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Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

11EGTELE1T ZLzE I 2ST ZO ZE2 XT CSVTÖETÖKÖ XT.
SZERKESZTŐSÉG:

Unva a lap szellemi részét illett*  mimlou 
közlemény intézendő :

FÖ-utoza 220 szám.

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

Egye*  szám ára 20 fii.

Kéziratok nem adatnak viasza.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyílt-tér aoronklnt 40 fii. —

KI AD OBI V A T AL '.
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttér 

dijak küldendők : 
Ltndeiman B. könyvnyomdája.

Szent-lstván napja.
Minden esztendőben egyszer, augusztus 

2O-án, ihletés kegyelettel és ünnepséggel 
szokta megülni Magyarország Szent-lstván 
napját. És mig magyar lesz a magyar, mig a 
keresztény hit csodás fényével beragyogni 
fogja ezt az országot, a magyar nemzet első 
apostoli királya emlékezetének illő kegye
lettel fog adózni.

Tekintsünk csak vissza múltúnkra, re
püljünk át a letűnt évszázadokon, nézzünk 
végig ezer esztendős hazánkon, jóleső érzés 
hatja át lelkünket azon gondolatra, hogy 
álltunk meg szilárdan mind e mai napig, 
daczára, hogy minden lépten-nyomon kisér
tett fölöttünk a végenyészet, a megsemmi
sülés réme, ott állottunk sírunk szélén és 
a létfentartási ösztöntől ösztökélve halállal 
fenyegető tusák között össze kellett mér
nünk kardunkat az ellenfelével. Állandóan 
ellenségek vettek körül bennünket, mind
annyian vérünket, életünket, hazánkat akar
ták, — terhökre volt, hogy létezünk, rossz 
szemmel nézték, hogy erősödünk, irigykedve 
látták, hogy fejlődünk és emelkedünk.

Az ármány, az irigység, az ellenséges 
érzület mérges nyilai visszapattogtak, nem 
fogtak rajtunk. Pusztultunk, vesztünk, de 
megmaradtunk annyian, hogy újólag erőt 
gyüjthessünk, gyarapodhassunk és szembe- 
szálhassunk a veszedelemmel.

Es hazánk története tündöklő dicsőség
gel ragyog a világ előtt, mely immár nem

TARCZA.
Egy lövés.

Maróthy Elek két év óta most látta elő
ször gróf Csábrághy Dénesnét. Mikor utoljára 
találkoztak, akkor még Czobor Katinkának hív
ták és nem volt grófné, sőt nagyon olyanformán 
állt a dolog, hogy Marótliy EÍekné lesz belőle. 
De összekoccantak s mert büszke és daccos volt 
mind a kettő, egyik sem akart engedni. 
Haraggal váltak el.

— Igazán gyermekek voltunk, — mondta 
a grófilé, mikor most találkoztak.

— Nagy szerencse volt egyikünkre, — 
felelt Maróthv Elek — Látja, talán anélkül 
nem is lett volna grófné.

A grófné mosolyogva szólt:
— Az bizony meglehet.
Most nevetgélve beszélgettek, de mind a 

kelten észrevették, hogy nem jön az igazán 
egyiknek sem a szivéből.

Csábrághy Dénes gróf is nevetett, de pil
lantása sötét, villogó szemeiből gyanakodva 
szállt át egyikről a másikra.

— Derék, — mondta Maróthy Eleknek — 
hogy végre meglátogattál. Bégóta vártunk.

Már két napja volt vendége Maróthy Elek 
Csábrághy Dénes grófnak. A többi vadászó tár
saság elment, őt még csaknem erőszakkal itt 
marasztotta a gróf. Holnap kimennek együtt 
kelten fogolyra. Az erdőcsősz jelentette, hogy a 
tisztásokon nagyon sok van.

Estefelé azt mondta a gróf, hogy nagyon 
fáj a feje s szobájába húzódott.

— Vacsoráljatok csak kettecskén, — 
mondta a feleségének. 

kételkedik erőnkben, nem tagadhatja meg 
tőlünk annak elismerését, hogy nannyi bal
szerencse közt, oly sok viszály utána meg
maradtunk épenségben és erőben.

Mi büszkék vagyunk, hogy létezünk, 
hogy élünk, hogy csüggedetlenül áljuk meg 
helyünket és önérzettel tekintünk ezer 
éves múltúnkra, melyben tengernyi fájda
lom, szomorúság, bánat és gyász vegyül 
és az örömből, nyugalomból és a békés 
terjeszkedésből igen kevés jutott ki osztály
részünkül.

S minek tulajdoníthatjuk e csodával 
határos szívósságunkat ? Minek tudható be, 
hogy vészszel, viharral megküzdve, szembe- 
szállva keresztül küzködtük magunkat az 
életen, visszavertük az ellenség sürü töme
geit és újból szabadon mozogtunk és léleg
zettünk ?

Fennállásunkat egységes voltunknak, a 
keresztény hit varázsának tulajdoníthatjuk. 
A vallás, melyet a pogány magyarok föl
vettek Szent-Istvánnal, meggyökeredzett, 
szilárd talajra talált és terjedt, egyre nagyobb 
tért hódított és ez erős kapcsolatot létesített 
a magyarok kozott. A hit magasztos tanai
val fejlődött önérzetünk, bátorságunk, el
szántságunk és tetterőnk. A keresztény val
lás alatt erősödtünk, növekedtünk és Istenbe 
való bizodalommal indultunk háborúba.

