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FELSŐ-ZEMPLÉN
HETILAP.

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

SZEBBESZTŐSÉG:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

küzlomény intézendő :
Török-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 20 kr. — 
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

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

Egyes szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
' Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

A tekintély.
Társadalmi életünk egyik legtöbb ténye

zője a tekintély.
A tekintély az, mi az embert hivatásá

nak magaslatára fölemeli. A tekintély az, mi 
az embert a társadalmi életben boldogítja. 
Az élet különféle terhei és viszontagságai 
között egyik ember a másik szívességére, 
segítségére szórni s ha nincs tekintélye, hideg 
elutasításban részesül. Igaz ugyan, hogy a 
társadalom nem mindenkinek osztja egyformán 
és igazságosan a tekintélyt s az azzal járó 
elismerést. Egyik ember nélkülözi mindazon 
kellékeket, melyek az embert valódi emberré 
teszik. Nevezetesen : a szerénységet, jámbor
ságot, igazságszeretetet. mindennemű hivatala 
hézagtalan betöltését és mégis szép tekintélynek 
örvend. Igen, mert keresi azt. ha nem épen 
tisztességes utakon is.

A másik rendelkezik a szükséges kellé
kekkel, mégis megveti a társadalom, illetve 
megvonja tőle a tekintélyt.

A tekintély kétféle: hivatali és magánte
kintély.

Egyik embert tisztelik a hivatalos ha
talma alatt állók — kötelességből. A másikat 
lenézik hivatalos állása kicsinyléséből — 
roszakaratból.

Egyik embertől elrabolják a tekintélyt, 
kik arra féltékenyek, irigyek. A másik ön
maga játsza el tekintélyét.

Emlitém. hogv a társadalom nem mindig 
igazságos mértékkel méri a tekintélyt.

A lányvilág előtt azon fiatalembernek 
van legnagyobb tekintélye, aki kedves hízel
géssel. elmés bókokkal és mély udvariassággal 
kitünteti magát.

A társadalmi élet azt tiszteli, aki ma
gas hivatala által fölényt gyakorol sokakra. 
Aki szép és drága ruhákban emeli egy-egy 
fényes, de drága estély renuméját. Es ezen 
tisztelet után rohan is sok ember. Külsejéről 
Ítélve, boldog és tehetőinek látszik, oh de 
sokszor csal a látszat. Aki kigvócsuszásu 
hízelgéssel hajhászsza mások kegyét és 
szere te tét.

Ellenben a ki szerény és sokak előtt 
lenézett, kicsinyes hivatalban szerényen él 
— töltse bár be hézagtalanul. azt a társadalom 
lenézi, sőt megveti.

Es mily lelkikin gvötri a tekintélyére 
féltékeny, de azt meg nem nyert, vagy attól 
megfosztott embert. (Ma munkakedve, sőt 
néha életkedve is. Es a hazának e gyermeke, 
a társadalom, édesanya ellen vét nagyot, mert 
nem tartja be a 4-ik parancsolatot.

A haza hasonló egy emberi testhez. A 
tő a haza és a test többi része, annak pol
gárai. S ha az ember nem találja eléggé 
fontosnak a kéz vagy a szem szerepét és azt 
levágja, illetve kiszólja, nem szenved-e az 
egész test? Mig ha a tagok pontosan teljesitik 
kötelességüket és egymást gyöngéd szeretettel 

ápolják, egyik kéz mossa a másikat: ugy 
az egész test jólétnek örvend. Ha tehát, ama 
nagy testben, a hazában, mindenki pontosan 
és lelkiismeretesen teljesiti kötelességét, egyik 
a másikat és szerepkörét nem nézi le és 
nem tartja kicsinyesnek, sőt inkább a 
magasrangu leereszkedik és az alacsonyabb 
rangút gvámolitja. a szegény nem irigyli a 
gazdagabb sorsát, hanem örül előmenetelén, 
ha egyik ember nem gyűlöli a másikat, 
hanem szeretetével halmozza el: ugy a vér
rel szerzett szent haza, ama nagytest, melynek 
a társadalom gyermeke, boldogság hazája 
leend.

Buzdulj fel hát társadalom és a tekintély 
osztogatásában is tarts igazságos mérleget ! 
Tagjaidtól a földi boldogságot ne vond meg 
a tekintély jogtalan elvonása által, mert értsd 
meg, édesanyád, a szent haza ellen vétesz 
az által!

Es ti tagok, kik teremthetitek az egész
séges, vagy romlott társadalmat, igyekezzetek 
a társadalomban, azon irányban teljesíteni 
kötelességteket. melyből magatoknak, tag
társaitoknak és ezzel együtt a hazának — 
áldás s üdve fakad!

Tagtársaitokat a többiekkel nem meggyU- 
löltetni, nem kitaszittatni. szétrobbantatni, 
hanem megszerettetni, felemlittetni és a 
szeretet rózsalánczával összetartatni igyeke
zetek. Mert szeretetett alapuló összetartásban

T A R C A.
Halottak napjára.

Vigyünk koszorúkat alvó kedvesinknck, 
Kik elcaöndesedve, olv szépen nyugosznak!
Jövő ilyenkorra, meglehet, nekünk is
< »szi rózsa tüzért fej fáinkra hoznak.
Őszi rózsa illik legjobban sírunkra;
Hervadás jelvénye: enyészet helyére. 
Hasztalan öntözzük kön vek záporával;
Dudva, porban vos fold lesz mégis elvégre!
Ámde oda lent, az anyaföld gyomrában. 
Azért nem halt ki a nviizsgö. mozgó élet. 
Az -örökcsend néma, elhagyott tanyáján “ 
Alegíe) >ő uj létnek alvilága éled.
Koporsónk körül a zsongó szúbogárkák 
Folyton altató, halk énekeket zengnek.
Minden elhagy: rokon, barát, ellen . . . e kis 
Hü kísérőink, im közelünkben lengnek.
S mintha vigasztalni akarnák a holtat.
Mintha hallaná ez biztató szavuk’;
.Most vagy valóban csak boldog, oh teremtés!“ 
A mi fönt van : az mind csalfa, szili, hazug . . .
Hányszor szorította a sok Jó barátod 
Mig közöttük jártál, részvevőn kezed !
Es hátad mögötte, nyájas mosolygással
Ah, hogy rágott, sértett . . . vérig sebezett.' 

