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Vármegyénk bányaipara.
Megvallom, e czím leírása után olyas

féle érzés hat át. a mit közönségesen hiú
ságnak neveznek, ez az érzés azonban tete
mesen apad, ha elgondolom, hogy ez, a mit 
leirtam, tulajdonképen a jövő század regénye.

Nem másról van szó ugyanis, mint 
felső Zemplénünk bányaiparáról, melyre — 
ha a fenti magyarázatot előre nem bocsá
tom vala — az olvasó, ki a vidéket ösmeri. 
legalább is nagyot néz. mert ha a Kárpá
toktól az Adriáig s Moldva-* lláhországtól a 
Lajtháig senki sem tudja, hogy felső Zemplén
nek bánya-ipara fan, úgy a Viliorláttól a 
Simonka aljáig, ezen a esizmaalaku darab 
földön mindenki tudja, hogy nincs. Volt 
tehát? — Nem is volt, hanem —■ lesz! 
Erre a reményre jogosítanak legalább egy
részt azok a szerződések, melyeket Homon
imnak és vidékének ura. Andrássy Aladár 
gróf a községek birtokosaival köt. másrészt 
a kriva-olykai furatások.

A múlt év őszén történt, hogy a homon- 
nai járásbeli Módra községben, hol Andrássy 
Géza grófnak van csinos földbirtoka, kő
szenet fedeztek föl. A tudatlan tbldmivesek 
erre, vezettetve némely jóakaróiktól, levélben 
megvételre ajánlották a kutatási jogot. 
Felette naiv, jobban mondva nevetséges aján
lat volt ez. s okozott is a környéken elég 
derültséget annak idején, mikor a kutatási 
jog kizárólag bányahatósági engedélyen ala
pul. a földbirtokosnak fenntartván a kiírta- 
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Modern dalok.

Aladárhoz.

Le az álarczczal.
Képviselő nem vagy édes,

Hej! de nagy — képmutató
Lojálisnak mondod magad:

S jellemed mily olvadó!

„Dinasztikus'' volnál szivem '!1 
Csitt! Castelár rád kiált.

Hisz a kaszinóban minden este.
Folyvást — ütőd a királyt!

*
..Guter Mond, du gehst so stíllé...

Holdkórosnak, ábrándosnak . . . 
Csúfoltok ti engem régen.

Igen ! Igen ! . . . Elmerengek 
En a esillayszótte égen.

Oh. mily hűvös a varázsa, 
Ragyogása, a mennyboltnak!

Csoda-e: ha kedvelője rag gok
Sok száz . . . exer holdnak? 

Maliid. 

lanitás, ha máskép nem megv. kisajátítás 
útján is. De ettől eltekintve, a I.uxenbiirg- 
ban 1669. tipr. 26-án kelt privillégium ér
telmében az Andr.issy-család bányászati jo
gosítvány nélkül is kutathat, mely privillé- 
giummaí llomonna ura, Andrássy Aladár 
gróf, élni is kíván, s a kártalanítás iránti 
egyezkedéseket megindította.

S ha a túrzás eredményre vezet, a 
mint nagyon valószínűnek tartják. Imgy ve
zetni fog. szép kilátásaink lehetnek, mert a 
vállalkozó főnr érdekeitől eltekintve, nagy 
jótétemény, ha száz és száz ember jut mun
kához. s a kivándorlás sem fog többé oly 
mérveket ölteni, mert a munkás kereslet, 
mely eddig folytonosan pangott, egyszerre 
emelkedik. Itthon dolgozik ezután a felvi
déki nép. s a mellett, hogy maga is gya
rapszik. munkájával lendít a haza gyár
iparán. s igy hazafias kötelességet teljesít. 
Nem lehetetlen az sem. hogy az üzembe vett 
területeken kivül későbben többre is sor 
kerül majd, mely körülmény csak fokozni 
fogja a köznép jólétét, a kőszénproduc- 
tumot pedig közelebb hozza a többi termelt 
ásványok érték mennyiségéhez és illetve azok 
fölé emeli, mert hiszen az országban termelt 
kőszén összértékét ma már amúgy is csak 
a vastermelés múlja fölül.

Lesznek tehát dús bányáink, virágzó, 
gyáriparunk, talán hírneves bányavárosaink 
is s ott. hol ma a földmives napestig ballag 
ekéje után, vagy a kaszának hajlítva de
rekát. küzd a létért, s a letarolt réteken

Másodvirágzás.
Szép, kis szőke feje lelianyat'ik a nagy karos 

szók vánkosaira. Halvány kezei összekulcsolva 
esnek ölébe s hossza fekete ruhájára sárga piros 
levelek hulhlogálnak. Szcinpillái lassan lassan l,o 
rulnak a fényes, nedves szemekre, melyekből egy 
ragyogó könnycsepp gördül alá. Egv könnycsepp, 
mely gyémántként csillog n gyászruha redői között; 
egv könnycsepp, mely a múltak álmait csalja 
vissza a szivbe. Emlékezik. Szép ragyogói nyári 
délutánra, midiin minden a szerelemről beszélt.

Szeretsz? és a rózsák aláhullatták bíboros, 
illatozó szirmaikat. Szeretsz ? a nap ragyogó 
sugaraival a szemébe nevetett, a madárkák daloltak 
a lombok között, a kék égboltozaton nem volt még 
csak egv felliöcake sem. Szeretsz ? kérdezik az 
összehajt,, rózsaszirmuk Szeretsz? csevegnek a 
madárkák Szeretsz ? susognak a falontbok.

Ah! szeretsz-e? szeretsz-e? kérdezte a nagy 
mindenség. Es a galambok össsecsókolództak a 
piros cserepeken, ott a háztetején ; a vadszőlö 
karcsú indái ölelésre fon,altiak egybe ; a két szitakötő 
kiterjesztett szárnyaikat egymáshoz érintők és agy 
repítitek tova; a tarka pillangó rászállott a rózsa 
kelyhére, kiszívni abból a lelket, az illatos, édes 
mézet, — és ő ? . . . ő belenézett a t'é-rli delejes, 
sötét szemeibe — és megtudta, hogy mennyire 
szeretik. . . Szeretlek' Szeretlek! Hogyne szeret 
nőlek ! . . Egy életre — egy halálra .’ Egv életre. 
— De milyen rövid élet volt tíz. — élet, mely 
most összetörve hideg sirli.-m nyugszik. Eb i. melynek 
ajkairól egy év „hitt lecsókolta a boldogságot a 
halál. Az a rideg, az a kegyeden halál. Előtte nincs 
kivétel, előtte nincs irgalom. Hiába minden! A 

pozsgás paraszt leányok dalolva gyűjtik a 
szántott füvet, — majdan a talicskák egy
hangú ny ikorgása, sűrű kazánfüst és zajos 
kalapácsütések fognak hirdetni egy más uj 
életet, kevesebb idealizmussal a szemlélőre, 
de nagyobb hasznúnál a munkásra.

Megy étik felső része előtt, ez a képe 
egv uj jövőnek. Beteljesül-e és mikor, nem 
tudjuk, de egyelőre reméljük a legjobbat, s 
már az eszméért is áldjuk annak urát, a 
vállalkozó Andrássy Aladár gr,’,főt.

