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Hova az olőfisetéitek, hirdetési na nyilttér 

díjak küldendők : 
Landeaman B. könyvnyomdája.

A temető ünnepén.
Szomorúan borongás ősznek édes-bús 

ünnepe: halottak napja eljött, ismét bekö
szöntött. Derűre ború az élet. Király, koldus 
szenved; legszebb virágaink is éles tövisek
kel vannak megrakva; egy titkos keseriiiz 
megmérgezi a habot, mely eziistcsevegéssel 
kanyarog medrében. A gyönyörélvek lobogó 
tüze körül is ott repdes az enyészet fagyos 
szellője; maga a természet is hullongó sárga
piros faleveleivel a múlandóság bús angyalát 
idézi elénk.

Bölcsen rendelte az isteni Gondviselés, 
hogy a fájdalmak keserű poharát az életben 
mindenkinek meg kell Ízlelnie. Mert hisz a 
mi lelkűnknek a búra, a fájdalomra termé
szeti szüksége van. Harmat ez reá, mely a 
föld porát lemossa róla s csüggedt reményeit 
az ég felé irányozza.

Semmi oly jól nem esik, mint egy tit
kos édes kinban ölelkezni a túlvilág boldog 
lakóival, elhunyt testvéreink, rokonaink, őr
angyalaink szellemével, főleg mióta a fáj
dalmat a keresztény vallás megszentelte.

Mert valamint, — ha igaz a monda — 
ha a szivárvány bizonyos tövisbokrot érint, 
annak oly illatot kölcsönöz, minővel nem 
bir a liliom; úgy a hit is, ha titkain köny- 
nyeink sugára szivárványnyá törik, haszno
sabbá, kedvesebbé teszi nekünk a méla bús
komolyságot, mint talán a legszüziesb örömet. 
Innét van, hogy lelkűnkbe csak oly tárgyak

T A R C Z A.
Egy boldog asszony!

— A „Felaő-Zemplén**  erűdeti tárcája. —

Az Etédy Miéi házasságáról beszéltünk. Min 
(lenki tudott valamit mondani a dologról, mivel 
csupa asszony volt együtt, természetesen több 
rosszat, mint jót. Abban azonban mindnyájan meg 
egyeztünk, hogy Etédy Mici úgynevezett nagy 
szerencsét csinált. Vőlegénye egy kicsit süket, 
egy kicsit bicegős, de annyira többszörös millió 
mos, hogy szinte legendás alaknak lehetne tartani 
ebben a mi fölötte pénztelen világunkban. Aszta
los Kálmán azonban itt élt, itt járt, itt mozgott 
köziünk, szomorú, vértelen, ideges alakjával, inig 
egyszer a megye legszebb és legelmésebb leánya 
kezét a kis keszeg alak karjába tűzte és büszkén 
mutatott rá : a vőlegényem.

— Meg fogja csalni a házasságuk harmadik 
hónapjában, — mondta az egyik asszony és mo
solygott a jövendölés mellé.

— En csak arra vagyok kiváncsi, — mondta 
a másik, — vájjon mit gondol az a vézna kis 
figura, mikor azon a királynői alakon végignéz.

Helén asszony gyoisan közbevágott:
— Valószínűleg azt, hogy ez a leány boldog

nak érzi magát, ha derekára teszem a kezem és 
remeg a vágytól, hogy karjaim közé borulhasson.

Valaki elkacagta magát s immár humoros 
szempontból tárgyalták le az Asztalos Kálmán 
alakját. Miciröl azonban a föltétien elismerés hang
ján szóltak.

— Ez a leány — mondta újra az első asz 
szony. — huszonnégy éves korában már rájött 

FERENCZ JÓZSEF KESERÜVIZ

képesek hatni maradandóan, melyek szomo
rúságra hangolnak.

Azért oly kedves nekünk a bágyadt, hold
világos est; a zöld sötét erdő zúgása, vad
galamb búgása, a fuvola hangja, a hulló
csillag, a rózsa felhő, a fátyolos, bánatos arc. 
Ezért szeretjük úgy e napon; halottak nap
ján, a gyertyák pirosló fényét, mely egy 
törött emlékoszlop düledékeit szegélyezi, a 
magános keresztet, mely a sirhalmokon és 
mohlepte romok tetőin oly sokat beszél né
mán is a múlandóságról!

Igen a múlandóságról! Mert ah bár szép 
az élet, — de szomorú annak vége: a halál 
és rettenetes a sirgödör — azokra nézve, 
kiknek felfogása szerint e földön túl nincs 
élet. Ezekre nézve a halál, inelv övéiktől 
megfosztja kétségbeejtő és vérző-érző szivükre 
nem terem balzsam Gileádban. De a ki Isten
ben hisz és Krisztusban remél, arra nézve 
a halál elvesztette falánkját, — mert mi 
tudjuk, szivünk, lelkünk érzi, hogy elköltö
zött szeretteinkkel közösségben maradunk, 
az égből is szeletelőkkel öveznek és egy 
boldogabb túlvilágban újból egyesülünk 
velük.

Néma-e tehát a sirhalont ? ügy látszik, 
hogy bizony néma ! Olyan földalatti ház, 
melyben csak az enyészet, a némaság lakik. 
Hogy abban nincs élet, nincs emlék, nincs 
szó, hanem csak örök csend, békesség és 
elmúlás.

Pedig a sirhalmok nem némák !

arra az igazságra, a mit az asszonyok rendesen 
csak a negyvenedik évükben fedeznek föl, hogy 
élni csak úgy érdemes, ha az élet káprázatosán 
fényes, előkelőén színes és esztétikusán nemes 
formájú, ha elgondolom ....

