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SZERKESZTŐSÉG:
Hnv*  a lap Hzellonii részét illető minden 

közlemény intézendő -
Kossuth Lsjos-utoza 84. szám.

ELŐFIZETÉSI DÍJ : Egész évre 8 kor, 
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Egye*  szám ára 2<> fii.

Kéziratok nem adatnak viaaza. 
Bérmentetleii levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-tér soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetéai éa nyílttól 

díjak küldendők : 
LandsimAn B. könyvnyomdája.

Buzdító példa.
A honi-ipar pártolásának megfeneklett 

ügye, ha jól tetszik, újólag életre kel, meg
eleveníti és néhány száz lelkes és buzgó 
magyar ember révén hatalmas arányokban 
haladhat előre.

Eddigelé is ment valahogy a dolog, 
tettek, elértek egyet-mást a hazai ipar iel- 
karolása körül, aztán ismét nagy pausa kö
vetkezett. Felváltva: hol haladt az ügy, hol 
elaludt, hol neki indult, hol elállt a lélek- 
zete. Szóval mindig valamicskét előbbre ju
tottunk, az akaraterő hiányzott, hogy fárad
hatatlanul, megállapodás nélkül ballagjunk 
a kiszabott utón a jelentőségteljes cél felé.

Már pedig figyelemreméltó eredménye
ket bizonyos téren csak ugv lehet elérni, 
ha jól megmarkoljuk a dolog üstökét és a 
világ semmiféle kincséért nem engedjük ki 
markunkból, mert ha kisiklik kezeink közül, 
akkor fáradságunk kárba veszett, munkánk 
meddő maradt és gyakrabban ismétlődnék, 
úgy bele ununk az egészbe és többé feléje 
se nézünk. Csak a kezdet nehézségein kell 
átesnünk, szívós kitartással és szilárd akarat
tal kell felvenni a küzdelmet, leküzdeni a 
nehézségeket, elhárítani az akadályokat s 
mind .'ti a maga rendjén fog menni.

A honi iparpártolás nagyszabású ügyé
nek hathatós előmozdítására vállalkoztak 
nemrégiben a földművelésügyi minister gaz
dasági tudósítói; kik legutóbb tartott kon
gresszusukon azt az elismerésre méltó, haza

T A RC Z A.
A múzsa.

__ A „Feleő-Zsmplén- eredeti tárcája. —

Rónavölgyi Elemér költő volt. Legalább 
ő már egy pár hónapja ebben az irigylendő 
meggyőződésben élt. Azóta, tudniillik, hogy az 
• Őszi’ hervadás. ciinü verskötete megjelent. A 
nyomdaköltséget ugyan önmagának kellett még 
ez alkalommal viselnie, de hát Istenem ! min
den kezdet nehéz és a Parnasszusra még Petőfi 
is csak keserves küzdelem után jutott föl. Neki 
ugyan nem kellett nélkülözésekkel küzdenie, 
lévén fogalmazó a belügyministeriumban, azon
felül vagyonos szülők elkényeztetett egyetlen 
fia, de ha'elegáns redingotjában, fényes cilinder
rel' a fején végig ment a Koronaherceg-utcán 
mégis ugv érezte magát mint a szent költészet 
úttörő bajnoka, aki arra született a világra, hogy 
nevét halhatatlan alkotásokkal örökítse meg a 
késő utókor számára.

A bizományos könyvkereskedőnél azon
ban még mindezideig 'hiába kérdezősködött 
műve kelendőségéről, azon a pár tisztclctpél- 
dánvon, amelyet a jó embereinek küldött szét, 
néni hirdette'más a nevét az országban. Azok 
ugyan siettek kijelenteni, hogy igazán a múzsa 
illette csókjával homlokát, sőt az egyik leányos 
papa a borongós versekben Tompa tehetseget 
látta újjászületve, azonban ő jól tudta, ez még 
nem az igazi siker s vágyai kitartóan abban 
kulmináltak, hogy az 'Őszi hervadás. ne csak 
tiszteletpéldányokban forogjon közkézen.

___  9 ferencz József keseruviz

fias határozatot hozták, hogy az „Országos 
magyar gazdasági egyesület" ipari- és keres
kedelmi osztályának fölajánlják szolgálatai
kat oly célból, hogy a gazdaközönséget a 
versenyképes hazai iparcikkek fogyasztói 
sorába toborozzák.

Ama főtörekvés elérésére, annak a nagy 
munkának a kialkotásához, hogy magunkat 
a külföldtől függetlenítsük és iparilag is erős 
és gazdag állammá fejlődjünk, a gazdaközön
ség iparpártolása a legelső fökellék, mert 
behozatalunk legtetemesebb része éppen ama 
cikkekben van, a mely a gazdák szükség
letét teszik.