Említettem a kriva-olykai furntiísokat 
is. Ez nem kecsegtetvén oly szép remé
nyekkel. nem is annyira fontos, hanem fö
lötte érdekes, azért foglalkozom vele. Itt is 
egv Andrássy! illeti a babér, nem grófot, 
csak nemest, ki különben vármegyénk fia. 
jelenleg fővárosi hivatalnok és itt allungária- 
társulat képviselője. A kutatás tárgya sem 
kőszén, hanem csak petróleum. Egy zsellér 
bellu-lvén jelentkezett régebben, s a zsellér- 
séget Andrássy Antal megvásárolván, múlt 
év tavaszán ..ásatást" is próbált eszközölni, 
de sikertelenül, mert a Gömörmegyéből ho
zott kutásók az eredmény késése fölött el
csüggedvén. egy holdvilágos éjszakán kám- 
váltak.

Ez évben vette kézbe az ügyet Andrássy 
ajánlatára a ,Hungária" petróleum-társulat. 
Jól berendezett apparátusaival, erős gépével 
már .'itHI méter mélyre hatolt, s még messze 
képes menni. Sikerrel-e. nem tudjuk. Egy 
azonban bizonyos, s ez az. hogy, ha a 
Homonna-vidéki kőszéntárnák haza esőditik

gyenge m'i, a szerető hitves esdeklése, zokogó, fáj' 
dalmű; odaadó, hű szerelme, — az. átvirrasztott 
éjszakák gyötrelme ; a kétségbeesett hit visszakérő 
imája; a buzgó ápolás minden fáradalma. Ami 
a sors sötét könyvében megvolt Írva, elvégeztetett. 
És most? Egyedül, özvegyen, árván áll a nagy 
világban, az életen, melvet ö szerető társsal é,hajtott 
végig küzdeni.

Azzal a szerető társsal, a ki először nézett 
szemébe igaz. Ilii szerelemmel, hogy az ö szivét is 
eltöltse. az. első szerelem boldogságával.

Régen volt. Bizony már hossza ideje annak 
Mikor itt. a kis szöllőltigas bűvös rejtekében 
először fogta bársonyos kacséit édes remegéssel s 
vonta magához a nőt meleg ölelésre, inig újra és 
újra piezi füleibe sugá : .Szeretlek, t'harlotte. 
szeretlek !“

És akkor a turbékoló, galambok, ott a piros 
Itázfc,lelett, üsszekaezagtak s a gerlék csókokat szól
tak a levegőbe. Régen volt. De ma, újra érzi ezt 
az édes ölelést és újra szivébe lopódzik az a bol
dog mámor, ni int akkor. Ma újra fülébe zeng a 
szerelmi suttogás lágy, méla hangja: .Szeretlek. 
(’harlotte, szeretlek

Ez a meleg, veröfénycs nap visszacsalja szi
vébe az emlékeket.

Ez a vén asszonyok nyara, mely oly édes, 
ragyogó álmot szőtt az októberi, késő őszi napokra. 
Ez a vén asszonyok nyara, mely meleg, napfényes 
szerelőmmel csókolja fel a kis ibolyát hosszú 
álmából, hogy ez kinyitva kék szemeit, csodálkozva 
nézzen körül; — tavasz van; — inig a rózsák 
nehéz, bűvös illattal töltik el a léget s élénk 
szán pompájuk csodása bb szépségű, mint a nyár
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Amerikából az itteni a petróleum-
t'orrá* kihajtja hazulról a kriva-olvkaiakat.

A kriva-olvkai ugyanis igen czinikus 
nép. Ott mondta azt egy jámbor adófizető 
tóit atyafi a jegv zöjéliek. mikor az adóiját 
számolta ki. hogy : Ugyan, minek is fá
rasztják a jegxzö urat ezzel a sok száma
dással ? Mennyire! tg\ szeriibb s ránk is 
könnyebb dolog volna, ha mindnyájul iknak 
rgv-egv urat küldmének eltartásra !

Hát ni«»st is. midőn a petróleum-forrás
hoz ők is legszebb reményeket kötik, re
ménységök oda conrludál. hogy majd meg
fizetik az<»k az urak méreg drágám az •'• kis 
telküket az egész 100 kát. hold . s aztán 
ők szépen levándorob iák más vidékre. hol 
zab helvett aczélos búza terem, hol keve
sebb i? az adó. s több a szalonna, ott fog
nak gazdálkodni, úgyis kevesen vaunak.
10 család 70 lélekkel.)

Ilvetónkép a petróleum-vállalat is haza
fias missiót teljesít. ha beiit mert legalább 
átmagyarositja a kriva-olvkaiakat.

í síisziir József.

Alakítsunk temetkezési
egyesületet.

Mimién intézményt, m* Ív az ♦ inlx riscg szel 
hmi vagy anyagi jólétnek eh >nio/.<litá*át tűzi ki 
feladatául, erkölcsi kötelességünk ó»zes erőinkkel 
támogatni. A humanizmus hívei belátták. hogy a 
társadalom szellemi életének fejlesztése rzéljábn! 
alakult egy< stíleteken kívül, szükség van az any agi 
jólét előmozdítására irányuló testvéregyesületekre 
is. melyek mintegy kiegészítői az előbbieknek, az
• mlu'iáség földi jólétének legalább egy bizonyos 
tokig leendő biztosítására hivatvák. Így jött< k Jetre 
a különféle jé»tékoi.vczéln egyesületek. Hogy ezen 
egyesületek mennyi sajgó » bet hegg< - '.tettek be. 
hány könyvi szárítottak ftd. hány nyomorral küzdő
• •mberl ráztak ki a kétségbeesés sötét örvényéből. azt 
fölösleges bizonyítanom. mert hiszen azokna k üdvös 
voltáról, áldásos működéséről, ha nem is közvet 
lenül, de közv« tve mindnyájan meggyőződhettünk 
eddigelé.

Jelenleg a jótékonyezélu egyesületeknek es ik 
egv fajára, a temetkezési egyesületekre kívánom 
a t. közönség becses figyelmet felhívni.

Számtalan esetben megtörténik, hogy egy 
nélkülözésekkel küzdő család beteg tagjának orvos 
kására csekély keresményét elkölti s mire a beteg 
meghal, oly zilált anyagi körűimen vek közé jut.

alatt • •(virágzottaké volt. Tavasz van? a turbékoló 
galambok ••sszekaczagnak a piros házfedelm. Tavasz 
van? és a gerlék csókokat szórnak a levegőbe, 
mely szelíden kék s .min tarkaság, fensége 
szép-.

<'hal lotté szivét egy megnevezhetlvn vágy 
tölti el. Vágy. egy uj szerelem után, mely a régi 
hamvaiból kél szárnyra. Messze sz.ollőskertekből 
busongó <lal hangzik fel :

ítogy » szivein újra lángol és szelet.

< ’harlotte keblére szorítja két kis kezét és a 
dal mélán rezg tovább:

< ‘ittitgatnáni. . M-n-lesitném. de hiába. 
Kétszer is nyit az akáezin virága.

K••tszel' is nyit ? S a rétzs.a harmadszor vi 
rágzik ? s a bohó ibolya uj tavaszra ébred késő, 
őszi napokon ? Miért m szabadna hát a szívnek 
is uj szerelemre ébredni a meghalt romjain ? Miért 
ne örülhetne egv gvászruliás özvegv ismét az 
életnek ? Hisz fiatal, szép, kedvelt ’s szereti az 
• •letet, a napsugarat, a tavaszt, a boldogságot.