— Hogy vannak asszonyok, kiknek szebb 
a ruhájuk és elegánsabb a lakásuk, — vágott 
közbe megint Helén. — Irtózatos .'

Kacagtak és megfenyegették Helént, de lel- 
kük mélyén egy kicsit mindnyájan komolyan vet
ték a csufolódó hölgy beszédét. Édes Istenem a 
legjobb asszony életében is vannak pillanatok, 
mikor nem érti, hogy miért vannak még ki/üle 
más nők is a földön, de az meg éppen vészes 
igazságtalanságnak tűnik fel előtte, hogy ezek 
közt a többi, fölösleges asszonyok között olyan sok 
van, a ki méltóbb kerettel veheti körül szépségét, 
mint ő,

A nevetés csak addig tartott, mig Zajtyné 
közbe nem szólt, nyugodt, szelíd hangon :

— En azt hiszem, nincs igazatok.
Mindnyájan ránéztek, aztán összeniosolyog- 

tak. Zajtyné beszél. No persze, könnyű neki, az 
egyetlen asszony, ki mindnyájuk biztos tudomása 
szerint boldognak nevezheti magát. A kinek a 
házasság mindent beváltott a szerelem Ígéreteiből. 
Férje a legnemesebb, legjobb, leglovagiassabb 
emberek egyike. Házaséletükről, boldogságukról 
legendák keringtek a városban.

Van abban valami bosszantó, ha egy ilyen 
tökéletes boldogságu asszony prédikál többé ke
vésbé csalódott asszonytársainak. Körülbelül oly 
fonna érzése lehet a közönséges katonának, ha 
egy varázsfolyóba mártott harcos beszédet mond 
neki a vitézségről. Könnyű annak bátornak lenni, 
a kit nem fog a golyó.

Abban emlékezet él. ott nagy hatalom 
lakik, mely magához tudja vonni még azokat 
is, kik a messze távolban, talán az Óceánon 
túl élnek, tartózkodnak. Oh. az ember kiáltó 
szükséget érez e napon arra, hogy keservé
nek, szerető szive emlékező fájdalmának 
szavakban adjon kifejezést Isten előtt a te
mető magányában, s hogy panaszhangjait 
hátra hagyja az utókornak is!

Es e fájdalom, e szeretet könnyei min
dig szépek. Mert nincs szánandóbb, mint az 
oly lélek, kihez soha sem fért a szomorúság; 
ki soha sem csalódott, az soha sem is lel
kesült bizonyos eszményképért; — ki meg 
van elégedve a földdel, annak emlékezeté
ből kihalt a mennyország.

A nagy lélek mindig magasabb, neme
sebb vágytól van áthatva. Szép és nemes 
feladat, talán a legnemesebb a földön: sze
retteink emléke mellett kegyelettel áldozni. 
Már a régiek is tudták ezt s törvénynyé 
tették. Mi, müveit emberiség szivünkben kell, 
hogy hordjuk e törvényt; s bizony boldog 
az, a ki méltóknak emlékénél, méltóan 
áldozhat.

Hisz az emberi gyarlóság legszebb a 
gyász könnyeiben, legnemesebb a kegyelet 
áldozatában !

Es a sir, a legkiáltóbb argumentum a 
hitetlenség ellen. Tán a nagy Isten intőjelül 
adja a hervadást, hogy megrázza a gőgös 
lelkeket, hogy magábaszáilásra ösztönözze 
az elbizakodót, a kevélyet.

Zajtyné elpirult a szemrehányó tekintelek 
súlya alatt, úgy látszik, megbánta, hogy beszélt, 
mert hirtelen karonfogotl és azt mondta :

— Menjünk le sétálni a kertbe.
A kertben aztán én kezdtem meg a láma 

dást.
— Tudod-e, hogy a te kijelentésed valósá 

gos provokálna volt ?
— Tudom, már meg is bántam, de hosszan 

tott.
— Mi bosszantott?
— Hogy hogyan lehet igy beszélni a szere

lemről, a házasságról s egyáltalában ezekről a 
dolgokról. Engem mindig lelkem legmélyében fel
háborít, ha ilyesmit hallok, az a szerencsétlen 
leány pedig ....

— Etédy Miéiről beszélsz ?
— Róla. Igen szánalomra méltó és ha jó 

barátnéja volnék, megfognám a kezét, hogy ne 
rohanjon az örvénybe.

Elkacagtam magamat.
— Edesem, olyan naivságokat beszélsz, mint 

egy tizennyolcéves kis leány, Etédy Mici az ör
vénybe rohan ? Soha kalmár nyugodtabb s meg
fontoltabb és számítóbb lélekkel nem vitte vásárra 
portékáját, mint a hogy ez a leány odaadja ina 
gát annak a nyomorék embernek.

— Mit tudod te azt ?
— En ismerem Etédy Micit. Hidd el, ő na

gyon jól tudja, hogy mit csinál és lesz gondja rá, 
hogy úgy alakítsa életét, a mint az neki legjob
ban esik.

Zajtyné türelmetlenül vont vállat.
— En mégis sajnálom, inért leány létére 

sejtelme sem lehet arról, hogy mit áldoz föl ezért
as egyedül elismert kelle
mes isii terméssetes 

"" hashajtósser. ----
Lapunk msi száma 4 oldalra terjed,



Oh, erre nagy azükaég van! ... Erez
hetjük mindannyian, csak tegyük szivünkre 
a kezünket.

Haldoklik a természet ... és oly nehéz, 
oly fájdalmas ezt a haldoklást nézni, ilyen
kor azonosítja magát a nagy, a büszke ember 
a sárguló falevéllel, a hervadó virággal . . . 
a te sorsod az enyém is!

