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Az ifjúság kötelessége.
íme lassan benépesülnek az iskola épü

let komor, szürke falai üde. vidám, tanulni 
vágyó ifjú sereggel. Vége a vakációnak, a 
melyből bőven kijutott a tanulóknak. Újult 
erővel, friss szellemmel és fokozott ambíció
val néznek a tiz hónapig tartó uj tanév elé, 
mely alatt serényen fáradni, az időt komoly 
munkában kell eltölteni, hogy lehessen előre
haladni a tudomány hintés mezején, hogy 
lépésröl-lépésre közelebb jussanak a célhoz, 
a gyakorlati életpálya kezdetéhez; a mely 
pályán idővel haladni akarnak, a hol eszten
dők múltával a komoly élettel kell felvenni 
a küzdelmet és még hathatósabb munkát 
kell végezni, hogy a létfentartás nehézsé
geivel meg tudjanak küzdeni és a nemzet 
derék, becsületes, jóravaló polgáraivá vál
janak.

A ki az előző évben komolyan fogta 
föl hivatását, az rászolgált a két havi vaká
cióra, melyet kellően tudott az ilv tanuló 
kiaknázni; pihent, a tanév izgalmait lecsil
lapította, testet, szellemet művelő, nem 
megerőltető szórakozásban keresett és talált 
élvezetet, úgy hogy az uj tanév beköszön
tésével nagyobb tetterővel, hamisítatlan kedv
vel és erős akarattal néz a neki nem kelle
metlen tanulás elé. Mert magában véve az 
a körülmény, hogy immel-ámmal, egyked
vűen, kényszeredetten tekintsenek a tanulás 
időszaka elé, megmérhetetlen akadályokat 
gördítene eléjük, a legegyszerűbb dolgokat 
is nehézkeseknek, komplikáltaknak fogják tar

TARCZA.
A kellemetlen útitáska.

Nagybátyáin jóvoltából, ki beteges lévén 
és igv kísérőre volt szüksége, Tátrafflreden 
nyaraltam. A sok kirándulásban útitáskám 
annyira megkojiott, hogy nem használhattam 
többet. Vettem hát másikat. Nemkülönben 
tönkretettem egynéhány pár cipőt és vagy két 
öltöny ruhát a sok hegymászásban. Ezen 
hasznavehetetlen lim-lomot egy csomó kise
lejtezett nyakkendő, gallér és kézelővel együtt 
mind belegyömöszöltem a régi táskába, hogy 
vele együtt egyszerre szabadulhassak meg tő
lük. Mert, kérem, egy luxus-fürdőn nem olyan 
könnyű ám mindentől megszabadulni, mint a 
pénztől! Mert hát a szállodai szobleánvnak 
vagy a portásnak csak nem adhatja oda az 
ember a kopott útitáskáját meg az elrongyolt 
ruhaneműjét, hogy dobja a szemétre, hogy az
tán összeülve az egész személyzet, csúfosan 
lekritizálja! Elutazáso likőr hát ugv segítettem 
magamon, hogy velem vittem az enyészetnek 
szánt táskát is a lim-lom holmikkal együtt és 
az újat feladtam a vonatra Budapestig, a má
sikat pedig magamnál tartottam, hogy egy al
kalmas pillanatban valahol — úgy véletlenül 
— elhagyhassam s igy a legkönnyebben meg
szabaduljak tőle.

Lekocsiztunk Poprádra az állomáshoz és 
a kísérletet mindjárt olt megkezdtem. Este volt 

tani és mindenre ráfognák, hogy képtele
nek megtanulni, néha nem a tananyagban 
leledzik a hiba, hanem a lusta, tanulástól 
irtózó ifjúságban.

A ki minden gondolatával és érzésével 
a tanuláson csüng, a ki kedvvel, szeretettel 
és szorgalommal forgatja a tankönyveket, 
annak még a tényleg legnehezebb tanulni 
valók is a könnyűség látszatával lesznek.

A rest tanuló száz és egy kifogásolni 
valót talál, csakhogy mentsége lehessen a 
rossz kalkulusért, melyet vizsga után kap.

A komoly tanuló szépen beosztja az 
idejét, jut és marad mindenre, tanulásra, 
szórakozásra, hasznos, nemesitő olvasásra. 
Az ilyen ifjú aztán minden nagyobb félelem 
és izgalom nélkül tekint jövője elé, tudja, 
érzi, hogy ha tanul, akkor kell, hogy ha
ladjon, emelkedjék, tudja, hogy akkor eléri 
idővel a kitűzött célját.

Ezért jól gondolja meg a tanuló ifjú
ság most, az uj tanév elején, hogy komo
lyan vegye hivatását, mert minden mulasz
tás a jövőben érzékenyen ntegboszulja ma
gát, minden elmulasztott óra egy-egy esz
tendőt rabolhat el életéből.

Úgy kell fölfogni a dolgot, hogy nem 
mások, hanem a maga kedvéért tanul az 
ifjúság; tanulásával nem másoknak, hanem 
önönmagának tesz sziveséget, a saját jövő
jének alapját veti meg ezzel és önönmagán 
kívül csak a hazának válik hasznára, ha jól 
készül el az életre. S vájjon melyik magyar 
tanuló ne szeretné hazáját és ne akarná neki 
szives-örömest meghozni azt az áldozatot, 

és a petróleum-lámpa gyér világítása mellett 
bátran megkockáztathattam, hogy útitáskámat 
kevéssel vonatunk indulása előtt észrevétlenül 
a perronon hagyhassam, magam pcslig gyorsan 
a vonatra ugrottam. Igen ám, de ezt megpil- 

. lantotta egy szemes hordár és örömmel szaladt 
utánam kocsiról-kocsira üldözve, mig végre 
megfogott.

