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MEGJELENIK MINIJÉN < ’si T< >l:T<">KÖN.

szerkesztőség:
Hova a lap HzeHenii részét illető minden 

közlemény intézendő :
Torok-utcza 220. szám.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-tér soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre . 4 frt.
Fél évre .2 frt.
Negyed évre .1 frt.

Egyes szám ára 1<> kr.

kiadóhivatal:
Hova az előtízetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landeam&n B. könyvnyomdája.

Az ifjúsági egyesületek.
Különösen a vidéki lapok gyakran 

hasábszámra kürtölik ez vagy ama vidék 
nagy magyarosodását; aki pedig ismeri fel
vidékünket — a városkákat kivéve — az 
nagyon jól tudja. Imgy ezen hangzatos 
híresztelések nem egyebek üres frázisoknál. 
Hiszen ha a felvidék népét nézzük, fájdalom 
tölt el. mert teljes valóságéiban tárul elénk 
azok nyomora és leirhatatlan szegénysége. 
Ez okozza aztán azt, hogy ha részére kötty- 
nvebb megélhetési viszonyokat teremtenek, 
a föld bármelyik szögletében, minden gon
dolkozás nélkül itt hagyja a rögös földet, 
hazaszeretetét is odaviszi: „semmi fájó érzet 
nem kél szivében" az elhagyott hon iránt. 
Népünk bizony, még' hozzá nem is er
kölcsös, tapasztalhatjuk uton-iitfélen. hogy 
mindkét nembeli ifjúságunk a trágár beszédet 
ép ugv forgatja száján, mint a mindennapi 
kenyeret, tettekben is gyakran letér az 
erény útjáról.

A felsőbb hatóságok tőlük telhetöleg 
igyekeznek e bajokat orvosolni, elkövetnek 
mindent, mi a nép jólétét, azok boldogságéit 
előmozdíthatja, nem mulasztanak el alkalmat 
seholsem, midőn a magyarosodás terjeszté
séről van szó, hogy azt előbbre vigyék, 
t'zéljaik keresztülvitele végett emelnek óvo
dákat. iskolákat, legújabban pedig fölhívják 
az iskolai hatóságokat ifjúsági-egyesületek 
létesítésére. Ily egyesületre nemcsak Nagy- 
Mihályon és vidékén, hanem egész felső 
Zemplénben égető szükség van.

Mielőtt azonban magáról az ifjúsági
egyesületről szólanék. szükségesnek tartom

TÁRCA.
ICodern. dalok.

Maliidhoz.
Vettem ékes gyöngysoraid' 

Ah. he meghatottak!
Csali az rótt a haj: anyámhoz 

Szintén eljutottak.
S mama így szólt: „Ha Matilel úgy 

Főzni, várni . .. tudna,
Mint a hogyan versel: akkor 

Családunkba jutna “.
Mondják, sok szép könyved van . .. no. 

II isten „kWtíínő" rogy.
Am most hallom : könyvtáradban.

Hiány van, - de még nagy!
Hs piától viszonyunkra

Hz mély homályt önthet.
(>li Matildom. lelkem, drágám . .

Xinesen — tfltkkÖH !
A lad a r. 

az ezt és több más egyesületet magában 
foglaló ..Erkölcsnemesitő egvesiileC-ről egvet- 
niiíst mondani; czélszeríinek hiszem azért is. 
mert kevés kivétellel egyező a czél. szoros 
az egymáshozi viszony is. Ha az egyesület
nek speezialis elnevezése után eredetét ku
tatnák. töllelhetnők létezését már a keresztény
ség első századaiban ép úgy. mint találjuk 
manapság az egyes bitfelekezetek körében, 
ezek — inkább gyülekezetek, testvéregve- 
siiletek, tisztán egyházi férfiak vezetése alatt 
állanak; a másik, ugyancsak ily elnevezésű 
egyesületek e század elején keletkeztek 
Belgiumban. Angolországban; nálunk 1885. 
évben néhai Irányi Dániel országgyűlési 
képviselő kezdeményezésére; ezek társadalmi 
utón létesülnek s igyekeznek azon nemes 
czélt megvalósítani, mely végett alakultak.

-Az ember, a család és a társadalom 
boldogságának legszilárdabb alapja az er
kölcsösség és a vallásos érzelem, ezeknek 
hiánya megingatja a léteit, nem ritkán vészt 
hoz azokra. Az erkölcsösség és vallásos ér
zelem fejlesztésére első sorban a szülők, 
aztán az iskola, egyház hivatták. Ezek a 
tapasztalat szerint csak igen mostohán vagv 
egyáltalán nem végzik a reájuk e részben 
ruházott kötelmeket. A mit szülő, iskola, 
egyház mulasztott, helyrehozni igyekszik a 
társadalom, midőn ezéliául tűzte: az erköl
csösségnek és vallásosságnak, nemkülönben 
a hazaszeretet s testvériségnek ugv a magán, 
mint a közéletben előmozdítását és terjesztését. 

Társadalmi utón odahatni igyekszik, 
hogy az említett erények az irodalomban 

ideértve a hírlapokat — a színházakban, 
egyéb mulatóhelyeken s áltahiban minden

Sárcseppek az élet tengeréből.
.Kosz világot élűnk, rósz csillagok járnak*, 

sóhajtja mindenki. A kereskedő panaszkodik, hogy 
üzlete pang, a gazda desperál, hogy mindenét 
kénytelen clharáesolni: a kézműves ölébe lógatja 
kezeit, vagy az őszi nap csillogó sugarainál süt 
kérezik: a napszámos ainottan áesorog az ntezán, 
mert hiába vár munkára és kenyérkeresetre. Min 
deníilt jaj, panasz, átok és kétségbeesés. .Nincs 
pénz, nincs munkai* — ezt hallja utón utfélon az 
ember.