A gazdasági tudósítóknak és az „Orszá
gos magyar gazdasági egyesület"-nek ez 
együttes eljárása pedig a legfényesebb bi- 
zonyitéka annak, hogy mezőgazdáink az ipar 
és kereskedelem érdekeinek szolgálatába 
állva, a két közgazdasági ágazat minél töké
letesebb harmóniáját a maguk erejével elő
idézni óhajtják.

Az iparpártolás eszméjének a gazdakö
zönségbe való bevitelére pedig a gazdasági 
tudósítók másfélezer tagot számoló testüle
ténél hivatottabbat kívánni sem lehet és az 
iparpártolásnak helyes mederbe való terelé
sére az első sikeres, lépést éppen ebben a 
mozgalomban látjuk.

Értékesebb, nemesebb és önzetlenebb 
vállalkozást ennél kívánni és találni nem 
igen lehetne. A hazafias érzületű gazdasági 
tudósitók, kik csaknem állandóan érintkez
nek a gazdaközönséggel, nyilvánvalóan rá

Várt tehát és remélt. Várakozása köze
pette történt, hogy egy barátja körvadászatra 
hitta le magához. Mint szenvedélyes vadász, 
kapott az alkalmon s hátat fordítva egy időre 
szerelmes múzsájának, összepakolt és ment. Ez 
alkalommal nem mint Rónavölgyi, a költő, ha
nem mint Dr. Kováts Elemér belügyminiszteri 
fogalmazó.

Serédv Pistáék nagy örömmel fogadták 
odalenn a kis alföldi városkában. Gyerekkori 
barátság fűzte őket egymáshoz, amely nem sza
kadt meg akkor sem, mikor Serédv ezelőtt két 
évvel megházasodott. Azt sem tudták, hova te
gyék a kedves vendéget.

— Csakhogy egyszer megcsíptelek I — 
mondta neki Serédv, innen egyhamar nem sza
badulsz I

Kováts egészen elröstelte magát, mert 
eszébe jutott, hogy a sok ismerős között egé
szen mégfeledkezett Serédyről és nem küldött 
neki tiszteletpéldányt az .Őszi hervadás.-ból.

— No, gondolta magában, majd ha feljön
nek a télen, helyrepótolom a mulasztást.

Mikor a szalonba nyitottak, egv fiatal le
ányt talált ott, aki mélyen elmerülve olvasott 
egy könyvből.

— Iluska, már megint verseket olvassz ! 
— szólt rá az asszony és a felriadt, iruló-piruló 
leányt mint testvérét mutatta be Kovátsnak.

Az zavarában a földre ejtette a könyvét 
és láthatólag elfogultan üdvözölte a vendéget.

Kováts tekintete a leányról a földön fekvő 
könyvre esett. Egy darabig merően nézte, mint
ha nem akarna liinni a szemeinek. 
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bírhatják majd őket, hogy forduljanak el 
ama ipari produktumoktól, a melyek ide
genek s a hasonló — sőt talán jobb — mi
nőségű s ugyanolyan árban kapható honi 
készítményeket vásárolják.

Hogy a gazdasági tudósitók hasztalan 
munkát ne végezzenek, azaz a kellő ko
molysággal felkarolt ügy érdekében hiába 
való agitációt ne fejtsenek ki, az „Országos 
magyar gazdasági egyesület" a földművelés
ügyi ministerium révén a gazdasági tudósí
tóknak szét fogja küldeni azokat a ponto
kat, melyeket az ipar- és kereskedelmi osz
tály a hazai ipar-cikkek terjesztésére egy
részt. a külföldi ipar-cikkek kiszorítására, 
másrészt, körlevelébe fölvett.

A gazdasági tudósitók eme gyönyörű 
elhatározása csak buzditólag hathat a tár
sadalom minden rétegére s végre valahára 
majd fellelkesülnek csökönyös honfiaink s 
egyetértőleg az önzetlen vállalkozókkal, te
vékenyen iparkodnak majd honi iparunkat 
ama magaslatra emelni, a mely joggal 
megilleti.

A függetlenségi kör megalakulása.
Városunkban is megalakult a függetlenségi 

kör. Az előkészítő bizottság által f. hó 22-ére egy 
behívott gyűlésen a „Csillagu szállóban oly nagy
számú közönség gyűlt egybe, hogy a nagy terom 
nem volt képes az egybegyűlteket befogadni.

A gyűlésen a zemplénmegyei függetlenségi 
párt részéről jelen voltak Pekdry Gyula elnök ve
zetése mellett Dr. Fritd Lajos, Dr. liuza Barna, 
ifj. Horváth József és Fuchs Jenő.

— Szent Isten ! szólt magában — ez az 
• Őszi hervadás. ! Még pedig diszkötésben ! — 
Nagysád szereti a verseket ? — szólalt meg 
végre hebegve, de alig tudta zavarát palástolni.

— Persze, hogy szereti 1 Szólt közbe Se- 
rédv. Bár ne szeretné annyira ! Ide jön a só
gorához látogatóba, s magával hoz egy kocsira 
való haszontalan verseskönyvet, hogy egész nap 
azokat bújja.

