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Kéziratok nem adatnak vissza, 
rnieiitetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyílt-tér soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

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

Egyes szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
llova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

Századunk végén.
A tizenkilenczedik század végét éljük. 

Tehát száz éve múlik iuiintü. hogy a ha
ladás századának uj és nagy eszméi a tár
sadalmi élet folytonos fejlődésének folyama
tában felszinre kerültek.

„Szabadság, egyenlőség, testvériség" volt 
az uj és nagy eszmék divatos és hangzatos 
neve. Az első az egyéni és szellemi szabad
ság eszméjének volt kifejezése, a második 
és harmadik a társadalmi választalak ledön
tését s a szeretet legmagasztosabb tanának 
érvényesülését akarta jelenteni. „Szeresd fe
lebarátodat, mint tenmagadat

S az uj és nagy eszmék és a társa
dalom folytonos egymásrahatással fejlődtek 
tovább, mindenik a maga törvénye szerint. 
Hogy a társadalom hová fejlődött, láthatjuk : 
benne élünk, benne mozgunk.

Hát az uj és nagy eszmék ? Azok át
alakultak. amint hogy át is kellett alakul- 
niok a felettük is domináló természeti tör
vények kényszere és a társadalmi élet vál
tozó körülményei szerint, mely körülmények 
létrehozásának ők voltak szülő okaik.

Még a nevük is megváltozón. Ma már 
társadat mi szoezializmusnak és deinokratizmus
nak bírjuk őket.

Es ezzel kitűzött tárgyunkhoz jutottunk.
A föntiek vázolásával ugyanis nem akar

tunk a társadalmi bölcselet magas régióiba 
felemelkedni és onnét tekinteni le a vidék 
társadalmi életének folyására : nem. csupán 
azt akartuk jelezni, hogy az az eszmekör.

T A R C A.
ICodern d.alok.

Aladárhoz.
Rezignáczió.

Szerelmemnek rége'. — Minden.
Ah, minden múlandó!

Csak a halál s nagy adónk az.
Mi : itten állandó.

(Mg hideg lón szírem hozzád,
Te esapodár léha: —

Mint télen a magyar állam
Vasutak kupéja.

♦

Oh. azok az esküdözö férfiak!
..Szeretlek téged angyalom:

Mondhatlanul, oly epedón!
Álmomban hányszor gondolok 

Heád. én étles éltetőm !. . ,~
Így irt Ödön minap; de nézd. 

Milyen frivol ez iskola !
.4rr«. engem elvegyen:

Hali1... álmában sem gondola!
Maliid

mely most társadalmi életünk felszínén úszkál, 
s melynek demokratizmus a neve, tulajdon
képen miféle forrásból veszi eredetét ?

A társadalmi szoczializmus és a demok
ratizmus jelszavak tehát csak újabb kiadásai 
a „Szabadság, egyenlőség, testvériség- jelsza
vaknak, melyeket a századunk elején élt 
emberek hangoztattak.

Százados eszméket jelentő jelszavak te
hát azok.

I gvanezért azt gondoltuk, hogy nem 
lesz talán érdektelen, ha egy két pillantást 
vetülik a vidéki társadalmi életre és kutat
juk, hogy azok a százados nagy eszmék 
ugyan micsoda hatást gyakoroltak reá ?

feltesszük tehát a litigy kérdést : - 
„Igaz-e, hogy a vidék társadalmi élete de- 
mokratius

Szerintünk ez egyszerűen — nem igaz. 
Azt nem tagadjuk, hogy e tekintetben a 
százados nagy eszmék hatásának nyoma 
s>-m látszanék meg. de azt igenis állítjuk, 
bogé mi vidéki emberek, a kik a vidék tár
sadalmi életének tényezői vagyunk, ép oly 
kevéssé vagyunk demokratái;, mint egy szü
letett arisztokrata.

Csak felfelé hangoztatjuk demokratasá- 
gmikat, a midőn nagyobb inakhoz dörgölöz- 
hetiink : de lefelé, kicsinylünk mindenkit, kü
lönösen a vagyontalan intelligens osztály t, 

! inelvnek szellemi és erkölcsi lökéin kiviii 
még’ csak — hat ökre sínes.

Sajnos dolog-, de tény, lmgy a vidéki 
társadalom az egyéni érték tokát a vagyoni 
helyzet kiválói figyelembevételével állapítja

Nőkről a férfiaknak, férfiakról a nőknek, 
ina Petykó Zoltán

Azt is az Írás iimndja. hogy Jákob paii iaivha 
14 álló esztendeig szolgált a kaczér líáelielért. 
Ki tenné ezt meg n mostani férfiak közül. Hiszen 
ha valaki a mai férfiak közül szerelmese kedve 
ért esak egy negyedórái sétát megreszkiroz. azt 
oly világlájdalmas ábrázoltai végzi be. mintha 
legalább is oroszlánokkal és sárkányokkal viasko 
dott volna meg kedveséért, s most várja méltó ju
talmát a szenv-édesekért.

Salamon, a bölcs, anvnyira kedvelője volt a 
gvöngéd nemnek, hogy m ki üooat a statistieai 
kimutatás is megvan valahol) tartott folytonosan 
maga körül, gyönyörködvén bennük az ő jelke. Az 
igaz, hogy a legigézöbbcket és n legszebb korban 
levőket íü L’o válogatta ki. de épen e tettéből 
is látszik, hogy ö valóban bölcs volt.

A mostani férfiak — hja azok arra az egyre 
is sokat panaszkodnak és sokalják, különösen 
ha az az egy is a javálml való.

Az udvarias görögök nem kevesebb, mint tiz 
évig harezoltak a történelem egyik legszebb asszo 
nyűért, az isteni Helénáért. A mostani férjek 

feleségeikkel igen, de érették vajmi ritkán merik 
koczkáztatni bőrüket.

A hatalmas hóditó nagy Sándornak legkedven- 
ezelili hölgye Timis volt. A rettenetes világhóditó 
kedvenezének egyetlen szeszélyes szavára önki-zevcl 
borította lángba Persepolist. A mostani l.-rti-ik 
legfeljebb pipáikra gyújtanának rá önkezükkel. S 
nem merem állítani, hogy e szórakozásra is höl
gyeik kedvéért szoktak volna rá.

meg. Leltet valaki igen képzett, eszes ember, 
lehet tömérdek tudománya és érdeme, mind 
az keveset ér. vagy épen semmit. Ezek 
mellett, még mindig szegény vagy, koldus 
vagy, mert nincs vagyonúd.

