombjaikat, amint a dal végig sirl a tájon.

Parthoz ért a csónak. A hold ráveti sugarait 
a cső Inakban levőre, gépiesen tartva kezében az 
evezőt, a hullámokba bámult.

Elhangzott a dal, szomorúan csüggeszté le 
fejét a busongó. Majd hirtelen felegyenesedett, a 
partra lépett, a csónakot pedig átengedte a Tisza 
szeszélyes habjai játékának. 30 éves lehetet, ki 

medt álmából nem ébredezik sem az ipar, 
kereskedelem, sem a vállalkozási kedv.

Holott megvan rá adva a mód : pénz 
van bőviben. Persze, nem a polgárok zse
beiben, hanem a bankok kasszáiban. A leg
öregebb pénzemberek sem emlékeznek rá, 
hogy ilyen nagy tömegben hevertek volna 
a milliók a nagy bankok pénztáraiban. Hova
tovább oda jutunk, hogy a pénzintézetek 
nagyobb összegű betéteket nem fognak el
fogadni. Azért, mert a pénzt nemtudiák gyü- 
mölcsözőleg elhelyezni, betéteik 21/,—3*/»  
százalékos kamatját nem tudják megkeresni. 
A pénzintézetek nem tudnak mit csinálni a 
pénzükkel.

S itt a tavasz, mely más, boldogabb 
országokban a közgazdasági élet fellendü
lését jelenti s nálunk stagnál vagy vissza
fejlődik minden, ugyanakkor, midőn a ban
kokban annyi pénz van, hogy nem tudnak 
mit csinálni vele s a betéteket visszautasítják.

Ez nagyon szomorú dolog. Mit ér ne
künk a valutarendezés, az államadósságok 
rendezése és minden fényes pénzügyi mű
velet, ha a pénzt felhasználni nem tudjuk, 
befektetni nem merjük ?.

Ez az állapot nem tarthat igy sokáig. 
Kell valaminek tortennie, hogy a haszon
talanul felhalmozott milliók megkezdjék 
vándorutjaikat az országban, s mint száraz
ság után az eső a földet, felpezsdítsék a 
közgazdasági életet.

Kívánjuk a törvényhozás által megsza
vazott közmunkák végrehajtását. Több mint

most a parton állott. Erőteljes, derék alak. Kidoin 
borodó melle, széles vállai, izmos karja; nem cse
kély erőről tanúskodtak. Hej ! bár ne lett volna 
oly erős! . . . Akkor talán nem terhelné lelkét 
az a szomorú, féléim- s tett. De nem is terheli .’ 
Nem látszik meg arcán a lélek kiira, vadul vil
logó szemei büszkességet, szillárd jellemet árulnak 

| el. Csak olykor olykor homályosul el szemeinek 
| ragyogása s ilyenkor a büszke egyenes alak össze

esik, s fuldokló sóhaj száll fel kebeléből. Vájjon 
miért sóhajt ? Mi jutott eszébe ? Penészes négy fal 
közt képzelte e magát, eszébe jutott tán bilincsei
nek szomorú danája ? . . . Vagy talán vért lát 
maga előtt, az ezelőtt tiz évvel kiontott vér emlé 
kezete tölti el borzadálylyal ? . . . Nem. nem azért 
sóhajt, nem azért csordult ki most egy köny fekete 
szemeiből. Más az ő bánata, kínos mély fájdalma.

Nem volt szebb leány a faluban Molnár Zsófinál.
Nem volt annak többé se éjele, se nappala, kire 
egyszer ő ránézett. z\nnak a két bogár fekete 
szemnek tüzsugarai beteggé lették a legény szivét, 
piros ajkának mosolygása elvette a legény eszét. 
Szép volt, de gonosz volt. Szép volt a képe, go 
nősz a lelke. Akár csak egy csábító ördög. Bojtos 
Eeri egyszer találkozó t vele; Zsófi ránézett a 
nyalka legényre, ennek megdobban a szive, piros 
lett a képi*.  Ekkor látta először, bár ne látta volna! 
Nem volt Bojtos Ferinek se szellője, se háza, 
szegény volt, nem ilyenre várt Zsófi édes apja. 
Nem koldus számára nevelték Zsófit, gazdag vőre 
várt az apa, ilyenre a leánya. Nem hiába vártak, 
megjött, megérkezett. Az öregnek, a lánynak is 
tetszett, (iátor Andris csinos is, szép is volt. Meg- 

százötven millió ára közmunka vár végre
hajtásra, itt a tizenkettedik órája annak, hogy 
végre-valahára megkezdjék. A közmunkák 
menten mozgásba hoznák a bankok pénzeit, 
a bankok viszont a betétekkel szemben 
lennének nyájasabbak s magasabb kamatot 
is fizetnének. Ennek nyomán fellendülést 
venne a vállakozási kedv is. annál is inkább, 
mert a kiegyezés bizonytalan állapota már 
nem áll útjában a vállalkozásnak. Minden
nek következménye természetesen nem le
hetne más, minthogy az ipar és kereske
delem is fokozott lendületet nyerne.