A végrehajtónak sok is a dolga ebben a 
mostoha világban.

Heggel a felperesi megbízott társaságában el
kezdi szomorú körútját és végezi tizenkét órakor. 
Alig teszi le u kanalát, már ismét viszik. Estig 
betart munkája.

Bizony szomorú munka ez. Akármily válto
zatosság, az élet akárhány jellemző epizódja tárul 
is föl előtte, a hol ő pedáns közönyösséggel végzi 
kötelességét, mindenüt vsak a szegénység, a nyomor 
száraz vézna a'akját láthatja. A fényes palotában 
ép úgy szegénység a szegénység, mint a dohos, 
nyirkos kunyhóban. Csak a képe más. Az piros, 
mert kendőzve van, ez sárga, halvány, mert a kórt 
nem tudja takarni.

Tartsunk vele egy nap.
... A bérkocsi egy hivatalnok lakása előtt

W Lapunk mai száma 4 oldal, 

nyilvános gyülekezetben, tiszteletben tartas
sanak. az ifjúság számára önképző egyesü
letek keletkezzenek, a takarékossági szellem 
fejlesztessék s a takarékosságot elősegitő in
tézmények létesüljenek, stb. stb.

Ezek és hasonlóik az „Országos erköles- 
nemesitő egyesület" maga elé tűzött ezéljai 
s ezeknek keresztülvitelére eszközei egyrészt 
a felkarolt eszméknek hírlapok és röpiratok 
utján, valamint a szószékről és felolvasások 
által való terjesztése, másrészről pedig, a 
mennyiben szükséges lenne az egyházi és 
világi hatóságok, a kormány és az ország
gyűlés intézkedéseinek igénybevétele.

Lássuk csak az ifjúság számára alakí
tandó önképzőköröket.

Az iskoláztatás a 6 évtől a 12-ig. illetve 
a 15. életévig tart: — ez idő alatt a gyer
mekek elsajátítják azon ismereteket, melyekre 
az életben szükségük leeml; — az ismeret
nyújtással együtt kell, hogy a tanító a 
gyermek szivét-lelkét. nemesítse, a gyer
meket a jóra, szépre buzdítsa. Mi történik 
azonban, ha a gyermek az iskolát elhagyja, 
vagv a mint mondani szokták, lerázza magáról 
az iskola porát? Nem nehéz erre a felelet. 
Legnagyobb része az elsajátitottaknak elvész, 
a feledés áldozatául esik, a jói lélek pedig 
nem ritkán a társadalom káros befolyása 
segélvével, eltér a rendes útról. Erre a köz
életben számos eset van; sok példát tudnék 
felhozni állításom bizonyítására. Hogy még 
a zsenge ifjút a káros befolyások ellen védje, 
szerzett ismereteit állandósítsa, azokat tovább 
fejleszsze. alakul az ifjusági egyesület, mely
nek czélja továbbá: az erkölcsösségnek és 
és vallásosságnak, a hazaszeretet és testvéri- 

áll tneg. Itt hamar végeznek, ez a legegyszerűbb 
munka. A számtiszt átveszi a letiltást, beírja a 
foglalást szenvedő hivatalnok lapjába, a ki nyo
masztót helyzetét csak akkor érzi igazán, midőn a 
fizetési napon huszonöt forintot kap. A többit le
foglalták. Nyakán a házbér. az asszonynak őszi 
ruha kell, négy éhes gyermek pityereg kenyérért... 
elszorul a szive, fut az uzsoráshoz, a ki nagy 
rimánkodás után kisegíti a bajból 120 perezentes 
pénzzel. Ez azután tökéletesen eltemeti. A. kama
tokat párszor fizeti, később csak ugv prolongálja 
a váltéit, de jön ujabb adósság, újabb foglalás s ez 
is lehetetlen. A lavina nőtön-nő, mindig mélyebbre 
sodorja a szerencsétlent, ki végre elbukik. < Hva- 
sunk a .különfélék* között különféle szomorú 
híreket. Ez n reá bízott pénztár pénzéből ennyit 
sikkasztott, az ennyivel megszökött. Egyik váltót 
humisitott, a másik öngyilkos lett.

Menjünk ki a városból, valamelyik pusztai 
lakhoz.

A fényes, bútorozott lakosztályba lépnek. 
Szolgálatkész inas akarja felsökabátjaiktól meg- 
szabadítani őket, de ők csak előrehatolnak. \ astag 
fiitószönveg sfipp ’d lábaik alatt, ragyogó velenczei 
tükrök csillogó aranykeretek kaczérkodnak a be- 
lopódzó napsugarakkal, melyek a nehéz selyem
függönyök közt kandikálnak be. Káliitó fény, 
melynek csak egy árnya van a beköszöntő 
végrehajtó.



Hegnek ápolása, a tisztességnek úgy cselek
vésben, mint beszédben megöreése. Ezek el
érésére szolgálnak az idönkinti összejövetelek 
— az ezek alkalmával tartott fölolvasások. 
Illetőleg szabad előadások közhaszna tár
gyaknál. valamint a megválasztott tisztviselők 
által a tagok irányiban gyakorlatidé) fel
ügyelet. Hogy ezek mily üdvös hatást gya
korolhatnak az ifjúságra, bővebben fejtegetni 
fölösleges. Az egyesületnek kell könyvtárral 
is bírni, honnan a tagok minden dij mlkül 
könyvet vehessenek ki. A hol a körűimé
inek engedik, lehet az egyesület kebelében 
ifjúsági dalárda, hol kizárólag a magyar nép
dalok cultiváltassanak. Tart az egyesület 
kiadásainak fedezésére évenkint 1—2 sza
valaté műkedvelői előadást. Ily egyesületek 
alakítására első sorban a helység lelkésze 
avagy tanítója vállalkozik. E czélból osztály
én valláskülönbség nélkül meghívja érte
kezletre a helység lakóit, mely értekezleten 
kellő módon megokolja az egylet rendelte
tését. ezélját; előadja ama eszközöket, melyek 
segélyével ez hivatásának megfelelend s ha 
az egylet megalakul, tagokat aláírási ivek 
utján gyűjt. Hogy pedig az egylet magasztos 
ezéljának teljesen megfeleljen, alakuláskor 
éljünk óvatos körültekintéssel, mert nem 
kicsiny terhet veszünk vállainkra. „Be a 
nehézség a jóért lelkesülő embereket nem 
riasztja vissza, hanem inkább serkenti és 
kitartásra buzdítja.-

L.