Jerünk ki a temetőbe, a halottak mai 
ünnepén. Igen borzadással látjuk ott az el
múlást. az élet kárhozatát, lelkünket alap
jában rendíti meg az. életigazság, a meztelen 
halál. Gondolkozzunk. Hallgassuk a halottak 
ném iságát és akkor az kiáltó szóvá leszen 
bennünk: újjászületünk, föltámadunk. Egész 
valónk megfrissül az örökkévalóság boldog 
sejtésében, minden bánatot és fájdalmat ki
egyenlít a harmónia: testünk elmúlása, lel
künk megújhodása.

Es egv-egy kései napvillanás, mely 
alkony előtt végigsuhan a sírköveken és az 
arany betűs feliratok megcsillannak gyors érin
tésétől : ez előrevetett sugara — az ember 
aposbeozisának.

Azért csak sird ki magad ember, a 
temetőhöz téged sok érzés kötöz!

(F«iku».) Demeter Jánoe.

VEGYES HÍREK.
— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 

m. kir. miniszter Darázs Gizella okleveles tanító 
nőt, a sztropkói állami elemi iskolához rendes 
tanítónővé nevezte ki.

— A főispán balesete. Gróf Iíadik Béla 
főispánt kedden éjjel titkára kíséretében Páczinról 
kocsin hazafelé jöttében, baleset érte. Fogatja egy 
híd fáiba ütközött és felborult. A főispán a kocsi 
ból szerencsétlenül esett ki, mert az esés követ 
keztében egyik karját kificamította. — Hazaérkcz 
vén, a gyorsan előhívott orvosoknak az éj folyamán 
nem sikerült a kificamodott kart helyére visszatenni 
és e miatt erős daganat állott be. Tegnap ezt újból 
megkísértették, még pedig elaltatással. Az ered
ményről és a megsérült gróf állapotáról lapunk 
zártáig értesítést nem kaptunk. Reméljük, hogy 
mihamar a legjobb hírrel fogunk szolgálhatni. A 
főispán balesete általános részvétet kelt.

— Korcsmák megvizsgálása. F. hó 
27 én a csendőrség az összes helybeli korcsmák
ban időszaki vizsgálatot tartott és azokat az előirt 
közegészségügyi követelményeknek, kivétel nélkül, 
megfelelőknek találta.

a szerencsétlen házasságért. S mert úgy látszik, 
nem gondolta meg, hogy csak egyszer élünk és 
aztán jön az örökös sötétség, az örökös semmiség 
és soha az idő végtelenségéig sem kaphatunk meg 
többé semmit sem abból, a mit egyszer egv 
gyönge pillanatban elvesztettünk.

— Kedvesem, neked a szerelem megadta a 
földi élet legnagyobb javát : a boldogságot, nem 
csodálkozom hát, ha túlbecsülöd jelentőségét. Van 
nak azonban más, kevésbé szerencsés halandók, a 
kiknek ez az érzelem egészen más meglepetések
kel szolgált.

Zajtvné elgondolkozva nézett maga elé az 
tán hirtelen fölemelte fejét:

— A mit most neked el fogok mondani, azt 
a jó Istenem kívül senki sem tudja, de hát nem 
akarom, hogy azt hidd, hogy belőlem is a jólla 
kott, az egészséges, a megelégedett emberek ön
zése beszél. Ha olyan lett volna életem, mint a 
milyennek te képzeled, semmi esetre sem beszél 
nék igy. Tudnod kell, hogy csakis az elveszett 
örömöknek, a meg nem talált boldogságnak tulaj 
donitunk olyan omber fölötti fontosságot. Ha enyém 
lett volna az, a mi után vágytam, talán én is úgy 
beszélnék, mint a többi asszony, de igy ....

Bámulva néztem iá, ő pedig szomorú mo 
solylyal folytatta :

— Olyan egyszerű, naiv dolog az egész és 
én . . . végre rám nézve sem bir más jelentőség
gel a dolog, bízvást beszélhetek róla.

— Te tudod, hogy szegény úri leány vol
tam és még három kisvbb leány volt rajtam ki 
viil a háznál. Nem lehettem több tizenhat évesnél, 
mikor beleszerettem egy busz éves fiatal emberbe. 
Titokban jegyet is váltottunk. Ez időben még

— Tilz. Kedden este hat órakor városunk
ban könnyen végzetessé válható tűz keletkezett. 
Az uradalom tulajdonát képező és Bartus Boldi
zsár által lakott a Sztáray téren levő épület istállója 
gyűlt ki s miután a kocsis, kinek gondatlansága 
okozta a tüzet, rémületében, a nélkül hogy a tüzet 
bárkinek jelezte volna, megfutamodott, az roha
mosan terjedt. A mire a tüzet észrevették, már 
lángtenger borította az óriási épületet, a harangok 
inegkondultak és a tűzoltók vészkürtjei is meg 
szóllaltak, úgy, hogy rövid idő alatt tengernyi nép 
gyűlt össze a helyszínén. Csakhamar az oltási 
munkálatokhoz fogtak és derék tűzoltóságunk ez 
alkalommal kitett magáért, az épület tetőzetét ke
resztül vágta s ezzel a tűz terjedését lehetetlenné 
tette. A Bartus féle ház tetőzete össze van kötve 
a szomszéd uradalmi épülettel, s igy a tűzoltók 
egyedüli érdeme, hogy nagyobb veszély nem ke 
letkezvtt. Ha a tetőzet el nem vágat k, okvetlen 
megég a szomszéd ház is, s ez esetben a Dr. 
Widder és Fröhlich féle házak is a tűz áldozatául 
estek volna. Bajusz Andor főszolgabíró és Fejér 
Elemér szolgabiró személyesen is részt vettük az 
oltási munkálatoknál és erélyes intézkedéseik foly
tán a rend mindvégig fenn volt tartva.