A keresztény hiten kivül biztos alapokra 
vetett alkotmányunk volt évszázadokon át 
védőbástyánk. Ezt a védőbástyát is Szent- 

— Nem is vagy féltékeny? — tréfálózott 
Maróthy Elek.

— Vigyázzon leskelődnek ránk, — szólt 
a grófné halkan, mikor férje eltávozott.

Maróthy Elek elmosolyodott:
— Nincs miért.
De bizonyos nyugtalanságtól nem szabadul

hatott. Már sajnálta hogy ide jött. Nem is ér
tette, miért hívogatta olv nagyon a gróf. Hisz 
az ő barátságuk sohasem volt valami szerfölött 
nagy s mikor még minketten a Czobor Katinka 
kegyéért versenyezlek, majdnem mint ellensé
gek kerültek egymással szembe.

Hát hiszen talán nem is a Csábrághy Dénes 
kedvéért jött ide Maróthy Elek, hanem Katinká
val akart kibékülni. Meg akarta mutatni, hogy 
nem neheztel a miatt, a mi történt s egészen 
közönyös most már neki az az elmúlt história.

No de akármit akart, úgy érezte, hogy 
jobb lett volna el sem jönni s nem tudott iga
zán vidáman, elfogulatlan csevegni, mikor ott 
ültek ketten a szép asszonynyal.

A grófné is nagyon hallgatag lett. Szeme 
révedezve tekintett a falra, keze kissé remegett 
s ajkait erősen összeszoritotta. Egyszerre meg- 
szóllalt halkan, nagyon halkan:

— Ha tudná mily boldogtalan vagyok.
Aztán mielőtt Maróthy Elek felelhetett 

volna, hirtelen másra fordította a beszédet. De 
az a fájdalmas arc, az összeszoritott, vonagló 
ajkkal még sokáig ott lebegett a fiatal •inber 
előtt ez este, mikor már régóta aludni kellett 
volna.

— Szegény Katinka — gondolta magában 
— drágán kell megfizetni a grófi koronát.

Másnap már korán reggel bejött hozzá a 
gróf, Maróthy Elek még el sem készült az 
öltözködéssel.

lstván király emelte a magyaroknak, meg
teremtvén hazánk konstitucióját, mely alap
vonásaiban még ma is fennáll. Jórészt tehát 
Szent-Istvánnak köszönheti e nemzet meg
maradását. Mint pogány fejedelem bölcs 
körültekintéssel belátta, hogy az ország 
hamarosan a megsemmisülés örvényébe sod
ródik, a pogány, vad, zabolázatlan magyarok 
menthetetlenül elpusztulnak, ha az addig 
követett utón tovább haladnak. Felvette te
hát a kereszténységet, minek megjutalmazá- 
sául II. Sylveszter megajándékozta a koro
nával, ez által ő maga király, hazánk pedig 
királyság lett.

Uralkodása rendkívül áldásos volt; 
minden idejét a keresztény vallás terjeszté
sének. a pogányság megszüntetésének, az 
általa bevezetett alkotmány megszilárdításá
nak szentelte. Lassan bár, de biztos alapon 
vedlett át Magyarország. Erős keresztény 
szellem hatotta át idővel.

A nagy király emléke tehát szent és 
soha el nem homályosulhat; egyre tündök- 
lőbb glória övezi körül és a Szent Jobb, 
melyet mostanáig őriznek, például szolgái 
az utódoknak, hogy egy kézzel mennyi jót, 
szépet és nemeset lehet cselekedni.

Az egész ország ünnepel és a ki csak 
szerét ejtheti, elzarándokol a fővárosba, 
megnézi az első magyar apostoli király szent 
jobbját, mely elkormányozta ezt a nemzetet 
a feneketlen örvény széléről a biztos révbe.

Emlékezzünk e szent királyra és őriz
zük meg e kegyeletünket mindörökre 1

— Siessünk — sürgette vendégét — gyö
nyörű reggel. Látod?

Aztán tanácsot adott :
— A puskád egyik csövét jó lesz golyóra 

tölteni, mert vaddisznó is jár az eldőben.
Csak ketten mentek ki, a vadászt nem vit

ték magukkal, sem az erdőkerülőt.
— Nem szeretem, ha körültem lábatlan

kodnak — mondá a gróf.
Ma jobbkedvü volt mint tegnap. Még 

fütvörészett is. De a szemében ott ólálkodot) 
valami ravasz, sötét pillantás.

Már mélyen benjártak az erdőben, egy pár 
foglyot lőttek is, de valami nagy sokaságot, a 
miről a csősz beszélt, nem igen látt ak.

— Azt hiszem, ha erre halfelé fordulunk, 
többet találunk, — szólt a gróf.

Pompás tölgyerdő volt, hatalmas, vén fák. 
Maróthv Elek elragadtatva nézte. A gróf fanyar 
mosolylyal, vállat vonva jegyezte meg:

— Egy Ízlésen vagytok a feleségemmel. 
Milyen gyönyörű hely volna ez valami költői 
lelkű szerelmes párnak. Csak az a kár, hogy 
maholnap ki kell vágatni. Pénzre van szükségem.

Maróthy Elek nem felelt s egy darabig 
szótlan haladtak egymás mellett.

Most sürü bozót, keskeny gyalogösvény 
vezetett odább. A gróf előre eresztette vendé
gét. Aztán hirtelen megállította:

— Vagy igaz, te nem ismered a járást; 
maradj csak hátul.

Maróthy Elek meglepetve tekintett rá. 
Arca sápadt volt, hangja rekedt:

— Aztán .... aztán néha megesett már, 
hogy véletlenül elsül az embernek a fegyvere.

