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FELSŐ-ZEMPLÉN
MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

bzebkesztöbég:
Hova a lap szellemi rénxét illető minden 

közlemény intézendő :
Törők-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmeutetk-n 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.

Egye* saám ára 1<» kr.

KIADÓHIVATAL :
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

Pénz és nexus.
A mai hirlapirodalum nem egyéb, mint 

botrányok statisztikája, mert számról-számra 
folyton kénytelenek leplezgetni a mostani 
nemzedék határtalan erkölcstelenségét.

Sikkasztás-lopás, lopás-sikkasztás állandó 
rovatot képeznek. Az egyes közleményekben 
csak a nevek változnak és a körülmények 
némileg módosulnak, a lényeg mindig egy- 
ugyanaz marad.

Még ha azokat a száraz körülményeket 
olvassuk is. melyek nincsenek a leleplezés 
czélzatával Írva, ha a felsorolt tények inditó 
okait figyelemmel keressük, a legtöbb eset
ben lappangva találjuk az erkölcstelenséget.

Es a nagy római bölcs mondása naponta 
igaznak bizonyul : ..Aranykort élünk, mert 
aranyért mindent lehet kapni." — Becsület, 
jellem, ideig-óniig csak azért látszik létezni, 
hogv áruba lehessen bocsátani. I gyes ember 
drágán, ügyetlen olcsón méri, de nagyon ke
vés kivétellel a kinek jelleme értéket képvisel, 
siet azt értékesíteni. Pénzszerzés minden
áron a czél, mely felé rohanva tora mai 
társadalom, mely a czél elérésére unalmasnak, 
fárasztónak, ellenszenvesnek és lassúnak tartja 
a munkát és banyatthomlok ereszkedik le 
az erkölcstelenség lejtőjén, mely tükörsima 
és gyorsan ezélhoz vezet.

A legszerényebb képzettségiésmíiveltsegi 
fokon álló embernek is kényelem és fényűzés 
tekintetében teljesen beigazolhatatlan nagy 
igényei vannak és azokat kielégíteni törekszik 
mindenáron. Es az tudja legjobban érvénye

síteni követeléseit a társadalmon, aki legjobban 
le tud számolni jellemével és a legnagyobb 
ügyességgel tudja felhasználni saját és mások 
jellemtelenségét. a ki az emberek becstelensé
gét. mint biztosan számbavehetö és megbízható 
tényezőkkel alkudni tud. Az sohasem csalódik 
számításában.

Ma nem családok, nem barátságok ala
pulnak és köttetnek, hanem érdek közösségek 
és családi, baráti kötelékek perezről-perezre 
minden érzelgős nélkül, nem is széttépetnek.
— mert ez kemény, ildomtalan kitétel volna
— hanem felbontatnak, ha az érdek szél
kakasa más irányt mutat. Csak ott van 
megbízhatóság és erős kötelek, almi tisztádat: 
kapcsok csatolnak embert emberhez, a hol 
nemesebb érzelem mutatkozik, azt szenvelgés
nek gúnyoljuk és megvetőleg minden ilyen 
nyilvánulást „phrazis“-nak bélyegzőnk.

Ha családot alapítunk, nem feleséget, 
nem családanyát keresünk, hanem pénzt és 
nexust és ha együtt nincs, az egyik kedvé
ért eltudjuk engedni a másikat, de ha mind
kettőt elengedjük, akkor az ostobaság bélyegét 
sütjük magunkra és ha Ciceróval tudnánk 
is védelmezni nemes gondolkozásunkat, min
denki ránk kiáltja — a nélkül, hogy meghall
gatásra érdemesítene — -phrázis."

Egv messze szétágozott család, melynek 
legtöbb tagja a különféle hivatalok húsos 
fazekai mellett melegen ül. az. nexus. — Ha 
egyik másik hasonlóval összeházasodik, az 
igen szerencsés üzlet. Hozományt, életmódot, 
gondtalan áttánczolását az életnek biztosit a 
nexus gyermeke: a protekezió.

Igen hosszas volna mind felsorolni ezt 
a számtalan módot, hol és mikor nyilvánul 
az az. erkölcstelen érdekszövetség. melyet a 
czimnek választott két hatalmas tényező 
létrehoz, csak gondolkozzék az olvasó és öt 
perez múlva meg fog felelni erre a kérdésre 
maga is. Mindenkor, mindenütt. A Imi érdem 
jutalmazódik, becsületes munka gyümölcsét 
találja, az : kivétel.

Azt az időt értük el. midőn megdönthetien 
biztonsággal állíthatjuk, hogv az erkölcstelen
ség. a jellemteleuség, becstelenség szövetségre 
lépett a becsületesség, a szorgalom és munka 
ellen és ez a szövetség már nem is bir a 
lelkiismeret szégyenérzetével, hanem hival
kodva sütkérezik a közélet verőfényén.

Meg kell alapitaui a becsületesség szö
vetséget. A törvény és az államhatalom ma 
már m in védelmez meg legjobb intentió 
mellett sem minket. Ma jogot, közigazgatást 
azok tanulmányozzák legszorgalmasabban, a 
kik ezt kijátszani akarják, a kik olvasni 
akarnak és tudnak a sorok között. Ha a 
vétek és bűn erős kapocs, meg kell tanul
nunk erősebb kapocsnak ismerni a becsüle
tességet és munkát. Az angol nemzet leg
kevesebb korrupeziót mutat Európa vala
mennyi nemzetei között, mert becsületes és 
dolgozni tud.

A ki az egyiket le nem veti, vagy le 
nem adja magáról és a másikat megtanulta, 
az nem fog „szivességekre" szorulni, akkor, 
ha az irány általánossá vilit és az emberek 
többsége ezen elvet vallani nem fogja restellő. 
De addig nem.