— Segélyezés. Zemplén vármegye törvény 
hatósági bizottsága Somossy Sándor volt szolgabiró 
özvegyének, illetve árváinak 200 korona segélyt 
szavazott meg.

— Vakmerő lopás. Múlt éjjel a szerencsi 
cukorgyár kárára nagy arányú lopást követtek el 
a helybeli vasúti állomás mellett levő cukorrépa 
telepen, hol a gróf Sztáray uradalom által a sze
rencsi cznkorgyár részére termesztett répa van föl
halmozva és be földelve. Eddig ismeretlen tettesek 
ugyanis több mint 30 mm. cukorrépát ástak ki a 
földből és azt el is szállították. A vakmerő lopás 
végrehajtása nagy munkát igényelt és igy kétség
telen hogy azt egy jól szervezett és fölszerelt tol 
vajbanda követte el. Az esetről azonnal érlesitették 
a csendőrséget, mely nyomban széleskörű nyoino 
zást indított és gondoskodott, hogy a tolvajok tét 
tűket meg ne ismételhessék.

— llymetl. Herczik Béla helybeli lakos 
novt inb r he 14 én esküszik örök hűséget Maldrtsik 
Mariska kisasszonynak S. A. Ujhelyben.

— Köszönet nyilvánítás. A földmivelés 
ügyi miniszter a meteorologiaí megfigyelések terén 
évtizedeken át hasznos és önzetlen tevékenységéért 
Pogány Gyula ungvári kir. főgymnásíumí tanárnak 
elismerését és kösszönetét nyilvánította.

— Két uj óvoda. Néhai Stépán Sándor 
málezai földbirtokos végrendeletileg a magyar nyelv 
terjesztése céljából Málcza és Márk községeknek 
6000 — 6000 koronát hagyományozott óvoda építési 
költségekre. Az elhunyt özvegye Stépán Sándorné 
ezen összeget a hagyaték rendezésével megbízott 
Dr A’dll/u József ügyvédnek rendelkezésére bocsáj 

pályája kezdetén állt, hát abban egyeztünk meg, 
hogy négy esztendeig várunk egymásra. A négy 
esztendőből már keltő letelt, mikor édes apám 
tüdőbajt kapott és betegeskedni kezdett.

Mindnyájan tudtuk már, hogy az ágyat többé 
nem fogja elhagyni, ö maga tudta legjobban. A 
betegségnél is jobban gyötrötte a gondolat, hogy 
amint behunyja a szemét, nem lesz többé kenyér 
a háznál. En voltam a legidősebb gyermeke, én, 
a tizennyolc éves gyermekleány. Halála előtt két 
héttel behívott magához és elmondta, hogy Zajty 
Kálmán megkérte a kezemet. Természetesen sírva 
fakadtam és megvalottam, hogy titkos jegyese 
vagyok egy fiatal embernek, kit lelkűmből, szí 
vemből szeretek, s kire még két esztendeig kell 
várnom.

— Két esztendő. — mondta a szegény apám, 
kezét homlokán végig huzva. — de hiszen nekem 
talán már két napom sincs hátra, mi lesz belő 
letek ?

Ott sírtam az ágya előtt, ő pedig szelíden 
simogatta a hajamat. Nem beszélt, nem kénysze- 
ritett semmire, csak elmondta, hogy Zajty Kálmán 
férfiúi szavát adta neki, hogy ha felesége leszek, 
akkor házába veszi édes anyámat és felneveli kis 
húgaimat.

— Es most, édes leányom, — mondta sze 
gény haldokló apám. — határozzál te. En rám 
nézve pár nap múlva vége lesz mindennek. Ha 
erőd van rá. meny a magad utján, jogod van 
hozzá, mert fiatal vagy es szeretsz. Ha azonban 
megszánod edes anyádat, és szegény árva testve 
reidet, akkor legyen veled az én haldokló lelkem 
áldása, mert minden bizony nyal a te áldozatod 
szerzi meg nekem a sírban való csöndes és békés 
nyugodalmat. 

i tóttá, a ki azt Zemplén-vármegye törvényhatósá
gának átadván, az óvodák mielőbbi felállítása és 
azok állami átvételo tárgyában a szükséges teendő
ket már megtette.

— Esküvő. Pajkossy Nussika, Pajkossy 
Emanuel possai gör. kath. lelkész h ánya f. hó 20 
án esküdött örök hűséget a possai gkath. romplom 
bán Vrectky Sándor okleveles körjegyzőnek. Az 
esketési szertáriást Dudics János rákóczí esperes
lelkész végezte.

— A magyar nyelvet és népnevelést 
Z- inplénvármegyében terjesztő egyesület f. évi okt.
16 án tartott választmányi ülésében az ifjúsági 
olvasókörök ás népkönyvtárak szervezése és helyes 
irányú vezetése körül munkálkodó tanítókat a f. év 
ápnl. 16-án XIV. sz. a. hozott választmányi liatá 
rozat alapján a pályázatban kitett — egyenként 
100 koronás — dijjal jutalmazta, illetve a további 
kitartó munkásságra buzdította Ily jutalmakat kap 
tak: Lás dó E. Flóris nagyin ihályi áll. tanító, 
Lábos Endre lelesz pólyáéi ev. ref. tanító, Miskolczy 
Ödön k arosi ev. ref. tanító, Csizy Gedeon sajó 
kisznyéteni tanító. — Az idegen ajkú vidékekeu 
a magyar nyelvnek szép sikerrel való tanításáért 
Heim János dénesfalvai áll. tanítót 100 koronával, 
Karner Hona pelejtei r. kath. tanítónőt és Pollák 
Gyula felső körtvélyesi r. kath. tanítót 50—50 koro 
nával jutalmazta az egyesület.