A hus-kórdéshez.
Zemplén megye közigazgatási bizottsága leg

utóbb tartott gyűlésén, a többek között a hús 
kérdését is tárgyalta és tekintettel a s.-a. újhelyi 
viszonyokra, határozatilag utasította az illetékes 
hatóságot, hogy próbavágást eszközöljön s annak 
eredménye szerint állapítsa meg a húsárakat.

Ez alkalomból, nem lesz talán fölösleges e 
kérdést itt is felszínre hozni.

Hogy úgy a hús árára, mint minőségére 
nézve panasza lehet a helybeli fogyasztó közön 
ségnek, abban azt hiszem, egyetértünk mind
annyian.

Mimbui változik, minden czikk ki van téve 
árhullámzásnak ; a szarvasmarha, hol olcsóbb, hol 
drágább; de a hús ára — a helybeli piaczon — 
évek óta változatlan ; mert ha akad oly merész 
ember, ki a .mészáros szövetséggel- concurrálni 
próbálna, a szövetség módját leli, hogy kell az 
illetőt abban megakadályozni.

Már vsak ezen egy tény is igazolja, hogy e 
kérdés itt mindig actuális és hogy e kérdéssel 
foglalkozni lehet, sót kell.

A pamlagon heverő házigazda kényelmes 
helyéről nem is mozdul, esibukjából nagyokat iu. 
gúnymosoly játszik fanyar ajkai közül s pöfTesz 
kedve int. hogy hozzákezdhetnek.

— Kosz jel, úgy látszik volt már szeren
cséje ! sóhajt a felperesi megbízott.

Egy fényezett szekrény liarmincz forint, 
— szól monoton hangon a becsüs. A végrehajtó 
fid se tekint, sietve karmolja a foglalási jegyző
könyvbe.

A házigazda pedig fitymálva kiált közbe: 
Micsoda szemtelenség, azt a drága bútort 

ily potom árra becsülni.
Meg nyomorában is gőgös, honczegő .... 

valóságos úri koldus.
A felperesi megbízott szinte reménykedik, 

hogy hátha mégis fedezve lesz a követelés. De a 
remény derűjét csakhamar ború árnyékolja be. 
midőn a végrehajtó kérdésére:

— Igényt nem támaszt senki?
Egv öreg ur lakonikus rövidséggel ridegen 

azt feleli:
— Itt minden az enyém.
A háziúr apósa, a kinek van már annyi 

esze, hogy pazarló veje helyett nem tizet folyto
nosan adósságot. Inkább tartják kcgvelemkenvéren. 
Es ez az ember még büszke tud lenni ...

Menjünk máshova.
Az ajtó zárva van. Zörgetnek, egv öreg

felso-zemplén.
Soraim czélja. megjelölni a módot, melylyel 

szerény nézetem szerint — o bajon segíteni 
lehetne.

A legtöbb helyen úgy segítenek ezen, hogy 
az erre illetékes hatóság időről időre próbavágatást 
eszközöltet és annak eredménye szerint hatóságilag 
állapítja meg az árakat.

Más helyen ismét szövetkezetét alakítanak, 
a szövetkezet maga tart fi nn mészárszéket.

A helyi körülményeket tekintve, szövetke 
zetet ajánlanék én is, de nem a fent jelölt módon, 
hanem következőleg:

Ha a megalakítandó szövetkezetnek kellő 
számú tagjai volnának, úgy egy jónevü mészárossal 
egyezségre lehetne lepni, mely szerint a szövetkezet 
tagjai kőtél* znék magukat kizárólag az illetőnél 
vásárolni. Ez esetben azt hiszem — az illető 
vállalkozó, kinek igy biztosított fogyasztói volná
nak. képes lenne jobb minőségű és olcsóbb áru 
húst mérni. Tekintetbe véve pedig azt is, hogy a 
fogyasztó közönség igénye különböző és igy nem 
egyformán kielégíthető, a hús három osztályba — ! 
különböző árakkal — volna osztályozandó és igy 
mindenki olyan húst vásárolhatna, a milyet óhajt 
és senkinek m in lehetne panasza, hogy a jobb 
részeket a kiváltságosak kapják.

A mészáros megismervén fogyasztóinak igé
nyeit, húskészletét akként rendezhetné, hogy 
mindenki igényeit — a lehetőség szerint — ki 
elégíthetné.

A szövetkezés e nemét, melynek nagy előnye 
az is, hogy risicóval m in jár, ajánlom az illetékes 
tényezők és a t. fogyasztó közönség szives 
figyelmébe.

József.
*

Mint értesülünk a hús árát városunkban a 
napokban a mészárosok kilogrammonként 8 krral 
lejebb szállították. Ez mindenesetre örvendetes, de 
azért ezzel a közönségnek megelégedni nem szabad, 
mert a mint most K krrál lejebb vették a hús 
árát, néhány nap múlva ugyanannyival fel is 
emelhetik és épen azért volna szükséges a fenti 
czikkben javasolt szövetkezet létrehozása, hogy a 
közönség érdeke e tekintetben is megóvassék. Sztrk.