Nyakra főre ütnek ki a sztrájkok, s 
nem múlik el nap, hogy munkanélküli pro
letárok ne demonstrálnának. A közgazdasági 
élet pangása folytán a munkabérek vagy 
alacsonyak, vagy egyáltalán nincs is bér, 
mert nincs munka. A közmunkák s ezek 
nyomán fellendülő ipar, kereskedelem és 
vállalkozás munkát tudna adni a fenyegető 
kezeknek és jobb béreket a sztrájkra kény- 
szeritetteknek.

Szomorú az ilyen tavasz, melyben még 
mindig téli álmát alussza a munkára és 
pénzkeresetre utalt világ. Az állam, melyet ez 
a társadalom tart fönn és oltalmaz, tegye 
most meg a kötelrsségét s ébreszsze tettekre 
a szunynyadó erőket 1

Világkereskedelem.
Magvar ember kereskedőnek nem szü

letett: ezt tartották régebben, ezt tartják ma 
is nagyon sokan. Nem akarjuk felismerni a

ülték a kézfogót. Szólt a zene vígan, (rátör Andris 
átölelte menyasszonyát és nem gondolt arra, hogy 
valaki öt most a halálnak szánta. Halotti tort 
ünnepeltek most, nem kézfogót. Nyalka legény, 
cifrán felbokrétázva jött most a szobába. Bámulva 
néztek rá, hiszen nem volt ő meghiva. (iátor And 
ris büszkén előlépett.

— Mit akarsz itt Bojtos? Nem tudod-e a 
mondást: . Hívatlan vendégnek ajtónál a helye ? !"

— Hogyne tudnám, szép vőlegény, tudom 
ám! Ha elbocsáttok, el is megyek én mindjárt.

Nem tartóztat senki.
Bojtos Feri felkacagott.
— Nem? Még most sem? Ekkor kirántotta 

elrejtett pisztolyát, megnyomta a ravaszt, egy dör 
dülés és (iátor Andris örök hűséget esküdött a 
halálnak.

— Csak azért jöttem ét most ha elbocsáttok, 
elmegyek.

De bizony nem bocsájtották. Összekötöttek 
bűnös kezeit, aztán vitték a törvény elé. Bojtos 
Feri nem ellenkezett. Nem szólt egy szót se, csak 
a midőn ki kellett menni a szobából, nézett oda 
a sarokba, hol Zsófi állt rémülten, sápadtan és 
felkiáltott :

— Te éretted tettem Zsófi! Ha nem szeretsz, 
kárhozzam el.

A törvényszék tiz évi fegv házra ítélte. — 
Bojtos Fen kitöltötte. Tegnap szabadult ki a fog 
házbó', tegnap mondott búcsút tiz évi szenvedése 
tanúinak. Egyenesen ide sietett. Látni akarta azt 
az asszonyt, ki miatt oly nagy bűnt követett el, 
kit tiz év alatt nem tudott elfeledni. Még most is

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



kiterjedt, jól kifejlődött kereskedelemben 
rejlő nagv hatalmat melyet eddig fájdalom
mal nélkülöznünk kell

Igaz, hogv a legutóbbi néhány év alatt 
hazai kereskedelmünk kibontakozásában a 
rossz gazdasági viszonyok miatt nagyon gá
tolva volt. Ám mi ezúttal nem arról aka
runk inti, hogv kereskedelmünk szárnypró
bálgatásai kellő sikerrel nem jártak, hanem 
csak arra szorítkozunk, hogy a kereske
delmi pályára való törekvés még mindig 
nem mutatkozik megkivántató mértékben 
és ezért nem tartjuk, hiábavaló dolognak, 
hogv fejtegessük azt a nemes feladatot, 
mely kereskedőinkre vár. kellő világításba 
állitván egyúttal a cselekvőképes, megizmo
sodott kereskedelem kiváló jelentőségét, fon
tosságát és nagy előnyeit.

Régi és sokszor bebizonyított tétel az, 
hogv a szellemi előhaladás és mivelődés 
csak ott fejlődhetik ki teljes nagyságában 
és erejében, hol az anvagi jóllét is virágzó 
fokon áll. Anglia e tekintetben példakép 
Európa más országai előtt. G zdag müipara, 
kiterjedt kereskedése mindmegannyi emeltyűi 
a közmivelődésnek, — csatornák, melyeken 
át a jóllét s ennek következtében a szellemi 
haladás a nép minden rétegébe beszivárog. 
E vivmánvok elérése közül kiváló hordereje 
van a kereskedelemnek. Azaz élénk és gyors 
közlekedés, mely távol eső országokat és 
népeket hoz érintkezésbe, összeköttetésbe, 
nemcsak a vagvonosság felvirágoztatására, de 
egyszersmind a szellemi látkör szélesbitésére 
is szolgál. Hazánk e tekintetben hosszabb 
ideig nagyon keveset tett : sokáig magunk
nak éltünk, termeltünk és áldott földünk 
kincsei ismeretlenek maradtak. Az újabb 
kor felvilágosodott szelleme azonban kezdi- 
ledönteni a kínai falakat s most, mikor mór 
iparunk és kereskedelmünk messze földön 
is érvényesíti elhanyagolt jogait, nem lesz 
éppen érdektelen a kereskedelem méltatására 
néhány sort szentelni.