Hány hő vágyat, eszmét tápláltál agyadban ! 
r-s mi lett belőlük? — Hamu, füst csupán. 
Itt nincsen csalódás, nincs hiú merengés . . .
< )h hidd, csak itt vagy te boldog igazán!

Nem fáj itt már semmi; nem folynak könyíiid. 
Szived fájdalomtól nem nyilallik át.
Kondor gaz . . . fulánkja nem hat e szent révbe. 
Fönt hagytad a rút lét összes bánatát . . .“

Es tovább-tovább tart a szúbogárkáknak 
Zsongó, altató halk mélabus zenéje.
A halál ölében is éZeí esi rád zik.
Higyjünk! Űrök hajnal jövend meg az éjre!

*
Vigyünk koszorúkat elhunyt kedvesinknck.
Ab. ők már olv szépen, békében nyugosznak ! 
Leint: majd forduló évünk komor őszén 
A mi sírunkra is virágokat hoznak.

Oltványi Oá nyár.

Memento móri.
Irta : fiái Vilmos

Memento móri! . . .
Gondolj a halálra! . . .
Mintha a titkos végzet azt irta volna az 

emberek arczára, oly szomorúan járnak kelnek az 
utczákon e napon s mintha egy kevés időre le-1 

mondani látszanának a világról s magukba szállva 
fontolgatnák az élet gyönyöreit s fájdalmait. A 
zsibongó hajszából e napon mindenki magányba, 
csendbe vonul, hogy méltóképen lerójja meghaltjai 
iránt való tiszteletből a kegyelet adóját. Mert hiszen 
mindenkinek van ott künn a néma, csendes hantok 
alatt valakije, kihez szeretet és az édes örök 
emléke köti. S az édes, boldog visszaemlékezés, 
ez a hü szolga, bojárja, mintegy elénk varázsolja 
a feledhetetlen múlt örökre kedves helyeit s azokat, 
kiket szivünk egész melegével tudtunk szeretni. 
Es mit tagadnék, oly jól esik nekünk az, habár 
a képzelet tündérsuárnyán is, de látjuk őket . . . 
egytől-egyig ugy, mint akkor, mikor még itt 
köztünk jártak, velünk éreztek s hordozták azt a 
keresztet, a mely alatt összeroskadtak, ök a 
gyengék . . . Voltak, ma már nincsenek. Csak az 
emlékük van közöttünk, az az emlék, mely ellen
állhatatlanul visz, ragad magával oda. a hol ők 
vannak, a csendes, nyugalmas sirhalmok közé. 
Még a lelketlen kufár. a pénz embere is megün- 
nepli ezt a napot, ott hagyva rideg számításait, 
megy sivár gondolataival ki, oda. a hol nincs 
érdek, a hol megszűnt minden kapzsiság... karján 
egy virágkoszorut visz, a szeretet eme néma jel
képét.
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van az erő. miből származik az Istennek 
legnagyobb áldása: a földi boldogság!

Hiszen az Isten nem teremtett urat és 
szolgát, gazdagot és szegényt, hanem vsak 
embert. De nem azért teremtette, hogy egyik 
a másiknak gyehennája legyen, hanem hogy 
egyik a másikat boldogítsa.

Fel tehát ! Munkálkodjunk magunkért, 
másokért és a közös hazáért! Adjuk meg 
egymásnak az őt megillető tiszteletet, tudván 
azt. hogy: .Magát tiszteli, aki mást tisztel!“ 

Lengyel Jánon.

Képviselő-választások.
Városunkban tegnap ment végbe az ország

gyűlési képviselőválasztás. Már kora reggel szó 
katlan élénkség volt látható az utczákon és szép 
látványt nyújtott a falvakból tömegesen bevonuló 
választók sokasága. A gyülekezés a városháza 
előtti téren történt, honnét s órakor vig zeneszó 
mellett a féle vendéglőbe vonultak a vá
lasztók. Itt lMlányi Géza kir. közjegyző, választási 
elnök felhívta a polgárokat, hogv ajánljanak képvi 
selőjelöltet, min' 1<» választó poígár a törvény által 
előirt módon gr. U*uy Ernőt ajánlotta. Miután a 
kitűzött fél óra alatt másik jelöltet senki sem 
ajánlott, a választási elnök kihirdette az eredményt, 
mely szerint gr. Fuy Ernő a nagymihályi választó 
kerület egyhangúlag megválasztott országgyűlési 
képviselője lett.

Sttlyovszky István lelkes szavakban köszönte 
meg a választási elnök működését és indítványozta, 
hogy a képviselőért küldöttség menjen, mire a 
választók zászlók h-ügetése mellett vonultak az uj 
képviselő lakása elé és lelkes éljenz'-sek közepette 
hozták a választás színhelyére, hol Polányi elnök 
tudatta vele az eredményt, átnyújtva neki a 
mandátumot.

Gr. I’oy Ernő képviselő rövid, de őszinte és 
meghatott szavakkal köszönte meg a választók bi 
zalmát és újból ígérte, hogy minden tehetségét 
kerülete érdekeinek előmozdítására fogja szentelni.

A választók ezután megvendégeltettek és 
később vig hangulatban oszlottak szét.

Déli 1 órakor a Barnay-féle vendéglőben a 
képviselő díszes ebédet adott, hol rendkívül lelkes 
volt a hangulat és sok szép felköszöntő hangzott el.

*

Homonnán gr. Andrássy Sándor szabadelvű
párti programmal szintén egyhangúlag lett a 
kerület képviselőjévé megválasztva. Andrássy <-z 
úttal harmadizben fogja képviselni a homonnai 
kerületet.

*

Sátoralja Tjhelyen beadatott 1476 szavazat, 
ebitől Se hőn 299. 1177-et kapott és igy
X7S szavazattöbbséggel újból képviselővé válasz
tatott Dokn*.