— Töke-Terebes nagyközség. A belügyi 
minister megengedte, hogy Töke-Terebes kisközség 
nagyközséggé alakuljon át. A fejlődő községnek 
ezzel egy’ régi óhaja megy teljesedésbe.

— Vtmesterl iskolák Kassán. F. évi 
december hó 1 én utmesteri iskola nyílik meg, az 
e»‘re vonatkozó miniszteri rendelet a napokban 
érkezett meg a kassai m. kir. államépitészeti hiva 
tálhoz, hová a pályázók kérvényei is benyújtandók.

— Tanítók gyűlése. A „Z-mplénvár- 
megyei tanítóegyesület“ folyó hó 22 én Ilodossy 
Béla egyesületi elnök, tauitóképző-intézeti tanár 
elnöklete alatt tartotta népes évi rendes közgyűlé
sét Sárospatakon, melynek kiemelkedő része a 
tanító gyűléssel egybekapesoltan megtartott Árvái- 
emlékiinnep volt.

— Eljegyzés. Orosz József munkácsegybáz 
inegyi pályavégzett papnövendék eljegyezte Kovák 
János duhrókai gör. kath. lelkész leányát, Annus 
kát.

— A tóke-terebesl gör. kath. egyház 
szép templomát impozáns, bármely fővárosba be 
illő vasrácscsal vette körül. A 3000 kononáért emelt 
vasrács átadását a buzgó és lelkes nép ünnepséggé 
avatta, melyre meghívta volt lelkészét, Szarun Jó 
zsef ungvár ceholnyai főespores lelkészt, t. kanono
kot is, a ki igaz lelki örömmel vett az ünnepsé
gen részt s igaz elismeréssel adózott volt híveinek 
Isten dicsőségére irányuló áldozatkészségükért.

Lehajtottam fejein s apám megáldott, ez az 
én házasságom története.

Az uram még csak nem is sejtette a dolgot. 
Szerető, hűséges, jó felesége voltam, de hiszen te 
ismered az uramat, nem is lehettem más forma a 
legnemesebb férfiúnak az oldalán.

Azóta tiz esztendő múlt el és én bizonyára 
boldog asszony vagyok, de ha a menyország min 
den üdvössége volna az enyém, akkor sem felejt 
betném el azokat a gyötrelmeket, miken kérész 
tül ment*  ni. Mikor álomtalan éjszakákon a forró 
vánkosba rejtettem f jem, hogy zokogásom meg 
ne hallja a mellettem lélegző ember, mikor ma 
gamban azon könyörögtem az Istenhez, hogy ne 
legyen ilyen jó hozzám az uram, bár sértene, 
szidna, verne meg, hogy volna okom haraggal 
vagy hidegséggel elfordulni tőle, de úgy bánt 
velem, mintha királyné volnék, a ki csak szeren
csét, fényt és boldogságot hozott az ő házába.

A jóságával, a nagy lelkiiségével, a türelmé
vel láncolt ugv magához, hogy soha még álmom
ban sem mertem olyat gondolni, a mivel meg
bánthatnám

Igv lettem én boldog asszony s igy említik 
a mi házas életünket mintaképpen fiatal jegyesek 
előtt. Jól teszik, igazuk van.

De azért mondok neked valamit. — A múlt 
este ott állam az én egyetlen kis leánykám feliéi 
ágya mellett, néztem a kis angyal alvó arcát é? 
arra gondoltam, hogy most rőg’ön, ebben a pil
lanatban vegye el inkább a jó latén tőlem, mint 
ho y át keljen neki szenvedni azt, a mit ón szen
vedtem, mig ilyen boldog asszony lett belőlem.

Lengyel Laura.



— Tiltották és rendőrök biztosítása. 
Egy biztosító intézet most több várost fölszóllitott, 
hogy a foglalkozásaikban veszélynek kitett tűzoltó 
kát és rendőröket baleset, rokkantság és halál 
esetére jutányos díjért biztosítja. Jó volna, ha 
városunk is gondolna erre, mert kevés költséggel 
gondoskodhatnék alkalmazottjainak sorsáról.

— Fölhívás a magyar nemzethez. A 
tegnapi postával egy méter nagyságú plakátot kap 
tünk, melyen fölhívják a magyar nemzetet, hogy 
szavazás utján nyilatkozzék : vájjon a szabadelvű 
pártot támogatja e a katonai kérdésekben, vagy 
pedig az ellenzéket ? A plakát, miután igen bő- 
beszédben fejtegeti a napirenden levő kérdéseket, 
tizenkét pontba foglalt utasítást is ad arra, hogy 
a szavazás hogyan történjék : nyolc nap alatt jelent 
kezzék mindenki a község vagy a város elöljáró 
ságánál, adja be a szavazatát, s az eredményt az ; 
elöljáróságok az alispán utján közöljék a képvi 
sclöházzal. A plakát alá valami Országos központi 
bizottság van Írva; nem igaz tehát, hogy ezt a 
népszavazást a szabadelvű párt akarta rendezni, 
a melynek semmi tudomása sem volt róla. A 
szabadelvű párt mindenesetre aláírta volna a pia 
kátot, ha az övé volna : s igy csak mistifikáció 
lehet a nemzethez intézett fölhívás, a melynek 
egész szövege olyan, hogy csak valami műkedvelő 
politikus szerkeszthette össze a maga gyönyörűsé 
gére és mások megtréfál ására.

— Pályázat. A nagy-ruszkai gör. kath. 
tanítói állomásra, mely lakás és földeken kívül 
800 korona készpénz es egyéb javadalmazással jár 
pályázat van hirdetve. A kérvények a munkács- 
egyházmegyei püspökhöz november hó 10 éig nyuj 
tandók be.