— Nagyságos ur, kérem, a pakkját ott 
tetszett felejteni a perronon, — lihegte izzad
tam

— Ah, köszönöm! — feleltem én is li
hegő örömmel és titkos kétségbeeséssel, — itt 
van! — és adtain neki negyven fillért.

Ez hát nem sikerült. Újat kell próbálni.
Kassán leszálltunk; magammal vittem a 

táskát is és mikor vonatunk indulására csön
gettek, odahuzódzkodlani egy oszlophoz s szép 
csendesen letéve, futni k *zdtem,  mint a kit 
üldöznek vagy attól tart, hogy a vonat már 
indul és elkésik.

Fölugrottam a vonatra s egyik kocsiról a 
másikra rohantam utitársaimat keresve, a kik 
persze be voltak avatva az egész tréfába. Mire 
megtaláltam őket, azok már fuldokoltak és 
csaknem expiodaltak a visszatartott kacagás
tól, mig egy kétségbeesett ábrázatu, kékcsikos 
ruhába öltözött vasúti hordár ott állt a kocsi
ban — kezébe útitáskám nal l . . . .

A gazember! Hát még meg is előzött?! 
De most már magam sem tudtam, nevessek-e,

melylyel önönmagának is a legjobb szolgá
latot teszi ?

Nem kényszerből kell tanulniok. hanem 
hogy életpályájuk ösvényeit egyengessék. A 
fiatalabb években kell dolgozni, munkálkodni, 
hogy az ernyedetlen munka kedve megerő
södjék bennök, hogy annak idején a komoly 
életben mozogni tudjanak és merüljön föl 
unos-untalan nehézség, akadály, mely utjo- 
kat állja.

A tanuló ifjúsághoz intézzük szavunkat, 
a mikor férfias, komoly munkára buzdítjuk, 
úgy a saját, mint szeretett édes hazánk 
érdekében.

Erzsébet magyar királynő.
A magyar nem szokott felejteni. Sőt 

mind tisztább körvonalakban rajzolódik meg 
elméjében, szivében és lelkében azoknak a 
képe, a kik jók voltak hozzá; kegyelettel 
emlékszik ama kevesekre, a kiknek a szive 
vele érzett, érette dobbant, a kiknek a gon
dolatai feléje, lmzzá szállongtak. Az örömből 
oly kevés jutott és jut e nemzetnek, hogy
fokozott hálával, ihletés imádattal gondol 
szeretettéire, azokra, akik megértették fáj
dalmunkat, bánatunkat, és szomorúságunkat 
és a kik megosztották velünk egyképpen 
parányi örömeinket és tengernyi keserveinket.

A magyar nemzet nem felejt. A magyar 
nép emlékezik. E hónap tizedikén immár 
Öt esztendeje lesz, hogy legmagyarabb király
asszonyunkat, a legnemesebb, legtisztább és 

| legbánatosabb védőasszonyunkat, Erzsébet 
J királynőt elvesztettük. A ki gazdag volt

vagy boszankodjam ? A vonat már indult és a 
hordár türelmetlenül szólt:

— Nagyságos ur, a táska I
— Itt van! — mondom megborravalózva 

— lóduljon, mert itt marad I
A hordár leugrott s kedves barátaim sza

bad folyást engedve nevetési ingerüknek, olyan 
hahotázást vittek véghez, hogy majd belesü- 
ketültem.

Ez a tréfa megint negyven fillérembe ke
rült, de ez nem volt baj. hanem hát mikor 
szabadulok már meg az én átkozott táskám
tól ? I (Erre már az igen tisztelt olvasó is ki
váncsi, ugv-c ?)

Miskolcon sokáig áll a vonat. Gondoltam, 
még egy kísérletet teszek, l.evittem a táskát 
és éppen a vonat indulása előtt letettem a 
perronra, magam pedig óvatosan körülnézve, 
a vonatra szöktem. Nem látott senki; boldog 
voltam. A kalauz éppen indulást intett, de 
nyomban vissza is intett. Egy vasúti hordár 
megbotlott táskámban, fölnyalábolta és szaladt 
vele a vonatra. A kalauz ezt látva, még idején 
visszaintett, mert Kassáról velünk jövet már 
ismert engem és azt hitte, valami roppant 
értékes podgyászom lehet, hogy mindig velem 
hordtam, hanem nagyon feledékeny is lehetek, 
hogy — mindig lenn felejteni.

Nem komédiáztam. A szokásos két hatos 
árán megszabadultam a hordártól és helyet 
foglaltam a kocsiban barátaim újabb hahota
rohamai között.

Lapunk mai uzáma 4 oldalra ter ed.



erényekben » még gondolatban sem bántott 
meg senkit, a ki csodásán ragyogó, magasan 
szárnyaló leikével csupán a jót, a szépet, a 
nemeset kereste és gyakorolta; a kinek űrökké 
melankolikus arca, örökké bánatos szeme 
akkor sugárzott föl, a mikor áldozhatott a 
szegények, vigasztalanok és gyámoltalanok 
nyomorúságos sorsának enyhítésére — ezt 
a nagy királynőt gyikos tőr ejtette mar
talékul.