— Ugyan, Pista, szólt szemrehányólag a 
leány.

Kováts sem tagadhatott meg egy szemre
hányó pillantást a költészet profán ócsárlójától. 
Azután újra a leányra tekintett, aki még min
dig pirulva állt előtte. S úgy érezte, hogy az 
egészen inegbüvöli üde szépségével. Szeretett 
volna rögtön a nyakába borulni az .Őszi her
vadás. bájos olvasójának, de hát kénytelen volt 
azzal beérni, hogy mikor magára maradt Se- 
rédyvel lelkesülten jelentette ki elölte :

— Barátom, angyal I Soha sem láttam még 
hozzá hasonlót!

— Szép, szép, felelte az. En magam sem 
tagadom. De hát most ne áradozz, hanem lás
sunk a vacsorához, azután feküdjél le jókor, 
mert holnap reggel korán indulunk. Kengeleg 
vad van a határban.

Kováts jobban szerette volna már az egész 
vadászatot a poklába kívánni s alig győzte ki
várni a vacsora idejét, hogy újra lássa a leányt. 
Most már kevésbbé elfogultak voltak mindket
ten s fesztelenül beszélgettek mindenféléről. 
Megtudta Kováts, hogy Pestről jött nőtestvérét 
meglátogatni és karácsonyig ott marad.

A következő nap a körvadászat izgalmá-

Lapunk msi száma 4 oldalra terjed,

ss egyedül elismert kelle
mes izü termézzetei
= hashajtószar. =



A kassai kir. jogakadémia képviseletében 
megjelentek Holló Zoltán ifjúsági elnök és Szent 
Imrty Tamás ifjúsági alelnök.

Pontban 4 órakor nyitotta meg Zfonfcínwty 
Ágoston a gyűlést, melynek vezetésére és az el
nöki tiszt elvállalására Pekdry Gyulát kérte fel.

Ptkáry elvállalván az elnöki tisztet, üdvözölte 
a szép számban megjelent közönséget és kitartásra 
buzdította a kerület függetlenségi érzelmű polgárait, 
majd felkérte Dr. Fuchs Ignáez ügyvédet az ün
nepi beszéd elmondására.

Erre Dr. /ucAj Ignáez átvette a szót és ha 
zafias szellemű, magvas, szépen átgondolt beszé
dében ecsetelte közállapotainkat ; ismertetvén a 
függetlenségi párt programmját. azzal fejezte be 
beszédét : Harcolni fogunk, a mig az önálló ma
gyar hadsereg, az önálló vámterület és az általi 
nos titkos választói jog megadva nem lesz.

Sűrű éljénzés jutalmazta a szép beszédet és 
a szónokot számosán üdvözölték.

Majd Holló Zoltán a kassai jogász egyesület 
elnöke jelentkezett szólásra és talpraesett beszé
dével a közönséget annyira föllelkesítette, hogy 
percekig tartott, mig a taps és éljenzés megszűnt.

Erre Ptkáry Gyula a függetlenségi kört meg 
alakitottnak jelentette ki. mire a gyűlés az élőké 
szító bizottság által szerkesztett alapszabályokat 
változatlanul elfogadta.

A tisztikar is megválasztatott, moly a kö 
vetkezőkből áll :

Diszelnök : Kossuth Ferenci, elnök: jSrenwre 
Géza, alelnökök : Dr. Fuchs Ignáez s Rontzinzzky 
Ágoston, titkár : Horváth Sándor, jegyzők : Holló 
Andor és liódy Győző, pénztárnok : Frizdman Mi
hály, ellenőr : Miskovicz Béla, háznagy : Frimmer 
György. Azonkívül egy 20 tagú választmány és 
5 tagú felügyelő bizottság.

Este a vendégek tiszteletére 150 teritékü dísz
vacsora volt, a mely alatt több szép felköszöntő 
hangzott el. Pokáry Kossuth Ferencet, Dr. Fuchs 
az újhelyi vendégeket, Dr. Búza és Dr. Fried a 
függetlenségi érzelmű polgárokat, Dr. Moskovics 
Ervin homonnai ügyvéd pedig a megválasztott 
tisztikart éltették. Felszóllaltak még llichtzdt Ar 
thnr, ki Búza, Fried és Horváth Sándorra, Holló 
Andor pedig Nagymihály polgáraira ürítette po 
barát.

A gyűlésből a következő távirat ment Kos 
suth Ferenchez :

Nagyságos Kossuth berencz országyülési kép 
viselő urnák Budapest.

ban telt. De Kovátsnak sehogy se volt jó napja. 
Minduntalan hibázott, úgy hogy Serédy sokszor 
rászólt

— No, meglátszik rajtad, hogy régen nem 
vadásztál. Egészen kocavadászszá zülöttél.