A választást megelőző napon nagy konsterná- 
eziót idézett elő a Mókus pártban dr. Sebőn fel
lépése, daczára annak, hogy mindenki tisztában 
volt Mókus biztos megválasztatásával. Dr. Sebőn 
felléptetéséről levelezőnk a következő tudósítást 
küldte :

A s. a. újhelyi választókerületben a mozgalmak 
ezideig nagyobb arányokat nem öltöttek, miután 
Mókus Ernő szabadelviipárti képviselő jelöltnek 
látszólag eddig ellenfele nem volt.

'Végnap óta azonban a kép megváltozott.
A függetlenségi párti választók tegnap fel

léptették dr. Srhön Vilmos megyei kórházi főorvost 
képviselőjelöltté függetlenségi (4#-as programmal. 
Tegnap este ezen választók dr. Se hőn Vilmosnak 
fáklyászenét adtak, körülbelül 2(M> fáklyával vo
nultak ki a népkertből s a h’ákóezy utczán végig 
haladva, a dr. Srhön Vilmos Wrkei’le téri lakása 
előtt megállapodva, nevezettet zajos éljenzés közt 
a jelöltség elfogadására fölkérték. Erre dr. Sebőn 
Vilmos lakása erkélyén megjelent, megköszönte a 
belé helyezett bizalmat, a jelöltséget elfogadta s a 
programmbeszédét akarta megtartani. Ebben azon 
bán vagy három Ízben megakadályoztatott azáltal. 
hogy a Mókus-párthoz tartozó szavazók és felbérelt 
gyrrmrkhad olyan lármát kezdett csapni, hogy szava 
a nagy zajban elhangzott. A kivonult rendőrség 
és csendőrség azonban mihamarább a csendet 
helyre állította, a mikor is dr. Sebőn Vilmos, 
többször kifakad/* zajos éljenzés között programút ' 
beszédét elmondotta. A hallgatók számát 4—5(M>O-re 
lehet tenni.

Ma éjjel némi rendzavarás is történt, mi
után több helyen az ablakokat beverték, még olyan 
házaknál is, hol zászló sem volt kitéve.

•

7’.- Terebesen heves küzdelem után gr. Andrássy 
Tivadar, ki eddig mindig egyhangúlag volt meg 
választva, most a nemzetipárti Jlujanories Sándor 
ellenében 973 szótöbbséggel képviselővé választatott. 
A választás éjjeli 12 órakor fejeztetett be.

*

A7rd///-//e/m«czrn is egyhangú volt á választás. 
Képviselő lett Sennyey István biró.

A mádi választókerületben liernáth Béla 
nemzetipárti egyhangúlag képviselővé választatott.

•
A megyasszói választókerületben Nagy Sándor 

kormánypárti egyhangúlag választatott képviselővé.
•

Az olasztiszkai választókerületben Molnár 
Béla kormány párti nagy többséggel választatott 
meg képviselővé.

♦

Szobráuezon óriási küzdelem után hajnali 4 
órakor befejeztetvén a szavazás, Tomcsányi László 
körülbelül 260 szavazattöbbséggtd a kormánypárti 
Körösi József ellenében képviselővé választatott.*

lie regmegyében a felvidéki választókerületben 
Marta (hlön beregszászi ügyvéd, Friedmann Simon 
helybeli lakos veje, függetlenségi programmal 
képviselővé választatott.

Daloskört Nagy-Mihálynak.
Az önzetlen hazaszeretet ápolására, a szív és 

kedély nemesítésére talán legnagyobb befolyással 
van a dal. Dalba önti fájdalmát a hazája sorsán 
mélyen kesergő költő; ezzel villanvozza fel szuny- 
nyadó kedélyét olykor olykor Ámor nyilaitól érzé 
kényén sebzett szivii ifjú vándora az öreg tőidnek; 
ez vídámit, ez lelkesíti csatára a harezost. A hálom 
Iáim szék mellől épenúgy, mint az izzadó mun 
kásesoportból dal szökik füleinkbe. Valóban : a dal 
az élet fiiszere. Fontos szerepe van annak minden 
körülmények között, a társadalom minden rétegében. 
Ápolnunk, fejlesztenünk kelene tehát e szép mű
vészetet már csak az elől kitett hivatásánál fogva 
is, de ápolnunk kell különösen nemzeti culturális 
szempontból. De hát mit tapasztalunk? Azt, hogy 
sok helyen pangani hagyják még ma is e nevezetes 
szerepre született művészetet.

Nagy-Mihályban, vármegyénknek e — nemze
tiségi szempi miből is — igen fontos helyén, mit- 
sem tesznek a dal- és énekművészet ápolására, 
vidéken legalkalmasabb eszköz, a dalos kör szerve
zése érdekében. Volt ugyan, — ha jói értesültem, — 
régebben énekkar, de mint sorsából látható - 
nem helyesen szervezett. Mint annyi sok más 
jótékony hatású egylet, nem láthatott, nem érhetett 
meg szebb napokat. Pedig Nagy .Mihály igen al
kalmas hanganyaggal rendelkezik, nem volna nehéz 
a daloskör újból szervezése. Csak akarat kell, s a 
várt eredmény, hiszem nem fog elmaradni.

Tegyük fel p. o., hogy 24—26 rendes tagja 
lenne az éneklő karnak s niindenik tag évi 2—3 
frt tagsági díjjal lenne köteles járulni az egylet 
vagyonának gyarapításához; az alapitó és pártoló 
tagok állal fizetendő illetékek, szerepléseknél be
folyó dijak s esetleg rendes tagsági dijak felének 
összeadásából előáll egy olv összeg, melyből a 
karvezér tiszteletdija és a felszerelés költsége is 
kitelik, sőt még tőkésítésre, esetleg a tagok közötti 
kiosztásra is marad. Ilyen feltételek mellett a kar 
anyagi existentiája biztosítva volna. A mi azt illeti, 
hogy férfi vagy vegyes kart állítsunk-e fel, arra 
azt mondhatom, hogy a férfikar szervezése, vezetése 
sokkal könnyebb s a jövedelemre nézve is ajánl- 
hatóbb, de a vegyes kar hasonlitbatlanul szebb 
művészetet produkálhat. Utóbbi — szerintem — a 
helyzet kényszerítése miatt, csak intelligens közön 
ségből volna szervezhető.