Nem várta meg a Maróthy Elek feleletét, 
gyorsan előre ment. Elek habozva, tépelődve 
indult utána .... Véletlenül elsül az ember-

Lapnnk mai száma 4 oldalra terjed.



VEGYES HÍREK.

— A Rákóczi ünnepély. A nagymiliályi 
Casinó egyesület által f. hó 16-án rendezett 
Rákóczi emlékünnepély fényesen sikerült. A 
város ünnepi hangulatot öltött és igen sok ház 
fel volt loliogózva Már a kora délelőtti órák
ban a Sztáray-téren özönlött a közönség, min
denki sietett; hogy magának helyet biztosítson 
s erre szükség is volt, mert talán soha nem 
gyűlt még egybe ily nagy közönség a Barnai 
szállóban mint ez alkalommal. Az összes ter
mek és a casinó helyiségei telve voltak, kint 
is nagyszámú közönség volt, a kik már nem 
férhettek be. — Az ünnepély programszerűen 
foly le és pontban 11 órakor vette kezdetét. 
A közönség a szózatot énekelte, ezután pedig 
P o 1 á n y i Géza kir. közjegyző tartotta meg 
emlékbeszédét, a melyben a Rákóczi kor törté
netét ecsetelte és a halhatatlan szabadsághős 
erényeit magasztalta. — A m b r i s k o Bertalan 
kuruc dalokat énekelt, a melyeket O p p i t z 

Sándor zongorán, O c s k a y Andor pedig táro
gatón kisért; a közönség a szép éneket sokszo
rosan megtapsolta. — Majd Dr. Eperjessy 
Lajos szavalta el nagy hatással Rákóczi Rodos
tóban c. melodrámát, kisérve zongorán Isépv 
Zoltánné úrnő remek zongorajátékával. — A 
kurucdalok is nagy hatást keltettek, az összes 
szereplők kitettek magukért. — Ócskay 
Andor tárogatón játszott a zenekar kísérete 
mellett. A tárogató mélabus hangjai annyira 
tetszettek a közönségnek, hogy azokat meg kel
lett ismételni. — Végül a Hymnust énekelte a 
közönség és ennek elhangzása után a Rákóczi 
induló mellett ment szét a közönség — Este 
a Vörösház mellett tűzijáték volt, melyet 
S t é p á n Aladár ügyesen rendezett.

— Kinevezések. A homonuai áll. polgári 
iskolában a vallás- és közoktatásügyi minister 
5 ik tanszéket engedélyezett és erre Despo'ovics 
Vladimír polgári iskolai tanárt helyettes tanári mi
nőségben alkalmazta.

Ugyanazon iskolához intézeti orvossá Dr. Ro 
zenjeid Miksa kórházi főorvos kineveztetett.

Az igazságügyi minister Mester Dezső sátor
aljaújhelyi törvényszéki joggyakornokot aljegyzővé 
nevezte ki.

— A király születésnapja, őfelségének 
születésnapját oz idén nem ünnepelte tneg városunk 
oly fénynyel mint máskor; a rém. kath. templom
ban ép most folynak a javítási munkálatok s ez 
okból az isteni tisztelet nem volt megtartható. A

nck a fegyvere? Mit akart avval mondani 
Csábrághv Dénes ? A kisértés elől akart mene
külni, amikor előre ment ? Hát lehetséges 
volnaHát megfordulhatott a Dénes fejében 
az a gondolat ? Vagy talán egyenesen avval a 
szándékkal indult el hazulról ? De hiszen az 
hihetetlen.

Mialatt zűrzavarosait futottak át ezek a 
Gondolatok a Maróthy Elek fejében, egyszerre 
övés dördült meg a sűrűből s gróf C.sábrághy 

Dénes elbukott.
Maróthy Elek arra fordult, ahonnan a 

lövést hallotta. Közvetlen közelben, alig néhány 
lépésnvire a bokrok közt női ruhát pillantott 
meg. A magas bokrok eltakarták a nő arcát, 
de alakját rögtön felismerte a fiatal ember. A 
grófné volt.

Egv pillanatig mintegy megdermedve állt 
ott Maróthy Elek. Úgy érezte, mintha vére 
fagyna meg. A következő pillanatban odaro
hant az clbukotthoz, a ki még vonaglott a föl
dön s akinek eltorzult arca, megtörő szeme 
iszonyú gyűlölettel meredt reá.

Szólni már nem tudott s pár perc múlva 
meg volt halva. <

Elek kétségbeesetten, tehetetlen állt mel
lette. Kiáltásaira nem jött senki, ember nem 
jött az erdőn arrafelé.

Be kellet menni egészen a falu széléig, 
onnan hozott embereket, akikké bevitték a 
holtat a kastélyba.

A grófné száraz szemmel, nagy önura
lommal lépett oda férje holttestéhez.

— A véletlen balesetért nem okolhatni 
senkit — szólt nagylelkűen.

Még addig egv szót sem szólt Maróthy 
Elek, csak a rémület, csodálkozás és iszonyo
déi zavaros tekintetével nézte a nőt, ki az ő 
fejére akarja hárítani a felelősséget. Egy pil
lanatig megfordult elméjében az a gondolat, 
hogy ne kiáltsa-é oda neki: | 

középületeken azonban mindenütt ki Volt tűzve a 
nemzetiszinü zászló s valamennyiünk kebeléből 
azon hő fohász szállott az egek Urához, tarsa meg 
soká még, a mi jó öreg királyunkat.