Nem igen felelt a csipkedésre. Az esze 
folyton odahaza járt. Egyre maga előtt látta 
a leány üde alakját, amint kipirult arccal, lázas 
érdeklődéssel olvassa az »(5szi hervadást.*  Alig 
várta, hogy hazaérjenek s otthon éppenséggel 
nem törődött a társaság meg-megujuló élcelő
déseivel. Egész este a leánynyal foglalkozott. 
A hirtelen fellobbant szerelőm hatalmába ke
rítette egész valóját.

Két hétig időzött már odalenn s egészen 
elkeseredve gondolt arra, hogy hivatal is van 
a világon s innen-onnan haza is kell utaznia. 
Eljövetele előtt való nap, egv verőfényes őszi 
reggel lement a kertbe sétálni. Elmerülve — 
talán éppen költői gondolatokba, halad a lugas 
felé s midőn feltekintett, ott látta maga előtt a 
leányt, amint önfeledten olvasgatott az -őszi 
hervadáss-ban. Mikor meglátta Kovácsot, le
tette könyvét és mosolyogva nyújtott neki 
kezet.

— Hallom, hogy holnap elmegy már, 
Kovács; igaz

— Fájdalom, igaz, lluska. De hát men
nem kell, ni a kötelesség. Pedig még olvan 
szívesen maradtam volna.

— Persze, maguk ott a ministériumban 
igen fontos dolgokkal vannak elfoglalva, mondta 
komolyan. De társaságba csak jár Budapesten ?

— Nagy ritkán; jobb szeretem a ma
gányt.

— De hát hozzánk csak eljön majd, vagv 
nem ? faggatta tovább.

Kováts a szemébe nézett a leánynak. Ez

A ma megalakult nagymihályi függetlenségi 
pártkör Nagyságodban a függetlenségi eszmék 
tántoríthatatlan bajnokát és vezérét diszelnö- 
kéül megválasztván. Isten áldását kéri Nagysá
godra és a vezetése alatt álló pártra. Dr. buchz 
Ignáez alelnök, Holló Andor jegyző.

VEGYES HÍREK.
— Tanítói kinevexések. Firczdk Gyula 

püspök a fenhatósága alatt lévő jószai iskolához 
Hellovict Emil, a nagyporubai iskolához pedig ZseZt 
vay Béla okleveles tanítókat nevezte ki.

— Hivatalvixsgálat. A helybeli in. kir. 
posta- és távírda hivatalban a kassai postaigazga
tóság e hó 20. és 21 én ejtette meg az időközi 
vizsgálatot és rovancsolást. Értesülésünk szerint 
mindenütt a legnagyobb rend volt.

— Búcsúestély. A nagymihályi járás ér
telmisége Füzenséry Tamás a járásnak 30 éven át 
volt eskiidtje, szolgabirája, illetve főszolgabírójának 
tiszteletére nyugalomba vonulása alkalmából de 
cember hó 2 án este 8 órakor a Barnái szálló nagy
termében búcsúestélyt tart. — A megjelenés iránti 
szándék Tóth Árpád városi jegyzőnél jelentendő be.

— Birtok eladót. Frühlich Gyula nagy 
ntihályi ügyvéd füzesséri birtokát az ottani gazdák 
nak örökáron eladta, kik azt egymás között fel- 

, osztották
— A I.aborcx kiöntött. Deregnyö község

ben a folytonos esőzésektől megáradt Laborcz ki 
öntött és az összes rét. két elöntötte. Nagy Mihály- 
bán is nagy volt a viz és komolyan lehetett ki
öntéstől tartani.

— Betörés. Herskmits Ignác kohányi lakos
nál e hó 20-án éjjel ismeretlen tettesek lakásába 
behatollak és 200 korona készpénzt, valamint több 
ingóságot elvittek. A csendőrség eddigelé még nem 
derítette ki a tolvajokat.

— Jubileum. Füzeuéry Pál varaiméi kör
jegyző tiz esztendeje hogy hivatalban van és ezen 
idő alatt a derék jegyző annyira megkedveltette 
magát a néppel, hogy atyjukat tisztelik benne. 
Varaimé város társadalmában Filzesséry szintén 
oly agilis szerepűt játszik, hogy az intelligencia 
tiszteletét teljes mértékben kiérdemelte. Jubileuma 
alkalmából az ünnepeltet a városi elöljáróság, az 
iparosok önképző egylete, a tantestület és még 
számosán üdvözölték. Kényekig meghatottál! mon
dott a jubiláns köszönetét a megemlékezésért és 
Ígérte, hogy az egyszer jónak talált ösvényen tó

a tekintet mindent elárult. Elárulta azt a nagy 
szerelmet, amely abban a pillanatban született 
meg lelkében, amikor először meglátta s azóta 
napról-napra nőtt a eltöltötte egész valóját. 
A leány megértette és ösztönszerüleg elfordí
totta a fejét.

— Magukhoz, lluska ? Akár mindennap I 
szólt és a leány keze után nyúlt. Akár ott is 
maradok maguknál mindörökre, — folytatta 
tovább lelkesülten, — mert szeletem, imádom 
kimondhatatlanul'

A lcánv egv kicsit megijedt ettől a nagy 
hévtől, de éppen csak egy kicsit. Hanem a ke
zét ott felejtette a Kovácséhen, aki lehajolt rá 
és elborította csókjaival.