T. tanító urak ! Különösen önöknek mindenre 
kiterjedő becses figyelműkbe ajánlom e sorokat, 
kik úgy előkelőségük, mint zenei képzettségüknél 
fogva legtöbbet tehetnek e nemes ügy keresztül-

Mentenio móri.' . . .
Mintha a virágok szirmain e két szó lenne, 

busán hajtják le fejeiket egymás mellé. Meg van 
ugyan üdesegük. de mintha halni készülnének, 
illatjukat sem lehet érezni többé, hanem a mu 
landóságé, mely a megsemmisülésre emlékeztetik 
a halandó embert. Milyen drága lehet az. melyen 
a fájdalom könycseppjei ragvognak . . .

Memento móri .* . . .
1 arka neptömeg hullámzik e napon az utczák 

tömkelegén a társadalom minden rétegéből. Itt 
egv gyászba öltözött no halad kimért apró lépé
sekkel, utánna egy érzéketlen szolga viszi a „szokás" 
koszorúját. Az úrnő finom arczán a gőg, no meg 
a szomorúság ironikus vegyüléke. Közvetlen mel
lette megy el egy egyszerű, fekete ruhában egy 
polgárnő, kezében szintén koszorú, de sokkal sze
gényebb, mint ainazv. Miért maradna el. ha már 
ez igv divat ? . . Előttük néhány lépésnyire egv 
leány lépdel szomorúan, lehangolt kedélylyeí. 
Szegényes, barna ruhában, fekete kendővel a fején, 
mely alól hullámosán szétomolva sötét haja kandikál 
ki. (’lajszinü arczán a leplezetlen fájdalom, a sors 
csapásaiban való megnyugvás látszik, megöntözve 
az igaz, a mély bánat könyvitől. Kezében kicsi, 
élővirágból csinált koszom van. Az olykor bús 

arczán végig futó kényekből ragyogó virágokon 
pihen szomorú tekintete, melyet odavisz rég porladó 
szülői sírja fölé, kik egy jeltelen domb alatt 
pihenik ki az élet nagy, nehéz fáradalmait . . . 
Nem néz, nem látja a szembe jövő embereket, 
kik közül nem egy sajnálattal bámulja az érdekes 
arezot. Nem bántja a kíváncsiság, nézni a tömegesen 
tódulok koszorúját. Nem érdeklődik senki és semmi 
iránt. Hanem azon a szegényesen, a magáén méláz 
el sötét szeme.

Vájjon melyik az igazibb, melyik a méltóbb 
ehhez a naphoz ?! . . . az a díszes, a kirakatból 
vásárolt-e, vagy az a közönségesebb, avagy az a 
nagyon is szegényes, abból az élővirágból ?! . . .

Hamvas, szürke fátyol terjeszgeti szárnyát s 
az utczák néptelenek lesznek, de annál több azok 
száma, kik ott kint vannak a csendes, a máskor 
népteleu temetőben. Lassanként kigyulnak a sírok 
s kápráztató fényár ömlik széjjel. Hideg szél surran 
át s az apró lángokat ide oda lóbálja. A hívők 
ajkain fellendül a magasztos ének :

,A mély ségből kiáltok ..." s az a szomorú, 
az a gyászének, kényeket csal azoknak szemeiből 
:s. kiknek nem itt. de messze feküsznek szeretteik. 
Mily megható, mily különös kép! Itt egy obe- 
liszkalaku, sugár, magas síremlék aranyozott 

betűkkel hirdeti a sírban nyugvónak kilétét. Apró, 
szines lampionok rezgetik kóválvgó tiiznyelveiket 
s az elhelyezett koszorúkra kísérteties lényt vetnek. 
Nem a kegyelet, csak a szokás helyezte oda őket. 
Egy szolga áll hajdani ura sirja felett: némán, 
csendesen néz a fény, a pompa emberének sírjára.

Valamivel távolabb, de a szomszédságban 
egy kissé horpadt sir emelkedik. Csak néhány 
szál viaszgyertya ég rajta, melyet a szeretet, a 
hála hozott ide. Kis mohlepte keresztje előtt egy 
árvaleány tördeli az ima szavait.

Könytelt szemei oda vannak tapadva arra a 
névre, melyet az enyészet, az idő szolgája lemosott 
arról a fejfáról, a mely ide vezette öt.

Milv ellentét ez a két sir egymás mellett. 
A fény és a homály ... De mégis a halálban 
egyenlőség . . .

Majd felzugnak a harangok s a szomorú hatig 
hullámosán jut ki oda a sírok közé. Lassan lassan 
kialszanak a gyertyák. Nagyobb és nagyobb 
sötétség borul a temetőre, a innlandéiság e helyére. 
Az emberek kénytől ázott arezczal térnek vissza a 
csendesen pihenők sirhantjai közül a zajba, az 
életbe.
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vitelére. Ne kicsinyeljék az éneknek és dalnak 
ajánlott módon való művelését s ne tekintsék 
soraimat nem indokoltaknak. Azt se vegyék rósz 
néven, hogy újabb teher felvételére szólítom fel 
azokat, kik úgy is nyögnek már meglevő terhük 
súlya alatt, de hát én is tanító vagyok s úgy 
vagyok vele, mint a czigány, ki saját gyermekét 
tartja a legszebbnek, legjobbnak, legtökéletesebb
nek ; meg hát kihez is >zóljak bizalmasabban, 
mint enyéimhez ?!

Kik az alakítandó énekkar jövője iránt két 
séges gondolattal vannak, s kik a dal ilynemű 
művelését illetőleg előítéletek behatása alatt állanak, 
azoknak B. Eötvössel felelek: „ Virág a dalinüvés/.rt, 
mely az emberiség iáján nyílik s bármily lomb 
talminak látszassák is a fa. bármily >ötét töve s 
görcsösek is ágai, inig ez tenmarad. nem mond 
hatja senki, hogy tavasza elmúlt s hogy egykor 
nem fog hordani gy(imölcsökct."