Nem ! nem. Az ő halottja mélyen a hant 
alatt eltemetve nyugszik, de szerelme itt. itt van. 
híven megőrizve szivében s • zt szerelmet a 
halott iránt nem cserélheti fel soha, soha egv ujjal

Tázva. dideregve húzza villáira kt ndorskéjét. 
A fényes légben sárga piros levelek szállingálnak. 
Íme az ősz. N. m tavasz ez . . . csak csalóka áb 
ralid, csalta álma az ősznek ébredésről, szerelemről, 
boldogságról. uj tavaszról.

Nem tavasz • •/ !
t s.ik mulo káprázat. Fényes. ragyogó szia

hogy ked vés halottjának temetkezési költségeit nem 
képes tóili z.ni. A család mélyen érzi az elveszett 
iránti fájdalmat, de tetézi fájdalmát a sokszor 
kétségbeeséssel határé, a feletti gond, lmgv miből 
fedez.ndi az < lyikarittatás költségeit. Az idő. mint 
legjobl » orvos, talán megszünteti a fájdalmat, de a 
fájdalmat tetőző gondot egyszersmindenkorra el 
oszlatni csakis az áldásos működésűkről mind 
nyájunk előtt ismer- testeinetk' zési egyletek képesek. 
Állításom igazolására álljon itt például a sok 
közül az 1**6. évben 13iMI taggal megalakult 
h. böszörményi gör. katli. első temetkezési egylet 
eddigi működésének eredménye. Ezen egyesületbe 
rang . nem és valláskülönbségre való tekintet nélkül 
minden 1* 7<> éves egészséges és feddhetlen életit
személy vetetett fel. kiknek mindegyike a fel. 
vételkor igtatási díjul • •gyszersinimlenkorra I frtot. 
azonkívül minden egyes tag halálakor 18- -.">5 évig 
Itt krt. ■ >.'» <>.*» ig ].’» krt.fi.’) 70ig2<> kit űzetett,
illetve tizet az egyesület pénztárába.

Ezen egyletnek a belügyminiszter által jóvá 
hagyott alapszabályai értelmében az alaptoki* 
kamatai, valamint az elhalt egyleti tagok illán 
befizetett egyleti tagdíjakból tölmaradt évi tiszta 
jövedelem 12.1 Síi frt az ottani gk. templom fel 
segélyezés«’*re fordittatott s miután az egyház meg 
kapta megillető részét. az ő év eltelte után fel 
szaporodott ls.iMM) frtnyi jövedelem az egyesület 
tagjai közt osztatott szét. Az egyesület eleinte 
minden meghalt egyesületi tag temetésére 12<> 
frtot fizetett, most azonban, mivel a templom része 
kifizettetett s mivel a tagok száma is lölHira 
emelkedett, az egy esiilet minden elhalt tag teme
tésére lön frtot ad.

Ezen állatokból kitűnik a temetkezési egyletek 
hasznos volta s beláthatjuk, hogy egy ilyen egye
sület N. Mihály bán mindnyájunkra nézve üdvös, 
de különösen az anyagiakkal küzdő szegény 
népünkre nézve valóban isteni áldás volna.

Egy ilyen temetkezési egyletnek városunkban 
leendő szervezését tűztem ki feladatomul, miért is 
kérem a közönséget, hogy tervem keresztülvitelét, 
illetve az egy let megalakulását belépésükkel és 
másoknak a belépésre való ösztönzéssel elősegíteni 
szíveskedjem k.

Az egyletnek tagja lehel 18—7o évig minden 
egészséges és feddlit tétlen életű személy.

A tagsági dij egy^/ersmindenkorra egy forint. 
Az egyes tagok után fizetendő összegek mennyi
ségét. nemkülönben az egyesület alapszabályait az 
annak idején összehívandó) alakuló gyűlésen a 
tagok fogják meghatározni, illetve megalkotni.

A tagok gyűjtésére vonatkozó aláírási iveket 
a legközelebbi napokban ki fogom bovsóijtani és 
kérem a közönséget, szives aláírásukkal tegyék 
lehetővé- ezen üdvös egyesület mielőbbi meg
alakulását.

A mt fejező Jőznej
* kuth. s. lelkest.

pompát kifejtő haldoklása a nagy természetnek. mint 
a halálos lu teg utolsó mosolya, melv ott marad az 
arezon akkor is. midőn a szív már megszűnik 
ilobogni s a test megmered.

Majd aláhull a rózsaszirma ismét, vagy még 
mié <itt lehullhatna, hideg, fagy <»s érintésével kiöli 
belőle életét a kofa téi. S akkor elröppennek ga 
lambok és gerlék > dideregve hanyatlik alá a kék 
szemű kis ibolya is.

< Hí. ez nem igazi tavasz.' Es bármily erővel 
tűz le a nap: illatoznak, virulnak a gyenge virágok . 
turbókéinak a galambok és nevetnek a csókot 
szóró gerb’k ; tudjuk, érezzük, hogy ez. mind, mind 
csak in á s o <| v i r á g z á s.

Az a lehulló, sárgapiros levél. — mint egy 
boldogabb időnek meghalt virulása könyörtelenül, 
siváran tűnteti fel a valót. - az őszt .

(’harlotte végig vonja halvány kezeit égő 
homlokán. Ez. csak másod v i r á g z á s, s egv 
fagyos éji lerombolhatja kis kertjének egész festői 
pompáját, hogy virulás. illat és virág sírjába siessen. 
S aztán :

A sint.il niiii.l.-itt < h. It jtíink. 
Ml k.jt v.i-A kint átlőtt :i/ élet 
< -ak a sZt relciiinek nincs vége. 
Siitr.insó vagy tetet i inl/kv. 
A iiiá.xvilági>n i- kisértget.

Eira.lt. Iu*t> g tekintetét körülliordozza a ked
ves k<-p viruló szcpM-g ín > szomorúan int biicsut 
virágainak.

J >ak ragyogjattík! Álmodjatok ...szerelem 
tol. boldogx.igrn] , . ,|r .IZ ,’.n szivemnek nincs
m á > o d v i r á g z á s a “

Pideijl Judit.

1896. szeptember 16.

Levél a szerkesztőhöz.
lhnlap»nt, 1896. szept. 9.