Ha az emberiség általános fejlődésének 
végcélja abban áll, hogv a humanitás va
lódi fogalma minden népnél elterjedjen s a 
civilizáció az összes emberiség közvagyona 
legyen: ugv a kerskedelem történetének 
végpontja is csak akkor lesz, elérhető, ha a 
világkereskedelemben és annak anvagi és 
erkölcsi jelentőségben minden nemzet mun
kás részt vesz. A világkereskedelem törté
netében csak oly esemény tekinthető kor
szakalkotónak. mely e végcél kikerülésében 
fordulópontot ké ez. Ilyen fordulópont korunk 

szerette, szerette úgy. miként csak ember sze
rethet. Ezért tört ki most a sóhaj kebeléből, ezért 
csordult most ki egy könycsepp szeméből.

— Nem tudom feledni, nem tudom feledni I
— monda szomorúan a habokba bámulva.

Szegény Feri ! Az az assszony soha se lesz 
a tied; bogár fekete szemei sohasem fognak te 
reád mosolyogni, piros piciny ajkát sohasem fogod 
te megcsókolni! Van már neki kit szeretni, kit 
ccókolni. Elfeledte ó már első vőlegényét, most 
már van neki hites ura. derék férje. Mit akarsz 
hát te szegény Feri, te gyilkos ! te koldus 1

< >h, mily iszonyú kin kifejezése volt e pil
lanatban látható Bojtos Feri arcán. Tudott ö min
dent. Egy nap elég volt, hogy megtudhasson Mol
nár Zsófiról mindent, ismerte helyzetét, tudta, hogy 
ő boldog és szereti férjét. Ah! e gondolatnál oly 
félelmes láng lobogott tel szemeiben. — Éppen olyan, 
mint mikor Gátőr Andrást megölte !

Oh, hát csak egyedül én legyek boldogtalan, 
csak az én szivemet eméssze az a féktelen kin ? . 
Oh, hát oly igen rossz vagyok éli? kiállton Bojtos 
Feri fájdalomtól reszkető hangon

Csend állt be. Bojtos Feri mozdulatlanul állt 
a parton, csak vadul villogó szemei árulták el a 
harcot, mely kebelében dúlt l’ár percig ál!t igy, 
ezután mintha iizte volna valaki tova rohant a 
parton, l’ár pillanat múlva egv házhoz ért. Itt 
mintha lábat gyökeret vertek volna, megállt. Itt 
lakott Molnár Zsófi, .lói ismerte ezt a házat Bojtos 
Feri, bej! sok fájdalmas sóhajnak volt ez tanúja
— Most amint ott állt a ház előtt s eszébe jutott

melyben a gőzhajó, vasút éa távirda nem 
országukat, de világi'-székét hoz összekötte
tésbe. miáltal a kereskedelem világközleke
dési szerepet nyer, melyben már a népek 
ösazesége részt vehet.

A jelenlegi közlekedés az egész világra 
kiterjed, a kereskedelem mindenütt, hová a 
kaukázusi faj csak Libát beteszi s hol az 
európai szellem gyökeret ver, óriási dimen
ziókban terjed. Mi az iiban még most is csak 
átmaneti korszakban élünk s ezen oly sok
oldalú kereskedelmi ■ s közlekedési élet elő
nyeit csak unokáink fogják teljes mértékben 
élvezhetni. A gyors k zlekedés következtében 
minden égalj terményei és minden ország 
készítményei fölött rendelkezhetünk. A gőz
hajó kereskedőinket a legtávolabbi partokra 
viszi és a vasutak a szárazföldi távolságokat 
csaknem megszüntetik. Az öltözék darabok, 
melyek a kivánalom és fényűzés szolgálatá
ban állanak és az élelmiszerek, melyek táp
lálkozásunkra szükségesek, különböző égaljak 
alól sz irmaznak: különféle világrészek ter
ményeit fordítjuk életszükségleteink és ké
nyelmünk kielégítésére. Mahagóni-fából met
szett asztalunk talán Hondurasból jön és 
lábbelink bőrét a délamerikai síkságon lege
lésző csordák szolgáltatják. Ausztrália termé
nyei több rendbeli szükségleteinket fedezik 
s Európában a szűk termést a távolfekvő 
Wiscontin és Chicágó üti helyre. Az európai 
készítmények Abbisziniába és Bukharába 
hatolnak és a cseh üveggyártmányok Mis
souri környékén is nagyon ismeretesek. A 
népek nincsenek többé egymástól izolálva 
és a kozmopolitikus szilárdság valóságos 
csodákat hozott létre. Kicsiny, jelentéktelen 
falvak aránylag rövid idő alatt virágzó 
helységekké, hatalmas városokká növik ki 
magukat.

Mig régibb időkben a népek szomszéd
jaikban ellenségeiket látták, most a keres
kedelem I apátságba hozza őket. Békés har
cát folytatnak. A nagy világkiállításokon fel- 
mutatják készítményeiket, nyers terményei
ket, gyártmányaikat s a művészetek külön
féle diadalait és korunk költészete a vasban 
és szénben s ezek által az emberiség óriási 
előhaladásában áll.