Vegyes hírek,
— Értesítés. Lapunk legközelebbi száma, 

kivételesen, szerdán f. hó lti-án jelenik meg.
Felsőbb leányiskola. Haratzthy Miklós 

homonnai járási főszolgabíró, ki a közügyek terén 
buzgón és önzetlenül működik, mely működéséért 
legfelsőbb helyről a közel múltban igen szép kitün
tetésben is részesült, újabban ismét egy életrevaló 
és üdvös esztm inegvalósitásán fáradozik, l’gvanis 
lépéseket tett a várra ‘gyei tanfelügyelőnél és a 
vallás és közoktatásügyi miniszternél az iránt, 
hogy Hornon nán létesittessék egy felsőbb leány
iskolái tanfolyam. Mint értesülünk a főszolgabíró 
eme fáradozása nem lesz eredménytelen, mert a 
remélt siker teljes megvalósulása előtt már csak 

asszony ijedten ugrik fel s lázas izgatottsággal 
nyit ajtót. Halvány arcza még sápadtabb lesz, 
törődött teste minden izében remeg, midőn a 
jövevényeket megpillantja. Kosz előérzet facsarja 
össze szivét.

A végrehajtó hidegen adja elő küldetését.
A berzenczei kir. járásbíróság 2945. számú 

végzése értelmében összeg ingóságai biztosítási vég
rehajtás alá vétetnek.

Csaknem hanyatt esik a szegény özvegy. 
Reszkető hangon esdekel:

— Tekintetes urak, legyenek irgalommal 
irántam. Nem akarok én megszökni, becsületesen 
megfizetem a tartozást, csak egy kis türelemért 
könvörgök. Hiába, eddig nem lehetett. Két szegény 
fiatal ember lakik nálam, azok se fizettek. Holnap- 
utánra Ígérték, legyenek kegyesek addigelhalasztani.

Hiába minden rimánkodás. magyarázat. A 
felperesi megbízott vállát vonogatja. A végrehajtó 
síiket, nem tartozik ily dolog reá. Azután az ő 
kódexében nincs paragrafus a méltányosságról és 
könyöriiletről.

A becsüs karezos hangon diktálja be a 
bútorok értékét, a végrehajtó tolla sebesen perczeg. 
a szegény asszony zokogva hullatja könnyeit . . .

Siessünk innen el.
Most jön egy érdekes foglalás. — szólt 

a felperesi ügyvédbojtár látható örömmel. Arezá- 
ról a bosszú édessége sugárzott le, mert hiszen a

1896. szeptember 10. 

kisebb akadályok állanak, a melyeket leküzdeni 
nem lesz nehéz és igy Homonna kulturális élete 
egy nagy és üdvös lépéssel vitetik előre. Hogy 
mennyire szüksége van e vidéknek egy ilyen 
felsőbb leányiskolái tanfolyamra, igazolja az is, 
hogy már eddig számos szülő — nemcsak Ho- 
monnáról. hanem a megye távolabbi részéből is
— jelentettek be növendékeket. Mindettől eltekintve 
bizonyára a magyarosodás előbbrevitele érdekében
— a mire nálunk igen nagy szükség van ál
dásos befolyással lesz a tanfolyam és nemcsak a 
homonnaik. de az egész vidék háláját méltán meg
érdemli Harazzthy főszolgabíró.

— Képviselői látogatás. Múlt heten 
látogatásával szerencséltette városunkat szeretve 
tisztelt képviselőnk Balogh Géza ő nagysága kö
rünkben töltve néhány napot innen a megnyílt 
képviselőházi ülésekre Budapestre utazott.

— Tiltakozó népgyülés. Sátoralja l’jhe
lyen vasárnap délután a polgárság egy nagy része 
tiltakozó népgvülést tartott a városnak rendezett 
tanácsúvá leendő átalakítása ellen. A népgyülés 
szónokai azt fejtegették, hogy S.-A.-l’jhelynek ke 
vés az anyagi ereje ahhoz, hogy az uj szervezet 
költségeit kibírja. — Elhatároztatott, hogy a tervbe 
vett átalakítás ellen mozgalmat indítanak.

— Búcsú. A helybeli róni. kath. egyházban 
a szokásos búcsút a vidékről nagy számmal be
özönlött ájtatoskodók részvéte mellett f. hó 8-án 
Kisasszony napján tartották meg. Az egyházi szer
tartások után Szentb'leky Géza kanonok, helybeli 
plébános vendégszerető házánál 20 teritékü fényes 
ebéd volt.

— Haragszik a rendőrség. A héten 
egv helybeli levél érkezett hozzánk, melyben nem 
épen válogatott szavakkal van elmondva, hogy 
a rendőrség mennyire haragszik lapunkra azért, 
mert csendes emésztésűkben zavarni bátrak vagyunk 
őket. Hát mi nem vesszük komolyan a rendőrség 
haragját, mit igazol az, hogy ezúttal újabban fel 
hívjuk megint valamire figyelmét. Van ugyanis a 
Török-utczában valami zsidó kórház-féle, vagy 
helyesebben vándorlók gyülhelye, a hol sokszor 
20—25-en is összejönnek és nem elég, hogy 
ilyenkor olyan lármát csapnak folyton, mely a 
harmadik utczába is elhallatszik, hanem rendszerint 
véresre verik egymást és ilyen állapotban 
szaladgálnak az utczán ordítozva. Azt hisszük, ez 
is azon visszás cselekedetek közé tartozik, a mit 
megszüntetni a rendőrség lenne hivatva. Hogy mi 
rámutatunk a bajokra, azért haragudni nem szabad 
a rendőrségnek, mert hisz végre is nem a közön
ség van ő értök. hanem megfordítva.