T. Szerkesztő ur ’

E perezben vettem becses lapja 1 síi számát 
é*s sietve sietek mindenekelőtt őszinte köszönetéinél 
azért kifejezni, hogy ismeretlenül bár. mégis olv 
szives volt, abbeli figyelmét rám is kiterjeszteni 
és engem szellemi termékével nemcsak megtisztelni, 
de őszintén szólva, nagyon kellemesen meglepni. 
Mert szerény nézetem szerint, meglepetésszámba 
megy ez a Nagy .Mihályhun megjelenő ,Felső 
Zemplén- vzimii társadalmi hetilap, melynek én 
különösen nagyon örülök, lévén ép most hat éve. 
hogy egy szeptemberi napon a mostani kiadót 
arra serkentettem, hogy az akkoriban még cs;lk 
nagyon primitív kézisajtója értékesítésére tőre 
kedjék és igyekezzék egy felső Zemplén érdekeit 
felölelő hetilapot létesíteni, a midőn is a tárczát 
illetőleg, magamra vállaltam annak időszerinti 
változatos, de mindig az olvasó) közönség igényeit 
kielégítő szerkesztését. Nem rajtam múlott, hogy 
az igéből nem lett test; annál nagyobb most az 
örömem, hogy az akkori eszme még sem veszett
• I egészen! Es ime előttem fekszik most a „Felső- 
Zemplén-, •//// mind kHbfölef/, mind belsőleg igeit 
talpraesett hetilap. Az igaz, hogy öt év alatt 1891, 
október I én hagytam ott Nagy Mihályt, hol 1869-től, 
tehát 23 éven át. mint igénytelen orvos működtem 
volt sok változhatott ot. is, a mi abból is kitetszik, 
hogy a szerkesztőség által, lapja homlokán meg
nevezett: Tőrök utczát sem tudom, hova képzeljem 
el. De változtak — úgy látszik az emberek is és 
mi a legfőbb és nem eléggé dicsérendő — ezekkel 
együtt a szellem is — érteni alatta ama faizszdlemet 
mely egy oly vállalathoz, minő egy vidéki hetilap 
megteremtése és világra bocsájtása, feltétlenül szűk 
séges. Az én fentebb jelzett időmben olyan köz
szellemről sajna ! nem lehetett beszélni: ki ki csak 
a saját érdeket gondozta és per fás et nefan 
hajtotta keresztül; a közértlek ismeretlen valami 
volt és azért nem is találkoztak emberek, kik 
annak ápolását, sajtó általi itgilra'atételét szüksé
gesnek találták volna. Sőt ellenkezőleg: köztudo 
inásu, hogy a rparticuiarizmus- ott üti fel tanyáját, 
ott burjánzik legjobban, a hol a közvéleménv. a 
ngilráiios bírálat, nem jut kifejezésre. Azért a 
plurális nagyságok* talán nem is szívesen veszik 
egy oly vállalat létrejöttét, mely első sorban hivatva 
van az egyéni érdekek árán, a közérdekeket 
helyettesíteni és ezeket, tekintet nélkül, tetszik e 
az valakinek vagy nem. érvényre juttatni. De 
úgy veszem észre, hogy szerkesztő ur nem csak 
a kellő függetlenséggel, de a megfelelő erélvlyel 
is rendelkezik, hogy a jót. a közérdeket hathatósan 
megvédje. Függetlenségére vall már a szerkesztői 
postában közzétett nem egy igen talpraesett üzenete 
is és minthogy a franczia közmondás azt tartja, 
hogy : le style, c’est I’ honimé, ebből következtetve, 
már is kalapot emelek a t. szerkesztő ur előtt; 
mint ^generális-, tetszésemet bírja, anélkül, hogy
• gyeket, mint becses nevét, ismerném; anélkül, 
hogy olvastam volna — t. i. «az első számot való 
szinüleg megelőzött volt — úgynevezett prograi mi 
ját és ilv módon megtudtam volna, mi a társadalmi 
hitvallása, mi az inteueziója az olvasó közönséggel 
szemben és végre kik azok, kikkel egyesülve — 
„életre halálra kész .' ?“

De mindamellett lapjának külső alakja és 
belső tartalma, arra enged következtetnem, hogy 
lapszerkesztéshez ért. arra született. Mert nemcsak 
a poétáról, de a redactorról, a szerkesztőről is áll 
az, hogy : naseitur, születik. Nem hiányzik lapjának 
egyeth n egv rovata sem; sőt. mi vidéki lapnál 
ritka jelenség, regény melléklete is van. és a 
tárczában a poesisnek is kijut a maga helye, az 
elbeszélésnek is. (’sakhogy a tárezára vonatkozólag, 
el nem tagadhatjuk, hogy a fin de siéeleben vagyunk. 
Egy — valószínűleg „századvégi “ hölgy „ modern “ 
dalt tesz közzé llát igazán minden tekintetben 
„modern- az. felfordult világ! Valamikor Petrarca 
hires Laurájához, Berzsenyi Lilijéhez stb. intézte 
szive sugallatát manapság: Matild Aladárhoz — 
és ez is nagyon jellemző !

De elég legyen ez alkalommal ennyi.
S igy zárom levidemet azon kívánsággal, 

hogy szerkesztő urnák ki ne fogyjon sem türelme, 
sem munkakedve, sem végre — "‘szerkesztői mon
dani valója ; a kiadónak pedig az előfizetője! 
„Kitartás- legyen jelszavuk és „közérdek- a vezér 
szavuk és ez utóbbinak védelmében részemről, 
m i n d k e 11 ő j ü k n e k legyen mondva : szerencse 
fel ! Siirsum corda.

Wcinxbet*th

sint.il
Eira.lt
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Vegyes hírek.
— UJ kör jegy Bőségek. Vármegyénk 

területén több uj körjegyzőség lesz szerv, zve a jövő 
évi január hó 1-től kezdve. így a nagymihályi 
járásban báróin uj körjegyzőség lesz és pedig: 
Nagy-Mihályvidéki körjegyzőség Pazdies, Mocsár, 
Tapolcán és Petróez; abarai körjegyzőség Nagy 
Itáska, Kis-liáska. Nézpest és Petiik; sztárai kör 
jegyzőség Krivostván. < Ireszka és lzbugya köz 
ségekkel. Mint értesülünk, az uj jegyzőségekkel 
• gyenkint 4m frt fizetés, 2m frt lakbér, ifi Hl frt 
fuvar és 5o frt irodai átalány fog járni, mig a 
régi jegyzők javadalmazása nagyrészt érintetlen 
marad.

Halálozás. László, a szerenesi
járás fiatal főszolgabírója hosszas szenvedés után 
t. hó 14 én meghalt. A megboldogult pár évvel 
ezelőtt a nagymihályi járás szolgabirája volt és itt 
közkedveltségnek örvendett, miéit is elhalálozása 
mély részvétet keltett. Temetése t. hó 15-én ment 
végbe óriási részvét mellett. — A gyászoló család 
a következő gyászjelentést bocsáj tóttá ki: „Özvegy 
nagybessenyei Bessenyey Gáborné sz. legyesbényei 
Püspöky Gabriella az alulírottak nevében is fájda 
lomtól megtört szívvel jelenti forrón szeretett 
felejthetetlen fiának nagybessenyei Bessenyey Lász
lónak. Zemplén-várniegye főszolgabírójának, 1896. 
évi szept. 14 én hajnali 5 órakor hosszas szenvedés 
után élete 34 ik évében történt gyászos elhunytét. 
A boldogult hült tetemei 1896. évi szept. hó 15 
én d. u. 4 órakor fognak a helybeli róni. kath. 
temetőben örök nyugalomra tétetni, lelki üdvéért 
a szent mise folyó évi szept. 16-án d. e. 10 órakor 
a helybeli székesegyházban fog a Mindenhatónak 
bemutattatni. S.-A.-Í’jhely, 1896. szept. 14. Áldás 
és béke lebegjen felejthetíeii porai felettBessenyey 
Margit, férj. Szerviczkv < időimé, Bessenyey Béla 
mint testvérek. Szerviczkv Ödön, mint sógor. 
Szerviczkv Margit, Gábriel Gyurka, mint húgai 
és öcscse. Bessenyey Béláné. szül, báró Mengersen 
Ida. mint sógornője.-