Egy tény szilárdul áll: a kereskedelem 
folytonos fejlődésével azok a követelmények 
is emelkednek, melyeket az üzlet embereihez 
kötünk, hogy szép céljaikat elérhessék, szel
lemi fegyverekkel is kell küzdeniük s nem
csak kereskedelmi cikkeiket, de a kor nemes 
eszméit is terjeszteniük.

a múlt : összerezzent. Véres árnyat látott maga 
előtt ; hallotta amint ■ szemrehányóan, busán szólt 
hozzá: .Miért bántottál, miért öltél meg engem? 
Lásd hiába tetted, hasztalan követted el ezt a bűnt, 
az az asszony nem a tied Ö nevet a két áldotta 
tón. ő most boldog, t. in is emlékszik már reánk. 
Oh miért bántottál enn-em, miért tetted szerencsét 
lenné magad ?

Bojtos Feri odad-ilt a ház tálához, izzó hom
lokát tenyerébe rejt- — mintha mondta volna. 
Hadd el, ne beszólj, ne kínozz! . . . Az a látha 
tatlan szellem nem hallgatott rá. Miutha gyönyör
ködött volna a kiszabadult rab szenvedésén tovább 
b. szél', tovább suttog t: .Mi lesz most belőled? 
Mit keresel te most n becsületes emberek között? 
Homlokodra van síit a .gyilkos" bélyege, un
dorral fordulnak el t -d, megvetnek majd téged. 
Az anya a te neveddel fogja megijeszteni gyer
mekét, — ha rossz -z, vagy nem akar elaludni, 
igy tog szólni hozzá Légy jó, aludj el, mert elvisz 
Bojtos I-éri, a gyüké- . . . Oh szenvedni fogsz, a 
pokol kinja semmi . -z képest. S miért történik 
ez? Ki oka szenved eidii. k ? Egy asszony, ki 
most odabenn az iga ak álmát alussza kiért te 
e játszott,-ul lelki üdvo..egedet, ki sohasem szeretett 
1 -ed s ki az elsők között lesz, ki majd követ 
dob reád"

— .Ne tovább’ netovább" sikoltott fel Feri 
ielki kínjában, á - get vetek e helyzetnek. Ily jövő 
tudtával nem elitetek. Az óra ütött, nincs mit ke 

síi' ta tobln- a földön távozom innét, de nem 
egyedül. Ah nem —se szavakra Feri arca ki-

VEGYES HÍREK.

— Képviselőnk kitüntetése, O felsége 
a király kerületünk országgyűlési képviselőjét Gróf 
/ladik liarkócy Endrét valóságos belső titkos taná
csossá nevezte ki. ö nagy méltóságát ez alkalomból 
a kerületből számosán üdvözölték.

— Sutyovsxky István kitüntetése, A 
mit már régen vártunk, teljesedésbe ment. A ki
rályi kegv Sulyovszky Istvánnak a közügyek te
rén szerzett érdemei elismeréséül a kir. tanácsosi 
címet adományozta. A Budapesti Közlönynek f. é. 
március hó 3-án megjelent 50. száma közli a ki
tüntetést, a mely következőkép szól: Személyem 
körüli magyar miniszterem előterjesztése folytán 
Sulyorszky István ügyvéd és uradalmi jószágigaz
gatónak a közügyek terén kifejtett buzgó műkö
dése elismeréséül a kir. tanácsosi címet díjmen 
tesen adományozom. Kelt Becsben, 1903. évi feb
ruár hó 25-én, Ferencz József s. k. Gróf Széchényi 
Gyula s. k.

— Gyermekelőadás. A nagvmihályi ál
lami elemi iskola növendékei husvét harmad 
napján színi előadást rendeznek, mely alkalommal 
két kisebb vígjáték kerül színre. Lesz ezenkívül 
ének és szavadat is.

— Titkár választás. Á nagymihályi álta 
lános ipartestület f. é. február hó 1 én 1/údy Győ 
zöt, az önsegélyző-egylet könyvelőjét választotta 
meg titkárává.

I Szirmay József. | Szirmay és szirma 
bessenyői Szirmay József a Szirmay család seniora 
f. évi február hó 28 án meghalt. Az elhunyt 92 
éves volt s utolsó napokig életerős, egészséges ember. 
Halála előtt két nappal szélütést kapott, ez ágyba 
döntötte s többé fel sem kelt.

Szirmay József a régi jó időkből való ember 
volt, mesés vagyon ura és a hatvanas években 
vezérszerepet játszott az egész vidéken. Mintegy 
húsz éve visszavonult a közélettől és Nagy Mihályou 
élt. A kaszinóba, melynek elnöke volt, nap-nap 
mellett eljárt és szorgalommal olvasta az újságokat. 
A város képviselőtestületének választott tagja volt 
és azok közzé tartozott, a kik sohasem hiányoztak 
a közgyűlésről.