A magyar nemzet még mindig gyászol, 
még egyre szivében hordja azt a sulyos 
bánatot, még nem heverte ki azt az óriási 
csapást, mely királyasszonyának váratlan 
elhunytával érte. Hisz úgy egygyé forrt, 
annyira összeolvadt e nemzet lelke király
asszonyának leikével, hogy ez a nagy erő
szakos és kegyetlen elszakitás mérhetetlenül 
hatalmas nyomokat hagyott lelkületűnkben.

Öt esztendő röpült el azóta, hogy an
nak a megrázó és borzalmas tragédiának 
hire bejárta a világot és úgy véijilk, mintha 
tegnap történt volna: még szemünk előtt a 
rémes látománv, még mindig szívesen kétel
kednénk a sors kiméletleu és egy nemzetet 
gyászba döntő zordon ténykedésében: még 
szeretnők hinni, hogy a bánatos, halvány 
tejedelemasszony közöttünk jár, nesztelen, 
lenge léptekkel : még úgy véljük, liogy j<>- 
ságos szivének dobbanását halljuk . . . Oh, 
de a sivár való vaskezekkel felráz meren
gésünkből és előttünk a leleplezetlen, meg- 
másithatlan, sötét valóság, melybe akarva- 
akaratlanul bele kell nyugodnunk.

De jól esik a nemzet fiainak hálatelt 
szivvel emlékezni legjobb, legtisztább és leg
szentebb királyasszonyáról, a kinek leikéhez 
szelleméhez fohászkodnak szomorúbb idők
ben, válságosabb pillanatokban, hogy vilá
gítson feléjük, melegítsen nekik.

Erzsébet királyasszony lelke a magyar 
nemzet tündöklő mécsese, mely állandóan 
felénk pislog és ez a lángsugár bátorít, edz, 
vezérel és kormányoz bennünket.

Álljunk meg egy pillanatra e szomorú 
évfordulónál és lelkünk tiszta érzelmeiből 
állítsunk beláthatlan magasba nyúló emlék
oszlopot Erzsébet királyasszony részére és

Nemsokára jött azután kezeit dörzsölve. , 
roppant nyájasan a kalauz.

— Mindiárt gondoltam, hogy uraságodé 
a táska s azért voltam egy kis figyelemmel. 
Bizonyára értékes holmik vannak benne és 
kellemetlen lett volna, ha itt maradt; igen örü
lök hát. hogy uraságodnak némi szívességet 
tehettem azzal ....

Ki tudja, még meddig folytatja a szónok
lást, ha hirtelen bele nem vágok:

Kérem, kérem. Nagyon köszönöm, ked
ves kalauz ur (mit tett énnekem '.’) és ha meg 
nem sértem, fogadja e csekélységet szives 
figyelméért. Tessék.

— Oh. köszönöm, nem azért, de ... .
— Kérem, kérem, — iparkodtam benne 

az ujabbi szónoklatot elfojtani, — csekélység. 
Viszontlátásra! — Es azzal udvarias hajlon- 
gás között kituszkoltam a kocsiból.

Ez csak egy csekély koronába került is
mét. Sebaj ! Hanem megállj, táska 1 A tréfa kezd 
költséges lenni. Fölsülhet az ember néha, de 
ennek már fele sem tréfa ! Hát csak nem vi
szem én ezt a táskát Pestig, vagy tudja Isten 
meddig ? (Akkor mikor lesz vége az én elbe
szélésemnek '.’) Egy hirtelen ötletein támadt és 
közvetlenül Hatvan előtt fölnyitottam az ab
lakot és egy pillanat alatt kiröpült a táska! 
Recouset 1 Most gyere vissza 1 Es mint a ki 
nehéz bűntől szabadult meg, megkönnyebülve 
ültem le a kocsi bőrpárnájára.

Hatvanban a vonat fél órát áll. Egyszer 

— ha a másvilágból még reánk tekintenek 
a halottak - hadd lássa a magyarok nagy
asszonya, hogy hit nemzete még nem felej
tette el, nem is felejtheti el soha!

VEGYES HÍREK.
— A főszolgabírói állás betöltése ak

tuálissá vált. Filztsséry Tamás ugyanis nyugdíjaz 
tatása iránti kérvényét már beadta és a bizottsági 
tagokhoz intézett soraiban többek felhívása foly
tán f. hó 4 ének délelőtt 10 órájára a Barnái szálló 
nagytermében értekezletet hivott össze az utódban 
leendő megállapodás iránt. Mi úgy vagyunk érte 
sülve, hogy a járás bizottsági tagjai Isépy Zoltán 
szolgabiró mellett fognak állást foglalni óa a szep
tember hó 29 én megtartandó közgyűlésen az o 
meg választatását fogják elősegíteni — Bajusz An 
dór király belmeczi szolgabiró lép fel Isépy ellen 
s kettőjük között lesz a mérkőzés.

— J postaépület munkálatai már meg
kezdődtek. Kőniivesek serényen dolgoznak az uj 
épületen, a melynek kőműves munkálatai október 
hó első napjaiban készek lesznek, úgy hogy a posta 
még október hó első felében tető alá kerül.