— Tűz. Folyó hó 16-án éjjel városunkban 
két utczában is volt tiiz, még pedig meglehetős 
nagy. Az egyik a selyem-utezában éjjeli 1 órakor 
gy ült ki és elhamvasztott egy kisebb lakóházat. A 
másik pedig hajnali 3 órakor kezdett égni az alsó- 
utczában, a hol először Hrehócsik György háza 
égett le és arról a tiiz átcsapott a Grttnftld R. féle 
házra, a hol a tulajdonosnak kereskedése is 
van. E háznak és kereskedésnek égése már nagyobb 
ijedelmet idézett elő. a mennyiben az épület egyik 
mellékhelyiségében négy hordó petróleum volt és 
ha ez felrobbant volna a szerencsétlenség nagysága 
olvanfoku lehetett volna, mely elképzelhetetlen. 
Szerencsére, ez nem következett be, mert a hor
dókat sikerült eltávolítani. Mindazonáltal emberben 
is esett hiba. Ugyanis a Grünfeld ház mellett levő 
ház tetejét, hogy a tiiztől megmentsék, lebontották 
s e közben egy ember a ház tetejéről oly szeren 
esetlenül esett le, hogy súlyos sérüléseket szén 
“(lett. — Meg kellette mármost emlékeznünk a tiiz 
tóságiól is. csakhogy a midőn ezt tesszük, sajná

lattal említjük fel, hogy a helybeli tűzoltóság nem 
méltó arra, hogy e czimet: „tűzoltó-testület-, viselje, 
mert a tüzeseteknél ezek a jó emberek valóságos 
komédiát játszanak és a mennyiben a tüzeset 
éjjeli időben keletkezik, az a nehány tűzoltó, a ki 
a vész színhelyén megjelenik, nem annyira a tüzet, 
mint inkább saját — szólójukat oltják. Mikor 
aztán szomjukat alaposan lokalizálják, a helyett, hogy 
a szerencsétlenségbe esett polgártársak vagyon és 
esetleg életbiztonságáról gondoskodnának, veszeksze
nek, egymásnak parancsolgatnak (mert mind pa
rancsnok) és a tüzoltószereket, miután annak keze
léséhez egyáltalán nem értenek, tönkreteszik. Ilyen 
komédiát csináltak ennél a tűzesetnél is és valóban, 
itt volna az ideje, hogy ezen neinesczélu testület 
újjászervezésére a hatóság komoly gondot fordítson, 
mert igy nemcsak az illető „tűzoltók- válnak 
nevetségessé, hanem maga a hatóság is. Az újjá
szervezés pedig könnyen mehetne, mert hiszen a tiiz 
oltó-testület felszereléséhez szükséges eszközök mind 
rendelkezésre állanak és csak egy kis jóakarat és 
érdeklődés kell az ügyhöz. — Az elöljáróság végre 
gondoskodjék arról, hogy a kereskedéseknél ne 
legyen beraktározva hordószámra a petróleum, mert 
itt — ahol ugylátszik napirenden lesznek a bolt 
égések — majd egyszer olyan szerencsétlenség 
történik, mely páratlan lesz a maga nemében. 
Mint utólag értesülünk, az eddigi nyomozni kideri 
tette, lu.gy vétkes gyújtogatás következtében kelet 
keztek a tüzek.

- Dohányárudák beszüntetése. A 
múlt héten Ünnepeltek az izraeliták újévi ünnepüket, 
a mikor is az üzletek kivétel nélkül zárva voltak 
es azon üzlettulajdonosok legnagyobb része, kiknél 
dohánvárinla is van. nem gondoskodtak arról, 
hogy a delié ny és szivar árulás beszüntetve ne 
legyen és igy esett meg az. hogy a helybeli pénz
ügyőrség éppen azokon a napokon teljesítette a 
sxokásos ellenőrzést, a mikor az üzletek zárva 
voltak és többnyire a fő-titczai tratikosoknál. szám- 
szerint tizenhatnál, konstatálta, hogy egyáltalán 
nem lehet kapni trafikot, miért is az* illetők ellen 
megtétetett a feljelentés. Az uj szabályzat értei-j 
lilében a tizenhat kereskedőtől el lesz véve a 
dohányánilásí jog. mit azonban ezek a pénzügy 
miniszterhez szabályszerűen intézendő kérvények 
benyújtása és öt-öl forint bírságpénz lefizetése után 
újból megszerezhetnek.

— Anyakönyvi-székhely változás. 
Orosz Porubára állami anyakönyvvezelőül újabban 
láth Ferencz oki. jegyző neveztetett ki Klenováról. 
Minthogy pedig az orosz-porubai uradalmi lakó 
ház. melyben az anyakönyvi hivatal van. eladóvá 
tétetett, s igy a bérlet felnmndatott. az anyakönyvi 
hivatal felsőbb engedélylyel a szomszédos F.-Sit- 
nyiezére költözik, hol a kastély ura, Szinyey M?rsc 
István, enged át megfelelő lakosztályt az ügy 
énlekében.

— Dézsába fűlt gyermek, ’loke 'Pere 
besen Markovién fakareskedőnek egy két éves kis 
fia felügyelet nélkül játszott az udvaron, mi közben 
egy vízzel telt dézsához került és abba oly szeren
csétlenül esett bele, hogy mire észrevették, megfult.

— Megölte a vasvilla. Nagy sze
rencsétlenség történt tegnap a berettői Kazinczy 
féle uradalomban. I’gyanis a cselédség egy része 
szénaboglya rakással lévén elfoglalva. annak 
tövében állt egy legény is, kinek a boglya tetejéről 
egy vasvilla oly szerencsétlenül esett a fejetetejére, 
hogy annak egyik ága tövig nyomult a tejbe és 
rögtöni halálát idézte elő a szerencsétlen fiataléin 
bérnek. A vizsgálat folyik.

— Orvos választás. Mint értesülünk a 
varannói járásban üresedésben levő körorvosi állás 
f. hó 24 én töltetik be választás utján. A |»ályázók 
között ott van dr. b'riedmurtu \ ’ilmos nagymihályi 
gyakorló orvos is és ha a választók egy lelki 
ismeretes és képzett orvost óhajtanak, úgy bizo
nyára reá is szavaznak, mely esetben nem lesz 
okuk megbánni a választást.

Alizpáni rendelet. A vármegye 
alispánja rendeletet adott ki. mely szerint köz 
tudomásra hozza, hogy sertések eladása esetében 
a szállítási engedély mindenkor Írásban kérendő 
és ha az eladott sertések más vármegye területére 
hajtandók. a szállítási engedély csak úgy adható 
ki, ha ahhoz azon megye alispánja hozzájárul, 
melynek területére a sertéseket hajtani óhajtják.

Nyugdíjazás. A vallás és közoktatás 
ügyi miniszter László E. Flóriáné My.rgth Teréz 
oki. tanítónőt f. évi október hó 1 tói kezdődőleg 
nyugdíjazta.