— Hlvatalrlzsgálat. Főispánunk gróf 
Hadik Béla n vármegyei árvaszák ügykezelését 
behatóan megvizsgálta. Ezúttal a vizsgálat legin
kább az ügyvitelre szorítkozott, mintán a gyám 
pénztár már amúgy is állami kezelésbe ment át.

— A bíróság köréből. Mattyasovszky Mór 
kir. jarásbiró szeptember hó 8 án kezdi meg sza 
badságát. Távollétének tartamára Garbinszky Sán
dor kir. albiró veszi át a hivatal vezetését.

— M'einberger Sámuel emlékezete. 
Kegyeletes emlékünnepélye volt e hó 19-én a nagy 
mihályi koreskedelmi és hitelbanknak. Az igaz 
gatóság elhunyt elnökének Weinberger Sámuelnek 
arcképét az ülés terem számára megfestette és teg
nap volt a leleplezési ünnepély, mely alkalommal 
Dr. Widder Márk igazgatósági elnök kegyeletes 
szavakban emlékezett meg az elhunytról és mól 
tatta annak elévülhetlen érdemeit. Az ünnepélyen 
az igazgatóságon és felügyelő bizottságon kívül a 
család részéről is többon voltak jelen.

— A varannól járás tisztiorvosa Dr. 
Simonovits Ignátz szabadságáról visszatérvén és 
miután egészsége teljesen helyreállott hivatalos 
működését újból megkezdte.

— Jutalmazás. Hotvdthy Gyula szinnai 
róm. kath. tanité, a magyar nyelv tanításában 
eddigelé is oly érdemeket szerzett már. hogy min 
deli oldalról tevékenységét elismeréssel illették. A 
közoktatásügyi minister is méltatta a derék tanité 
működését és a br. Friihlich féle alapítvány ez idei 
120 kor. kamatját neki juttatta.

— Áthelyezések. Szigethy Bertalan ltomon 
nai és llimay Zsigmod nagyszécsenyi kir. adóhi
vatalnokok kölcsönösen át lettek helyezve.

— Halálos elgázoló*.  A f. hó 16-án éjjel 
Mező -Labarcz felé induló személyvonat Nátafalva 
és Őrmező között Kundrák András vasúti munkást 
elgázolta, a ki nyomban meghalt. Kundrák ittas 
állapotban a két sínpár közé feküdt és a robogó 
vonat fejét levágta. Másnap találták meg holttestét, 
a melyet a biróság felboncoltatott, a midőn is 
konstatálva lett, hogy a szerencsétlen ember ittas 
lehetett. Özvegyet és 3 apró gyermeket hagyott 
hátra.

— Kirendelés. Az igazságügyminister He 
ricz Márton sztropkói szolgabirót a sátoraljaújhelyi 
ügyészség kerületébe ügyészségi megbizottul, Gdl 
Jenő sztropkói járásbirósági aljegyzőt pedig a

— Te voltál a gyilkos !
De aztán fölébredt a múlt idők emléke, 

mikor ennek a nőnek egy édes szaváért, egy 
mosolyáért az életet is odaadta volna, mikor 
kezeik gyöngéden szorították az egyiké a má
sikét s szemeik egymásba mélyedve boldog
ságot Ígértek. Vájjon Elek nem vétkes-e ab
ban, hogy ő is segített széttépni a jövő bol
dogságnak ezt az édes álmát ? Nem volt-e az 
ő makacssága, az ő büszkesége is egyik oka, 
hogv szétszakadtak s ez a szerencsétlen nő 
férjhez ment olyan emberhez, a kit gyűlölt'.’ 
A kit talán n ár abban a percben gyűlölt, mi
kor kezét nyújtotta neki ? Felesége lett csupán 
sértett büszkeségből, a dac, a bosszú elkese
redett pillanatában.

Bizony nem őt illeti hogy Ítéletet mond
jon a szerencsétlen fölött; de lelke föllázadt 
mégis a férjgyilkos asszony ellen s úgy érezte, 
mintha ő is cinkostársa volna, ha hallgat.

Es mégsem szólhatott. Nem, nem mond
hatja el, : mit látott, nem lehet árulója ennek 
az asszonynak, bármi történjék.

Déltájban megérkezett a szolgabiró a já
rási orvossal, de nem sokat ceremóniáztak. A 
szolgabiró úriember volt, aki i ént foggadta 
haszontalan kérdésekkel Maróthy Eleket. Elég 
baj az szegénynek, hogy igy véletlenül agyon
lőtte a jó bará'.ját.

Nagyon kiméletesen és felületesen intéz
ték el az eg sz ügyet. Konstatálták, hogy a gróf 
meg van halva, hát mit akarnak még egyebet ? 
Kifejezték legmélyebb részvétüket a gyászba- 
borult özvegy grófnének. Úgy hitték, boncolást 
nem óhajt ő méltósága.

— Nem, nem — tiltakozott a grófné.
Ebédre még ott maradtak, bár az ilyen 

gyászos házban szomorú az ebéd. De hát vala
hol csak enni kell az embernek.

Maróthy Elek ebédre sem maradt. No, az 

sztropkói járásbíróság mollon alkalmazott ügyész 
ségi megbízottnak állandó helyetteséül rendelte ki.

— Templom fosztogatók. A liomonnai 
izr. hitközség templomát ismét feltörtek és immár 
másodszor fosztották ki a perselyeket. A hatóságok 
a legerélyesebb nyomozást indították meg.