Képviselők jelölése. A beavatottak 
szerint az uj képviselőválasztások még csak ’no-

bosszu gyönyörrel tölti el a megbántott szivet, midőn 
elérkezettnek hiszi a visszatolás óráját.

— Kihez megyünk ?
— Egy menyecskéhez.
A kocsis hajt a kijelölt lakáshoz.
— A berzenczei kir. járásbíróságtól . . .
— Ah, örülök, hogy van szerencsém — csi

csereg a mosolygó szép asszony. Tessék helyet 
foglalni.

— Annál többet akarunk foglalni, jegvzé 
meg csípős gunynyal az ügyvédbojtár, kinek arcza 
most még jobban fénylett. (Zárjel között legyen 
mondva, egy időben a szegény ügyvédbojtár epe 
dósé sziklakemény szívre talált mostani alperesnőnél.)

A becsüsnek tetszett az elmés megjegyzés.
S gyanús hunyoritásokat váltva, kiesinylőleg 

becsülte a tárgyakat, különösen egy őszi ruhát, 
melyet gúnyos mosolylyal nézegetett.

Mindent pontosan tolirtak.
A kis menyecske folyvást mosolygott, kacza- 

gott és csevegett. Az ügyvédbojtárt épen nem 
látszott fölvenni. Hiába fintorította az arczát érzel 
meinek jelzésére. Sőt a villogó szemek, a félre
húzott ajkak s a rángatódzó arczizmok sem tettek 
semmi hatást; a szép asszony közönyös és jókedvű 
maradt.

A bosszú tüze, mely emésztő lánggal égett a fel
sült szerelmes szivében, iszonyú lángokban tört ki.

— Transferálunk !
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vem bér hó folyamán ejtetnek ineg és inár is meg
indultak az ország legtöbb részében a korteskedő 
sek és jelölések. Így legutóbb Szobránczon Henri? 
Bódogot, l’ngváron pedig dr. ('sernél Károlyt kiál
tották ki a szabadelvüpártiak képviselőjelöltekül.

— Pánik az izraelita imaházban. 
Az izraeliták újévi ünnepén a helybeli rabbi 
szokásos egyházi beszédjét tartotta, annak egyik 
részében az özvegyek és árvák életét vázolta; a 
jelen volt nők egyikét, kinek férje nem rég halt 
el. a rabbi szívhez szóló beszédje oly nagyon meg
hatotta. hogy fájdalmában ájnltan rogyott össze. 
A nők karzaton lévén, kiabáltak, sikoltoztak, mitől 
a földszinten levő férfiak megijedve s kívülről 
sejtve veszélyt, a kijárathoz rohantak. Nagy volt 
a zűrzavar, mely gátolta az daléit asszonynak a 
karzatról való lehozatalát. Hosszú idő telt el. mire 
sikerült az asszonyt lehozni s magához téríteni.

— Állami iskolánk kibővítése. Miután 
az állami iskola növendékei évről-évre szaporodnak 
s különösen az első osztályokban meggyűlnek ; a 
kultusz minisztérium az iskola részére 2 parallel 
osztály felállítását engedélyezte, melyek e tanévben 
meg is fognak nyílni.

— Követésre méltó, a legtöbb falusi 
iskolában a tanítások október, nem ritkán november 
elején, közepén veszik kezdetűket, mert „a gyer
mekek nem akarnak iskolába járniannál örven- 
detesebb, hogy Abarán a tanítás már szeptember 
1-én 120 növendékkel megkezdődött. Ha ez lehet 
Abarán, miért nem lehet másutt is?

— Temetkezési egylet. Andrejczó József 
helybeli gör. kath. s. lelkész — mint halljuk — 
egy temetkozési egylet létesítésén fáradozik. Addig 
is, mig ezen jótékonvczélu egyesület üdvös és 
áldásos voltáról bővebben szólnánk, felhívjuk lapunk 
olvasóinak figyelmét, hogy ezen (‘színe megvalósítá
sát. illetve ezen hasznos működéséről mindnyájunk 
előtt ismeretes egylet mielőbbi megalakulását minél 
tömegesebb belépés állal előmozdítani szíves
kedjenek.

— Tüx. A napokban Homonnán tűz ütött 
ki egy házban; daczára a gyors segélynek, az 
teljesen leégett.

— Öngyilkosság Parnón. Parnóról Írják 
lapunknak, hogy ott Dulemba Miklós s. körjegyző 
szerelmi bánatában öngyilkossá lett. Közelében 
hozzátartozóinak szóló levelet találtak.

— Száj- és körömfájás Abarán. < lazda 
közönségünket újabb és újabb csapások érik; igy 
Abarán az uradalom, továbbá a falu szarvasmarháin, 
a száj és körömfájás constatáltatott.

— Emberhúst evett. AIsó-Körtvélyesen j 
két atyafi a napokban összeveszett s mivel a szó
vitában nem tudták egymást kapaczitálni, az egyik

Mephisto nem mosolygott oly kajánul, midőn 
Fausttal aláíratta az ördögi kontraktust, mint a mi 
ügyvédbojtárunk, midőn látta, hogy e szóra a 
menyecske összerezzen. Némi sápadtságot is látott 
arczán, legalább máig is állítja. Egy látszik tehát, 
tudta az özvegy e szó értelmét. Tudta, hogy a fölirt 
holmikat alkalmasabb helyen bírói zár alá helyezik.

— Az uj ruhámat csak nem viszik el? — 
kérdé bosszúsan.

— Azt is, — szók nem épen finom hang
hordozással az ügyvédbojtár.

— Csak pár pereznyi türelmet kérek.
— Nem lehet.
— Mig egy levélkére választ kapok.
— Nincs időnk.

De bizony elhalaszthatjuk délutánra, — 
szólt közbe a végrehajtó.