A kórházi igazgató választmány elnökét gyá
szolja az elhunytban. Halála hírére a Kaszinó egye 
sülét, a városháza, a takarék pénztár és a kórház 
gyászlobogót tűzetett ki.

Temetése hétfőn általános részvét mellett ment 
végbe.

— A JelsŐ-xempléni ev. ref. egyház
megye ez évi tavaszi közgyűlését március hó 
26-án, Sátoraljaújhelyben az ev. ref. egyház tanács

gyűlt — hanem velem jösz te is, te asszony 
Igen elviszlek magammal, s ha nem lehettél enyém 
a földön, enyém lész az égben. Szerettelek, rémi 
tőén inegbünhödtem vétkemért, de most bűnhődni 
fogsz te is — szépségedért. Ez vitt a bűnre, ez 
tett gyilkossá, földönfutóvá. Szenvedéseimért most 
jutalmat kell adnod. Ulitársam léssz, velem jösz 
egy hosszú útra. Együtt szádunk fel az égbe vagy 
a pokolba. Egyesülni fogunk, mert még most is 
szeretlek, mert szivem még most is a tied.

Bojtos Feri — mintha egy láthf.tlan szellem 
serkentené a tettre — vadul villogó szemekkel e 
pillanatban tüzes taplót dugott a ház szalmás fede
lébe. Egy ember sem volt a közelben. Pár pillanat 
múlva lángolni kezdett a ház fedele. A csend to 
vább tartott, egy lény sem volt látható a faluban. 
Bojtos Feri felkacagott :

— Most már enyém vagy Molnár Zsófi.’ Ez 
oltár elől mm ragadhat el előlem senki, enyém 
vagy, most esküdünk egymásnak örök hűséget .*

Bojtos Feri még egy pillantást vetett az égő 
ház felé ezután mint az őrült tova rohant. Nem 
sokáig futott, a 1 is ához ért, egy locscsanás és. . . 
három csillag hullt le az égről.

* * »
A faluban későn vették észre a veszedelmet. 

Nem lehetett ekkor már megmenteni senkit. A szép 
Zsófi férjével együtt elveszett. Bojtos Feri meg
bűnhődött mert szeretett, Molnár Zsófi azért mert 
szép volt. _ ___  



termében tartja. Az nap lesz az egyházmegyei 
fegyelmi és közigazgatási bíróság ülése is. Előző 
nap lelkészi értekezlet fog tartatni.

— nyagynMlyi Ifjúsági Egye
sület" f. hó 1 én d. u. tartotta első összejövetelét 
az áll. iskolai uj épület VI. osztályú tantermében, 
melyen az ifjúság szép számmal jelent meg, hogy 
meghallgassa Muthiász Jószefnek „A napsugár mint 
munkás“ cimii ismeretterjesztő és egyben szórakoz 
tató felolvasását. A felolvasást lelkes „éljen “ nel 
jutalmazta a hallgatóság. — Az egyesület tagjai 
ezután Mathiász József elnöklete alatt rövid érte 
kezletet tartottak, hol 8 án d. u. választmányi gyűlés 
megtartását határozták el; ezen választmányi ülésen 
megjelennek : a tisztviselők és választmányi tagok, 
hogy az ujonn.n belépni szándékozó tagok föl, 
vagy föl nem vétele fölött határozzanak. Az ifjak 
még kedélyes társalgás, dominó és sakkjáték köz 
ben a vacsora utáni ideig maradtak az egyesület 
helyiségében. — Midőn az „Ifjúsági Egyesület" 
megkezdett áldásos működésére ezúttal is felhívjuk 
városunk nagyérdemű közönségének figyelmét, egy
ben tudatjuk azt is, hogy f. hó 8 án, azaz vasár 
nap d. u. 4 órakor — a már megjelölt helyen — 
ismét összejövetelét tartja az egyesület, hol László 
E. Flóris tanító „Az iparos mester, segéd és tanuló 
egymáshoz való viszonyától" tart felolvasást.

— Adomány. Schreiber Jónás helybeli 
kereskedő, a nagymihályi önsegélyző egyesület 
igazg. tagja, a közgyűlés által részére megszavazott 
100 korona tiszteletdijat szerkesztőségünknek azzal 
küldte be, hogy azt jótékonycélokra fordítsuk. Az 
összegből az adakozó óhajához képest 25 koronát 
a helybeli közkórháznak. 25 koronát a helybeli 
áll. elemi iskolának, 10 koronát az izraelita nő 
egyletnek, 40 koronát pedig az izraelita hitközség 
kebelében működő három jótékonysági egyletnek 
fogunk juttatni.

— A nagymihályi „szegényeket gyá- 
molitó egyesület*  javára 1903. március hó 14 én 
Nagy Mihályban. a „Csillag**  szálló összes termei
ben tombolával egybekötött jótékonycélu zártkörű 
purim táncestély rendezted k. Beléptidij: Személy
jegy 2 korona. Családjegy 4 korona. Kezdete 8 
órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s 
h i rla p i I ag ny ugtáztatna k.