— A póttartalékosokat behívják. A 
katonai vezetőséget nagy zavarba ejtette az ezidei 
sorozás. A harmadéved kiszolgált katonák vissza 
tartásával akarták pótolni az idei újoncokat, de 
mert most már majdnem bizonyos, hogy január 
1-éro sem lesz regruta, megkísérlik a második 
törvénytelenséget is. A honvédelmi minister már 
értesítette a hadkiegészítő kerületeket, hogy az 
1893. 1895. és 1898. években szolgálatban volt 
póttartalékosokat jánuár elsejére fegyvergyakorlatra 
hivják, ezeket az évfolyamokat az 1894. 1896. 1897. 
1900. évi póttartalékosok fogják követni, ha a vál 
ságot ez ideig még nem oldják. A visszatartott ka
tonákat ez év december hó 20 án szabadságolják.

— KI köteles viselni az állatorvosi 
megfigyelés költségeit ? A törvényben és sza
bályrendeletben nem járatos felekkel egyes helye
ken megtörtént az, hogy az állatorvosi megfigyelés 
költségeinek megfizetésére kötelezteltek, jóllehet 
ez nem a magánfél érdekében, hanem közérdekből 
történt. Ezen méltánytalan eljárás lesz hivatva 
megszűntetni a közigazgatási bíróságnak azon elvi 
határozata, melyben kimondja, hogy .ha a sertések
nek állatorvosi megfigyelése a sertésvész terjedő 
sének megakadályozása végett, tehát közérdekből 
és nem a magánfél érdekében történik, az állat 
orvosi megfigyelés költségeinek viselésére a magán 
fél hz 1900. XVII. törvényczikk 6. szakasza alap
ján nem kötelezhető.*

— A nó eredete, A nő eredetéről leg
szebb a keleti népek hitregéje. Oly szép, oly meg 
kapó, hogy az emberi lélek mindig gyönyörködni 
fog benne. így például a hindu mithológia szerint 
a következő módon eredeti a nő. Paradrahnma a 
világ alkotója bement műhelyébe, hogy megfor
málja a nőt. Azonban kedvetlenül tapasztalta, hogy 
a férfi megalkotásánál az összes jó tulajdonságo
kat fölhasználta. Mély gondolatokba merülve hányta 
vetette fejében a terveket. Végro a következő 
eredményre jutott. Sorra vette a hold gömbölyű 
ségét, a kígyó hajlékonyságát, a folyondár tapadó 
tulajdonságát, a nád ingatag voltát, a fű puhasá 
gát, a virág díszét, a nap enyelgő sugarait, a ga 
lamb szelídségét, a tigris könyörtelenségét, a páva 
hiúságát, a papagály bőbeszédűségét, a macska 
alattomosságát, s Paradrahma, a hatalmas teremtő, 
összekevervén mindezeket, megalkotta a férfi tár 
sát, az asszonyt.

— llákőczl album lesz az Egyetértés ka 
rácsonyi ajándéka. Minden előfizetőjének megküldi 
azt a kiválóan érdekes könyvet, azoknak is, akik 
most lépnek be előfizetők sorába. A Rákóczi album 
a nagy idők nagy emlékeinek hű tükre lesz, a 
magyar irodalom jelesei Írják és a legösmertebb 

művészemberek illusztrálják. De azonfelül, hogy 
a mostani időkkel oly hasonlatos históriai múltat 
híven idézi föl az Egyetértés ebben az albuinjá 
bán, nagyon érdekes szépirodalmi közlemények 
kel is gazdagítja. Már előre mondjuk, hogy az or 
szág legnagyobb napjához valóban méltó ajándék 
lesz, meglepetés az olvasók számára. Ismételjük : 
Az Egy elértednek minden előfizetője megkapja. 
Az Egyetértés előfizetési ára egyébként egy hó 
napra 1 írt K<» kr.. negyedévre 5 írt. félévre 10 frt, 
Az ország mostohái: lelkészek, állami tisztvise
lők, tanárok, tanítók, jegyzők, városi, vasúti, 
postai hivatalnokok, magyar katonatisztek kedvez
ményes áron kapják : egy hónapra 1 frt 20 kiért, 
negyodévre 3 frt 50 kr., félévre 7 írtért. A Divat 
szalont, a ház albirójának olvasmányát, kívánatra 
szintén kedvezményesen, negyedévre 1 írtért kapja 
az Egyetértés minden előfizet--j- Az előfizetési 
pénzeket legcélszerűbb postautalványon egyenesen 
a kiadóhivatalba Budapest, Vármegye utca 11. 
küldeni.

IRODALOM.

Kant. A königsbergi bölcsész a maga kis 
furcsaságaival ime több mint 10<^ ••sztendő tanú 
sága szerint bevonult a halhatlanságába. A königs 
bergi fiatal leányok bizonyára jóindulattal és ér
tetlenséggel mosolyogtak a parókáé kis öregre, a 
mikor ebéd után aranygombos sétapálcájával ve 
gigkopogott az üres utcákon, ezret lépve minden 
ebéd után. Es még a tudósok is megmosolyogják, 
mikor az öregnek a papirszeletei közt ráakaduak 
azokra a furcsa feljegyzésekre, a milyet pl. az, a 
melyet ijedten vetett papirosra, a mikor a szolgája 
neve nem jutott eszébe: «Dcn Kamun Johann 
vergessen.u S ez a megmosolygott szürke kis ein 
bér mélyebben belevéste magát a világhistoriába 
és az emberek emlékezetébe, mint Nagy Eridrik, 
vagy akármelyik hatalmasság Napóleonon kívül. 
Mert a tér és idő problémáját, a min az emberi 
elme hiába zúzta szét feltevéseit évszázadokon át. 
ez a königsbergi kis ember világosan és logika 
san formulázta, a mikor azt mondta, hogy a tér 
és idő fogalma bennünk van. csak mi látjuk a 
dolgokat térbon és időbon.