— llázrétel, A Kossuth Lajos és Jókai utca 
sarkán levő Brügler féle korcsma épületet az ura 
dalom Schu'arcz Bornál fekéshazai földbirtokosuak 
adta el. Az uj tulajdonos a régi épületet lebon
tatja és helyén egy uj emeletes házat építtet.

— Ilivatalvizs<iálat, Gróf Hadik Béla fő 
ispán — mint értesülünk — a főszolgabírói híva 
tál megvizsgálása céljából legközelebb városunkba 
érkezik.

— Talált kincsek. A szolgabirói hivatal 
hoz jelentés érkezett, hogy Bereltőn Weitzinger 
Ferenc sajtos egy nagyobb tömegű régi vert arany
pénzre akadt ásatás közben. A hatóság a tényállás 
megállapítása iránt megtette a szükséges intéz 
kedéseket.

— Az aratás járásunkban és az egész kör
nyéken általában véve igen silány. Búzából alig 
van harmada a múlt évi termésnek. Rozs szintén 
nincs és csupán az árpatermés sikerült, a mi azon
ban nem pótolja a búza és rozs hiányát.

— Uj iskola. Nagy Zalacska községben az 
e nyár folyamán épített állami elemi iskolai épület 
már teljesen készen van és legközelebb átadják 
rendeltetésének. Az épületben több szép és tágas 
tanterem van és külseje is igen csinos.

— Szabadság meghosszabbítása. A vár
megye alispánja Pddnyi Jenő közigazgatási gya
kornok szabadságát betegségére való tekintettel e 
hó 12 éig meghosszabbította.

csak belép a vasúti ellenőr kocsimban és szi
gorú arccal kérdi:

—Uraságod dobott ki egy táskát az ablakon?
— É... én?... dehogy ! Hebegtem ijedten, 

gondolva, mi lesz most?
— De igen kérem, a táska öné volt, mert 

innen röpült ki s az az a táska, a melyet önnek 
Miskolczon átadtak !

Egy mentő gondolatom támadt.
— No, i... igen, — feleltem még mindig 

habozva, — a kocsiban homály van, valamit 
akartam a táskámban keresni és hogy jobban 
lássak, a nyitott ablak fölé emeltem, miközben 
kiesett.

— Úgy, az már más I Akkor csak hat ko
rona büntetést tetszik fizetni, mert ha kész
akarva dobja ki. nagyobb büntetést fizet, mivel 
a kocsiból bármily kemény tárgyat kidobni 
szigorúan tilos. Ép ugv : kihajolni veszélyes és 
a padlóra köpni szintén nem szabad, annál 
kevésbbé a kocsi belsejében . . .

— De kérem, én nem köptem sehová! 
— vágtam a szabály emberének dikciójába.

— No, jó De ön nem tudja, mi a tilos, 
mi veszélyes és mit nem szabad! Tessék hát 
fizetni hat koronát és tessék máskor jobban 
vigyázni I

l’gy kicsit hebegtem, mokogtam, ha
boztam és végre mit volt, mit tennem : lefizet
tem szépén a hat koronát és szepegve foglal
tam helyet újra a kocsiban. No de gondoltam,

— Felmentett állatorvos. Sztltc.ky Béla 
hotnonuai jái-Asi tn. kir. Állatorvost a töldinivelés- 
llgyi m. kir. minister ezen AIIAsAtól sajAt kérel
mére felmentette és eddigi szolgálati b. osztAsa mel 
lett 4 korona napidijjal napidijas minőségben 
alkalmazta.

— Tűz Mesö-Labo rcson. Mezö-Laborczoo 
mull hó 30 An hajnalban ismeretlen okból a vasúit 
Állomás közelében lévő ház tetőzete tüzet fogott és 
rövid idő alatt leégett. A vasúti személyzet az 
állomási fecskendővel idejekorán hozzáfogott a 
mentéshez és a tüzet sikeresen eloltotta.

— Hetivásárok Szobráncson. SzobrAncz 
község sertésfelhajtAssal egybekötött hetivAsárjog 
engedélyezése iránt kérvényt intézett a kereske
delemügyi ministerhez, molyét Ung vármegye tör 
vényhatósági bizottsága pártolólag terjesztett fel. 
A minister a kérelmet valószínűleg teljesíteni fogja, 
mert erre a községnek forgalma emelésének, keres
kedelme és ipara fejlődésének érdekében feltétlen 
szüksége van.

— A csenilörség köréből. Csorba Alajos 
m kir. csendőrőrmester, nagymiliályi őrparancs 
nők a varaiméi és Nagy Pál ni. kir. csendőr 
őt mester, nagy kapusi őrparancsnok a nagymiliályi 
in. kir. csemlörjárások járásőrmostereivé neveztet
tek ki. — E helyüt’ megemlítjük, miszerint a ho- 
monnai csendőrszakaszparancsnokság területű a ho 
monnai, varaiméi, szirmai és nagymiliályi csendőr
járásukra úsztatott föl. A nagymihályi csendőrjá 
ráshoz a nagymihályi. málczai, őrmezői, gálszécsi 
és tóketerebesi csendörőrsök tartoznak.