Kecsteljes mosoly volt jutalma, bár ő nem 
ennek reményében volt előzékeny, hanem epedő 
ajkának ingerkedése folytán, miután az vágyva 
vágyott a vendéglősné forró — levese után.

Távoztak.
A szép asszony illatos levélpapírt vett elő, 

melyen csakhamar kedves szarkalábak ékeskedtek. 
Félóra múlva egy jámbor lélek botlott el bennük ...

Délután már ki volt egyenlítve a követelés. 
Az ügyvédbojtár pedig ajkaiba harapott, midőn 

a szép őszi ruhában látta a bájos özvegyet agg
legény principálisával. 

leharapta ellenfelének a fölét és megette. Hogy 
azonban a porezogós hús meg ne ártson gyenge 
gyomrának, utána bekebelezett X drb savanyú 
ugorkát. Jó étvágy.

— Áthelyezni. A homonnai vasúti szakasz 
vezetője, Hév Ödön főmérnök Rozsnyóra áthelyez
tetett. A homonnai vasúti szakasz vezetőjéül pedig 
Erdei Mór mérnök neveztetett ki.

— Az iskolából. T a n i t ó ; Pista fiam, 
mond j nekem egy módhatározót!

Pista: A tanító urnák lyukas a könyöke, 
mög a nadrágja hátulja csupa főt!

Tanító: Hát aztán miért módhatározók ezek?
Pista: Azé kérőm, mert azt mutatják, hogy 

a tanító urnák nincs jó módja.

CSARNOK.
ETAfrozina.

Elbeszélés.
Irta ANDREJCZÓ JÓZSEF.

Folytatás. 

II.

Antónia örömmel vette férjének közlését, mert 
ő is Theodozt vélte a legalkalmasabb férjnek, ki, 
alexandriai fiatalság közt egyedül méltó leányuk 
kezére. < Hyannak ismerte őt, mint a kinek komoly 
gondolkozása, szép tehetségei, szorgalma s egyáltalá
ban mindenféle jeles tulajdonai biztosítják leányuk 
boldogságát. A körülmények kedvezőknek látszanak. 
Theodoz megkérte leányuk kezét s Eufrozinának 
megjött az ideje, hogy férjhez menjen. Különben 
is ez a rendeltetése egy nőnek, mert „egy férj nél
küli nő hasonló a tenger hullámain hányatott kor
mányos nélküli hajóhoz, mely az elemek játékának 
van kitéve s moly a zugó vihartól ide s tova há
nyatik anélkül, hogy révparthoz jutna“ Szóval a 
szülők Eufrozinának Theodozzal kötendő frigyét 
illetőleg, határozott megállapodásra jutottak.

Theodoz a hallottak után alig birt magán 
uralkodni s már már arra határozta magát, hogy 
Proklusz és Antónia elé megy s térdre borulva 
mond köszönetét a boldogságot ígérő szavakért, mi
dőn hirtelen Eufrozina termett előtte, ki szülei 
felkeresésére indult.

— Theodoz! — kiáltott Eufrozina a megle
petés hangján.

— Eufrozina ! — válaszolt Theodoz a viszont 
látás örömétől és esak az imént élvezett boldogság 
tói mámorittasan s egymás keblére borultak.

Sokáig tartották egymást átölelve, mig végre 
kibontakoztak egymás karjaiból.

Theodoz szive csordultig megtelt boldogság 
gal s nem tarthatta többé magában a nagy titkot, 
melyről Eufrozinának eddig talán sejtelme sem volt. 
Nyilatkoznia kellett s nyilatkozott. Elmondta, meny
nyire vágyakozott utána négy évi távolléte alatt, 
mily forrón, mily igazán szereti.

— < >h Eufrozinám — végzé szavait — éltem 
fénylő és vezérlő csillaga, ki fájdalmain közepette

A végrehajtó végezte ebédét. A szolgáló 
jelenti, hogy egv zsidó várakozik odakinn.

— Jöhet.
— Alázatos szolgája, tekintetes végrehajtó ur! 
A felelet alig más reá. mint egy elnyújtott, 

1 morgós „hm.**
— Szíveskedett terminust tűzni?
— Jó, jó! a fekete kávémat esak megihatom. 

Várakozzék.
— Kényelemmel szőrpölgette kávéját a végre 

hajtó, lefizettette előre diját, azután kegyeskedett 
beülni a kocsiba.

Ez a délután a szegény népé, különösen a 
munkásoké volt. Salamon zsidó pénzeket szokott 
kikölcsönözni, a mit a megszorult munkások heti 
részletekben fizetnek vissza. Mikor azonban nincs 
munka sehol, akkor a részleteket is lieszüntetik. 
Salamon zsidó azonban előre látó, nem riszkiroz 
semmit. Most még van egy kis bútora a szegény 
embernek, egy pár hét múlva az se lesz.

Es mennek sötét, szomorú helyekre, a hol 
nyomor, éhség és betegség tanyáz, a hol sárgák az 
arezok, beesettek és kisírtak a szemek, kétségbe 
esettek a lelkek, a hol nem hallani mást, mint 
jajszót, panaszt és átkot.

Itt egy szegény munkás, a ki már hat hete 
nem volt dolgozni és mégis hat gyermekin k kell 
kenyeret adnia. < >tt egy köhögő, aszkóros öreg 
asszony, a ki kenyérkereső fiát már két hónapja

| vigasztaló angyalként álltái mellettem, ki éltem 
földi czélja vagy, ne taszíts el magadtól, de könyö
rülj rajtam # s ne dobj a boldogtalanság sötét 
örvényébe! < >h jöjj, borulj epedö keblemre, mely 
érted ég, jöjj, hadd öleljelek forró szerelemtől [égő 
szivemre, mely örömömben s fájdalmaimban egy
aránt még a messze földön is csak te érted dobogott 
s melynek minden dobbanását ®gy-egy sóhaj 
követte, mely téged illetett. Ne vess meg, ne hagyj 
nyomorultul elvesznem, mert nélküled nem él
hetek ! . . .