— Végzetes baleset. Oláh András homon 
nai fogházőr 18 éves szép leánya augusztus hó 
első napjaiban Kis Káskára rokonaihoz látogatóba 
jött. Egy alkalommal szilvaszedés közben a tárói 
oly szerencsétlenül esett le, hogy kezét összetörte 
s több belső sérülést is szenvedett. Sulyos betegen 
szállították Homonnára, a hol 8 napi kinlódás után 
meghalt. Temetése nagy részvét mellett ment végbe.

— Nyilvános nyugtázás. A varannó 
csemernyei izr. hitközség ez utón is hálás köszö
netét nyilvánítja gróf Hadik-liarkiczy Eudre orsz. 
gyűl. képv. ur őnagyinéltóságánnk, ki a hitközség 
templomának újjáépítési költségeire UK) koronát 
adományozott.

— Atletlcal mérkőzés. Vaiannón f. hó 
23 án atloticai mérkőzés lesz. Nem ismerjük még 
a programmot, az eszmét azonban mindenesetre 
üdvözöljük. Kisebb városokban bizony a férfiak 
körében a leghálásabb testedzési mód oz s a várán- 
nóiakat dicséret illeti meg, hogy ők a kezde
ményezők.

— LHJlövészet Szobráncon. A szobránci 
gyógyfürdőben e hó 23-án fog megtartatni a 3 ik 
dijlövészet, 4 díjjal és lövész jelvényekkel Az 
üres golyók géppel dobatunk tel, erre történnek a 
lövések ; minden versenyző saját fegyvere és saját 
töltényével lőhet. 10 lövés közül kinek több talá 
lása lesz, az nyeri az I sö dijat. Kezdete délután 
2 órakor; este tánc.

— Szarvasmarha és csikó díjazás 
Klrály-Helmecen. A zemplénvárinegyei gaz 
dasági egyesület a vármegyei lótenyésztési bizott
sággal karöltve a magyar királyi földmivelésiigyi 
minister támogatása és segélyezése mellett folyó 
évi szeptember hó 7 én szarvasmarha és csikó 
díjazást rendez. A feltételek a kibocsátott falra
gaszokon olvashatók.

— Csemegeszőlő eladása. A földmivelés- 
ügyi minister felhívja a c.semoge-szőlő termelőket, 
hogy várható eladó csemegeszőlő-készleteikre vo
natkozó adataikat az < trszágos Magyar Gazdasági 
Egyesületnél, valamennyi pince és szőlészeti egye
sületnél, az összes vincelériskolák igazgatóságánál, 
a szőlészeti és borászati felügyelőknél és a fold- 
mivelésügyi ministerium szőlészeti osztályában kap
ható bejelentési iveken a m. kir. földmivelésügyi 
ministerium VIII/1. osztályához címzett levélben 

nagyon természetes ezután a szerencsétlen-ég 
után.

— Sajnálnám, ha valami kellemetlenség 
lenne, — mondta a grófné, mikor Maróthy Elek 
már eltávozott.

A szolgabiró és az orvos nem győzték 
csodálni a grófné nemes jellemét. Nem v>dt 
benne egy csepp bosszúvágy sem.

Azonban a biróság nein volt egészen ilyen 
elnéző. A vizsgálóbíró, kinek kezébe került az 
ügy, bizonyos kiderittetlen pontokat látott. 
Igaz, hogy a puska elsülhet vetetlenül az em
bernek a kezében, de miért sült el éppen a 
Maróthy Elek kezében, a ki a grófnének leány
korában udvarlója, féligmeddig jegyese volt?

A hozzá intézett keresztkérdésekre sem 
igen tudott szabatosan megfelelni Maróthy Elek. 
Az olyan feleletek, hogy : nem emlékszem, nem 
tudom, — semmit sem érnek.

— De talán csak nem tetszik gondolni 
— szólt a faggatott ember fölháborodva, — 
hogy én szánt-szándékkal'!....

— Kérem, én semmit sem állítok, én csak 
kötelességemet teljesítem a vizsgálattal, — fe
lelt a biró hidegen.

Arra ugyan nem volt ok, hogy puszta 
gyanakodásra letartóztassanak ilyen úri em
bert, de a vizsgálat sokáig elhúzódott. Hosszú 
ideig feje fölött lebegett Maróthy Eleknek, 
hogy mint gyilkost állítják a törvényszék elé s 
még csak nem is védekezhetik kellően, mert 
az igazi gyilkost nem nevezheti meg.

Nem, bármi történjék vele, nem fogja 
megnevezni.

Végre azonban mégis megszüntették a 
vizsgálatot, de ez csak másfél év múlva történt. 
Akkor a sok meghurcoltatás után arra szánta 
magát, hogy külföldre utazik.

Pár nappal elutazása előtt váratlan látó- 



e hó 25 óig közöljék. Ennek célja, hogy a cse
megeszőlőt venni szándékozók megismerhessék 
azokat a forrásokat a honnan csemegeszőlőt a ter
melőktől közvetlenül beszerezhetnek és igy a tér 
melók nagyobb jövedelemhez jussanak. Természe
tes, hogy a jelentkező termelő szőlőkészletének 
eladása tekintetében semminemű irányban sincs 
lekötve hanem azt szabadon értékesítheti, viszont 
a bejelentés megtételéből a bejelentő sem igényt 
nem formálhat, sem következtetés nem vonhat 
arra, hogy termésének eladását a földmivelésiigyi 
ministerium magára vállalja vagy közvetítse.