Így érv énvesiiltek nálunk a százados 
nagy eszmék. A szellemi szabadság szent- 
séges fogalma igv alakult át a modern rab
szolgaság fogalmává. Igv lett az egyenlőség, 
testvériség- eszméjéből egv csodaszülött esz
mekör. melynek neve modern demokratizmus.

Demokratizmus lett belőle, mely összes 
erejét ezimvk és rangok utáni hajliásziithan 
meriti ki.

Igazán czifra demokratizmus, melynek 
legjellegzetesebb vonása első sorban is az 
ember kiesinylése az emberben és a járrány- 
sziráleg dirii ezim- és rangkórság.

A tizenkilenczedik század végét éljük.
(’sodálatos !
Szerintünk itt a vidéken olyan, mintha 

még az elején volnánk. Pedig már innen- 
onnan el is vonul fejünk fölött.

Az tagadhatatlan, hogy hatásának nyo
mai ne látszanának, de jaj. milyen nyo
mok azok !

Mindazonáltal nincs okunk a csügge- 
désre. .lói tudjuk, hogy a fejlődés törvényé
nek alávetett szervizetekben vannak átme
neti idők is. melyek alatt az állapotok fejjel 
lefelé szoktak fordulni.

llvett átmeneti időket él most a vidék 
társadalma is. Persze, ennek az időnek a 
lefolyása kissé hosszadalmas de minden
nek vége szokott lenni.

Eorgassiik e niég tovább a történelem lapjait ? 
< Itt van Antonius, ki lemondott a világ uralmáról 
Kleopátra kedvéért, akkor hagyva el az ütközetet, 
midőn már a győzelem babérját letéphette volna.

No hiszen. most merészkedjék egy nő meg
kérni azt a XO krért dolgozó eserepár-dinriiistát, 
hogy mondjon le a kedvéért hivataláról, meglátja, 
milyen országra nem világra szóló kosarat 
kal‘-

Séd nuncz veni<» ad tortissimnm. Hát még 
mi volt a dicső lovagok korában ?

Mimi aranykorszak is virult akkor a női 
nemre ? Finom, udvarias nép. mely megtudta be 
esülni a hölgyek értékét. E nemes lovagok három 
esztendeig is eldetilirozgattak az imádott ablaka 
előtt, inig végre arra a bátorságra határozták el 
magukat, hogy megkísérlik megjelenni abban a 
körben, melyben ideáljuk feltalálható lészen. Ma 
a 1* éves suhanez. az ajka felett alig serkedezö 
bajusszal, feljogosítva érzi magát, hogy az ntezán 
kiséret nélkül haladó nö társaságába tolakodjék).

A régi jó világban meg annyira ment a sze- 
relmes lovag, hogy imádott leánykájának rózsás 
ujjaeskája hegyét megcsókolhatta, legalább is há 
rmiszor kellett valamely sötét erdőben, égzengés, 
zivatar, villámhnllás közt eltévednie s a rablók közé 
kerülnie a hánynak, s mindannyiszor hős lovagja 
által megszabadittatnia. Ma még az esernyőjét 
sein minden gavallérnak jut eszébe odakölesőnözni 
egy egy jó zápor esetén az átázásnak kitett leányka 
részére. Aliért nem gondoskodott magáról?!)

S miután egynéhányszor korzkára tette az 
életét a bős lovag szerelinetárgyáért, bevallotta.
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A város dolgai.
Városunk képviselőtestülete a inai nap dél

utánján közgyűlést tart. Ezen a közgyűlésen 
határoznak á jövő 18117. évre vonatkozó 
költségelőirányzat sorsa fölött is.

Hogy olvasói közönségünk tájékozva 
legyen a város bevételeiről és kiadásairól, 
a költségelőirányzatot egész terjeilelmeben 
közöljük, annál is inkább, mert a ma dél
utáni közgyűlés aligha fog változtatni a ja
vaslatba hozott egyes tételek összegein. Mint 
alód megjegyezzük, városunkban a pótadó 
35" lesz, a mi ugyan elég magas, de nem 
szabad szem előtt téveszteni, hogy a költség
előirányzatban Ott szerepel az állami elemi 
iskola, kisdedovoda és tanítói nyugdíj költ
sége körülbelül 2*M>0 írttal. Végre ha figye
lembe vesszük azon körülményt, hogy inig 
az ország minden községében tetemesen emel
kedett a pótadó. addig városunkban az a 
jövő évre, ha nem is sokkal, de mégis lejebb 
ment, mindenesetre örvendetes jelensége 
annak, hogy Súlya *:ki/ István városi tobiró 
a legnagyobb körültekintéssel dolgozott azon, 
hogy a költségvetés kifogástalan legyen.

Bevétel:
lsjtii. évi zárszámadás előre látható

pénzmaradványa....................
Sulv cs űrmértékűk utáni bevétel

25<»
3(»

frt kr.

Vágóhíd jövedelme.................... 11 M M 1 . —
l.aktanva bére.............................. .HMI « —
Laborczparti 3 bolthely i.-cg bére . —

<lrl> takarékp. része, jövedelme „ —
K hold községi f dd bére 20 , —
Települési dijak......................... 2o . —
Zsemlveáruló fabódé jövedtdinc . 60 „ — •
Iletivá.*ár vániszedési jog bérletből 2322 „ —
Adóvégrehajtási költséged . . . 2(M» - —
Közsi-gi közmunka értéke . . 1(MN» • —

<feszesen llll.c’ frt — kr.
Kiadás

/. Rtmlfx sziiknéylet.
Állatni adó.............................. 105 frt — kr.
I jonezozási költség .... 40
Laborczpart fontartása . . . .>0
\ árwi épület fon tartása . . . 100 « —
3 * „ betegápolási pótadó . 697 39
Szegén vek eltartása .... . 150 „ —
Etczák tisztítása.................... . 4;'s>
Irodaszükséglel......................... . 2oo . —
Tanitási nvugdij.................... . 141
Jegyzői nyugdíj.................... 2o
Személyes járandóság . . . 3555 . —

hogy imádja kedvesét, hogy csak érette él és hal 
hja akkor még meg is haltak a nőkért, ma él és 

hal a — hozományért.- A nő azonban még akkor 
sem hitt. No a mi e pontot illeti, ebből inog höl 
gyeink tanulhatnának Elküldte lovagját .leruzsá 
lembe nem krumplit kapálni) próbára egy. két, 
kilencz esztendőre Akkor még nem siettek oly 
nagyon férjhez a leányok, s mégis kevesebb 
maradt otthon közülök, mint most.