Templomszentelés. Az abarai ev. r< f. 
templom felszentelése f. hó 2O-án, azaz vasárnap 
fog végbemenni. A felszentelési ünnepélyen igen 
nagyszámú intelligens közönség vesz részt. Az 
ünnepély lefolyásáról jövő számunkban fogunk 
megemlékezni.

— Bíró és jegyző választás Sze
rencsen A szerencsi elöljáróság választása lég 
közelebb meg fog történni, mert az elöljáróság 
megbízása már lejárt. Ebből kifolyólag az a terv 
merült fii, hogy kívánatos volna, ha a szerencsi 
bíróságra lehetőleg jogvégzett, esetleg intelligens 
embert választathatnának megfelelő dijj a zással, nnrt 
a községi bíróság jelenleg oly széles látókört és 
képzettséget kíván, a melynek jelenleg igen sok 
tekintetben a község látja kárát. Csuka Miklós 
városi jegyző pedig, tekintve 30 esztendei jegyző 
ségét, régi időiő| való beteges voltát, legközelebb 
teljes nyugdíjba szándékozik menni, úgy leg
közelebb jegyző választás is leszen. Az ő helyére 
is vajha sikerülne oly jegyzőt választani, ki az ő 
helyét hozzá méltókig tudná betölteni. Ezen ügyekkel 
a legközelebbi gyűlés is fog foglalkozni.

Apagyilkoo. Borzasztó gyilkosság tör 
télit a vármegyénk területén levő Tisza Lucz 
községben a napokban. Egy Kiss Dezső nevű 21 
éves fiatalember fegyvert fogott a saját édesapjára 
és könyörtelenül agyonlőtte. A mikor a vsendőrség 
a megvadult fiút le akarta tartóztatni, ellenszegült 
és egy csendőrt is súlyosan megsebesített.

- Elköltözés. Lriedmaun Vilmos
nagymihályi gyakorló orvos f. évi október hó 
1 én városunkból végleg elköltözik.

lovak. F. hó 11-én esti 6—7 
l voltak tauui a fő 

gyanis a Aö^r-féle kereskedés 
előtt állt egy hintó két lóval teljesen őrizetlenül. 
A lovak valamitől megijedve, őrült vágtatásban 
száguldtak tova és hirtelen megfordulva, berohantak 
a dr. Gittek udvarára, hol aztán sikerült őket 
megfékezni. A kik az esetet látták, ijedve sza 
ladtak össze, mert mindenki azt hitte, hogy a 
lovak összetaposták a kapuban volt 4—5 éves 
gyermeket, kinek azonban szerencsén1 egy sikerült 
félreugrás megmentette az életét. Tanulság; az 
utczán őrizetlenül fogatokat nem igen tanácsos 
hagyni.

— Elragadt lovak. F 
óra között izg.aTmas jelenetnek 
utczán járó kelők. Ugyanis a Aö 
előtt állt eg ” *

Újraszervezett zenekar. Lukács 
Károly helybeli tehetséges zenész hat havi távoliét 
után ismét visszaérkezett városunkba és itt most 
teljesen újraszervezte a zenekart. Ez utón hozzuk 
a közönség tudomására, hogy a zenekar f. hó 19 én 
este a /Mraoi/ féle vendéglőben bemutató-zeneestélyt 
rendez. Megemlítjük azt is. hogy Lukács egyik 
budapesti elsőrangú zenekarnak volt tagja, hol bő 
alkalma nyílt ügyességét fejleszteni. A zeneestélyre 
felhívjuk közönségünk figyelmét

— Veszett kutya. Alsó llrabóczon tegnap
előtt Ganzaugh Miklós vizslakutyája megveszett 
és megmarta báró lialassáné inasát és egy férfi
cselédet ; ugyanez a veszett kutya Alsó Körtvélvesen 
is dühöngött, hol Moskovics Gézának egy vizsláját 
és lovát marta meg. A megmart emberek és állatok 
felszállittattak Budapestre a Pasteur intézetbe.

— Brutális gazda. Tőke-Terebesen egy 
ifj. Szabados György nevű gazda Jván János 
cselédjét egy hámfával oly erővel ütötte meg. hogy 
balknrja teljesen eltörött és a súlyosan sebesültet 
a helybeli közkórházba kellett szállítani gyógyke
zelés végett.

— Lóárverés. A kassai kerületi honvéd 
parancsnokságnál f. évi október hó 28-án lóárverés 
lesz, mely alkalommal készpénz fizetés mellett igen 
előnyösen lehet jó karban levő lovakat vásárolni.

A közönség köre.
A nagymihályi bérkocsik.

Folyó hó 8-án és 9-én ünnepelték az izra
eliták újévi ünnepüket. Tudvalevőleg N. Mihályon 
a bérkocsi tulajdonosok mindnyájan izraeliták, a 
mi ugyan még nem Imim? baj. csak kielégítenék 
a közönség jogos igényeit. Csakhogy az a bökkenő, 
hogy ezen jogos igényeket a tisztelt bérkocsi 
tulajdonosok nem igen veszik figyelembe, mit lég 
inkább igazol az is, hogy a jelzett ünnepi napokon 
egyetlen egv In’-rkocsi sem volt a vasútnál és az 
utasok kén ytrlenck voltak a hosszu utat gyalog 
megtenni, czipelve csomagjaikat.

Természetesen az ellen nem lehet kifogása 
senkinek, ha vallási ünnepét valaki megtartja, de 
az még sem járja, hogy a bérkocsisok ilyen alkat 
makkor nem gondoskodnak arról, hogy a kocsik
— bár az ö személyes jelenlétük nélkül is — 
mint rendesen, az állomásnál legyenek, hogy az 
utazó közönség ne kényszerittetnék a gyalogszerrel 
való bevándorlásra. Hiszen tutija mindenki, hogy 
a nagymihályi bérkocsik amúgy is nagyon sok 
kifogás alá esnek, tehát minek az állapotot ezzel 
is megnehezíteni ?

Azt hisszük, hogy az illetékes hatóság nem 
végezne felesleges munkát, ha ezt az ázsiai állapotot
— a jövőre való tekintettel igyekezne egyszer 
t-s mindenkor beszüntetni.

Több után.

CSARNOK.
Eufrozina..