— No, szóljon, édes, mondja, hogy ugv 
lesz I

A leány fölemelte kipirult arcát és éde
sen mosolyogva válaszolta :

— Az nem lehet, Elemér; maga nem ma
radhat nálunk mindig. Hanem — és itt szelí
den odahajtotta égő arcát a férfi mellére — 
vigyen el inkább maga engem örökre I

Kováts túláradó boldogsággal zárta kar
jai közé.

— En édes menyasszonyom, én édes 
Múzsám I

— Múzsáin ? Hát maga is ir verseket.
— Csak úgy titokban, néha, édes, — fül

lentető Kováts.
— Oh, azok nagyon szépek lehetnek; 

bizonyára szebbek, mint amilyeneket manap
ság annyian imák.

Kováts fürkésző tekintettel nézett rá.
— Hát annyira érdeklődik a költészet 

iránt ?
— Oh, hogyne I Különösen a régi klasz- 

vább halad s azon fáradhatlan buzgalommal fogja 
a város és körének javát előmozdítani.

— Országos vásár. Csap községben 
f. évi december hó 2-án országos vásár fog tar 
tatni, a melyre a marha felhajtás a nem fertőzött 
vidékekről engedélyezve van.

— Iskolasxentelés Vásárhelyen. A vá
sárhelyi újonnan épült és a kor igényeinek teljesen 
megfelelő iskola íelszontelési ünnepélye e hó 22-én 
folyt le. Az iskola 12.000 koronába került, amely 
összeg nagy részét Andr.issy Géza és Dénes grófok 
fedezték. Ehelyütt megemlítjük, miszerint Andrdtn/ 
Gézáné a nyár folyamán Parnón egy uj óvodát is 
épittetett. Két uj vára van tehát a magyarság és 
a magyar nyelv terjedésének vármegyénkben.

— Sxerkesxtö változás. A „Homonna és 
Vidéke” czimil hetilap szerkesztését Dr. 1/ick Sán
dor homonnai ügyvéd vette át.

— Halálos szerencsétlenség. Varannón 
egy parasztgazda kis fiát egyodiil hagyta otthon. 
A gyermek a tűzhelyen játszott, miközben ruhája 
lángot vetett s ennek folytán teste oly súlyos égési 
sebeket kapott, hogy azokban még aznap belehalt.

— Tűz. Kemenczén a múlt héten egy kis 
loány gondatlansága folytán nagy tűz volt s leégett 
21 lakóház. A kár meghaladja a 30.000 koronát 
s legnagyobb baj az, hogy a kárvallottak bizto
sítva nem voltak.

— A hegyi-szalóki lecsapoló társulat 
mintegy 10 évvel ezelőtt alakult meg és elnökéül 
Szent lványi László málnai nagybirtokost választotta 
meg. Az igazgató választmány és az érdekeltség 
azonban belátták, miszerint a tervbe vett nagyobb 
munkálatokra egyéb szabályozások folytán szükség 
immár nincsen s az érdekeltséget a nagyobb meg 
terheltetéstől megkímélni akarván, a társulat mű
ködését beszüntette. Most a földmivelésügyi minis 
tórium felhívta a társulat igazgató választmányát, 
hogy 3 hónap alatt hívja össze a közgyűlést és ha 
tározzon a továbbiak tekintetében. Ennek folytán 
a közgyűlés f. évi december hó 10 ára lett egybe 
híva, a melyen Dauscher Miklós mint szakértő 
közeg a földmivelésügyi minisztert fogja képviselni.

— Eljegyzés Tomczányi Ödön ungvári 
gyógyszerész jegyet váltott Ilaidinyer Ellával, Ilai 
d inger Ottó uradalmi igazgató leányával Dubraván.

— Nyugalomba vonult plébános. Az 
ulics krivai görög katholikus plébános llomanecz 
János agg korára való tekintettel saját kérelmére 
nyugdijaztatott.

szikusokat szereteti). Van ugyan az újabbak 
között is néhány kivájó tehetség, de a legtöbb 
bizony csak fűzfapoéta. Nézze, itt van mindjárt 
valami Rónavölgyinek a könyve. Ennél rosz- 
szabb verseket életemben nem olvastam.

— Mit ? . . . Mi ? . . . Hogy mondta édes? 
Nem akarta hinni, amit hallott.

— No, igen. Rettenetes rósz versek. Apa 
kapta valamelyik barátjától, akinek maga a 
szerző küldte tiszteletpéldányként. Bizonyára az 
is megcsömörlött tőle, hogy túladott rajta.

Kováts idegesen kapta a kezébe a könyvet. 
Csakugyan I Közönséges tisztelet példány a saját 
keze irta ajánlással a címlapján 1 Megsemmi- 
sülten tette le a padra. Hát újabb csalódás! És 
ő még szentül hitte, hogy ezt pénzen vette ez 
az angyal a könyvesboltban.