S az ifjú vitéz aztán el is ment Jiirvirágot 
szedni gyöngyös koszorúba" Ott amúgy rittermódra 
szeme közé vágott tiz. húsz saraczénnak. s ha még 
akkor sem halt bele a nagy virtusságba és szerelembe, 
hazajött és >zépen elhangzott a .holtomiglan** .hol 
todiglan."

Igy volt ez hajdan.
I’.s most?. . . < Hí ti férfiatlan férfiak. Igazán 

pirulok; de már elmondom, ha hozzá kezdtem. Most 
a férti, ha feleséget akar, kihirdeti az újságban, 
szóval tessék pályázni hölgyeim . hogy .egy lég 

szebb korban levő fiatal ember még nincs egészen 
50 éve* tisztességes jövedelemmel ellátva első 
osztályú írnok a megyénél 600 frt évi fizetéssel, 
ide nem értve az. akezídeiicziákat. melyhez tartó 
zik .kilátás a Bazilika sorsjegygyeli nyerésre" 
kivált magának egy tisztességes nőt. a következő 
képességekkel stb.. stb. Ez a képesség többnyire 
is csak csekélységekből áll.

Például a nő legyen 16 usque 2<t éves, bájos, 
mint Corregio Magdolnája, öt hat nyelvet beszéljen, 
énekeljen, zongorázzon, na a hegedűié* elmaradhat, 
már mint a saját hátáról * legvon ib ini vagvona 

is. vagy 50- (10,000 frt.

Város világítása..................................... h’t
Tiizoltószerek járandósága . . • !<*),, 
Állami elemi iskolára • • . M*’ .
Kisdedóvóra.....................................................“
Iskolai 5" „ pótadó.......................11<»2 „ 32
Közművelődési pótadó ’ s" „ . . 1H’ -

11. Előre nem látott kiaáágok.
Iparostanonczok iskoláztatása . l.H> „ 
Katonai beszállásolási költség. 1 < M) „ —
Községi közmunkára.................... 1 < m M» „
Adóvégrehajtási eljárási költség . 200 „

kr.

2ooo frtos kórházi ágyalapit vány 
törlesztésére.........................

Nagy Mihály lloinonnai törvéniyha
tósági és a kassa-jablonczai ál
lami ut fentartására megállapí
tott hozzájárulás.................... 250 w n

111. Ilmák "'illi sziikseylet.
N a g v M i 11 á I y i ta k a r é k p é n z t á r n á 1

levő teher és kamat törlesztésére 700 . — „ 
Csatorna és kövezési alapra 1162 „ 32 w

(feszesen Í34O2 írt 26 kr.
Levonva a bevételt.................... 60; >2 „ -
Pótadó utján fedezve lesz . . 73. »O irt 26 kr.

A földadó minden forintja után lesz a 
pótadó 23°... Egyéb adónemek minden fo
rintja után lesz a pótadó 35" <>.

Cselédmizériák.
Az alábbi levelet egy helybeli háziasszony 

küldte be lapunkhoz közlés végett. Tekintve, hogy 
a levélben felvetett eszme igen fontos és köz 
érdekii. közöljük azon megjegyzéssel, hogy a cseléd
kérdéssel közelebb bővebben is foglalkozunk : 

Igen tisztelt szerkesztő úr!
Egy olyan általános érdekű dologról akarnék 

egv pár szót szólni, a mely hiszem, hogy sok ember 
nél. illetve asszonynál viszliangra talál.

Az. oly sokszor hangoztatott cselédmizériákról 
vau ugyanis szó. a mit ha egy egy délutáni kávé
nál jobbról balról megvitatunk, a .teremtés urai" 
jókat mosolyognak s rósz viezezeket csinálnak rá. 
Pedig ha kissé behatóbban tekintenének c dolog 
mélyére. Iie kellene látniuk, hogy a háziasszonyok 
emez ostora orvoslást igényel. Elismert tény, hogy 
nálunk a cselédügy igen kezdetleges stádiumban 
leledzik. Külföldön jobbak e téren az állapotok, azt 
tudjuk: de ez ellen illeg azt vethetnék fel. hogy 
külföldön nem oly zsarnoka a gazda cselédjének, 
mint itthon, s különösen Angliában más a kettő 
közötti viszony.

Megengedem! Azok, a kik kevés bérért sok 
munkát követelnek, szűk kosztét adnak, a cselédet 
folyton szidalommal illetik, nem kiválthatnak hűsé

Na tessék, csak ennyire sülyedtünk.
S még mi merjük magunkat a teremtés urai 

nak nevezni?
Mi. kiket a legszentebb frigy kötésekor is a 

legtöbb esetben rut anyagi érdekek vezérelnek ? 
Szegény lányok, heh szomorú auspicziumokat mutat 
délietek a jövő ’

Vessünk csak egy futó pillantást a mai fiatal 
ságra és én igazolhatom szép barna hölgy ismerősöm 
nek azon mondását, hogy ők a komolyabb társai 
gás hiányában előszeretettel viseltetnek azon fiatal- 
• mbervk iránt, kik semmiről sokat, szóval üres 
dolgokról nagyhangon tudnak társalogni.

Igazán engem mindig bámulattal töltött el, 
ha az úgynevezett szcllemdus fiatalemberek társai 
gásál végig hallgattam a női társaságokban. Eel 
m in tudtam véges elmémmel fogni, hogy miként 
lehet semmiről üresen semmit beszélni ugv. hogy 
mégis egv perezre se szüneteljen az illetőnek 
ajka ? S végre rájöttem, hogy afféle vadiparádé ez 
a társalgási mód. mint mikor kirukkolnak a katonák 
s elkezdenek lövöldözni: de mindenki tudja, vagy 
legalább tudhatná. Imgy csak három négy töltény 
nyel rendelkezik minden baka, melyet ha elpufo 
gatnak. vége a vachparádénak s minden vérontás 
nélkül haza sétálnak a katonásdíból.