A Kant képével élén jelenik meg a Világ 
történet 197. füzete, mely a Napóleon után követ 
kezö reformkorszakot tárgyalja.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a 
kötet Írója is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet 
ára díszes félbőrkötésben 16 korona ; füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai 1 estverek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, X III. 
Üllői ut 18. szám) s minden hazai könyvkereske 
dés utján, havi részletfizetésre is.

A közönség köréből.
(Alak és tartalomért a beküldő felelős.)

Köszönet nyilvánítás.
A nagymihályi Tűzoltó-Egylet tekintetes 

parancsnokságának
Helyben.

Folyó évi október hó 27-én este kiütött 
tűz alkalmával tanúsított tapintatossága és rend
kívüli fáradozással egybekötött önfeláldozásáért 
a tisztelt tűzoltói karnak ezúton is hálás köszö
netéinél kifejezni szives kötelességemnek tartom.

Nagv-Mihály, 1903. október 29.
Kiváló tisztelettel

Bartus Boldizsár.

Búcsú.
Összes jóbarátaim és ösmerőseinmek, kik

től személyesen nem búcsúzhattam cl, ezúton 
mondok isten hozzád -ot és kérem tartsanak 
meg ezentúl is jóakaró barátságukban.

Nagy-Mihály, 1903. október 27.
Kulin Imre.

Szerkesztői üzenetek.
H. B. (Helyben.) Szíveskedj ék felelő*  szerkesztőnket 

felkeresni, a ki személyesen fogja a kívánt felvilágosítást 
megadni.

Felelős szerkesztő: Dr. Kállai József.
Főm un ka tár*  : Dr. Kellner Mihály.
Kiadóhivatali tnilvnz.et ő- Lindái József

2H93. 1903. kvi. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A varannói kir. járásbíróság mint tkvi ható 

ság közhírre teszi, hogy kisk. ilunyák Zmizsánna 
s társai vegrehajtatóknak Pazsej József végrehajtást 
szenvedő elleni 184 és 110 kor. tőke- illetve per

költség és járulékai iránti végrehajtási ügyében, 
a s. a. újhelyi kir. törvényszék (a varannói kir. 
járásbíróság) területén lévő Kis Domása község 
határában fekvő a kis domásai 29. sz. tjkvben A 
1. 2—28. sorsz. a. felvett térméret nélküli 79. 
hrsz. Zadava szántóból, 101. hrsz. Dluhe zseme 
szántóból, 160. hrsz. lloosztove szántóból, 170. hrsz. 
Medri voda mi szántóból, 236 hrsz. Záhradi szán
tóból, 258. hrsz. Bukovcze szántóból, 316. hrsz. 
Bukovecz visnye szántóból, 358. hrsz. Kriva mocsir 
szántóból, 399. hrsz. pod kocsirelkom szántóból, 
446. hrsz pod sztránv szántóból. 481. hrsz. vihori 
szántóból, 503. hrsz. Ilrobje szántóból, 582. hrsz. 
na Posekome szántóból, 609. hrsz. Pólya vaszilvki 
szántóból, 677 hrsz pod Kamenem szántóból, 768. 
hrsz. pod sztranezon szántóból, <86. hrsz. Do Duba 
.szántóból. 827. hrsz. Briscse szántóból, 887. hrsz. 
na luscsiku szántóból. 909. hrsz. llszke városki 
szántóból. 94í. hrsz. llszke városki szántóból. 1014. 
hrsz pod Loczkomim rétből, 1055. hrsz. pod 
jvunyom rétből, 1073. hrsz Szadi rétből, 1110. hrsz. 
Hlusku szántóból és 1155. hrszámu Porvázi száu 
lóból (vagyis 1 2 urb. telekből^ a B. 9. 12. és 17. 
al. Pazsej József nevén irt 1 l0 reszre a 450 kor. 
kikiáltási árban a kis domásai 62. sz. tjkvben A. 
1. 1 13. sorsz. a. foglalt közös urb. birtok, 1185.
hrsz. 1. h. 276 [_] ölet tevő na vihonyu legelőből, 
1186 hrsz. 1270 Q ölet tevő Vihony legelőből, 
1187. hrsz. 1350 [f] ölet tevő pod sztr^ny legelőből, 
1188 hrsz. 60 h. 279 [~1 ölet tevő Sztrány lege 
löböl, 1189. hrsz. 1104. □ ölet tevő Poseki lege
lőből, 1190. hrsz. 3 b. 51 [3 tev^ Poseki le
gelőből, 1191. hrsz. 7 b. 960 0 ölet tevő Pasz 
licska legelőből, 1192. hrsz 3 h. 443 Q ölet tevő 
Sztronyicski legelőből, 1193. hrsz. 6 h. 1434 Q 
ölet tevő Sztrerczi legelőbbl, 1194. hrsz. 1 h. 467.