— A F. M. K. F. Zsolnán. A Felvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület felhívást intézett 
tagjaihoz a zsolnai iparkiállitás megtekintése cél
jából. A társas kirándulás folyó hó 30 án fog meg
történni és e célból jelentkezni lehet a F. M. K. E 
főtitkári hivatalánál (Nyitra Vármegye-utca 10.) 
honnan szívesen küldenek részletes progr aminot, 
mely egyébként szerkesztőségünkben is megte
kinthető.

— Vasárnapi korcsma szünet. Beregvár 
megye törvényhatósági bizottsága kimondotta a 
inegye területén levő korcsmákra és pálinkaméré
sekre a teljes vasárnapi munkaszünet betartásának 
kötelező voltát. Egyúttal elhatározta, hogy ha
sonló intézkedés végett körlevelet intéz az ország 
összes törvényhatóságaihoz, hogy végre a korcsmák
nak és pálinka méréseknek vasárnapi kötelező be- 
csukását egyöntetűen kimondják.

— Vörösmarty-Album. Kulturmissziót 
teljesít a „Pesti Napló" mikor minden esztendőben 
diszes, ingyenes ajándékokban közelebb hozza, a 
nagy közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi 
és művészi alkotásokat és azzal, hogy megismer
teti, egyúttal meg is szeretteti a művészetet. Ev 
év után gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka 
diszinüvekkel lepi meg karácsonyra olvasóit a 
„Pesti Napló-, ez a szó legnemesebb értelmében 
független, szabadelvű és szókimondó lap és most 
Vörösmartynak, a Szózat és a Vén cigány őserejű 
költőjének életrajzával egyben legkiválóbb alkotá
sait (Szózat, Szép Ilonka, Csongor és Tünde és 
számos mást) foglalja diszes albumba és adja kará- 
csonyra ajándékul. A Vörösmarty-Album a Zichy 
Mihály Album alakjában és nagyságában készül és 
e tartalmas diszkönyvet 20 nagy több színben 
nyomott mümelléklet, továbbá 40—50 szövegkép 
fogja díszíteni. E gyönyörű könyvet karácsonyi 
alándékul megkapja a „Pesti Napló- minden állandó 
előfizetője és díjtalanul megkapja mindama uj elő
fizetője, aki egész éven át fél- vagy negyedévekint, 
vagy havoukint, de megszakítás nélkül fizet elő a 
„Pesti Napló*-ra.

gatója érkezett. Egy szép asszony, aki még 
mindig gyászruháját hordta s aki eljött, hogy 
térdre vesse magát előtte:

— így akarok bocsánatot kérni öntől 
mindazért, amit értem szenvedett s ha van 
hála a mivel kárpótolhatom, ha van szere
tet, azt mind önnek adom szivem legmé- 
lyéig.

S megragadta a férfinak kezét, hogy azt 
csókjaival borítsa. De az hidegen visszavonta.

— Keljen föl. Nekünk nincs tovább semmi 
közünk egymáshoz. Megtettem önért, a mit 
megtehettem, magamra vettem a hazugságot 
és a szégyent Bementem volna a börtönbe is 
és nem árultam volna el. De ezzel vége van. 
Nem kérek hálát. Nem kérek semmit. Csak 
találkozni nem kívánok önnel még egyszer 
ebben az életben.

— Hát eltaszit ? — sikoltott a nő két- 
segbeesetten. — Hát nem érti, hogy csak ön
ért lettem gyilkos ? Csak azért, mert szeretem. 
Mikor újra megláttam önt, akkor mindjárt 
tudtam, hogy önt szeretem s el kell pusztulni 
annak az embernek, a ki köztem és ön közt 
áll. És ez az erfiber is tudta, jól tudta s egy 
golyó annak is volt a puskája csövében az öii 
számára.

— Hagyott volna inkább meghalni, — 
szólt Marótliy Elek komoran. — S kérem, ves
sen véget e jelenetnek. Köztem és ön között 
most is áll valaki s az a valaki sohasem fog 
onnan távozni : az a meggyilkolt férj árnyéka.

— Hát nincs önben irgalom ? — csde- 
kelt az asszony. — Hát nem szeret? Utál?

— Kérem, ne kérdezzen, — felelt a férfi; 
— nem mondhatok egyebet, mint amit már 
mondtam. < m meghalt rám nézve és én meg
haltam önre nézve. Több mondani valónk 
nincs egymásnak.

Irta: Vértesi Amald.

— RAkócxl album. A Rikócszabadságzi 
harc kétszázndos évfordulója alkalmából értékes, 
becses és időszerű ajándékkal k.dveskedik olva 
sóinak a legrégibb és legnagyobb, legjobban szer
kesztett, független irányú magyar napilap: az 
Egyetértés. Egy Rákóczi album lesz ez a kiválóan 
becses díszmunka, a melynek nagyobbik fele a 
kétszázesztendös dicső események Írásban és kép 
ben való ismertetésének és bemutatásának lesz 
szánva. A Rákóczi korszak lesz tehát az album 
főtárgya s hivatott művészek képei, a legkitűnőbb 
Írók és történe tudósok, valamint politikusok la 
nulmányai festik majd híven ezt a hatalmas idő
szakot . . . Ezen felül persze az év minden ki
magasló események és a magyarság minden nagy 
érdekének jut tér az albumban s lesz ezeken ki 
vili nagy irodalmi része s, a mely dtszéro válik 
majd minden könyvtárnak. Mutatóul ez albumból 
minden újonnan belépő előfizetőnek a kiadóhivatal 
azonnal küld teljesen ingyen és bérmentesen egy 
gyönyörű kartonlapot, a mely Kossuth Lajos lég 
hivebb arcképe. A kép, a mely sok mással együtt 
az. album egyik melléklete lesz, Morelli tanár met
szése és a Franklin Társulat kitűnő nyomdájából 
kerül ki. Az évközben járó kedvezésekből ez a 
karácsonyi ajándék nem von el semmit. Nagy üti 
népi mellékletek, bőséges irodalmi rész, a legki 
tiinőbb regények, nagy események idején külön 
kiadások és külön mellékletek sohasem maiadnak 
el. Az Egyetértés megrendelhető egy hónapra 
1 frt 80 krért a kiadóhivatalban: Budapest, IV., 
Vármegye-utca 11. szám.