A vasúti tisztviselők és alkalma
zottak kérelme, Tudvalevő, hogy a vasúti tiszt 
viselők és alkalmazottak bevásárlási könyvecskék 
kei vannak ellátva és szükségleteik beszerzése czél- 
jából ingyen utazhatnak az illető állomástól lég 
közelebb távoleső nagyobb városokba. Eddig a 
homonnai vasúti alkalmazott például a Kassa, illetve 
S. A. Ujhelybe szóló bevásárlási könyvecskével 
Nagy-Mihályon is kiszálhatott és ha szükségleteit 
beszerezte, haza is utazhatott. Újév óta azonban 
csak Ujhely és Kassára mehetnek és csak onnét 
jöhetnek vissza a vasutasok a bevásárlási könyvecs
kével vidékünk vasutasai. Ez által sérelmet szen
vednek, mert kényszerítik őket, hogy oly szük
ségletek beszerzésére melyeket Homonnán vagy 
Nagy-Mihályon is kaphatnak a távolabbi Kassára 
vagy Ujhelybe utazzanak, ha csak saját pénzükön 
nem akarják az utal Homonnára vagy Nagy Mi
hályka megtenni. De sérelmet szenvednek a kisebb 
vidéki városok is ez által, mert sok fogyasztótól 
és vevőtől eshetnek ekép el. Nem is érijük mi in
dította a m. kir. államvasutak igazgatóságát arra, 
hogy a nagyobb városokat monopolizálja. Reméljük 
miszerint ez auomalián mi hamarább változtani 
fognak az illetékes körök.

— Elvágta a nyakát, Gönczi Mihály 
deregnyői lakos ki Koldus Juliannával vadházas
ságban él, február hó 28 án összeveszett szeretője 
vei és e feletti elkeseredésében borotvájával nya
kát elvágta. Életveszélyes sebeivel a nagymihályi 
közkórházba szállították, a hol gondos ápolás alá 
vétetett.

— A községi választók névjegyzéke 
f. hó 5 tői 10 ig a városházánál közszemlére van 
kitéve; a névjegyzék ellen az 1886. évi XXII. 
t. c. 39. § a alapján a következő 5 napon március 
hó 11 tői 16-ig észrevételek adhatok be.

— Esküvő, fícrkovics A. Lipót helybeli 
kereskedő f. évi március 15 ón esküszik örök lm 
séget Szameth Anna kisasszonynak, Szameth Vilmos 
gálszécsi kereskedő leányának.

— A nagymihályi kereskedelmi és 
hitelbank rész vény társaság a város szegényei 
között való szétosztás céljából 40 koronát küldött 
a városi elöljáróságnak. A nemes adományért ez 
utón is köszönetét mond az elöljáróság.

— Sót ralik, Eddig csak dohánytrafikok 
voltak, május 1 tői kezdve azonban már sótrafikok 
is lesznek. Az ország összes sóhivatalaiban besziin 
telik a sóárulást s azt ügynökségek fogják eszkö 
zölni. Az állam árlejtést hirdet a árulásra s a lég 
többet Ígérők elnyerik az árulás jogát.

— Eljegyzések. Szendrői gróf Török József, 
Ung vármegye főispánja, a Lipót rend lovagja. 
Budapesten múlt hó 25 én eljegyezte özv. Pallini 
Inkey Lászióné szül. Hittó Ágnes úrnőt.

Tomcsányi István földbirtokos, a szobránci 
járás föszolgabiraja, eljegyezte Kende Djelmát, 
Kende Elemér szatmár megyei földbirtokos leányát.

Landau Mór, a nagymihályi önsegélyző egye 
sülét segédkönyvelője eljegyezte Goldstein Esztike 
kisasszonyt Tolesvá n.

Kóbor ezigányok garázdálkodása. 
Járásunk körjegyzői gyakran tesznek jelentési a 
köznéven oláhcigányoknak nevezett kóbor cigányok 
garázdálkodásairól és vakmerő tolvajlásairól. Ezek 
az örökös vándoréletet folytató vad hordák majd 
itt, majd ott lepik meg teljesen váratlanul, leg
többször éjnek idején a lakosságot és határtalan 
vakmerőségük és erőszakosságuk miatt valóságos 
rémei a vidéknek. Különösen a bánóéi körjegyző 
ségben ütik fel gyakran sátorfájukat, úgy. hogy 
az ottani körjegyző e miatt már több Ízben kérte 
a málcai csendőrőrs megerősítését és egy uj csen 
dőrőrs felállítását is. Az elmúlt kedden is oly 
nagy számban jelentek meg Bánócz környékén, 
hogy megfékezésük végett a málcai őrsnek távi
ratilag kellett a helybeli csendőrséget segítségül 
hívni és csakis e teljes létszámmal kivonult, egye 
sült két csendőrőrsnek sikerült közöttük a rendet 
helyreállítani. Valóban felette kívánatos volna, ha 
közigazgatási hatóságaink megszívlelnék már eze
ket a szánalmas állapotokat és vidékünk csendőr- 
ségét tényleg szaporítanák is.