— Tűz Lucskán. Lilcskn községben szom
baton. múlt hó 211 én. nagyobb tüzvés pusztított, 
melyuek ö lakóház és számos melléképület esett 
áldozatul. A tiiz terjedését a kertekben lévő szalma 
kazalok is előmozdították és csak a lakosság önfel
áldozó mentési munkálatainak köszönhető, hogy- a 
veszedelem még nagyobb mérvet nem öltött.

— A nagymihály— Izbugyal ut ügyé
ben Ung varmegye közgyűlése az érdekelt Izbugya, 
t freszka, Sztára és Krivostyán községek azon ké
relmét, hogy az útvonalnak Uugmegyében levő 
sztrajnyáni szakasza a vármegye törvényhatósági 
vagy vicinális ut hálózatába fölvétessék, elutasította.

— Korcsmák ramirniipt munkaszü
nete. I ng-vármegyében, Bereg ’Armegye átirata 
folytán, szintén szabályrendeletet fognak alkotni, 
hogy az. italmérési üzletek vasár és ünnepnapokon 
zárva tartassanak. A szabályrendelet, ha életbe lép, 
különösen a szomszédos Sztrajnyán község korcs- 
tnárosaira lesz sérelmes, kik irigy szemmel fogják 
vasárnaponkint nézni, miként vonulnak hétköznapi 
vendégeik a városi korcsmákba. Eridig ugyanis a 
legforgalmasabb napjaik a vasár- és ünnepnapok 
voltak. L. kétséges azonban, hogy Sztrajnyán tekin

csakhogy végre már még sincsen meg az az 
átkozott kuíler! És már kezdtem vigasztalódni 
lassan a kötelességekkel és a kellemetlenségek
kel szemben.

De oh, sors, százszor is átkozott sors! Azt 
hiszik önök, hogy már mindennek vége volt ?... 
Alig ültéin egy pillanatig nyugodtan, beállít 
hozzám lóhalálban egy vasúti bakter a kulTein
kámmal és a legszebb palóc kiejtéssel adja 
tudtomra :

— Tekinteetes ur, keérem alásan, ez a kis 
kupfer kiesett az vonyatbul, vagy kihagyitották. 
Idee küdtek be véle. Az eőrház nem messzi 
van idee, hát elhoztam, egyee meg a fene, a 
tekintetes urat, neehogy aggacca, hová leett?

Köszönöm, barátom, nagyon köszönöm. 
Egye meg a fene, barátom, magát, nagyon saj
nálom, hogy annyit fáradt. Itt van, fogja, aztán 
menjen Isten hírével.

— Köszönöm alásan, tekinteetes ur, a’ iz 
egye mee, csak ho’ mee van!

És egy koronával megest könnyebb vaótam. 
(Átkozott szójárás, már rám is átragadt.) De 
most már hazaviszlek, kupfer I És úgy csaptam 
föl a polcra, hogy majd százfelé törött.

Mikor aztán Budapestre érkeztünk, egy 
rongyos külsejű kamasz jött felém:

— Elvihetem a táskát, kérem szépen ?
— Mindjárt barátom, de előbb jöjjön velem.
Es elmentem a podgyász-kiadáshoz kivál

tani a táskát, a másikat: az újat. 



tétében a szabályrendeletben kivételes intézke
dés lesz.

— Esküvő. Erpf Arthur sztrajnyáni gyógy
szerész f. hó 29-én eskUszik örök hűséget StrÖmpl 
Katicza kisasszonynak.

— Anyakönyvi kinevezések. A bel ügy- 
ininister Schreiber Félix körjegyzőt ulicsi, Stich 
József körjegyzőt szécskereszturi, Kovács Pál s. 
jegyzőt málcai anyakőnyvvezető helyettesekké ki
nevezte és őket egyszersmind a házasságkötésnél 
való közreműködéssel is megbízta.

— Tanítók jutalmazása. A „magyar 
nyelvet és népnevelést Zemplén vármegyében tér 
jesztő egyesület“ választmányának f. évi április 
16 án XIV. sz. a. hozott határozata értelmében 
ismételten értesíti Zemplénvármegye összes tanítóit, 
hogy az egyesület rész érői az évi szokásos díjazás
ban azon tanítok fognak részesülni, a kik az ifjú
sági olvasó körök és népkönyvtárak felállítása körül 
számba vehető eredményt értek el. — Felhivatnak 
azért az illető tanítók, hogy e tárgybani bélyeg
leien kérvényüket, munkálkodásukat igazoló ható 
sági bizonyítványokkal felszerelve folyó évi szept. 
hó 10 ig Nagytiszt. Fejes István úrhoz, mint az 
egyesület első alelnökéhez adják be.

— Vasúti tisztkéyző tanfolyam. A 
kereskedelemügyi in. kir. minister a vasúti tiszt
képző tanfolyamon a legközelebbi 1903 —1904 ki 
tanévtől kezdődő érvény nyel több tanrendi módo 
sitáson kívül a hallgatók felvételén*  nézve azon 
szabályt létesítette, hogy elvileg csupán oly jelent 
kezők veendők fel, kik már legalább 10 hónap 
óta vasúti szolgálatban állanak, a tanév alatt is 
ebben, illetve vasutjuk ellátásában maradnak és 
felettes igazgatóságuk részéről, mint a vasúti szol
gálatra minden tekintetben alkalmasaknak bizo
nyult egyének felvételre ajánlhatnak. Magántanu 
lók felvétele egyidejűleg végiek beszüntettetett.