Előre uraim, kil fontott zászlója alatt a hala 
fiásnak, áldás kisérje, siker koronázza nemes 
munkájukat

Fábián István,

Vegyes hírek.
Halottak napja. Ez idén halottak 

napja vasárnapra esik és mi lapunk megjelenési 
idejénél fogva alkalmi közleményeinket már ma 
vagyunk kénytelenek megjelentetni. < Hvasóink 
bizonyára elnézéssel lesznek irántunk ezért.

— Áthelyezés. Sznpponos Sándor király 
helmeczi kir. járásbiró hasonminőségben áthelyez 
tetett a csongrádi kir. járásbírósághoz.

— Nyilt kérdés Nagyságos /
Tamás úrhoz, mint a nagymihályi járás főszolga 
bírójához. Tudomásom szerint a nagymihályi elöl 
járóság mandátuma már régen h járt és ennélfogva 
az uj elöljáróság választását is meg kellett volna 
ejteni. Hónapokon keresztül olyan elöljáróság vezeti 
a város ügyeit, mely arra a törvény értelmében 
feljogosítva nem lehet. Vájjon a főszolgabíró) ur 
meddig lesz hajlandó még tűrni ezt a Szibériába 
való állapotot? Igen nagy hálára kötelezne, ha 
méltónak találná ezen nyilt kérdésre a nyilt feleletet 
megadni. Nagy-Mihályon, 1#!M>. évi október hó 
27-én. Tisztelettel: /yvy városi képviseli).

— Az adóprés. Múlt számunkban közöltük, 
hogy’ városunkban az adóprés megkezdte műkö
dését. A többek között azt is felemlítettük, 
hogy itt az adófizetők nem szállíttatnak fel elő 
zetesen adójuk lefizetésére, hanem az adóvégre 
hajtők tele ajtóval rohannak a lakosokhoz és az 
intési dijakat hűségesen beszedik. — Ezen közle 
menyünkre vonatkozólag Tóth Árpád városi jegyző 
hosszabb levelet intézett hozzánk, melyben valót 
latinak nyilvánítja közleményünk azon állítását, 
mintha az adófizetők előzetesen fel nem szólittatnak 
adójuk lefizetésére, mert az szerinte, igenis meg
történik minden adófizetővel szemben, kinek adója 
a 3 frtoí meghaladja. azok pedig, a kik 3 írtnál 
kevesebb adót fizetnek, dobszó utján hivatnak fel 
a fizetésre. — Pár kitérést tesz ezután a levél és 
mintegy jóakaratukig figyelmeztet, hogy ne igve 
kezzünk az ellenségeskedés inagvát (‘lhinteni, meri 
az jó eredményre nem fog vezetni, stb. A midőn a 
levél e részét — mint olyant, inelv nem tartozik 
a kérdésben levő dologhoz — figyelmen kívül 
hagyjuk, megjegyezzük, hogy mult heti közle 
inényűnkhöz az adatokat egy olyan embertől 
kaptuk, a ki évek óta a közigazgatás terén működik. 
Különben is a kisebb helyeken az adóbehajtást 
illetőleg nagyon sok módot és eszközt használnak, 
olyanokat is. melyek minden törvényes alapot 
nélkülöznek és sértik az adófizetők jogait. Hogy 
ezek a módok és visszásságok városunkban nem 
léteznek, szi ve.st'n elliissz.iik n nyilatkozó és általunk 
tisztelt jegyzőnek, mit ezennel kívánságára 
készséggel hozunk nyilvánosságra.

— Iparosok kérelme. A helybeli iparo 
soknak egy része kérvényt nyújtott be az ipar 
testület elnökéhez Roncsinszky Ágostonhoz azon 
czélból, hogy az ipartestület akadályozza meg a 
vidéki iparosok azon túlkapásai ellen a helybeli 
iparosok érdekeit, mely szerint az itteni heti 1 
piaezokon minden engedély nélkül árusítják czik 
keiket. Az elnök e jogos kérelem következtében 
személyesen intézkedett, hogy a helybeli iparosok 
jogos kívánsága mielőbb teljesittessék a főszolga- 
biróság, mint első fokú iparhatóság által.

— Tűz. Folyót hó 24-én éjjel ismét tűz volt 
városunkban, a mikor is a fő utczán levő Rriinn 
borkereskedő háza égett le. A tűz keletkezésének 
oka. mint rendesen, ezúttal is ismeretlen.

Esküvő. />ancs Menyhért ungvári h. 
telekkönyvvezető múlt vasárnapon tartotta esküvőjét 
László, Julianna ki*.i»zonyny.d. László Albert kis- 
geőezi földbirtokos leá nyával.

Elnökválasztás. Az ungvári orth. izr. 
hitközség képviselete Reisomnn Bertalan ügyvédet 
választotta meg a U'eiuberyrr Albert halála folytán 
megüresedő tt hitközségi elnökségre, ki azonban a 
megválasztást el nem fogadja.

Kinevezések. Az igaz>ágügyminiszter 
>ztooké> Kálmánt, dr. Heiscluter Samu ügyvéd 
segédjét, az abaujszántói kir. járásbírósághoz végre
hajtóvá, a vallás és közoktatásügyi miniszter puilig 
Mihalesik Terézia oki. tanítónőt, a nagymihályi 
állami (‘lelni népiskolához rendes tanítónővé ki 
nevezte.

Felmondják a biztosításokat. Egyik 
előkelő biztositó intézet igazgatóságától levelet 
vettünk, melyben Írja, hogy körlevélilcg felhívja 
az összes biztositó intézeteket arra. Iiogx városunk 
bán a tűz elleni biztosításokat mondják fel, inért 
a gyakori tüzesetek folytán az a meggyőződés 
nyer Leigazolást, hogy itt nem a véletlen szeren 
csétlenség. hanem vétkes gyiytogatások okozzák a 
sok tűzesetet.

Halálozás. Kóróssy Gizella okleveles 
tanítónő Körössy Antal, az ungvári pénzügyigazgató 
ság számosztálya főnökének leánya, f. hó lő-án. 
élte 20 ik évében elhunyt. Temetése f. hó 17 én 
nagy részvéttel történt meg.