— Az ungvári „Szeretet*  izraelita jóté
kony nőegyesület folyó) 1903. évi március hó 9 én 
az Ungvári Társaskör nagytermében saját pénztára 
javára Lindh Marcella úrnő énekmüvésznő és 
Dienzl Oszkár zongoraművész ur közreműködésével 
jótékonycélu hangversenyt rendez. A hangverseny 
kezdete pontban 9 órakor. Számozott ülőhely 3 
korona. Állóhely 2 korona. Diákjegy 1 korona. 
Jegyek előre válthatók Székely és Illés urak 
könyv kereskedésében. A hangversenyt vacsora és 
ezt táncz követi.

— A Alálca és vidéki takarék- és 
hitelegylet mint szövetkezet igazgatósága a múlt 
hó 22 én tartott rendes közgyűlésen számolt be az 
egyesület múlt évi üzleti eredményéről. Úgy a ta 
gok száma, mint a betétek összege erősen emel
kedett és a kis szövetkezet minden tekintetben 
rohamosan fejlődik. Az elmúlt év nyereség és 
veszteség számlája is igen kedvező, a mennyiben 
az alapszabályszerii 20% levonása után, melyből 
10° 0 a tartalék alapra, 10% pedig a biztositó 
alapra ment, a tagok 5% os osztalékban részesül
nek és még igy is aránylag jelentékeny fölösleg 
marad. A jelentések előterjesztése és tudomásul 
vétele után a felügyelő bizottságot újították meg 
a köve tkező 3 évre. A felügyelő bizottság elnö 
kévé Dr. Róth Mihály, tagjaivá pedig Gerber Ul- 
rich, Hovanyec József, Kafféman Henrik és < hiody 
Miklós választattak meg.

— Anyakönyvi kinevezés. A belügyi 
minister Reutter Rezső körjegyzőt a sztropkói 
anyakönyvi hivatal anyakönyvvezetőjévé nevezte ki.

— A Laboré halottja. Csertöszen az el
múlt vasárnap a falu gyermekei a Laboré folyó 
partján jöttek össze és ott játszadoztak szépen. E 
közben az egyik fiú pajkos.-.igból meglökte az ép 
parton álló) Rubin Sándor játszótársát, ki a folyóba 
zuhant és a megáradt vízben nyomtalanul eltűnt. 
A hu'lát eddig nem találták meg.

— Sarlach járvány, Haburán egy idő óta 
a sarlach nagyban pusziit a gyermekek között s 
e miatt az iskolákat is bezárták. A hatóság meg
tette a szükséges intézk< déseket a veszély elhári 
lázára nézve.

— Tilos a kacérkodás. A válópörök vál
tozatos sorában a kúria legújabban olyan bontó 
okot állapított meg. mely a kacér asszonyokra 
egyenesen végzetessé válik. Eddig büntetlenül kacér 
kodhatotl a házas asszony a férje, meg a saját 
barátaival, idegenekkel és ismerősökkel, a férj lóg*  
fiillebb dörmögött otthon, az asszony pedig mézes 
szóval, meleg tekintettel kiengesztelte a férjét ök 
talán nem is tudták, hogy asszonyaik egy-egy kacér 
pillantásában — bontói ok rejlik. Ez eddig egyet
len asszonynak sem jutott eszébe, hogy szemének 
az a pillantása, mely idogen férfire téved s az az 
idegen ezt a pillantást fölfogja, megérti — házas 
társi kötelességét súlyosan megszegi, ha a múltban 
meg nem szegte, megszegi a jövőben, mert a lég 
felsőbb bíróság tanácskozás tárgyává tette az asz- 
szonyi hiúságnak a veszedelmes fegyvereit meg
állapította, hogy a férjnek joga van a kacér asszony 
ellen válópert indítani s Ítéletét ekképen formulázta : 
Házas asszonynak idegen férfiak irányában a nő 
családi állásával meg nem egyeztethető kihívó sőt 
hűtlenségre is következtetendói magaviseleté bontó) 
okot képez. Kissé nyersen, jogászi nyelven fogai 
mázták meg ezt a határozatot, ámde elég érthetően, 
hogy okuljanak belőle azok a szép asszonyok, akik 
eddig nem tartották bűnnek a kacérkodást.

HERCZIK BÉLA, borbély és fodrász 

üzletét újonnan rendezte be. Az üzlet meg*  
felel minden követelménynek és hygieniai 
szempontból a fővárosi fodrász üzletek 
mintájára lett berendezve.