— Csendőr-járásparancsnoksáyok lé
tesítése. Az uj bűnvádi perrendtartás életbelép
tetésével a csendőrtisztek, nevezetesen pedig a 
szakaszparancsnokok ügyköre is szabályoztatván, 
a nem ritkán előfordult nagyobb közbiztonsági 
zavarok kiderítésére avagy meggátlására össze*  
pontosított legénység feletti parancsnokiás, illetve 
a nyomozásnak tisztek által való vezetése beszün- 
tetletl. Ezen módosítás (ujjitás) következtében az 
összpontosítás szükségét megkívántaié esetekben 
a nyomozásokat megejtő avagy nagyobb zavarok 
alkalmával fellépő legénység egészen vezető nél
kül maradt. A beállott állapoton segítendő, az ed 
dig tisztek által teljesitetl ily külszolgálatok vég 
zésére elvileg minden közigazgatási járás szék 
helyén és a határszélek fontosabb pontjain f. évi

— Nosza, itt van, vigye e két kuliért előre, 
én majd követem, — szóltam a kamasznak. — 
Csak menjen erre egyenest, — utasítottam a 
fickót, — én bemegyek egy percre a dohány
tőzsdébe.

Kijöttem a tőzsdéből szivarral a számban, 
melynek keserű füstjébe minden keserűségemet 
iparkodtam belefojtani, illetőleg közé fújni.

Szétnéztem ... Se kamasz, se táska! Váj
jon hová tűntek vagy merre lettek el két látó 
szemem elől?... Bizony én nem láttam őket 
sehol! Hanem a mint igy töprengtem, a meg
lepődéstől még meg sem tudva ijedni, belebot
lottam valamibe. Egy táska volt: az én táskám. 
Tetszik tudni: az az egyik, az a bizonyos, 
a — régi!...

Futkostam én jobbra-balra, előre-hátra, a 
szélrózsa minden irányába, de a kamaszt uj 
táskámmal nem láttam többet sehol, sehol... 
Hanem a régi táskám az csak várt, várt hűen 
reám ... Hanem most már elég, nagyon elég!... 
Szaladtam, rohantam, vágtattam vissza se nézve, 
meg sem botolva, őrülten, mint egy megvadult 
bi—, biharmegyei telivér és azon vettem észre 
magam, hogy a temetőben vagyok!... Elbújtam 
a sírok között és eszembe jutott, hogy én most 
Budapesten vagyok és itt oly könnyű megsza
badulni valamitől, oly hamar megszabadítják 
az embert: órától, láncától, pénzétől, kuflerjától, 
sőt gyakran akarva, nem akarva, a — felesé
gétől is!... Sz. E

ü 

szeptember hó elsejétől kezdődőiig míiködéaöket 
megkezdő járAsőrmesterek rendazeresittettek, kik 
mÍDt rangosztAlyba nem sorolt havi díjasok elő 
zetesen teljesítendő egy évi próba szolgálat telje 
sitése után kiváló miuősültségü örsparancsnokok- 
ból 1440 korona évi havi díj, 365 korona csend
őrségi pótdij és egyébb mellékilletmények élve
zete mellett a honvédelmi minister által neveztet
nek ki.

— Fogáexatl műterem. Deák Jenő ko 
lozsvári fogtechnikus városunkba érkezett és a 
Barnai szállóban berendezett műtermében műkö
dését megkezdette.

— Vörösmarty-Album. Kulturmissziót 
teljesít a .Pesti Napló- mikor minden esztendőben 
díszes, ingyenes ajándékokban közelebb hozza, a 
nagy közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi 
és művészi alkotásokat és azzal, hogy tnegösmer- 
teti, egyúttal meg is szeretteti a művészetet. Ev 
év után gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka 
diszmüvekkel lepi meg karácsonyra olvasóit a 
.Pesti Napló", ez a szó legnemesebb értelmében 
független, szabadelvű és szókimondó lap és most 
\ örösmartynak, a Szózat és a Vén cigány őserejii 
költőjének életrajzával egyben legkiválóbb alkotá
sait (Szózat, Szép Ilonka, Csongor és Tünde és 
számos mást) foglalja díszes albumba és adja kará 
csonyra ajándékul. A Vörösmarty Album a Zichy 
Mihály Album alakjában és nagyságában készül és 
e tartalmas diszkönyvet 20 nagy több sziliben 
nyomott műmelléklet, 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.

CSARNOK. ~
Házasság közvetítés.

Az elnök : (rárivall a vádlottra, a ki a vádlot
tak padján szundikál) Hallja maga Mitfresser! . .

A vádlott (felugrik): Tessék .’
Az elnök: Ne aludjék itt a bíróság előtt!
A vádlott: Oh, kérem alásan, nem alszom 

én, csak úgy merengek.
Az elnök: No hát csak „meiengjen" oda haza. 

Nézze meg az ember.' Halottá a panaszos elő
adását. Van-e észrevétele ?