<’k is csak három négy tölténynyel indulnak 
hóditó útra értsd a töltény • k alatt ugyananynyi 
üres bókot egy egy frázissal feldekorálva. mit innen 
atnonnan összeszedve, heszajkoltak. - Ezeket aztán 
elmondják szőkének, barnának, már a mint t. i. 
jón s ha az a szőke vagy barna türelmesen végig 
hallgatná, meglátná, mily szépen elhallgatna az ifjú 

get, ragaszkodást, de ahol mindez nem áll? Én a 
cselédnek kellő bért adok, abból eszik, a miből 
családom, soha sem szidalmazom, de ha már tűr
hetetlen n viselkedése, kissé felemelt hangon, határo
zottan beszélek vele. Bárminő kárt tesz, béréből 
le nem vonom, ha kétszeri mondásomra nem teszi 
megrendelésemet, minthogy sokat beszéljek, helyette 
megteszem magam. S mi az eredmény ? Reggeltől 
estéiig csak dolgoznám s boszankodnom kell. A 
napokban is valami rendetlenségért korholván, azt 
mondtam: .Ha most ilyen rendetlen vagy, a saját 
háztartásodban meg fog enni a piszok. Mire ő egész 
hidegen felelte: .Az egészen más. a magáéra az 
ember jobban vigyáz !*

Ez ellen kellene valamit tenni, mivel ők a 
gazda iránti kötelességet nem ismerik, törvényileg, 
p. o. a cselédkönyvbe kellene nekik azt tudomá
sukra hozni. S egyáltalában kissé több megszorí
tást érdemelnének a mi cselédeink.

Bocsásson meg tisztelt szerkesztő ur, hogy 
gyakorlatlan toliammal neki mertem vágni egy ilyen 
értekezésnek, de bízom jóindulatában s végre ab
ban. hogy lesz kegyes simítani és igazítani ott, a 
hol kell. ,A ezél szentesíti az eszközöket*, azt hi
szem. habár gyarhi módon terelem is ez ügyre a 
figyelmüket, az. illetékes urak megszívlelik a dől 
got. s bizonyosan megtalálják majd az orvoslást.

Efftf liáxhiMnxoni/.

Vegyes hírek.
— Megyei közgyűlés. Vármegyénk f. 

évi szeptember hó 29-én tartotta rendes őszi köz
gyűlését a bizottsági tagok élénk részvéte mellett. 
Ezen a közgyűlésen töltetett be a szerencsi főszol
gabírói állás is. Megválasztatott «1 szótöbbséggel 
Pintér István varannói szolgabiró. Az igy meg
üresedett varaiméi szolgabirói állásra pedig Diő- 
gzeyhy János közigazgatási gyakornok választatott 
meg egyhangúlag. — Tiszteletbeli főszolgabiro 
.Mester István központi szolgabiró. tiszteletbeli 
ügyész pedig dr. Szirmay István s. a.-újhelyi ügy
véd lelt. — A választások után a tárgysorozat 
megcsapant érdeklődés mellett tárgyaltatott tovább.

— Hivatalátvétel. Jionkooieg János kir. 
járásbiránk, kinek hat hétre terjedő szabadságideje 
letelvén, a helybeli járásbíróság vezetését Ferenczy 
Sándor kir. aíbirótól f. évi szeptember hó 26 án 
átvette.

— Lemondás. Az ungmegyei árvaszék 
jegyzője Cterzzlcy Andor, állásáról lemondott.

ur a harmadik, negyedik fillentés után. Egy járna, 
mint a töltényüket dpuffogatott katonák s ezek 
módjára szép rendben visszavonulna.

De az a baj, hogy nem igen akad a szőkék 
és barnák táborában olyan helyre kis lány, ki olyan 
fortély lyal letudná őket*fegyverezni; hanem sajnos, 
az ilyen üres töltények is könnyen megsebzik szi- 
vecskéjét.

Sajnálatomra, be kell látnom a népdal igazai 
gát, a mely azt mondja, hogy :

Dali. <l»li l».i.
Az már régi baj. 
llogy x kis lány 

Szive olymi, mint az. irósvxj. 
Könnyen megterem, etb.. rth.

Biz ugv vall az kedves kisasszonyaim. Igy' 
aztán nem emulálható, ha olykép meghódítja egv 
v.-lin papírra pingált, esetleg valamely sziuliázi 
komikusnál megrendelt emlékvers, mint például 
a következő is :

Hoiry megláttam a jogásabálon.
A»óta on ideálom :
Azóta ön mindig álmom.
I.le álom, oda álom.
Én ezt .oké ki nem állom.

Vagy épen egy mással fogalmazott szerelmes 
levél, slb. effélék.

8 ugyan jut <• eszébe annak a kis lánynak, 
hogy azt az. érzelmes sorokat min itja készítette?

Dehogy jut az eszébe neki. Ha már elhitte, 
hogy ő .egyetlen*, liogv ő .angyal", ki most 
szállt az éghői alá, miért ne hinné el azt is. hogy 
szerelmese meg — fűzfapoéta.
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— Áthelyezés. A helybeli róni katli egy- 

biz tiHztoletben álló káplánja: Őr/ínyiíA Béla, áthe
lyeztetett liasoiiminöeógben Kassára.

— Orvosválasztás. Szeptember hó 25-én 
ejtetett meg Varannón a körorvosi állásra a választás, 
mely alkalommal <lr. /•'lirjinun Vilmos gyakorló 
orvos lett megválasztva.

— Templomja vitás. A sztárul templom 
javítási munkálataival már annyira előrehaladtak, 
hogy az pár hét múlva teljesen be lesz fejezve. 
Hogy a javításra már régen váró templom ebben 
az állapotban van, az kizárólag Szkiirkay Lénán! 
ottani derék, közszeretetben és tiszteletben álló 
plébános érdeme, kit hívei különben is rajongó 
szeretettel és tisztelettel vesznek körül.