ölet tevő Kuprihodu csolo legelőből, 1195. hrsz. 
3 h. 912 Q ölet tevő pólya Voszilyki legelőből, 
1196. hrsz. 490 / ölet tevő na Soré legelőből 
és 1197 hrsz. 6 hold 990 Q ölet tevő Sztverczi 
Ka méné Icgegelőből a B. 58. a;. Pazsej József 
nevén irt 3" u 280 részre 30 kor. kikiáltási árban 
és a kis domásai 83. sz. tjkvben A. I. 1. sorsz. 
a. foglalt 35. hrsz. térméret nélküli 32. sz. ház, 
ndvar és kertből, a B. 6. a. Pazsej József nevén 
irt részre és az 1881. évi LX. t.-cz. 156. § a 
értelmében ezen ingatlanból társtulajdonosok Gotlieb 
Aionné Hirtenstein Hani, kisk. Szrulyovics Sáli, 
kisk. Pazsej Mária és Pazsej Hornyák Mária nevén 
irt 3%0 részre 760 koronában ezennel megállapí
tott kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1903. évi deczember 
hó 9-ik napjának délelőtt 10 órakor 
Kis-Domása község házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is el adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10% át vagyis 45 kor., 3 kor. és 83 
koronát bánatpénzül készpénzben, vagy az 1881. 
LX. t.-cz. 42. § ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. szám alatt 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 ik § ában ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX t.-c. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Várán- 
nón, 1903. évi október hó 3 án.

Kati, kir. jbiró.

Legjobb minőségű io féle fajú egészséges

ALMA 
métermázsánként 16 koronájával kapható 
Füzesséry Tamásnál Fozessérben.

Zeneestély.
Miklós Jancsi újonnan szervezett 16 

tagból álló zenekara pénteken f. hó 30-án 
zeneestélyt tart a Barnai szállóban.
>^3-0-00-- —

Egy jó karban levő

ZONGORA 
jutányos áron eladó Füzesséry Tamásnál 

Füzessérben.

Hirdetések 
jutányosán vétetnek fel e lap kiadó

hivatalában.
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Saját termésű boraimat következő áron adom :
Asztali bor ______ ... __literenként
Rácz ürmös __ __ ____ ... „
Csemege ó bor __ __ __ „
Muskotály __ ______ ____ „
Asszú tokaji üvegben_
ő puttonyos asszú i betegeknek alkalmas
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WIDDER BÉLA|
Nagy Mihaly. Sulyovszky-fele ház. <x.

IGNACZY GÉZA
— fényképészeti és festészeti műterme == 

NAGY-MIHÁLY , Kossuth Lajos-utcza. özv. Tischlerné úrnő házában.

Magyarország és Ausztriá nagyobb városaiban nyert bő ta
pasztalatokkal és jó ízléssel bírva, pár napot óhajtottam Nagymi 
hály városában is tölteni. Az a siker és fogadtatás egészen megle
pett, a mclylyel úgy Nagymihály városának mint vidékének mii 
értő és az iparművészeiét pártoló számottevő intelligens közönsége 
részesített. — Ezen pártolás engem arra az elhatározásra bátorított, 
hogy itt Nagymihályban. a Kossuth Lajos-utczán, özv. Tischlerné 
urnö házában, egy a mai kor igényeinek teljesen megfelelően be
rendezett

fényképészeti és festészeti 
műtermet nyissak, azon reményben, hogy csalatkozni nem fogok, 
a miért is kérem becses pártfogásukat.

Felvételek medaillontól egész életnagyságig, családi és al
kalmi csoport fényképek. Aquarellek, olaj festmények, platin- és 
színes képek. Secessios levelező lapok Nagyítások regi kis kép 
után is kitűnő sikerrel és élethűen. Esti társas felvételek villanó 
porral. Fényképek selyemre és porcéilánra. Diapositivek (áttetsző 
üveg képek Fényképek órákba és poharakra. Kézelő gombok, 
nyakkendő tűk, női broschok, óra föggök fényképekkel, igen ele 
gáns kivitelben. — l'tánrendelésck esetére az eredeti lemezt meg 
őrzőm Felvételeket úgy műtermemben, mint házon kívül, borult 
időben is a legnagyobb sikerrel eszközlök. Kívánatra vidékre is 
kimegyek.

Magamat és üzletemet a nagyérdemű közönség szives párt 
fogásába ajánlva, maradtam hazafias üdvözlettel

IGNACZY GÉZA.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
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Nagy mennyiségit őszi és tavaszi 
szalma, három kazal lóhere, egy 
néhány kazal széna, gazdasági 
gépek stlh eladók Rákóczon özr. 

Grubiezy Győrgynénál.

2221/1903. tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Halász András végre 
hajtatónak. Halász József végrehajtást szenvedő 
elleni ??’ kor. 03 fill. tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében s. a. újhelyi kir. törvényszék 
a nagymihályi kir. járásbíróság területén lévő Abara 
községben fekvő az abarai 118. sz. tjkvben A. 1. 
256, 435, 468, 469, 570, 697, 744. 886, 1002, 
1124, 1292, 1350, 1470. b. 1583, 1703, 1876, 
1954, 2047, 2173, 2344, 2460, 2500. hr. sz. a. 
felvett és 39. és 171. sz. a. Halász József nevén 
álló külingatlanra az árverés 960 koronában ezen 
nel megállapított kikiáltási árban elrendeltetik 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1903. 
évi november hó 3-ik napjának délelőtti 
9 Órakor Abara község Lírájának házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási áron alól is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10°/0-át vagyis 96 koronát 
készpénzben, vagy az 1881. LX t. c. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. 
1 én 3333 sz. alatt kelt igazságügyminiszteri ren
delet 8. ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. c. 170 $ a értelmében a bánatpénznek a bíróság 
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszeü 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihályban, 1903. évi augusztus hó 23 án.

Mattyanorsxky, kir. jbiró.

r 1V—nagyban és kicsinyben, 
JL U&lUd úgyszintén felvágva, ház- 

hoz szállítva beszerezhető

R0TH és BERGER
tűzifa-kereskedődnél

Nagy-Mihály, Andrássy Dénes-út.
1 szekér hasábfa (2 ürméter) ... 12 kor
Felvágva és házhoz szállítva . . . 15 kor.

Nyou. Laodvsman B. könyvnyomdájában.