Nem folytathatta tovább, mert Proklusz és 
Antónia sétájukat bevégezve, közeledtek hozzájok. 
Theodoz eléjük sietett s ők a régi szeretet meleg 
hangján fogadták hazaérkezett gyermekűket. A vi
szontlátás édes örömeinek élvezése s Eufrozinának 
abbeli Ígérete után, hogy másnap megkapja a 
szerelmi vallomásra adandó választ, nevelőszüleinek
s kedvesének „jó éjtu kívánva, lakosztályába távozott.

Theodoz reményteljes kebellel tért éji nyu
galmára. de az elmúlt nap izgalmai egy perczig 
sem hagyták pihenni. Fülében csengett állandóan 
nevelőszüleinek a parkban folytatott beszélgetése 
s ez örömmel tölté el szivét; — de vájjon minő 
.választ kap Eufrozinától, ama bájos lénytől, ki 
egyedül van hivatva arra, hogy életének annyit 
hányatott sajkáját révként fogadja be. hol nyugodtan 
lökhesse boldogságának kéjteli napjait. Oh. mily 
borzasztó lenne az, ha e rövid választ kapná: Nem! 
Az emberi gyarlóságban fekszik, hogy az ember 
mindig a jobbat reméli. így tett Theodoz is s 
egyelőre megvigasztalódott.

A gondolatoknak ily tömkelegében találta őt 
a felkelő nap legelső sugara, mely ablakának redői 
közt kíváncsian tekintett he szobájába. V ájjon mit 
hozott neki e napsugár, boldogságot-e avagy annak 
az ellenkezőjét? Csakhamar felöltözködött s lesietett 
a parkba,hogy szokásos reggeli sétáját megtegye. 
A friss lég üditőleg hatott izgatott kedélyére : a 
madarak kedves csicsergése, a parkon végig ka
nyargó csermely kristályvizének locsogása s a lég 
apró lakóinak zsongása egészen elűzték aggasztó 
gondolatait. Bármerre tekint, mindenütt boldogságot 
lát. Itt egy kis virágot pillant meg. mely éjszakára 
elzárt szirmait nyitja meg. hogy üdvözölje jókori 
vendégeit, a nap meleg sugarait s hogy keblére 
fogadja a serény méhecskét. Majd az egymást űző 
pillangókra téved tekintete s felujulnak emlékében 
gyermekkorának boldog pillanatai, midőn Eufrozi
nával koszorút kötöttek s pillangókat űztek. . . . 
Tovább megy s önkénytelenül a lugasba téved, 
melynek minden részéhez egy egy gyermekkori 
kedves emlék fűződik. De itt sem marad sokáig, 
hanem a parknak egy kimagasló részére megy, 
honnan úgy szeretett egykoron gyönyörködni a 
természet felséges bájaiban, melyek oly csodálatos 
varázserőt gyakoroltak reá, hogy alig tudott meg
válni azoknak nézésétől. De most még csodálatosabb 
erővel lánczol ják le s elragadtatással kiált fel: mily szép 
mily boldog minden, csak én ne lennék az?csak rólam 
feledkeznék meg a Mindenható, kinek még a 
legkisebb féregre is oly nagy gondja van ?< >h az nem 
lehet, nekem is boldognak kell lennem!

Bízzál fiam s boldog leszesz — szólt egy 
hang, mely a Prokluszé volt, ki Theodoz után jött.

ápolja, pedig maga is csaknem ossz* roskad. Es 
száz és száz ilyen kép, melynek leírásánál elzsibbad 
a kéz és felmondja a szolgálatot a toll.

Még a rideg végrehajtónak kőszivét is össze
facsarja néha néha egy ilyen jelenet.

Szinte könnyebb szívvel tér lakására, midőn 
már szomorú dolgát végezi. Otthon azonban nem 
a legnagyobb öröm vár rá.

— Ah, Kolin ur! — szól megdöbbenve, a 
mint a szoba ajtaját benyitja.

— Van szerencsém! — felel a zsidó mo 
solyogva.

— Hogy van? nagyon jól néz ki.
— Csak úgy szegényesen. Nincs pénz.
— No, ha még magának sincs, mit szóljon 

akkor más szegény ember?
— Bizony kérem, nincsen. Nem is alkal

matlankodtam volna, ha arra a kevés összegre nem 
lenne szükségem. — a miért . . .

— Jó, kérem, holnapután megfizetem.
— Ali, tekintetes ur már sokszor biztatott. 

Nem tehettem mást . . .
— Mint?
— Kijöttünk foglalni.
Bizony a másik szobában akkor már javában 

irta föl az ingóságokat egyik kollega.
Es a végrehajtó is fölsóhajtott:
„Kosz világot élünk, rósz csillagok járnak!**
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— En és nőin Antónia üröminél mozdítjuk elő 
boldogságodat s a legszívesebb készséggel fogadunk 
vünkké. S a mennyire ismerem Eufrozinának 
irántad való vonzalmát s négy évi távoliét- <1 alatt 
tanúsított meleg érdeklődését. • rősen hiszem, hogy 
o sem tagadja meg kezét tóled. Most pedig jöjj, 
hogy megbeszéljük ügyünket Eufrozinával is.

Folyt, köv.)

k-

Szerkesztői posta.
Dr. W. Zs. urnák ItudapvM. M> „'ti-ztelő .'•% közérdekű 

levelét «• napi távollétiem miatt. i-ak lapzártakor vettem. A 
jövő számban közölni fogom é.» kérem kiváló szellemi kíizre- 
miikö-lé'ét minél gyakrabban. A lap állandóan menni t’og.