* Olvasóinkhoz. Tisztelettel felkérjük la 
puuk mindazon olvasóit, kik tnég az előfizetést 
meg nem újították, avagy hátralékaikat ki nem 
egyenlítették, hogy úgy az előfizetés megújítását 
mint a hátralékos előfizetést kiegyenlíteni szíves
kedjenek. A „Felsö-Zcinplén- kiadóhivatala.

CSARNOK.
A három mester.

A panaszos: Künn állok az üzletem ajtaja 
bán és gyanútlanul csibukozok. A mint csibuko
zok, a háziurai látom magam felé közeledni. 
Minthogy két tertálylyal adósa vagyok, illemtu 
dóan köszöntem neki:

— Aláz’szolgája, Susták ur ! Hogy tetszik 
lenni ?

— Gyalázatosán !
— Ej, ej, csak most látom! Mitől olyan 

dagadt a képe ?
— ( >«szepöröltcm a feleségemmel.
— No és az öu képe van feldagadva ? Hej, 

ha Susták ur tudná, a mit én tudok !
— Ugyan mit tud ?
— Hogyan mondjam csak ? Tetszik tudni : 

egy kis techtli mechtli. Hehehe ’ A háziorvos és 
a Susták ur becses felesége értik egymást . . . .

Susták nagyot ugrott.
— Bizonyos vagy benne ?
— I’jjé! Tudja mit, Susták ur. Legköze

lebb, ha a doktor ott lesz a nagyságánál, elsza
ladok önhöz a kávéhózba.

— Helyes ! Viszontszolgálatfejében elenge
dem a két fertályt.

— Éljen !
A múlt Szombaton délután négy és öl óra 

közölt észre vettem a doktor urat, a mint szépen 
kicsipve, bajuszát pödörgetve, és magát alaposan 
kiköhögve fölséták a nagyságához. Természetes, 
hogy a két fertály elengedése reményében rohan
tam a kávéházba Susták úrhoz.

Dardlizott és vesztett. Egészen beleizzadt a 
veszteségbe.

Oda inegyek hozzá, és a fülébe súgom :
— Susták ur ! Ütött az óra. A doktor most 

ment fel a becses feleségéhez.
— Igazán ?
— Becsületemre I
Azt hittem, hogy tüstént felugrik, beszalad 

a kabátjába és lóhalálba rohan hazafelé.
Nem azt tette. Elővette az óráját, összeha

sonlította a maga tábláját az ellenfele táblájával 
és látva a nagy különbözétől, kikiáltotta magát :

— Három duplamester!
— De Susták ur — súgom a fülébe — a 

három mesterből lesz hat mester és mire vége 
lesz a játéknak, vége inindenuek.

— Hagyja csak ! Ok is bemondják a mes
tereket.

Úgy történt, a miut megjósoltam. A három 
mester helyeit játszottak hatot, és Susták mind a 
hatot elvesztette. Ekkor újra elővette az óráját.

— Tyiih ’ Most már igazán siessünk.
Kocsira ükünk és hazarobogtunk. Susták ur 

örült gyorsasággal nyitott az előszobába, a hol a 
cselédet találta.

— Ki van itt ?
— Senki.
— Hát a doktor ?
— Miféle doktor ?
— A házi doktor.
A cseléd elkezdett röhögni.
— Nem beteg itt senki. A nagysága nincs 

is idehaza.
— Mikor ment el ?
— Félórával azután, hogy a nagyságos ur 

elment.
Susták ur erre dühösen végig nézeti rajtam, 

azután galléron ragadott és kidobott, hogy csak 
úgy repültem. Ráadásul pedig másnap beperelt.

A biró Susták Kristófot a becsületsértés 
vétségének vádja alól fölmentette.

ZtSTTSriZLi T-T ÉIS.
(Az o rovat alatt kUzlöttekérl nem vállal felelőséget aazerk.)

Nyilatkozat
Kijelentem, miszerint azon városszerte 

terjesztett hir, hogy f. hó 16-án történt 
incidensnél orozva inzultáltam, alávaló 
rágalom és mindazok, kik ezt az ismeret
lenség szennyes köpenye alatt terjesztik, 
alávaló rágalmazók.

Nagy-Mihály, 1903. aug. hó 18-án.
Richtzeit Móricz.

Eeleb's szerkesztő : Dr. Kállai József.
Főműn ka társ : Dr. Kellner Mihály.

Kiadóbivatali művezető : Lindái JdSMf.