A vádlott: Észrevételem? Olyan replikám 
van. hogy hatkötetes regényt írhatnak belőle az 
újságíró urak.

az elnök: Csak röviden !
A vádlott: Tetszik tudni mi az a „schatchn" ? 

az olyan ügynök, a ki a népesség szaporításának 
közvetítését tűzte ki céljául. Házasságokat közve
tít vén és fiatal, gazdag és szegény, szép és csu 
nya között. Sok embert tettem én már boldoggá. 
De hát az emberek hálátlanok. A múltkor például 
bemegyek a Hunyadi Samu urasághoz. Mondok 
neki :

— Adjon nekem öt ven forintot.
— \\ ie hájszt ! Miéit adjak én magának 

ölven forintot ?
— Azt is ni*-ginondo  n. A nagyságos urnák 

van most legalább egy mii iój i, úgy •• ? Van gyö 
nyöríi rezidenciája. < <| iipá/>a, páholya a >zinház 
bán és mindezt n*  k*  in kö< ön'ieti.

— Magának ?
Igen, nekem. M*-r  ha én össze nem ho

zom a nagyságos ur apját, a ki l'ngváron fog- 
hagyinakere.sk -dó volt, az édes mamájával a ki 
lakott Galíciában, akkor ön most nem kucsirozna 
az Andrássy utón, akkor őr. csak gondolatban 
sem exisziálna, vagy ha exisztálna. nem volna 
milliomos, vagy ha volna is egy millioma. azt 
nem az apjától örökölte volna.

Es hiszik tudni, mit csinált erre a Hunyadi 
Samu. Először is a képembe vágta a csibukot, 
aztán megfogott és úgy kidobott, hogy majd a 
nyakamat törtem.

Az elnök: Ne fecsegjen annyit .' Térjen a 
dologra !

A vádlott: Ezelőtt hat hónappal megállított 
az utcán Gestern ur és kölcsön kéri tőlem húsz 
krajcárt, hogy a fodrászhoz mehessen. Adtam neki 
húsz krajcárt. Erre ó belecsimpászkodott a ka
romba és igy szólt hozzám :

— Mitfresser! Szerezzen nekem egy jó 
partbiet.

— Mire fel ? Se pénzed, se állásod, még 
c*<ak  tisztességes ruhád sincs.

— Erre ö belém beszélt, hogy nagyszerű 
üzletet tudna csinálni, ha egy kevés pénze volna.

— Jól van — mondok — majd utána né
zek.

— Tudod mit, barátom; ha kerek 4000 fo 
rint hozományt kapok, abból 1000 forint a tied.

Alig, hogy elváltam tőle, találkoztam as öreg 
Kahlkopffal, a kinek van egy 32 esztendős vörös*  
hajú leánya akkora orral, hogy három tisztességes 
orr kitelnék belőle.

— Mittfresser! • . . Nem tud valami part*  
hiet a leányomnak ?

Tüstént Gestern jutott as eszembe.
— Dehogy nem. Van egy emberem, a ki 

szegény ugyan, de szép és fiatal. Ha egy kevés 
pénze volna, pompás üzletokot tudna csinálni.

Szóval összehoztam Gesternt a Kahlkopf le
ányával. Azt nem tudom, hogy belő szerettek-e 
egymásba, hanem azt már tudom, hogy egybe
keltek és Gestern 7000 forint hozományt kapott. 
Az esküvő után nászutra mentek s csak két hét 
múlva jöttek vissza. Fölkerestem őket

— Szervus, Gestern ! Mondok.
— Micsoda „ szervus micsoda „Gestern“

Nem ismerem az urat.
Kérem, majd hogy meg nem ütött a guta. 

Nagy sokára aztán mégis rám ismert és az 1000 
forintra is emlékezni kezdett, csakhogy nem akarta 
ide adni a pénzt.

— Azt ígértem, hogy ha .kerek*  4000 fo
rintot kapok, 1000 forint a tied.

— Nü, 4000 helyet 7000 et kaptál.
— Epén azért nem adok semmit. Mit jelent 

azt. hogy Bkerek". Azt jelonti, hogy sem több 
sem kevesebb, mint 4000 forint. Már pedig én 
nem kaptam 4000 forintot, azért nem adok egy 
fityinget sem. Ha nem tetszik, eredj perelni.

Dehogy inegyek én perelni. Jól tudom én 
az, hogy mi az a „turpis causa.“ A helyett, hogy 
perelni mentem volna, neki mentem Gesternnek 
es irgalmatlanul meggyomrozlam. Ráadásul kitép
tem egy csomó haját, belyukasztottam a kalapját, 
letéptem a kravátliát, végül pedig adtam neki egy 
pofont, a mi hogy nem jól eshetett neki, abból 
gyanítom, hogy a tenyerem még három nappal 
azután is fájt.

A törvényszék Milfressert magánlak meg
sértése és súlyos testi sértés vétsége miatt három 
heti fogházra Ítélte.

Felelős szerkesztő : Dr. KÁllai JÓX66Í. 
Főmunkatárs: Dr. Kellner Mihály. 
Kiadóhivatali művezető: Lánd*i  JÓSB6Í.

Árverési hirdetmény.
A nagymihályi Önsegélyző-Egyesület 

végrehajtatnak özv. Wahrmann Hermanné 
végrehajtást szenvedett ellen lefoglalt és zár
gondnoki kezelés alá adott csépeletlen búza, 
árpa, rozs és lóhere takarmány f. évi szep
tember hó 9 én délután 3 órakor Tárnán 
tartandó árverésen eladatnak.

Schtuler Alajos,
zárgondnok.