Z B Helyi •en. Azokat is kösz nettel vesszük.
Per amorem dei Lekö«zöué»ét örömmel vettük: nem 

azért, mert ..isten ujjai” kevés irói vénával látták el. azt 
még megtudtuk volna Itocsajtani. de a bér mén tel len leveleket 
megvetjük. Ha ön jó uram esetleg nem hitelezhet nekünk 
egy 5 kros bélyeg erejéig — tiszteletpéhlány mellett mit 
gondol, ugyan miért hiteleznénk mi jóakaratot obseorus 
gombáinak.

X. Y. Z Szives ajánlatáért fogadja kö«z<">netünket.
Thisbe >/-■•bránez. A ezikk Íráshoz nemvsak tenta. 

toll és papír kell, hnaem tanulmány, szemlélet, felfogás, irály 
és ortograpliia. mitől ••n annyira all. mint Makó- .1. riezá 
b-mtől.

Barna menyecske. Nagyon sajnáljuk de a .Modem 
dalok" Íróját inni in v<-zlietjük meg. Annyit tudtára hozhatunk, 
hogy az illető nem helybeli.

Sí. E Papina. Ajánlatát elfogadjuk é* kérjük minél 
szorgalmasabban a hírek küldését, mert az a fő.

jö
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0.

EdelsteinHenrik
Férfl-ruha készítő műhely.

Finom-posztó és g-jr a. p j m-ár in raktár,
-------------- ■— NAGY-MIHÁLYON. ==s--------------

Ajánlja m a g A t min <1 e n n e in ii

* polgári-, katonai- és papi-ruhák
elkészítésére, magyar, német, franczia és angol (I vat után.

Nat/a raktár raléidi antjol őszi és téli ruhaszövetekben. 
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol szövetből, a leg

újabb divat után készítve. 14 írttól feljebb. ~3KS
TZZZZZ. Hetire Hitelének jutányosán és pontosan esxkiixöltetnek. ZZZFZ

Ftdelős szerkesztő :
GÁL VILMOS

Kiadó-tulajdonos :
LANDESMAN B

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget <i xrerÁ.)

Eladó
csemege-szóló klg. 30 kr.. Mathiász 

Józsefnél Nagy-Mihályon.

Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat
Fő iitezn Nagy-Mihály. Saját ház.

Elvállal TEMETKEZÉSI MENETEKET saját díszen 

halottas kocsiján.
N a g y v á 1 a s z t é k a I e g j o b b m i n ő s é g ii

ÉRCZKOPORSOKBAN
tőképen tarlé,s és gazdag díszítéssel, valamint fénymázu. politirOZOtt. Selyem vagy 

bársonynyal bevont fakeporsókban.

■M Nagy raktár művirág sirkoszorukban. MM
Sűrgönvczim: Temetkezési Vállalat Nagyinihály.

Iramai /\ndor -<• 
a „K o s"-hoz cziinzett szállodája 

Sztáray gróf kastélya átellenében
HóT a g- y- FzE i b á 1 y c n. 

Ajánlja kitiini. niiinöégii valódi hamisítatlan, az. 
ls‘,t;t. évi XXXIII. törvéiivezikk értelinéhen kezelt 

asztali és csemegeborait 
utvzai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű tisztáit bor 1 liter 42.
„ „ - . - ;’>d.
. - „ . - '»(».

Feszt-féle Vinnai yyüngy „ 1J n I.
Hegyaljai szamorodni . 1.20.

. 1.50.
889-iki „ . gyógy bor . 200.

Az orron aruk b. /i<in<lmébe

Laiidesman B. N.-Mihály.
Ajánlja a legizlesesebb belük- es díszítések-, kel gyorssajto- s a szük

séges segedgepekkel berendezett

KÖNYVNYOMDÁJÁT. I»v -X -a. 1 V 1 -a. v *.. _a—s B v 9 >. > I

hol a legolcsóbban s nagy gyorssajtojanak munkaerejénél fogva leggyorsabban 
készülnék mindenfele nyomtatványok, u. m.: hírlapok, folyóiratok, báli- és la- 
kadalmi meghívok, falragaszok, röpiratok, vonatozott vagy rovatos nyomtatvá
nyok, gyaszjelentesek, névjegyek, eljegyzesi- es üzleti kártyák, stb.

Továbbá ajanlja könyv-, papír-, iro- es rajzszer-kereskedesét. “»[

ségileg olcsóbbak.

Tokaji ásszá gyógybor 1 lile r 3.00
4.00.

h gf. ... 5.00.
Ménesi veres ásszá 2.5t >.
Kitűnő ó szi 1 vérium 1.10.
Szyrmiai régi 1 5o.
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez-

\ mi szereneM’tn a ti. é. közönség szives tudoiná 
>áin hozni. hogv üzletemben állandóan friss 
csapoláiu kőbányai ser. villás reggeli 

és frisB kassai virstli kapható.
Ebéd, vacsora, hidey niclcfi éte
lek 'i hii/i uiiiiihu szakiibun étta/l sze- 

viliti rendes árak »ielltl kaphatók.
Az Utazó közönség szives tigVellnebe ajánlom 

újonnan renovált vendégszobáimat 
— Tanun ixtullák i:m -

FEDEK J| ADOLF
F ő - u t c z a asr.A_G-_5F-:k<£IFH:-Á.Xj_Z-- Lövy-réle ház.

Ajánlja magát mindennemű 

férfi- és nöi-lábbeli elkészítésére, 
a legjutányosabb árak mellett.

J €1 Vli’Á Q O le a ,e9^®v'tle,,,1 'dö alatt a legcsinosabban és 
vlldOUlk legjutányosabban nálam eszközöltetnek.

Legolcsóbb öltönyöket
>zöveinnnták k ivónál ra küldetnek.

Nyomatott Laiidesman 1J. könyvnyomdájában.