— Árverési hirdetmény. Lapunk múlt 
számában megjelent Ibo'ák Lászlói nagymiháh i 
lakos ellen egy árverési hirdetmény, mely azonban 
csak tévedésen alapult, mivel nevezett az eiiene 
követelésbe tett összeget még a mult év október 
havában kifizette. Különben is ezen kérdéses kisebb 
ügy Il lák hitelére épenséggel nem lehet semmi 
befolyással.

Felrándulás a kiállításra. A s. a. 
újhelyi fogy mnasium l»x tanulója, három tanár, 
névszerint: /.-<'/•, dr. Peréuyi és Dvorák vezetése 
alatt három napi tartózkodásra a millenium kiálliás 
megtekintése czéljábód Budapestre utazott.

CSARNOK.
Az orvos orvosa.

Elbeszélés. 
Irta : Városy Gyula.

II.
A harmadik és legmagasabb ketreezben bor 

zalmas gépek meredeznek ; az egyiknek. valami 
vizipuska féle! -— kettős rudján kettős fogó van. 
Két ember kell hozzá, ha m« gakarják indítani. 
Mikor megnyomják, először ugv szól, mint a 
gyermeksirás. azután elkezd kaczagni, dalolni, 
ordítani, mint a duhajkodó fiatal emberek; erre 
alvó aggastvénként szuszog, mély hangon horkol, 
végül mint a haldokló) li -iög. Ez a gép játszn 
végig az ember négv korát: a gy rím k. az ifjú, 
az aggkort s ha lehet igv nevezni, a meghűlés 
korát.

Mellette hat csövű üvrg-ucliáczius hever. Ha 
megérintik a rugóját, kék tengerbe meriilm k a 
töltőpf’iznák. inig fölülről sivitó serezegéssel apró 
istennyilák hullanak. Rettenetes rájuk csak nézni is.

Voltak még számtalan más jószágok is, melyek 
mind elrémitően titokzatosak valónak, s a melyek
nek mivoltát csupán a gazdájuk tudta.

Gergely ott ült az asztal mellett a lágy zsöl- 
leben. Előtte két külön tartóban gyertya égett, 
ezek között hatalmas foliánsok, egészen vagy félig 
beírva, fölöttük és mellettük apró jegyzetek, odébb 
nyitott könyvek, ákombákomos lapjaikon német 
és franczia szavak, az idegen betűk között isme
retlen rajzok.

Az asztal karzatán aczélcsiptetők. mikróskópi- 
umok, burák, üveglapok, gummicsöves tortúrák, 
homokfürdös edény, egész battallion kék, fehér és 
fekote üvegecskék. porskatulyák, elixirtartók, sárga
drótkötelek és sok minden vegyítő és keverő 
eszközök.

Az orvos könyökén1 dűlve olvasott. Szemei 
gvorsan futónak végig az (‘gyes sorokon,’ f<'d föl 
pillantva a padlatra. mintha onnét akarná leolvasni, 
a mi a könyvben nincs. Majd jóváhagyólag int, 
egyet morog, mint a ki jól érzi magát, azután 
gyorsan jegyez.

Egy vaskos kéziratot megemel; lehet leg
alább is kétszáz írott árkus. Jaj annak, a kinek 
ezt át kell olvasni! Pedig át kell valakinek, ha 
másnak nem, neki magának. Hiába csak nem irt.

Megemel egy másik kötetet is; az is csupa 
Írott iv. vastagabb mint a másik, elrettentő még a 
nézése is.

E két müvet ő irta. Evek sora már annak. 
hog\ fárad, éjjel nappal olvas, tanul, exp' rímentál 
és j< gyez. Ebi r nappalok és álmatlan éjszakák 
szüleménye a két vaskos papirosomé, nevezvén 
az olykor pörcsomónak is, mivel benne a termé
szettel pöröl, visszakövetelve tőle azokat a jogokat, 
a nn Iveket a szenvedő emberiségtől elvett, s me
lyeknek neve: egészség.

Az egyik csőméi elején ez a ÍÖlirás áll: 
.Ázsiai kolera." Ez a testesebb. Ha könyvbe ki 
nyomtatnák, a mit eddig irt, lenne vagy ezerkét
száz lap. M» nnyit ir még ezután hozzá! Hisz még 
nem is sok ideje Írja!

A másikon a czim a következő: nVáltóláz.* 
E könyvet m m azok számára irta, kiknek ama 
bizonyos papírdaraboktól van forróságuk, mert 
akkor a gutaütésre és a nehéz lélegzetre is ki 
kellett volna terjeszkednie, — hanem irta azoknak, 
a kik egyik p( fezben fagynak, a másikban égnek; 
ápolói sírnak és sóhajtoznak; a doktor arcza, ha 
kilépett az ajtón legtöbbször derült, a gyógy
szerezz pedig mosolyogva rendezi a hat, usqe 
tizenkét kártyát, nem a ferblire, hanem a kinapor 
szétosztására. Ebl»o| a manuskriptumból is kitelnék 
ezer lap.

Szüleményeinek láttára mosoly vonul végig 
a pergament arezon, a keskeny ajkak még kes
kenyebbé válnak, a szemöldök fölfelé húzódik, 
fény villan át a szemeken.

Gergely bácsi örült.
< Hyan az az öröm a beesett halvány arezon, 

mint égen a fogyatékos szivárvány, mely jégverésre 
mosolyog. A szenvedő vonásokra sehogy sem illik.

Óráját kiveszi mellénye zsebéből s megnézi: 
— öt perez múlva hat.

Sovány arczát vissza helyezi tenyerébe és 
újra lapoz a könyvekben. Most ÍÖJkel, néhányszor 
végig járja a termet, majd visszatér Íróasztalához 
s fölvesz egv kék üveget.