Jegyzőválasztás. A sárospataki jegyzői 
karban néhai liatta József után üresen maradt 
helyre Salacz Lajos 111-ad jegyző, ennek a helyére 
pedig két pályázó közül Mauk* György választatott 
meg a képviselő testületnek legutóbb tartott köz
gyűlésén.

—A nagymihályi i zr. szentegylet (í’hevra- 
Kadischa) e héten tartotta meg tisztújító közgyii 
lését, amikor is elnök kandi-urnán Vilmos, alelnök 
Polldk Mór, pénztárnok lloarnbery Hermán lett.

— Halálozás. Az ungvári kereskedelmi
es iparbank vezérigazgatója llemóenpcr Albert 
ügyvéd, 63 éves korában Budapesten meghalt. Az 
elhalt vezérigazgató I’ugvánnegye legnagyobb adó 
fizetője volt.

— Tanárjelölés. A sárospataki főiskolában 
megüresedett jogi tanszékekre az igazgató-tanács 
6 pályázó közül a statisztika pénzügyi jogi tan 
székre dr. Hyrfalvi J’ífr-'z Géza, budapesti ügyvéd 
jelöltet: a nemzetgazdasági tanszékre első helyen 
dr. Szabó Sándor temesvári pénzügyi fogalmazót, 
második helyen dr. Gyula ezeglédi Ügyvéd
jelöltet ajánlotta.

— Eljegyzések. A sárospataki főiskola 
egyik ifjú, kitűnő jogtanára, dr. Zzindtly István 
eljegyezte Krazznapolzzky Ilona kisasszonyt. 
Danién Zoltán homonnai kir. járásbi rétsági aljegyző 
eljegyezte Andriányi Sarolta kisasszonyt S.-A.-I’j- 
helyből. — Fuclts Bódog, a sátoraljaújhelyi köz 
ponti takarékpénztár főkönyvelője jegyet váltott 
Jíeich Herinin kisasszonynyal.

— Országgyűlési képviselő válasz
tások Ungmegyében. Az .l’ngvári Közlöny - 
ez. laptársunk nyomán közöljük a következőket: 
„állandóan tartja magát az a hir, hogy az ország
gyűlést október hó közepén feloszlatják és nyom 
ball elrendelik az uj választásokat. Városunkban
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'I iigváron) már az uj képviselő nevét is kolpor 
táljuk, ki nem más. mint Sztdray Gábor gróf, az 
ungvári járás volt főazolgabirája. Nagv-Kaposon 
Ibrnáth Dezső ellen függetlenségi párti programmal 
Komjáthy Béla lép töl. Szohránczon Tomct-ányi 
Gyula el'en Kormoz Béla járásimét emlegetik 
szabadelvű párti programmal, mig Nagy Ikreznán 
a vsak nem rég megválasztott llryrdüs Béla ellen 
jelölt nélkül lépne fol.u

— Uj könyv. A helybeli m. kir. posta
hivatal általánosan tisztelt és becsült főnöke, 
ltozznáky Gyula, újabban egy postai földrajzon 
dolgozik. A mii rövid idő múlva sajtó alá kerül 
és bizonyára ez is oly rokonszenves fogadtatásban 
részesül, mint a „l’ostaüzh ti Szabályok" cziniü mű, 
mely már eddig is több kiadást ért el.

, Még egy eljegyzés. A málczai kör
orvos. dr. fíoth Mihály, szeptember hó 27-én tar 
tóttá eljegyzését Nagy -('sebben özv. Fritdmann 
X’iktorné szeretetreméltó leányával Bertával. — 
Elvünk ellenére, ezúttal kivételesen, mi is használ 
juk a sablonszerű .gratulálunk" szót azon remény 
ben. hogy a boldog vőlegény, aki lapunknak munka 
társa, talán most, hogy megválik ..száraz házastár 
sátó|“ többet gondol majd lapunkra.

— Körvadászat. Sikerült körvadászatot 
rendezett Xtépán Gábor nagybirtokos remetei bir
tokán. A körvadászaton igen számosán vettek részt 
es a többek közt letörhettek két gyönyörű 12 
aganvsu szarvast

— Büvészestély. Valami wbűvész“ rende
zett estélyt szombaton a liarnay féle vendéglőben. 
Csakhogy a remélt anyagi siker nem következett 
be, mert a közönség igen kis számban jelent meg, 
miért is a „bűvész" ur kedvetlenül rágta a csepüt.

Betiltott baromvásár. A folyó ok 
tóbvr hó 12. és 13 án megtartandó úgy nevezett 
.Lukács"-vásárba nem lesz szabad sem szarvas 
marhát, sí in pedig sertést felhajtani, mivel az ha 
tóslgilag be lett tiltva.

— A kedélyes sógor. Kakonczai Mihály 
uram adófizető polgára megyénk egyik községének. 
Különben jámbor ember, csak akkor lobban haragra, 
ha az adóért fenyegetik exekucziéivnl, meg ha a 
gyerekeit bántja valaki. E napokban is az keverte 
bajba, hogy a sógorasszony gyereke összeverek e 
dett az ő gyerekével. Férfiúi önérzete nem engedte, 
hogy ő, az erős, a gyenge öcscsön álljon bosszút. 
Hagyta tehát a gyereket és elverte az anyát. 
Másnap aztán bement a városba, beállított a járás 
bírósági hivatalba s otl elpanaszolta, hogy bizony 
csinált valamit, a mit talán nem is kellett volna 
megcsinálnia : elverte a sógorasszonvt. A bíró 
megvigasztalta Kakonczai uramat azzal, hogy majd 
maga a sógorasszony emel panaszt, ha fájt neki 
a verés.

De bizony tekintetes uram, holnap aligha 
jön be a Kakonczai Tainásné.

Hát majd bejön két vagy három nap 
múlva.

Nem hiszem én, tekintetes i.ra.u, hogy 
akár akkor is lejöhetne. Egy kicsit nagyon meg 
vert’ Ili, kérem alássai.. fekszik.

— Úgy. majd eljön, ha ffflgyógyiilt.
— Instálom alázattal, nem hiszem, hogy föl- 

gyógyuljon. Nagyot erősen találtam ütni. Aligha 
bele nem hal.