Hirdetések.
2006. rz. kvi. 1902.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Kassai Jelzálog 
Bank Részvénytársaság végrehajtatnak Zapotoczky 
Péter nátafalvai lakos végrehajtást szenvedett elleni 
1724 kor. 35 fii. tőkekövetelés és járulékai, vala
mint az ezennel csatlakozottnak kimondott a nagy 
mihályi takarékpénztár ipar és kereskedelmi bank 
6300 frt, továbbá 700 kor. s jár., továbbá 1200 
kor. s járból, az 1 ső magyar gazdasági gépgyár 
részvénytársaság 18000 kor. s járból álló, a kassai 
jelzálogbank rászvénytárs. 2159 kor. és járból álló, 
Zapotoczky Miklós 739 kor. s járból álló, végül 
Fényes Dezső 365 kor. 10 fill. s járból álló köve
teléseknek kielégítése iránti végrehajtási ügyében, 
a s. a. újhelyi kir. törvényszék (a nagymihályi kir. 
járásbiróság) területén lévő Nátafalva községben 
fekvő a nátafalvai 391. sz. tjkvben A + (1696— 
1698) 1759b—1823. hrsz. a. Zapotoczky Péter 
nevén álló bel ás külingatlanra az árverés 1083 
koronában ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
1903. évi október hó 7-ik napjának 
délelőtt 9 órakor Nátafalva község bírája 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg 
állapított kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10% át vagyis 108 kor. 30 fillt. kész
pénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. § ában jel
zett árfolyammal számított és az 1881. évi novem
ber hó 1 én 3333. szám alatt kelt igazságügymi
niszteri rendelet 8 ik § ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX l.-c. 170. § a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
zsabály szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbiróság mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihályban, 1903. évi julius hó 28 án.

Garbinssky Sándor sk., 
kir. albiró.



Hirdetmény.
A Nagy-Mihályban a vasúti állomás mellett épült 

Gróf Sztáray Sándor Öméltósága tulajdonát képező 

GÖZTÉGLAGYÁR
üzembe hozatván, 
melyek mindenkor 
san kaphatók.

Megrendelések

ajánlja kitűnő minőségű tégláit, 
és minden mennyiségben jutányo-

az Uradalmi pénztárhoz intezendök 

Nagymihályi Uradalom.

Hirschfeld bernat
Budapestről ide érkezett

úri" és nói-czipész
a ki PERÉNYI IGNÁCZ cs. és kir. udvari szállítónál hosszabb 

ideig alkalmazva volt
lakik: Nagy-Mihaly, Kossuth Lajos-utca Hónig-iéle vendéglő udvarán 
ajánlja magát mindennemű úri, női és gyermek lábbelik elkészíté

sére, elegáns, tartós és szolid kivitelben, jutányos árak mellett.
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JR, nyári idényre
Befőtt- és ugor ka-ii regek. 
Likőr- és Bor-készletek, 

Karlsbadi porczellán-áruk. 
Tea-, Káré- és Erőkészletek, 

Valódi barna kőedény, 
Xippek és díszműáruk 

nagy választékban és legjulányosabban 

kaphatók

i n -L

GOLDSTEIN ADOLF
(ive g és porcellán üzletében

Nagy-Mihályon, föuteza.

•i

I,

A

Glüek JVlór Ha9yM'hály
ajánlja az

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

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

tetésben részesülnek.
Jutányos árak mellett a legsolidabb kivitel biztosittatik. 
kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állitoi végzik. — Egész 

epületek kalyhaberendezését tetemes árengedménynyel vallatom el.
Mintakályhák raktáromban megtekinthetők.

íegjobb minőségű ^tornán és Ifortland Gément nálam jutányosán beszerezhető. 1

legjofb minőségű.

GÉPOLAJ
zsír, vízmentes ponyva.'

uj és használt zsákok

Spire' varrógépek.

a legjutánvosabban beszerezhetők

Freund Mór 
terménykereskedőnél Nagy-Mihályon 

a g<*r.  kath. templommal szemben.

Ugyanott uj zsákok és vízmentes 
takaróponyvák kölcsönkép adatnak.

* IPARHs 
(SALÁDI HAJZNálATKA

5 ÉVI TELJES
JÓTAltAS'

Varrógép vásárlásnál ne az 
árakat de a gép jóságál te- 
= kintsük első sorban. =
A „Spire"
ártekintetében is 
azokért minden tekintetben

= jótállást rállalok. -• ■■

SPIRE" varrógép a divatos mu- 
hitnzésre is használható. -

-féle varrógépek úgy minőség, mint 
az első helyett foglalják el;

J éri teljes

Szabadalmazott 

olcsó kútfúrás 
A legrövidebb idő alatt készítek olcsón kutakat.
10 méter mélységül 50 cm. bőség mellett mé
terenként 2 koronáért. — 10 métertől 15-ig 
3 korona; 15 métertől 20-ig 1 korona; 20 mé
tertől 25-ig 5 korona. — Ha a talaj köves vagy 
kavicsos, kettős árak. — Szükséges l napszámos 
és 2 embernek az ellátásáról gondoskodni. Egy 

nap alatt egy S méter mélységű kút kész.
Bővebb értesítés

MATAJÓZSEF
szabad, kútfúrónál Eger-Baktán (Hcvesm.)

Raktárak :
S.-A.-Ujheiy, Ungrár, llomonna,

Nagy-Mihály. Brünn-fele házban. Strömpl szálló mellett.
Ugyanott kapható Singer, Hove, Henger, W. W. és balkaru varrógépek, 

kedvező bari részletfizetésre. Varrógép alkatrészek u. m. hajócskák, rúgok, 
srófok, gumikarika, valamint savmentes varrógépolaj készletben tartatnak.

Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.

Nyom. Laodesmao B. könyvnyomdájában.