In. ANDREJCZÓ JÓZSEF.
■ Folytatás. ■

Theodoz csak midőn az őket váró Antónia 
s Eufrozina előtt állott, vette észre tulajdonképen, 
hogy távolléte alatt szive bálványa mily bájos 
teremtéssé fejlődött. Szende arczából á régi jóság 
s szelídség tükröződött vissza. Hófehér vállaira 
omló, hullámzó szőke hajfürtjei egy tündérhez tevék 
hasonlóvá, kinek csak szárnyak kellenek. hogy a 
halandóknak e nyomom ságteljcs hónából szebb 
hazájába rejiüljön. Teljesen elbűvölve állott előtte.
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Kedves gyermekem! — szók 1‘roklusz a 
kölcsönös üdvözlések után helyet foglalva a 
dolog, melyről most mindnyájunk jelenlétében 
akarok veled beszélni, talán meglepetést fog neked 
szerezni, mert nem mindennapi s mindenesetre 
komoly megfontolást igényel. Édes Eufrozinám! En 
a ki éltem tavaszán már tűi vagyok, sok olyan 
tapasztalatra jutottam, minőkről neked fogalmad 
s« ni lein t, mert hisz még tulajdonkénen gyermek 
vagv s nem ismered az élet szenvedéseit s gyét 
rehneit; nem tudod mily nehézségekkel kellend 
megkiizdened meg az életben, hol többnyire nyomo
rúság lesz osztályrészed. Most meg boldog vagy, 
mert én s szerető anyád élünk, de ha eljön az 
óia. - nielv rövid idő múlva be is következhetik. 
— melyl>en téged, mint legdrágább kincsünket itt 
kellend hagynunk, vájjon mihez fogsz, merre fór 
dúlsz, hol találod fel nyughelyedet, hová tejedet 
nyugalomra hajthatnád ’? \ ajjon nem jobb lenne, 
ha élted sajkája még szüleid életében biztos révben 
pihenne, hol szerető karok közt cined le elted 
pályáját ? Lásd gyermekein, én mint szerető atyád, 
szivemen hordom jövendőbeli boldogságodat s azt 
óhajtanám is előmozdítani. Tudom, hogy t« is. 
mint minden ember, boldogság után törsz s óhaj
tod is azt elérni. Azért leányom, hogy a földi 
boldogság iránti törekvés minden embert egyaránt 
kötelező parancsának s a női hivatás általános 
kötelezettségének eleget légy, neked férjhez kell 
menned, még pedig egy oly ifjúhoz, kinek kezében 
jövőt! biztosítva leend Egy ily ifjút választottam 
én már részedre Thcodozban. ki téged szive 
mélyéből szeret s ki kezedet is megkérte. Ne 
szalaszd el tehát gyermekem e jó alkalmat, de 
nvujts neki jobbodat. hogy reátok adhassam 
atyai áldásomat.

’l’heodoz feszült figyelemmel leste Eufrozina 
nyilatkozatát. mert hisz ettől függött az ő jövője.

— Kedves atyám ! — szól némi szünet után 
Eufrozina — nehezemre esik. hogy neked s kiilő 
nősen Theodoznak fájdalmat kell okoznom ibbeli 
nyilatkozatommal, hogy én férjhez menni nem 
szándékozom soha. En szeretem Theodozt. mint 
testvéremet s ha czéloin volna a férjhezmenés. úg\ 
bizonyára ö volna az egyedüli, kinek kezeibe 
tenném le jövő boldogságomat. De nekem égi 
jegyesem van. a Megváltó, kihez én hii maradok 
élt* in utolsó lehelletéig. kitől nem választhat el 
semmi földi hatalom.

Theodoz e nem várt feleletre a fájdalomtól 
majdnem ö>szeroskadt.

Proklusz azonban, mit sem törődve az egykor 
általa tett fogadalomnak megszegésével. nem hagyta 
annyiban a dolgot, hanem összes rábeszélő felü t 
ségét felhasználta, hogy leányát az általa jónak 
látott útra terelje.

Eufrozina látva atyjának határozott akaratát, 
melynélfogva a közte s Theodoz közt létesítendő 
frigy megvalósítását óhajtja, könvnytelt szemekkel 
távozott szobájába, hol a keblében dúló harezot a 
vigasztaló ima erejével igyekezett megszüntetni. 
< > ugyan szerette Theodozt. de csak testvéri szere
tettel, nem pedig szerelemmel. Ez utóbbi érzelmet 
ő csak névleg ismerte, de nem is akarta ö azt 
máskép ismerni, mert — mint mondotta — neki 
férjheznu mii egyáltalában nem volt szándéka. Az 
ő szivéhez a szerelem érzete m in férhetett. Az 
emberi szív a különféle érzelmek talaja. Az egyik 
nemes, a másik aljas s nemtelen érzelmekkel van 
telítve. De ha beletekinthetnénk a szívek titokzatos 
mélyébe s azoknak rejtekeibe. ott találnék a nem 
leien érzelmeknek megfelelő állatias vagv a nemes 
érzelmeknek megfelelő tiszta szerelmet is. S vajmi 
ritkaság volna oly szívre találni, melyben e köz 
napias, de az érzelgö szerelmi hősöktől folytonosan 
magasztalt s az egyes emlierek életének folyásában 
fordulópontot képező érzelem kisebb nagyobb 
mértékben ne lakoznék. Mindazonáltal e ritka 
szivek közé tartozott az Eufrozináé is. mert abban 
a szerelem virága nem talált helyet, lévén az már 
beültetve a különféle erények jóillatu s hervadha
tatlan virágával. S igy nem lehet csodálni, hogy 
Theodoz szerelmét viszonozni nem tudta.

1‘roklusz leányának a könnyekben nyilvánult 
megindulását jó jelnek véve, a bánkódó 'Vheodozt 
csakhamar megvigasztalta, sőt tapasztalva azt. hogy 
Eufrozina az utóbbi időben egykedvűen viselkedik, 
egészen megnyugtatta Theodozt s már az esküvő 
napját is kitűzték. Nagyon csalódott azonban, 
midőn azt vélte, hogy Iránya megnyugodott sorsában. 
Ellenkezőleg. Midón tudtára lett adva az esküvő 
napja, újra és újra azt hangoztatta, hogy ne kíván 
janak tőle lehetetlen dolgot, mert ő soha sem fog 
férjhez menni.

l’roklu'Zl leányának határozott szavai ekkor 
a legnagyobb haragra lobban tolták. Bántotta Euf

rozina makacssága, jobban mondva elvszilárdsága. 
Látta, hogy leányát csakis atyai szigorának teljes 
alkalmazásával törheti meg.

— 11a kérelmemet nem teljesíted — ugv 
mond úgy parancsomnak kell engedelmeskedned 
s azért halld parancsomat : Neked l'heodoz nejévé 
kell lenned.' Ezt parancsolom neked, erre kénysze- 
ritlek téged.

— Atyáin könyörülj — esdeklett Eufrozina, 
de Proklusz ezt már nem hallotta, mert hirtelen 
eltávozott.

(Folyt, kiír.)

Szerkesztői posta.
Néhány tudósítónknak h feutája két hét éta nagyon 

láthatatlan szinti, vagy talán az irótolluk beteg ? I gyan gy<>- 
gyitsák meg kérem hiszen azzal nem annyira nekünk, mint 
inkább a közügynek tesznek szolgálatot.

Incola. Kassa. Sajnáljuk. <lc bizony számára nincs 
hangya......................k. elégedjék meg ebben a szűk világban
saját bogaraival, l'gy látszik, vannak szépen.

Igen tisztelt urambátyám. Helyben.- Levele igen 
elszomorított, ezek uj pályámon az első érzékeny tövisek, tudom, 
lesz több is. de fájóbb nem. Aladin bűvös lámpájával mutogatja, 
mily kincseket rejteget számomra és nem enged utálnia 
nyúlnom, hanem könnyen sértett önérzettel. Brennus kardja
ként, amazoknak serpenyőjébe dobja. Igaza lehet . . . korával 
szemben nem szabad kételkednem, habár az a fektéién tűz. 
nn-ly minden sorában megvilágítja a törhetlen nemes szenve
délyt. azt látszik bizonyitani. hogy 40 évvel én vagyok az 
öregebb. Igaza lehet . . . ......   a rózsákkal kipárnázott pa
pírkosár is purgatórium egy tehetségnek, de elgondolhatta 
volna, hogy technikai köríilmények kényszeritettek. semmi 
egvéb. I ramb.atyámmal szemben nincs kritikám. Csak egyben 
nincs igaza, hogy a „F.-Z.- számára halott, mert én mindig 
szeretetteljes részvéttel őrzöm életet.