Erre a kijelentésre aztán a biró is komolyan 
vette a dolgot. Elrendelte a vizsgálatot és liivata 
losan kiment a faluba, hogy özv. Rakonezai Ta 
másnét kihallgassa. A szegény asszony alig tudott 
a hozzá intézett kérdésekre felelni. Sérülései igen 
súlyos természetűek. Ót bordáját törte össze a jám 
bor sógor. — Az is lehet, hogy életével fizet a 
rokon n vájaskodásáérl.

CSARNOK.
Felséges Urunk, I. Ferencz József 

apostoli király névünnepére.
— 1MM. október 4.

í (Ív. dicsőség, Neked jó királyunk. 
E magasztos név ünnepeden !

Égbe száll ma Érted hó fohászunk. —
Leld örömed mindig népeden !

Ilii Irántad szivünk.
S midőn Kád tekintünk,

Mondjuk : áldás drága élteden !
Erős paizsa az elhagyottaknak . 

Ki ki Hozzád megy reményivel.
Mindazokra, kik e honban laknak,

Magas trónod bÜvsugárt lövell.
Árvák kegyes Atyja! 
Lelkünk’ hogy áthatja 

Forró hálánk, szent érzelmivel !
Mentsvára vagy a csüggedettekliek.

Védi őket ősi jogarad.
Boldogító, sok m-mes tettednek

Szép emléke köztünk fennmarad.
Fejed koronája, 
Magyarok királya!

Ragyog fénytan s sorscsapás alatt.
Ha ellen ront Árpád örökére: 

Síkra szólsz Te s Veled, nemzeted.
Győzelem vagy halál a liarcz bére: — 

Mindkettőből részed kiveszed.
Mig az ország kardot 
Jobb kezedben tartod : 

Követ néped, ha Te vezeted.
í’dv. dicsőség Neked, óh Királyunk, 

E megszentelt névünnepeden !
Mennybe hat ma imánk s hő fohászunk : 

Legyen áldás drága élteden !!
Jelszavunk: a hűség;
Soha kishitűség

Nem uralghat magyar sziveken ’
Oltványi Oáapár,

A Jerfiakat — ismétlem — nem nehéz kiös- 
memi. Ok a harmadik negyedik találkozásnál már 
leteszik álarezukat, melyet színlelésből vagy udvari 
asságbol hordtak ez ideig. Most előléphet megiigye 
lésével a leány. S a szem, az a réz. a szavak meg 
ismertetik az embert vele. S csak ezek után mondja 
ki a boldogító igent, vagy a mindent megseminisitő

A férfit három osztályba lehet sorozni. Az 
igazán érző. ledér és a nehéz felfogású esopoitba. 
Az első feltétlenül megbecsülendő, ha mindjárt nem 
is bir Adonisz szépségével. Khainsinit kincsével. 
Galliáni vagy Sehakespeare szellemével.

A ledéreket sem nehéz kiösmerni, szakadat 
lan zaklatásaikkal, édes inázos beszédeikkel, rögtöni 
és gyors készségükkel.

A nehéz felfogásunkat meg épen nem ne 
héz kiöstnerni. Olyanok, mint a verkli. Meg van 
a maguk betanult ezepperlijlik. valezerük s ma 
gyár nótájuk és ha végig játszották, vagv elhallgat
nak vagy újra kezdik a már hallottakat.

A fiatalság azon részének, mely a magasabb 
rangbolicktöl származott, legtöbb hibája az a nagy 
ttri élhetetlenségnek, urhatnámság. Dolgozni, komoly 
munkára vállalkozni, netn akar, hanem mikor már 
mindenét elverte, eltékozolta vagy eldorbézolta, 
kiáll lesbe s a legelső vadat, nem ! vagyonos leányt 
megrohanja (még a lányos mamák örvendnek 
legjobban a frigykötésnek, ltja 1 inéltéiságos asszony 
lesz belőle', csinál egy jó partidét s addig nem 
nyugszik, mig a hozománynak is a nyakára 
uém hág.

Ezért van az, hogy telekkönyvi időleges hete 

kiütés nélkül nem is köt ismeretséget az urfi s 
ha véletlenül mégis szegény leányba botlik. borba, 
duhajkodásba temeti búját és szerelmét s legfelj<J»b 
elhuzatja a czigánvnyal azt a nótát, hogy :

Barna ki* lány, iryiinyiiríl virág*/.ál. 
Eivennéh k. ha rHztlapthb volnál, 
így hiába u.«xik «ennnl kr.iinyb<n. 
hrápi neveti nincs a telvkkényvb<*n.

S aztán a bormámorral együtt úgy kirepül 
a kis lány a fejéből, szivéből, mintha nem is Jalta, 
nem is szerette volna sohasem.

A legtöbb szcrcnv>(’,tlenséget minden eset:*■■ a 
h’ányok hiszékenysége okozza. Nem mondhat 
nekik olyat egy fiatal ember, mit rögtön készpénzül 
ne fogadnának és ne kapnának rajta.

Ha az .angyalt4*, .egyetlent" elhitte, mért 
ne hinné ezeket is.

— Ah édes Margitka! önért a fold gyomrába 
fúrnám magamat! Bedig ha kívánná az édes Mar 
gilka. nem hogy nem teljesítené, de még egy lel 
vékás krumpliföldet sem kapálna meg az egész 
leányért sem.

— Oh Emmuska! kegyeddel a világ végén 
is fdlaknám egy rozzant kis kunyhóban, melyet 
az ön szerelnie varázsolna palotává, s nem innám 
egyebet a patak friss vizénél; mondja ezt egy 
másik kópé, hej pedig egy böjtöt sem állana 
ki .— száraz kenyéren.

i — Sarolta ! Ha ön igent nem mondhat, úgy 
rögtön beleugroin a kanálisba a mikor nagy. Nem 
k( ll hinni. Jól tud úszni, kiúszik az onnét.;

Mennyi lemondás és nemes önzetlenség ugye 

bár a nőkért, és ti lányok, még sem becsülitek meg 
azt az értetek annyim önfeláldozó fiatalságot.

De aztán még egy nagy hibájuk van a 
férfiaknak. Káfogják t. i. a nőkre, hogy ők az oka 
mindennek.