— Ez az!
r,s e két szó fölött elgondolkozik. — Mennyi 

haszon háramlik ebből az emlx'riségre és mily 
nagy dicsőség dr. Hétvárira?! Csak nevessetek, 
csak homoljatok! Tudom, hogy a Gergelyt bolond 
nak tartjátok. Bolond, csakhogy az emberiség 
bolondja, mert e hálátlan fájnak javát akarja. Ti 
majd sírni fogtok, ha az Isten ostora dögvész és 
váltóláz képében rátok tör. én meg nevetni fogok, 
hanem örömestebben. mert akkor eljött a perez, 
a melyben dr. Hétvári, mint a Gondviselés 
mentőangyala ki fogja önteni gyógyító balzsamát. . . 
Oh ennek a bolond Gergelynek nagyon jó szive 
van’ Ní'HI is hiszitek, ti sötéth Ikiiek ! <> szeret 
mindö nkit, keblére öleli az emberiséget. Az l’r 
egykoron megváltó a keresztfán a beteg lelkeket, 
én meg fogom váltani a halálra vált testeket. 
Akkor kezemet fogjátok csókolni, pénzt, aranyat 

ezüstöt honitok lábaimhoz, de nekem nem fog 
kellcni a csókotok, sem a pénzetek, mert ingyen 
vettem, ingyen idom, az Isten adta. Csak még 
rövid ideig várakozzatok. A titok nyitja előtt állok 
már. s a misztériumok titokzatos mélységének 
ajtai nem sokára megnyitnak. Dr. Hétvári nem 
bolond, bolondja az emberiségnek.

Gergely ezek a gondolatok után olyan fajdal 
másán és olyan önérzetesen mosolygott. Beesett.
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hamva.lt szem. ilx-11 maga* félív lobbant fiil, a minő Gergely bá. ai alkotási! — m. ly. klól ez a triplái- 
a nioewak útvesztőiéi.. n a lidérczláng liansz Szibériába vándorol. Minden műgvukorlat

Az óra mutatója a tizenkettőn állott. Meg után regenerálni -z. rt kell használnia, mely erő 
rántotta a karszéke 'melletti esöngetviizsinórt. mire sit.ileg járja át elbágy.idt tagjait. E szer a leültei 
elhaló esillingelés hangzott végig az üres folyosón, vörös bor.

— Parancsol, tekintetes ur? lépett be egy Folyt. köv.)
közép termetű, jó húsban levő piros pozsgás
fiatal ember.

— Kiütött-e már a kob ra ?
— Khinában már egy hónap óta szedi áldo

zatait.
— Nem ugv. szamár! Hanem itt Bogár 

hegyesen ?
— Se hire. se hamva.
— Es a pestis? Hullanak e az emberek ?
— Hullanak bizony, de m in a pestistől —
— Nos. csak gyorsan. — hajolt előre ki

meresztett szemekkel Gergely.
— Hanem a jól kiforrott karczostól.
Az orvos homlokát ránczba szedve vissza

hőkölt.
— Tanuld meg. bikficz, hogy okos emberhez 

nem illik az ily durva tréfa. Egy éve. hogy már 
itt szolgálsz, mely idő alatt az orvostudományon 
kívül ragadhatott volna rád egy kis műveltség is.

— Értem alásan.
— Es a váltóláz?
— Malabár partjain dühöng.
— S nálunk ?
— Semmi nesz.
— S a környéken?
— Sémi zaj.
— Mi újság ?
Ruzsi néni egész nap azon tűnődött, a fehér e 

vagy a fekete csirkét vágja le vacsorára ? Bele
fáj ült a feje.

— Az baj. mond meg annak az áldott lelkű 
asszonynak, hogy vacsora előtt ig.vék Hoffmann 
csöppet, vacsora után szagoljon reszelt tormát, s 
meleg dunnával takarózzék éjszakára. Érted ?

— Hogyne! El is tudom mondani. Vacsora 
előtt igyék Hoffmann-dunnát, vacsora után egyék 
reszelt csöppet s takarózzék meleg tormával.

— Jól van. — válaszolt műszerei között 
kotorászva szórakozottan az. orvos. — Vágja le 
mimi a két csirkét; vendégem lesz. Most pedig 
dologra! < >tt a szék, ülj le.

— Azaz kérem — vakarta a fejét Péter. — 
valami még hiányzik a műtéthez.

— Igaz, erről rendesen megfeledkezem. A 
szokásos adag bort hozd be.

A könnyű vérű szolga jó tiz peresig hozta a 
bort. Tudta ő már. hogy mi következik; tudta, 
hogy miért kapja a havi ötven forintot, azért 
késett oly soká.

A doktor e kis késedelemmel nem sokat 
törődött. Akadt végre egy asszisztensre, a ki tréfál 
kozó kedvétől eltekintve — hisz katona volt az 
Istenadta ! derék és hű fin. Tanulékony, érdek
lődik minden iránt, hangját egész nap nem hallja 
s a mi fő! az expt rimentáczióknak nagy barátja. 
A hogy Gergely akaratja kívánja, olyan betegség 
üt ki rajta. Ha a kolera tüneteit akarja észlelni 
az orvos, a bevi tt szerektől nyomban megkapja a 
kobrát, ha kell a másik peresben a pestist, a 
harmadikban ugy rázza a hideg. hogy a szék lábai 
majd pozdorjává törnek alatta. Valóságos univerzális 
beteg.

A két órát. délelőtt egyet, estefelé a máso 
dikat, ekkor tartatnak az észlelések és próba 
gyógyítások. — derekasan betölti. Neki nem kell 
egyéb. Péter jó fiú.

Félliteres üvegben beérkezett a bor.
- t’lj le!
Az ur visszaült a zsölléjébe. szemeit az ajtó 

felső küszöbéit- függeszti* és elmélázott. Egyszerre 
azonban, mintha rémes vízió bántotta volna, szemeit 
eltórditá. Írásain heverő jegyzeteit összehúzta s 
székét közelebb lóditá a szolgáéhoz.

— T« hát nem dühöng semmi kór ? — kénlé 
a szenvedély hangján.

— Semmi, semmi, semmi . . .
— Miért mondod háromszor?
— Sem kolera, sem pestis, sem váltóláz.
— < >kos ember vagy Péter. Látom, lesz 

belőled valami. Ma a váltóláznál maradunk. Tudod r 
még mi a láz?