— No, miről gondolkozik ? — kérdezte a 
leány kíváncsian. Ismeri talán a szerzőt ?

— Óh, dehogy I Sohse láttam ! Csak . . . 
csak sajnálom szegényt, hogy ilyen rossz ver
sek Írásával tölti az idejét.

— Hanem a maga verseit megmutatja, 
ugy-e? kínozta tovább tudtán kívül a leány.

— Az én verseimet ? . . . Hogyne I . . . . 
Azaz . most jut az eszembe, hogy amultkor 
elégettem őket, nyögte ki keservesen s érezte, 
hogy a verejték üt ki a homlokán.

— Oh, Istenem, de kár 1 — szólt részvét
tel a leány,

— Tudja, édes! azt gondoltam, hogy én 
is csak ilyen rossz verseket tudnék Írni, mint 
— Rónavölgyi Elemér.

Azután nem beszéltek többé a költészet
ről. Kováts hensejében ugyan egy kis ideig 
erős harcot vívott a hiúság a szerelemmel, de 
amint kéz a kézben ültek ott egymás mellett



— A xemplénv megyei Kaxincxy-kör 
folyó évi november hó 28 in tartandó estélyén a 
Petőfi Társaság nagynevű másodelnöke Herczegh 
Ferencz fog felolvasást tartani. Ezen ünnepélyes 
irodalmi estén a kör vendégeket is szívesen lát és 
az estélyt közvaesora, esetleg táncz követi.

— Véres verekedés. Az elmúlt pénteki 
hetivásáron mintegyBO zalaeskai ember verekedést 
rendezett a Rákóczi utcában s többen súlyosan meg 
sérültek. Csakhamaé kivonult a csendőrség és a 
főcinkosokat ártalmatlanná tette, úgy hogy a töb 
biek békésen szétvonultak.

— A Homonna és Vidéke legutóbbi szá
mában a nagymihályi postabetörésről számol be ol 
vasóinak és e hirt az újhelyi lapok is átvették. A 
dologból mi sem igaz s úgy látszik, laptársunkat 
alaposan felültették, a mitől az következik, hogy 
a tudósítások nem mindig készpénz gyanánt vehetők.

— Rákóczi album lesz az Egyetértés uj 
évi ajándéka előfizetői számára. A Kuruc idők em
lékét fölidézni nagyon időszerű most és ebben a 
tudatban kedveskedik előfizetőinek az ország leg
nagyobb és legfüggetlenebb lapja, az Egyetértés 
éppen Rákóczi albummal, amely írásban és képben 
hü tükre és krónikája lesz a kétszázados nagy ma 
gyár szabadságharcnak. írják legkiválóbb Íróink 
s képekkel díszítik a legnevesebb és legjobb mű
vészek Nagy szép irodalmi része is lesz az érdé 
kés albumnak, amely minden külön illeték, vagy 
postadij nélkül megkap az Egyetértés minden uj 
előfizetője is. Az előfizetési pénzeket legcélszerűbb 
postautalványon beküldeni a kiadóhivatalnak (Vár 
inegye-utca 11), előfizetési árak : fél esztendőre 10 
frt., negyedévre 5 írt., egy hónapra 1 frt 80 kr. 
Lelkészek, papok, tisztviselők, tanárok, tanítók, 
magyar katonatisztek kedvezményes áron kapják : 
félévre 7 frtért, negyedévre 3 irt 50 kr., egy hó
napra 1 frt 20 krért.

IRODALOM.
Lengyelország. A júliusi forradalom Ilire na 

pok alatt végig röpül; egész Európán. A lengye 
lek büszkén nevezték magukat a Kelet franciái
nak. A francia nyelv is nagyon ol volt köztük 
terjedve. Sok műveltségi kapocs is fűzte őket az 
igazi forradalmi nemzethez. A júliusi forradalom 
hirére megmozdult náluk minden. A belgiumi fel
kelésnél biztosra vették az orosz beavatkozást s 
igy a nagy háborút Franciaország és a cár között, 
a mely visszaadja Lengyelország függetleuségét. 
Epén az orosz hadi készülődés, mely azzal a vo 
szélylyel fenyegetett, hogy az országot muszka 
katonaság szállja meg, nemzeti hadakat pedig kül-

s a leány odahajtotta fejét a mellére, a szőke 
hajból kiáradó édes illattól elkábulva, csak az 
első csók üdvösségét érezte.

Csak akkor riadtak föl, mikor ebédre 
hitták őket.

Ott benn nagy volt az álmélkodás, mikor 
Kováts mint menyasszonyát mutatta be a 
leányt, csak Serédy 'jegyezte meg ravaszul:

— Gyanítottam én ezt már akkor, ami
kor azt a sok bakot lőtted a vadászaton.