Vasszigoru következetességgel vezetnek vissza 
minden rosszat kútfejére s kimondják hogy „a nő 
minden rossznak kutforrása." Társadalmi bajok, 
erkölcsök lazulása, mind, mind a szegény gyenge 
nőknek tulajdonittatik. Hát nem istcntelenség ez?

Pedig ha szivünkre tesszük kezünket s őszin 
lék akarunk lenni. I»e kell vallanunk, hogy nem 
egészen úgy áll a dolog. Azon fabrikállak, melyből 
napról napra tömegesebben kerülnek elő a társadalmi 
bajok, erkölcsi ferdeségek és fonákságok, mi 
férfiak vagyunk a felügyelői, a hödgyek pedig lég 
feljebb mint segédszemélyzet működnek csak közre. 
Ha tehát rossz munka kerül ki e gyárból, korántsem 
a segédkezok az okai, hanem a munkavezetők.

El vagyok rá készülve, hogy ilyen rossz 
munkának találják az én csevegésemet is és szerény 
tárczámért is — mint minden rosszért—egyenesen 
önöket szép hölgyeim, teszik majd félidőssé. Pedig 
vegyék csak figyelembe azt az egyet, hogy az 
ember gyarló, következőleg én, - a kezdő ezen 
a téren — is az vagyok; ha figyelembe veszik, 
hogy bavallom, miszerint vannak igen derék férfiak, 
udvariasak, a legnagyobb mértékben feschek s 
elegánsak, elannyira. hogy napjában négyszer is 
öltözködnek, övét kötnek, bocskort hordunk — 
remény lein, szivükből m< gbocsájtanak.

S ennél magam s<»m kívánok többet.
V.-jrf.
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Eufrozina,.
KIIhj.z.I.'-..

In. ANOREJCZÓ JÓZSEF
Véjft*.

A kereszténység \. századában Egyptoin 
nem kevésbbé bővelkedett istenfélő s jámbor em 
berekben, kik lemondva a világ zajáról, a földi 
élet múlandó örömeiről, a pusztába távoztak, hogy 
ott kézimunkával, böjtöléssel s folytonos imádko 
zással töltsék napjaikat. — szem előtt tartva az 
evangéliumi tanácsokat. Ily remetegyarmat volt e 
században a Szketisz maganya, mely Egyptoin lég 
zordonabb részén feküdt. Különféle rendű és rangú 
férfiak találtak itt nyugalmat, kik részint bűneikért 
vezekelve, részint Jézus Krisztus ama szavainak 
jelentinénvét: .ha tökéletes akarsz lenni, menj, add 
el. a mivel bírsz, és add a szegénveknek és kincset 
fogsz bírni a luenynyekben és jöjj, kövess engem"
— megfontolva, a magányban kívánták tölteni 
életüket.

Az itt megtelepedett remeték ogv főnök ve 
zetése alatt állottak, a ki mindig a remeték lég 
idősebbje volt s a kinek tisztjélwz tartozott társait 
illetve alattvalóit látogatni, okét betegségeikben 
vigasztalni, fogadalmuknak hu megtartására figyel 
meztelni, s a munkára serkenteni. Itt akarta tölteni 
életét Theodoz is. itt akart vezekelni bűneiért s 
itt akarta Istenét kiengesztelni. A legnagyobb 
szegénységben S töredelmes s/.ivwl jött ide. I ti 
fáradalmainak kipihenésére s hogy egyúttal to 
vábbi teendőire nézve némi utbaigazitást kapjon, 
egy legközelebbi remetelak ajtaján kopogtatott. 
De kopogtatására semmi feleletet nem kap, <1- a 
helyett időközönként nehez sóhajokat vél hallani.

Csendesen benyit. Szomorú látvány tárul 
szemei elé. Egy önkívületi állapotban fekvő remetét 
pillant meg. ki egyik kezében olvasót, másik ke 
zében keresztet tartva, tusakodni látszik a halállal, 
mintha szeretné visszanyerni azt. mi neki vsak 
fájdalmat okozott — az életet, melytől íme el kell 
búcsúznia. S mig arrzán a legkinzóbb fájdalom 
nyomai látszanak, addig üveges szemeit tblyto 
nosan egy pontra szegezi — a Megváltó keresztjére 
s nem veszi észre a belépő idegent.

Theodoz hosszasan nézi a szenvedő kiaszott 
arezát, mialatt az ó arcza is egyre változik s fokról 
fokra sápadtabb lesz. Hisz ez a remete úgy ha
sonlít valakihez, a ki neki annyi fájdalmat okozott, 
hátha ő? De nem! Hisz ő már biztosan megvált 
a földi szenvedésektől, ő már a boldogok honá 
hali van.

A beteg még mimiig nem vette észre az 
idegent s csendesen elszunnyad. Ez alatt egy ősz 
remete nyit a beteg szobájába s szívélyesen üdvözli 
Theodozt. Ez ősz remete a főnök, ki most gyakran 
látogat e| súlyos betegéhez. Theodoz csakhamar 
megtudja, hogy a beteg neve Smaragd, ki mindig 
példányképe volt a remetéknek s ki saját fájdalmai 
daczára is vigasztalója volt a szenvedőknek. Mily 
odaadóan szolgált az írnak, mily megadással 
viselte nehéz s<»r>át s mily serényen munkálta 
lelkének üdvét'

— E czél vezérelt engem is ide — szólt 
Theodoz. miután a beteg kilétét megtudta, e czél 
lebeg folyton szemeim előtt, illett sokat szenvedtem 
e földi életben, szivein s lelkem gyötrő kínjait e 
magányban óhajtom enyhíteni, itt akarok vezekelni 
bűneimért s itt akarok imádkozni azokért, kiket 
annyira szerettem s kiknek szerencsétlenségét mégis 
én okoztam bár akaratlanul.

Majd elmondta életének szomorú történetét, 
mit az öreg remete mély megindulással hallgatott 
végig. Theodoz szemeiből a szomorú visszaemlé
kezés nehéz könyc-F ppeket csalt ki. Eelujultak 
emlékében gyermekkorának boldog peresei, Euf 
rozinának kedves alakja. Antóniának szeretet 
sugárzó szolid arcza, Prokiusznak iránta tanúsított 
jóindulata s szeretető. Mindezek nagy hatással vol
tak fájó szivén* s sűrű könnyeit n ‘in bírta elfojtani.
— A főnök, kit 'l'heodoz elbeszélése egész v ufójá
ban megrendített, hasonlóan nehéz könyrseppekrt 
törült ki szemeiből.