Hogyne tudná, mikor egy év óta másról sem 
beszél neki a doktor, mint lázról, koleráról és dög
halálról. Esztendőn keresztül a délelőtti tizenegynek 
és az esteli hatnak első félórájában mást sem 
••szik, mint olyan patikaszereket, amelyektől azt 
a hármas kólikát megkapja, a másik két félórában 
pedig olyan csudadolgokat nyeldes és ezek a

Szerkesztői posta.
B S. 1 hTciriivő. Állunk vlibe.
Figyelmes. Helyben. Határozottan visszautasítjuk azon 

állítását, hogy lapunk a kir. járá»bin» ur .Ivibjonrnál"-ja lenne. 
Eddigi Ilii l.-ipir-'i nnik'‘lé'ii!iki'"l Mt hÍM*ttk , • z.t k ■ • * • • t 
keztetni nem lehet é- ön bizony.na nem i-ineri Nagv-Mihály 
város kiváló tehetségű járási óráját. ha igy gondolkozik telőle. 
O nem tartozik azon emberek közé. kiket apró hizfdkedésekkol 
meg lehetne nyerni. Ezt vegye tudomásul.

Szép lány. Nem teljesíthetjük kérelmét.
Ilonka. Szerelmes levelek közvetítésére nem vállalkoz

hatunk. A helybeli posta e tekintetben épen úgy. mint min
den másban — teljesen megbízható. Bátrán feladhatja.

Brutus Várjuk. A hot vándorol, mely vándorlás köz
ben sajnos - még nem jutott el hozzánk.

Malcza. I. apunkat nem erőszakoljuk senkire, mert 
nekünk .muszáj előfizetőkre" szükségünk nincs. Jelzett jö
vetelekor pedig ajtónkra függesztjük azt a táblát, melyre fel 
van írva, hogy .sáros kezzel-labbal és mosdatlan szájjal tilos 
a bemenet." Alászolgája.

A. V. S.-A.-l’jhely. Aiiuak az előttünk ismeretlen 
urnák nincs oka a haragra.

M S (Gálwécs. Küldött levelét köszönjük, azonban 
kiízlésére már nem vállalkozhatniuk, mert mire lapunk meg
jelenik. a dolog elévül. Jövőre nézve szívesen vesszük tu
dósításait.

K. B (Ugyanott. Körülbelül önnek is szól a fenti 
izenet. Szives üdvözlet!

B A. Hoinonna. Köszönjük. Azt a kéziratot bár 
igen jó volt sajnálatunkra télre kellett tenni. Szíveskedjék 
olyan irányút küldeni, mely nem alkalomra vonatkozik.

Felelős szerkesztő :
GÁL VILMOS.

Kiadó-tulajdonos : 
LANDESMAN B

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget </ *zerÁ-.)

Sirkoszoruk
mindenszentekre

a legnagyobb választékban és leg- 

OLCSOBBAN 

LIEBLICH M.
divatáru-üzletében Nagy-Mihályon 

lza,plxa,tól£.

230. szám.
vgh. IS'.Hk

Árverési hirdetmény
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1**1.évi EX. t.-cz. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré te-zi. hogy a nagyinihályi 
kir. járáabin»aág .ni pl. •.» ■./.áinu végzése által Kivin
Il< rutáim végrehajtató javára, I*mpper llrrmann hanajnai 
Ih'tIo. I»erenri»i lakon ellen. •» frt l»ő. kr. perköltség s jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag 
lefoglalt és 37<l forintra becsült I ló. I tehén | lőfegv ver és 
I hornyából álló ingóságok nyilvános árverés ulján el
adatnak.

Mely árverésnek a 30*1 l*'.M» pl. az. kiküldést 
rend- lő végző-e folytm a h< ly-/niéii vagyis llanajnán a 
bérlőt ítélvén leendő .-zk”zle-éie 1896. évi november 
hó 4. napjanak délelőtti 9 óraja i atár időül kitűz., tik 
és ahhoz, a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg hogy az. érintett ingóságok ezen ál verésen, 
az. 1**1. évi I.X. t. < •/.. 1«7. $-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
be<-sároii alul i« rladatni fognak.

Az. elárverezendő iug.'-ágok vételára az 1**1. évi 
EX. t. <•/.. los. $ i' an nicgállapitott föltételek szerint le-z 
kifizetendő.

Kelt Szobrai.ezon 1 évi okt. hó 21. napján.

//Lttjón, 
kir. bírósági végrehajt.’..

J^iFiiai J\ndor
a „K o s“-hoz czimzett szállodája

Sztáray gróf kastélya áteHenében
3ST a §• y- i lx á 1 y o ix.

Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
18113. évi XXX111. törvényezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

ségileg olcsóbbak.

Kitűnő minőségű asztali bor
n n w n

1 liter 42. 
. 54.

. - n „ . Go.
Feszt-féle Vhmai gyvngy . 1.00.
Hegyaljai szamorodni . 1.20.

. 1.50.
889-iki „ , gyógybor . 200.

Az orvon arak b. figyelmébe!
Tokaji ásszá gyógybor 1 liter 3.00.

n " * . 4.81
legf. . . » . 5.00
Ménesi veres asszú . 2.50
Kitűnő ó szilvórium . 1.10
Szynniai régi . 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy üzletemben állandóan friss 
csapolásu kőbányai ser. villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható.
Ebéd, racnora, hideg é» meleg éte
lek a aap biiiiih ii siakában étlap .sze

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

újonnan renovált vendégszobáimat. 
— TáfftUi intő llók én I.DiHÍnzinel,. —

Legolcsóbb öltönyöket
sajat nagy választékú valódi angol 

gy apj uszövétéiből 
a legújabb divat után és leggyorsabban 

készit:

REICH ADOLF
férfi-szabó

Nagy-Mihályon, fóuteza.

Nem létezik
többé tintaféreg a tollon!!! 

Nem kocnongánodik az üregben ! 

REFORM-™ 
minden Írással foglalkozónak 

örömére szolgál,
* cf/f/ irodában nem szabadna 

hiún goznia !

Kizárólagosan csakis 
LANDESMAN B. könyv- és papir- 
kereskedésében NAGY-MIHÁLYON 

kapható.
A .Reform" tintákból minták ingyen kaphatók.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.

hamva.lt