Brutus. Szives meghhását köszönöm. Ha csak időt sza
kíthatok. a jelzett napon ott leszek.

X. Y. itiálszérs. Na még az hiányzik csak, hogy mi 
ogves családok magánügyeivel foglalkozzunk.

Júlia. Kákócz. Annyira ideális, sentimentális es 
transcedeiitrális. hogy még a papírkosár is alig tűri.

Jónapot. Bám’cz. Adjon Isten.
Leander, llemouna. Ont rosszul gyökereztették. seny- 

veó. szüknyaku üvegben kel viasszal leragasztva, egyenletes 
melegben. Verseit pedig ajánlja ne R iának azt ne 
kinozza hanem egy drótostútnak.

Fityflrityty. Tauglh h !
Rachel. FílzessérJ Részvéttel viseltetünk kegyed 

iránt de házasság szerzéssel nem foglalkozunk.

Felelős szerkesztő :
GÁL VILMOS.

Kiad<»tulajdonos :
LANDESMAN B.

Nyilt-tér.

eladó klgr. 30 kr., Mathiász József
nél Nagy-Mihályon.

Jégverem 
alkalmas helyen olcsó áron eladó. 
Bővebbet Szóucsek Nándornál N.-Mihály<>n.

io«.l. 335. sz.
I N‘.»6.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az. InkI. évi LX. t.-cz. 1o2. 

tj-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihályi 
j.ir. járásbíróság és a s.-a.-újhelyi kir. törvényszék lNHti. évi 
G|ti. G745. szánni végzései következtében I >r. Kellner Mihály 
is lh\ Fleisehnrr Samu ügyvédek által képviselt b'rie<lmann 
Simon ó a nagymihályi kirexk. én hitillmnk javára Sziláyyi 
Lajos ellen |o trt H5 kr. és 75 frt s jár. erejéig foganatosított 
kielégitési végrehajtás utján le és teliilfoglalt és 37H forintra 
becsült cséplőgép és különféle házi bútorokból álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbir ság 
lilik I<iii7 1’*'.»<>. számú végzése folytán 40 frt Hő kr. és 75 
frt tőkekövetelés, ennek iN'.líi. évi április hó 17. napjától járó 
• „ kamatai és eddig összesen 2H frt 42 kr. és 42 frt 22 
krban biróilag már megállapított költségek erejéig alperes 
berettoi lakásán leendő eszközlésére 1896. évi október 
hó 1. napjának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy az érintett ingóságok az ImmI. évi LX. t.-cz. 
1<)7. es Íom., §-a értelmében készpénz.liz.elés mellett, a lóg- 
töddn*tt Ígérőnek a Imcsároii alul is el fognak adatni.

Kelt Nagy-Mihályon. 1M»G. évi szept. hó 15. napján.

GW Vilmos,
kir. bírósági végrehajtó.

' 324. szám.
tMIMí.végr. .

Árverési hirdetmény.
Alulirt bir<»sági végrehajtó az 1MMI. évi LX. t. ez. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a homonnai 
kir. járásbíróság évi 5424. polg. számú végzése követ
keztében /*r. Fltixcluier Hamu ügyvéd által képviselt nuyy- 
mihalyi kertxknl. e* Jn/e/Au/il végr.d^akiU•,,’, Kubiu
„oii.íahor.-zi lakos ellen Hl frt s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési vég.ehajtás utján le- és fuliilfoglalt és GOti frt Go 
krra becsült szobai bútorok és felszerelések liszt, rizs, ezukor. 
is db. eczet gyártó nagy kádak. 12 hordó, s merítő 
cserpákokból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árviTÓsnek a homonnai kir. jbiróaágnak 5727/1 Kitti, 
számú végzése folytán Hl frt tőkekövetelés, ennek 1HHG. 
márczius hó 2H-ik napjától járó G% kamatai és eddig összesen 
57 frt nő krban biróilag már megállapított költségek erejéig 
Mező-Laborczon végrehajtást szenvedő lakásán leendő 
eszközlésére 1896. évi szeptember hó 24. napjának 
délelőtti 8 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az |MK|. évi LX. t. ez. 107. és ION $-a értői
mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt llomonnán. 1N9G. évi szept. hó 12. napján.
Tomory Antal 
kir. bir. végrehajtó.

355. szám.
1 shG. Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtói az INNI, évi LX. t.-cz. 
I»»2. «i-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a sátoralja
újhelyi kir. törvényszék 1N9G. évi 1731. számú végzése követ
keztében Sulyorxzky Ixtrún és </r. Kellner Mihály ügyvédek 
által képviselt N. Mihályi takurékpímlár és l.ipbttzki Manó 
javára Molnár (lyiiryu és társai ellen 2GH és 2»í frt s jár. 
erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt és 447 forintra becsült 3 ló, 1 tehén. 1 vasten- 
gelyii kocsi, különféle házi bútorok és ágy neműek bői álló, 
ingéiságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 
1101. és 1332./1N01Í. szánni végzése folytán 2GH és 2G frt 
tőkekövotelés. ennek 1NH5. évi április hó 27. napjától járói 
ií" „ kamatai és eddig összesen G5 frt <»N kr és 2ti frt H5 krban 
biróilag már megállapított költségek erejéig alperesek kisráskai 
lakásán leendő cszközló’sére 1896. évi BZOpt. hó 30. 
napjának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. 
hogy az érintett ingóságok az INNI, évi LX. t.-cz. 107. és 
ION. §-a értelmében készpénzletizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek a beesáron alul is el fognak adatni.

Kelt Nagy-Mihályon. 1N'.M> évi szept. hó 14. napján.
Gál Vilmán,

kir. bírósági végrehajtó.

párnái Andor 

a „K o s“-hoz czimzett szállodája 
Sztáray gróf kastélya átellenében 

IíT a, g 3r-i Ix á, 137-e n.
Ajánlja kitűnő minőségű valódi liamisitatlan, az 
1893. évi XXXIII. törvénycikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
ntezai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű aszta’i bor 1 liter 42.
. Ö4.

n w ■ 60
Feszt féle FÍMHAt » lé10-
Hegyaljai szamorodni . 1-20.

/ l.iiO.
889-iki „ gyógybor . 200.

Az orvos urak b. figyelmébe!

A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez 
ségileg olcsóbbak.

Tokaji ásszá gyógybor 1 liter 3.00
, 4.00.

legf. . . . , 5.00.
Ménesi veres asszú . 2.50.
Kitűnő ó szilvórium . 1.10.
Szvrmiai régi , 1.50.

V an szerencsém a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy üzletemben állandóan frill 
csapolásu kőbányai ser, villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható.
Ebéit, rncHora, hMeg és meleg éte
tek a /(«/< minden szakában étlap sze

rinti rendes árak mellett kaphatók.
Az utazd közönség szives figyelmébe ajánlom

újonnan renovált vendégssobáimat.
Ttíyatt ixttillók rn kitrMtMZiHvk. —

Nyomatúit Landesntnn B. könyvnyomdájában.