Mély csend uralkodott sokáig a romefelakban. 
mit csak az alvó beteg egyhangú lihegése s az 
időközönként tel feltörő sóhajok zavartak meg néha. 

S Eufrozináról — szólt a főnök megtörve 
a csendet — mit sem hallottál ezideig ?

— Nem atyám — válaszolt Theodoz el 
tűnésétől mitsem hallottam róla. Beszélték ugyan, 
hogy a tenger hullámai közt lelte volna halálát, 
de a hir minden alapot nélkülöz s ezt nein hihetein. 
’ di az nem lehet, hogy Eufrozina, e drága angval 
öngyilkossá lett volna !

— Ki az? szólalt meg a beteg, ki idő

közben felébredt álmából — ki beszél itten Euf 
rozináról ?

A főnök s 'l'heodoz halkan közeledtek a beteg 
nyugvó helyéhez.

- Mi beszélünk Eufrozináról, én és ez idegen, 
ki alexandriai származása s neve 'I heodoz. ki 
magányunkat oly czélból kereste fel. hogy itt 
töltse életét Istennek szolgálva s az erényeket 
gyakorolva.

Smaragd a 'l'heodoz névre figyelmes lett s 
hogy jobban láthassa az idegent, kezeivel végig 
simította szemeit, mintha azokról valami fátyoít 
akarna eltávolítani.

Nemde te vagy az a 'l’heodoz. kit az 
alexandriai Proklusz egykoron fiává fogadott?

Az vagyok telelt 'l’heodoz meglepetten,
— de honnan ismersz te engem ?

— < Hl Theodoz mily kifürkészhetetlen utai 
vannak az isteni gondviselésnek, mely bennünket 
ily csodálatos módon összehozott. Te azonban engem 
m in ismersz már. mert a hosszú idő s betegségem 
megváltoztattak ; de nézz csak reáin jobban, nem 
ismered-e fel bennem Proklusz s Antónia leányát 
az elv-, szett Eufrozinát?

Theodozt a titokzatos fölfedezés földhöz sze
gezte s zavartan tekintett majd a betegre, majd 
az elámult főnökre.

— Bocsáss meg nekem Theodoz — folytatta 
tovább Smaragd illetve Eufrozina. — hogy annyi 
bánatot szereztem neked. De a mindenható szent 
akaratának kénytelen voltam engedelmeskedni. 
I’gyebár Thedoz megbocsátasz?

l’heodoz igenlőleg bólintott, de még mindig 
homályos volt előtte, hogy e férfiruhát s a Smaragd 
nevet viselő remete mint lehetne az ő drága Euf 
rozinája ?

Eufrozina pedig mintegy megértve 'l’heodoz 
kétkedését, igy szolt :

— Tudom, hogy eltűnésemtől fogva mit sem 
hallottál felőlem, tehát halld, hogyan j utottam a 
Szketisz magányába ? Midőn atyám hozzád akart 
kényszeríteni, én akaratának teljesen ellenállottam. 
• le ő mindazonáltal követelte, hogy nőddé legyek. 
Hiába könyörögtem. hiába kértem, li»K.v változtassa 
meg akaratát, de ö ezt tenni vonakodott. Kitűzték 
s tudtomra adták az esküvő napját. Ezt azonban 
elérni sem édiajtottam s elhatároztam, hogy titkon 
elhagyom szüléimét s e magányba vonulok es ezt 

mint látod * meg is tettem. Megtört szívvel, 
fájó kebellel, mind* nkitől elhagyatva távoztam a 
szülei háztól. Kinn a szabadban dühöngött a vihar
— keblemben kemény tusát vívtak a különféle 
érzelmek. Az ég csatornáiból zuhogott az eső
az én szemeimből patakként omlottak alá a sűrű 
kőnycseppek. < Hí hisz el kellett válnom azoktól, 
kiket úgy szerettem s szeretek . . .

Hogy tervem sikerüljön, útközben női ruhámat 
fértiruhával s Eufrozina nevemet Smaragddal 
cseréltem fel. így jutottam fájdalmaim s bánataim 
híi kíséretében e magányba, melyb- n immár tizen 
öt éve szolgálok az í rnak. De helyzetem napról- 
napra súlyosabb. Erőm gyöngül s a kimerültség 
egyre fokozódik. Érzem. hogy végperczeim köze
lednek s cl kell válnom e gyarló földi élettől, 
melyben annyi gyötrelem és fájdalom volt osztály 
részem. < Hí Theodoz bocsáss meg legalább te nekem, 
hisz ki tudja remélhetek-e szüleimtől bocsánatot, 
kiknek annyi fájdalmat kellett okoznom. < >h mondd, 
tudsz-e rótok valamit, élnek-e még?

l’heodoz mélyen megindult s nem tudott 
hirtelen szóhoz jutni. Eufrozina pedig teljesen ki 
merülve hanyatlott vissza nyugvémelyére; lélegzett* 
akadozni kezdett s már látni lehetett. hogy itt már 
az életen győzedelmeskedni kez<l a halál.

Theodoz 1» küzdte megindulását s igy szólt a 
haldoklóhoz :

Szüleid m« gbocsátottak neked régen, de 
fájdalom, ők nincsenek többé.' Édes anyádnak 
halálát okozta eltűnés* d s e kettős vesztesség őrültté 
tette atyádat.

Á haldokló kebléből fájdalmas sóhaj tört elő 
s aztán csend lett: Eufrozina kiszenvedett.

A főnők mély megindulással borult térdre s 
imádkozott

'l’heodoz. kinek szeli védéséi immár tetőpontra 
hágtak, csókjaival ár.i~z.tá <-l a halott kezét. Sirni 
már nem tudott, mert könnyei kiapadtak.

* * »
Szk etisz magányának egy félreeső helyén 

egv sird'.iiil, emelkedik, melyen kellemes illatot 
áraszt.', virágok diszlenek. Egy ősz remete gondozza 
e virágokat, ki gyakran eljárogat ide. hogy egv 
imát rel.egj. ii el azért, kinek hamvain diszlenek e 
virágok. Ez ősz rom. te 'l'heodoz.
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