Budapestre együtt utazlak Serédvné kísé
retében. Hamarosan meg volt az eljegyzés, és 
tavasszal az esküvő.

A mézeshetek boldog óráiban gyakran 
faggatta a fiatal asszony az urát.

— Édesem, mikor fog már verset Írni ? 
Úgy szeretnék már olvasni valamit, amit maga 
irt !

De Kováts boldogan átölelve a feleségéi, 
igy ütötte el a dolgot:

— Nem Írok, édes, verseket. Ha az em
bernek ilyen Múzsája van, mint nekem, anél
kül is poétikus az élete s ez többet ér minden 
Írott versnél.

Elment a kiadóhoz is és megmondta neki 
hogy szüntesse be a versek árulását Annak 
ugyan nem nagy fáradtságába került, hogy a 
kérésnek megfeleljen, de mégis érdeklődött a 
hirtelen elhatározás oka iránt.

— Tudja, barátom, — mondta neki Ko
váts — sokkal nagyobb a boldogságom, sem
hogy az emberiséget az >Oszi hervadás.-sal 
akarnám keseríteni. Szebb annál százszor a 
tavaszi virágfakadás I

It. A.
Ü 

földre viszik, tette szükségessé a forradalom gyors 
kitörését. Ezt » fraucia titkos társaságok küldöttjei 
is siettették, hogy megakadályozzák a muszka 
serogoek nyugotra vonulását.

1830 december lOikére határozta el a cár 
bonar’k társasága, mely tagjai közé számította a 
legtöbb tábornokot és lisztet, a kitörést. De mivel 
a rendőrség több összeesküvőt elfogott, siettek, 
hogv az egész torvök dugába dőljön. November 
29 ikén este egy csapat deák és kadét beront a 
nagyherceg palotájába, leüli az őröket es maga a 
kormányzó is csak nagy bajjal menekül, hálókön- 
lösben. A muukások a mozgalomhoz csatlakoznak ; 
a lengyel ezredek egy része is. Az ellenkező tá 
homokokat megölik. Ejfél után Konstantin kihi 
válj a az orosz őrséget és Varsó minden raktárával 
és hadi készletével a forradalom vezetőinek hatal
mába jutott.

A lengyelek szabadságharcával foglalkozik 
részletesen a Nagy Képes Világtörténet most meg 
jelent 202-ik füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyetemi tauár, ki egyúttal a 
kötet írója is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet 
ára díszes félbőrk"tésben 16 korona; füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Mégj ele u minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál Révai Testvérek 
Irodalmi Intézel Részvénytársaság Budapest, Vili. 
Űllöi-ut 18. szám) s minden hazai könyvkereske
dés utján, havi részletfizetésre is.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Főmunkatárs: Dr. Kellner Mihály. 
Kiadóhivatali művezető : Lándai József.

Hirdetések.
DEÁK JENŐ

fogászati műterme

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé
get, hogy

MŰTERMEMET,
a Barnai szállóból a Rákócziutczai Kiéin-

féle emeletes házba helyeztem át, 
a hol minden a fogászati szakmába vágó 
munkákat — külföldi tapasztalataim folytán 
— amerikai módszer szerint, gyöke
rek eltávolítása és szájpadlás nélkül, rá
gásra alkalmas fogsorokat és egyes fogakat 
készítek. — Régi nem használható fogsorok 
használhatóvá alakíttatnak.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kéri tisztelettel fíeák jenfí 

-Spire varrógépek.
Varrógép vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságát te- 
=kintsük első sorban. =
A „i8pirc“-féle varrógépek úgy minőség, mint 
ár tekintetében is az első helyett foglalják el; 
azokért minden tekintetben 5 éri teljes

■ jótállást vállalok. ~
A „SPIRE*  varrógép a divatos mü-

— hímzésre is hazsnálható. =
Raktárak:

S.-A.-Ujhelg, Ungvár, Homonna,
NAGY-MIHÁLY, Kossuth Lsjos-utoza

(Strömpl szálló mellett.)
Ugyanott kapható Singer, Hove, Henger, W. W. és balkaru varrógépek, 

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

Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.

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

egéazaáge, magának beszerezni a legújabban javí
tott cs. és kir. szabadalmazott amerikai 
rendszerű Gummiservkötöt beszerezni. A gummi 
sérvkötö Pollitzer találmánya s a 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 io.f 
dl dl t kétoldalú io és

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

POLLITZER MÓR és FIA
csász. és kir. szab, kötszerészek.

BUDAPEST, V., Deák Ferenox-utoxa 10.
Alapittatott 1864-ben.