DEÁK JENŐ 
foaászati műterme 

NAGY-MIHÁLY. Barnai szálloda 1 sz.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé
get, hogy rövid tartózkodásra Nagymihályba 
érkezve, a Barnai szállóban rendeztem be

MŰTERMEMET,
| a hol minden a fogászati szakmába vágó 

munkákat — külföldi tapasztalataim folytán 
— amerikai módszer szerint, gyöke
rek eltávolítása és szájpadlás nélkül, rá-

1 gásra alkalmas fogsorokat és egyes fogakat 
| készítek. — Régi nem használható fogsorok 
I használhatóvá alakíttatnak.

A n. é. 
kéri tisztelettel

közönség szives pártfogását

Deák Jenő.

T. rend.-i ‘bereg-száuszl 

csemege szöllö 
kilója 60 fillérért kapható 

W 5 kilós kosarakban *"W|  

Haupt H.-nál 
Nagy-Mihály, (Frledmu Mirtusz ír hiUbu).

hagyinakere.sk


Közel 8000 motor 60000 lóerővel a legteljesebb megelégedésre szállítva.

Drezdai Motorgyár Részv.-Iárs.
(ezelőtt Hille) fióktelepe és műhelye: 

Gellert Ignáez és társánál, 
Budapest. VI.. Terez-körut 41. Telefon 1291.

Ajánljuk az elismert legjobb, legtökéletesebb, legtartósabb gyártású, legegyszerűbb kezelésű 
és legolcsóbb üzemű drezdai benzin-motorokat és lokomobilokat és széngáz- 

fejlesztős (generátoros) motorokat.
Malomüzemre, daralasra, takarmanykamrakba, tejgazdasagoknak, favágáshoz, viz- 

emelesre, csepleshez es minden más munkához a legjobb üzemeró.
A drezdai motorok minden versenyvizsgálaton és kiállításon a leg

első dijakkal lettek kitüntetve.
Referenciák: a legelőkelőbb malomtulajdonosok, uradalmak és gyárvállalatok 

Kedvező fizetési feltételek! — Legmesszebb-menö jótállás'
■0**  £4 kitüntetés © állami érem.

Fontos sérvben szenvedőknek!
Ne mulassza el senki, kinek kedves élete s 

egészsége, magának beszerezni a legújabban javí
tott es. és kir. szabadalmazott amerikai 
rendszerű Gummisérvkötöt beszerezni. A gitmrni 
sérvkutö Pollitzer találmánya s 1 leghíresebb orvosi 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. Mert 
nem szorítja a testet éjjel nappal hordható s a 
sérvet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötönek a testről való 
lecsúszást.

egyoldalú 7-től 10 
kétoldalú 10 és 16 írt

Rendelésnél kérjük megadni a test körmére
tét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal, vagy mind
két uld.don van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás ni llett pontosan eszközöl :

POLLITZER MÓR és FIA
csáflz. és kir. szab, kötazerészek.

BUDAPEST, V., Deák Ferencz-utcza 10.
A lapíthatott 1854-ben.

y y

i 
i

1 £egjobb minőségű JRomán és Jortland Gément nálam jutányosán beszerezhető. I

jR, nyári idényre
Befőtt- és ugorka-il regek, 
Likőr- és Bor-készletek, 

Karlsbadi porczelIón-áruk, 
Tea-, Káré- és Erőkészletek,

Valódi barna kőedény, 
Nippek és díszműáruk 

nagy választékban és legjutányosabban 
kaphatók

GOLDSTEIN ADOLF
üveg és porcellán üzletében

Nagy-Mihályon, föutcza.

ajanlja az
Eperjesi Népbank Kalyhagyar 
tiszta fehér, barna, zöld, chamois. majolika stb. szinü csiszolt 

CSERÉPKALYHAIT, 
valamint díszes 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 állitói végzik. — Egész 

épületek kalyhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el.
Mintakályhák raktáromban megtekinthetők.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér ..Glasur‘ fénymáz 45 kr.
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR czégnél NAQY-MIHALTON.

Hirschfeld Bernat
Budapestről ide érkezett

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

ideig alkalmazva volt
lakik: Nagy-Mihaly, Kossuth Lajos-ulca (Hönig-féle vendéglő udvarán) 
ajánlja magát niindennemO úri, női és gyermek lábbelik elkészíté

sére, elegáns, tartós és szolid kivitelben, jutányos árak mellett.

-A- legrjo'b'b xninőség-a

G É P O L A J, 
zsír, vízmentes ponyva, 

uj és használt zsákok 
a legjutányosabban beszerezhetők

Freund Mór 
termény kereskedőnél Nagy-Mihályon 

a gür. kath. templommal nr.eml>en. 

Ugyanott uj zsákok és vízmentes 
takaróponyvák kölcsönkép adatnak.
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Hirdetmény.
A Nagy-Mihályban a vasúti állomás mellett épült 

Gróf Sztáray Sándor Öméltósága tulajdonát képező 
_ ”_______________ f t
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üzembe hozatván, 
melyek mindenkor 
san kaphatók.

Megrendelések

ajánlja kitűnő minőségű tégláit, 
és minden mennyiségben jutányo-

az Uradalmi pénztárhoz intézendök.

Nagymihályi Uradalom.

2syoui. Laudtsmau B. könyvnyomdájában.