IRODALOM..
* II. Józsefnél tragikusabb életű uralkodó 

nincs a magyar történet emlékei közt. Mennyi re
ménynyel várták, mennyi szeretettel fogadták a 
trónon, s alig hogy rajta ült. a megyék megtagad
ták rendeletéinek végrehajtását, az ország elége
detlen volt, küldöttség járt Berlinben, a porosz 
királytól kérni királyt a magyar trónra. Pedig 
a császár mindig jót akart, csakhogy rossz utón 
kereste javunkat. 1790. jan. 28-ikán végre a be
teg császár egy tollvonással megsemmisítette ré
gebbi rendelkezéseit. Egy füstbe ment élet keserű 
sége tölthette meg szivét, mikor a jóindulata téve
désein végig tekintve, azt kellett látnia, hogy min 
dent jóvá kell tennie, mindent eltörülnie, a mit 
tett. „Hogy egyszerre véget versek a magyar ren
dek minden, csak némileg is méltányosnak látszó) 
panaszainak, ezennel megszüntetem az uralkodásom 
kezdete óta kiadott általános rendeleteket és intéz
kedéseket, és mindent azon állapotba helyezek 
vissza melyben a boldogult császárné halálakor 
volt. Kiveszem azonban a tolerantia pátenst a lel
készségek rendezését, továbbá azt. a mi a jobbá 
gyakra vonatkozik. — Szívből kívánom, hogy 
Magyarország ez intézkedés által annyit nyerjen 
jó) rendben és boldogságban, mennyit én akar
tam szerezni minden tárgyban való intézkedéseim 
által. “

Ez a szomorú irat, mely a koronának Budára 
hozatalát is elrendelte, volt a József császár poli
tikai végrendelete. A haldokló császár még hall
hatta a nemzet örömujjongásának hírét, a melylyel 
az ő politikai terveinek megsemmisitését fogadta. 
A császár utolsó éveiről rajzol szép és meleg ké
pet Marcalli Henrik kitűnő tudósunk, a Nagy ké 
pes világtörténet most megjelent 179. füzetében. 
Egy-egy gazdagon illusztrált kötet ára disze*  fél- 
bőrkötésben 16 korona; Füzetenként is kapható 
60 fillérjével. Megjelen minden héten egy füzet. 
Kapható) a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi 
Intézet Részvénytársaság Budapest, VIII. Ullöi-ut 
18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés utján, 
havi részletfizetésre is.

Kelelón Merkesztő : Dr. Kállai József.
Főmunkatárs : Dr. Kellner Mihály.

Kiadóhivatalt müve/.etó : Lindái JásMf.
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cséplő garnitúra 
(külföldi gyártmány) jutányos fel
tételek mellett eladó. — Czim a



Rendkívül kedvező alkalom

kínálkozik mindenkinek, ki legjobb 
varrógépet legjutányosabb árban 
venni szándékszik. ===

jpv*  Egy alig használt 
uj rendszerű

Elevátor
Van szerencsém a nagyérdemű vevőközönség tudomására hozni, hogy uj 

gépüzletembe történt átköltözködés folytán több száz darab általánosan ismert

legjobb minőségű varrógépet

olcsón eladó. - IIol? Meg
tudható e lap kiadóhivata

lában.

kell rövid idő alatt eladnom, minek következtében tőlem addig, mig tulhalmozott 
raktáram tartani fog, Haját beszerzési áron a legkitűnőbb szerkezetű varró
gépek vásárolhatók, s a nálam élvezendő potom árak daczára, minden egyes varró
gép után 5 éri teljes jótállást vállalok.

Jelenlegi fióküzletem Nagymihályon 
a Strömpl szálló szomszédságában levő 
Brünn-féle házban van berendezve.

A nagyérdemű közönség tömeges rendelését 
és pártfogását kérve, maradtam 

kiváló tisztelettel

Tejeladás.
Negyven darab fajtehéntől 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.

Tisztelettel

Schwartz és Számét
mész nagykereskedők

Nagy-Mihály. a „CSILLAG* épületében.

készletünket a legjutányosabb árak mellett.

A t. épitkező közönségnek, valamint a 
t. épitész urak szives figyelmébe ajánljuk 
kiválóan jó minőségű
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FEDORCSflK JÁNOS •
úri- és női czipész Nagy-Mihály. Béres-utcza

Tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, miszerint helyben (Béres-utcza) 
egv a mai kor igényeinek mindenben megfelelő

úri és női czipész műhelyt •
nyitottam és azon kellemes helyzetben vagyok, hogy férfi- és női lábbeliket 
a legizlésesebb és legszolidabb kivitelben készíthetek.

Több évi működésem hazánk nagyobb városaiban szakmámban való, tel-
• jes jártasságot eredményezett számomra s a n. é. közönség támogatása mellett 

azt a legteljesebb mértékben érvényesíthetem is.
Szives támogatásért esd , , , , , _ .Fedoicsak János

úri- és női czipész.
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MAKAHUSZ FELIXNÉ
az ungvári m. kir. Bábaképző hitélteiben 

kitűnő sikerrel végzett

okleveles szülésznő
lakik :

Nagy-Mihály, Selyem-utcza 42.

SCHICHT-SZAPPAN
VÉDJEGYEK:

„SZARVAS4* vagy

a legjobb, legkiadósabb és 
azért a legolcsóbb szappan 
Minden kártékony vegyü- 

léktöl teljesen ment.

„K U L C S“
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Mindenütt kapható!
J bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden 
darab szappan a „St'Hlt'HT" névvel és a fent látható 

védjegyek egyikével legyen ellátva. ■

Nyom. Landesman B. könyvnyomdájában'

Bérbe adó
a Béres-utczában egy bolthelyiség lakás
sal együtt április hó i-től. — Bővebb 
felvilágosítást ad

KOZMA MIHÁLY, 
háztulajdonos.