498. V. hz.

1903 Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz*  

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagy- 
mihályi kir. járásbíróság 1902. évi 8p. 180/3. számú végzése 
következtében Dr. Eperjesy Lajos ügyvéd által képviselt 
Sztanek Ignácz javára l)r. Novák József ellen 68 kor. s jár. 
erejéig 1902. évi november hó 25-én foganatosított kielégí
tési végrehajtás utján le és felülfoglalt és 7090 koronára be
csült következő ingóságok u. m. tehenek, bútorok, fuvarjá
randóság stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a n.-mihályi kir. jbiróság 1902 V. 
251/4. számú végzése folytán 68 kor. — fillér tőkekövetelés 
ennek 1901. évi szeptember hó 1. napjától járó 5*/ t kamatai 
’/s’/o váltó díj és eddig összesen 69 kor. 15 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejéig Alsó-Körtvélyesen 
alperes Dr. Novák J ózsef lakásán leendő eszközlésére 1003. 
évi deozember hó 3-ik napjának d. e. 10 órája 
határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz- 107. és 108. §-a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna 
jelen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében azok 
javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihályon 1903. évi nov. hó 19-ik napján.

Pelles József, 
kir. bírósági végrehajtó

FW1—nagyban és kicsinyben
JL * A 2 1 úgyszintén felvágva, ház- 

hoz szállítva beszerezhető

R0TH és BERGER
tűzifa-kereskedőknél

Nagy-Mihály, Andr;'u«y Dénes-út.
1 szekér hasábfa (2 ürméter) ... 12 kor.
Felvágva és házhoz szállítva ... 15 kor.



Saját termésű boraimat következő áron adom :
Asztali bor __     literenként
Rácz ürmös _ ________ ____ n
Csemege ó bor _  __ __ „
Muskotály __     „
Asszú tokaji üvegben _  __ .... __
5 puttonyos asszú (betegeknek alkalmas _
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Nagy-Mihály. Sulyovszky-fele ház.
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| Schicht-szappan
I VÉDJEGY E K:

vagy ..Kulcs-

ajorosij
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Jíagu-JYtihálij, Jtndrássjj ÍDénes-út j
(a vasúti állomá.*  inullett.)4j Van szerencsém a n. é. közönség *

y b. tudomására adni, hogy mindenféle y

} KÁLYHA |
} átrakását és javítását £ 
I a legrövidebb idő alatt jutányosán és i X pontosan eszközöltetem. í
1 Szives pártfogásért esd A
J kiváló tisztelettel j

JYCajorosjj Jlndrás. w

SZÖLÖLUGAST
ültessünk minden ház mellé és 

kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas, 

(bár mind kúszó természetűi mert nagyobbrésze ha 
megnő is, termést nem hoz, ezért sokan nőm értek el 
eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajokat ül
tettek, azok bőven ellátják házukat az egész szőlő
érés idején a legkitűnőbb muskatály és más édes 
szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nin
csen oly ház, melynek fala mellett a legcsekélyebb 
gondozassa! felnevelhető nem volna, ezenkívül más 
épületeknek, kerteknek; kerítéseknek stb. a legreine- 
kebb dísze, anélkül. hogy legkevesebb helyet is 
elfoglalna az egyébbre használható részekből. Ez 
a legháládatosalm gyümölcs, mert minden évben 
tőrein.

A fajok ismertetésére vonatkozó, színes fény
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg, aki címét egy levelezőlapon tudatja.

Czim:
Érmelléki első szölöoltványtelep Nagy-Kágya,

u. p. Székelyhid.

IGNACZY GÉZA
fényképészeti és festészeti műterme -

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

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

Minden kártékony végvidéktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a .SCH1CHT*  névvel és fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.
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Magyarország és Ausztriá nagyobb városaiban nyert bő ta
pasztalatokkal és jó Ízléssel bírva, pár napol óhajtottam Nagymi 
hály városában is tölteni. Az a siker és fogadtatás egészen meglő 
p< it, a mclylvel úgy Nngymihály városának mint vidékének mii 
értő és az iparművészeiét pártoló számottevő intelligens közönsége 
részesített. — Ezen pártolás engem arra az elhatározásra bátorított, 
hogv itt Nagymihályban. a Kossuth Lajos-utczán, özv. Tischlerné 
UrnÖ hazában, 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 meilaillmitól egész életnagyságig, családi és al
kalmi csoport fényképek. Aquarellek, olaj festmények, platin- és 
színes kepek. Secessios levelező lapok. Nagyítások regi kis kép 
után is kitűnő sikerrel és élethűen. Esti társas felvételek villanó 
porral. Fénykép, k selyemre és porccllónra. Diapositivek (áttetsző 
üveg k. pék Fényképek órakba es poharakra. Kezelő gombok, 
nyakkendő tűk, női broschok, óra fóggök fényképekkel, .gén ele 
gáns kivitelit'n. — I lánrendelések esetére az eredeti emezt Illeg 
őrzőm Felvételeket ugv műtermemben, mint házon kivid, borult 
időben is a legnagyobb síkéiról eszkiizlök. Kívánatra vidékre is 
kimegyek.

Magamat es üzlctcnb t a nagyérdemű közönség szives párt 
fogásába ajánlva, maradtam hazafias üdvözlettel

/G’AJCZ) GÉZA.

Nyom. Landosuian B. könyvnyomdájában.