T A R C A.
L a b o r c z.

(Népmonda. i 
Irt* Bartus Sándor

Zemplén és L’ngmegye között folyik egy 
folyó. Rendes körülmények között nem igen nagy, 
dr tavasz felé, mikor a told lassanként leveti 
magáról fehér takaróját, szűk medrében nem fér 
el a sok víz s elönti az egész vidéket.

Ilyenkor szétzúzva a gátat, végig rohan 
pusztítva, rombolva, akadályt nem ösmerve az 
egész környéken. A közel fekvő faluk népe, mint 
odujokból kiöntött ürgecsapat fut. menekül valamely 
magasabb dombra, hogv legalább életét mentse meg.

Egy ilyen áradás alkalmával, midőn szédülve 
néztem az alattam hömpölygő sárga, fehér habos 
hullámokat, melyek összetörött házfedeleket, gyö 
kerestíil kirántott fákat, úszó búza kenézt eket vittek 
hátukon, eszembe jutott egy rege.

E regét még kis gyermekkoromban hallottam, 
midőn a hosszú téli estéken kukoriezafosztáskor 
összegyűltünk s agg dajkánk elkezdett regélni. 
Ilyenkor szánkat is nyitva felejtettük s áhítattal 
lestük az öreg, kedves szavait:.......................A
folyó bal oldalán régen — nagyon régen — köz 
vetíen a tatárjárás után — hatalmas vár állott. 
Szürke falait messziről megláthatta akárki. Fel a 
hegyre szűk gyalogösvény vezetett. Jobbra, balra 
tőle meredek sziklák, tátongó hegyszakadékok 
voltak, melyekbe az ember szédülés nélkül nem 
tekinthetett. Majd feljebb, százados fák árnyékolták

Im» az utat. Némelyiknek belseje egészen korhadt 
volt már s üregét bizonyosan valamely medve 
használta téli szállásnak. Az erdőből kiérve. egy 
tisztás tárult az ember elé, melyen a hatalmas, 
nyers sziklákból épített vár állott.

A vár tulajdonosa hatalmas, a királynál be
folyásos keresztény ur volt. Övé volt az egész 
vidék, melyet az ember a vár fokáról beláthatott. 
Ritkán volt odahaza, mert az ország dolgai tá\ol 
tartották. Csupán bánva, a gyönyörű szép Dalma 
lakott itten egv öreg cseléd felügyelete alatt, néhány 
fegyveres vitézre bízva.

A leány az egész vidék őrangyala volt. Nem 
egy szegényen, nyomorulton segített ő már. Mimién 
nap lehetett őt látni, a mint öreg cselédjével, ki 
egv nagy kosarat czipelt a hátán, lefelé jött a 
várisii. Meglátogatta a falu nyomorult jobbágyait 
s üres kosárral, de a szegények áldásával meg
rakodva tért vissza a várba.

Egv késő délután, a midőn szokott körútját 
elvégezte, eszébe jutott, hogy egy pórasszonynak 
orvosságot Ígért s elfelejtette azt elvinni neki.

Nem volt többé maradása a várban. Elható 
rozta. hogy minden áron lo fog menni „még egyszer 
s segíteni »’og a szegény asszonyon. < >rog cselédjét 
is hívta magával, de ez azt felelte, hogy már nem 
bir menni, annyira elfáradt. Kérte úrnőjét, hogy 
ne menjen, mert már sötétedik s visszafelé a 
sötétben veszedelmes lesz az ut. D» a leányt nem 
lehetett otthon tartani. Ejhatározta, hogy akkor 
elmegyen egyedül is.

El is indult. Meg is érkezett szerencsésen a 
pórasszonyhoz, átadta az orvosságot s meg egy 
darab ideig vigasztalta, azután sok hálálkodás s

jó kiváltság között elbúcsúzott s hazafelé tartott. 
De ekkorra már egészen beesteledett. Dalma azon 
bán bátran nekivágott a sötétnek; — azt gondolta, 
hogy jól ismeri az utat.

Ment mindég előre, feljebb és feljebb. A 
fáradtság is elfogta már. Csodálkozott is rajta, 
mert máskor is akárhányszor megtette kétszer azt 
az utat s mégsem fáradt el. Számítása szerint már 
régen a vár alatt kellett volna lennie s ő még 
mindig az ős erdőben barangolt. Ekkor vette észre, 
hogy útja lefelé tér el. — Megijedt. — Mostan 
már tudta bizonyosan, eltévedt. De vissza már nem 
akart menni; nem is tudott volna. Ltja mindég 
lejebb és lejebb vezetett. Megállt. Hallgatódzott. 
hogy talán fog emberi hangokat hallani valamerről. 
De nem hallott semmit.

A borzaszté» csőm! s azon tudat, hogy egészen 
ismeretlen vidéken kalandoz ••gyedül, lelkét a leg
nagyobb rémülettel töltötte el. Kémülete fokozódott, 
midőn feje fölött egy bagoly mely huhogását hal 
lotta. Eszébe jutottak a rémes mesék, a melyekkel, 
mint kis leányt ijesztették. Félig kábultan a 
félelemtől, elkezdett lefelé futni az ösvényen.„Ekkor 
a távolban kis világosságot vett észre. < >röm s 
aggódás között tartott arra felé. Azt gondolta, hogy 
ottan embert is fog találni. Nem csalódott.

A mint közeledett, a fény mindég nagyobb 
s nagyobb lett. Már a lángokat is látta s hallotta 
a tűz sustorgását és a rőzse pattogását.

De egyszerre megállott. mintha lábai gyökeret 
vertek volna. Közte és a tűz között borzasztó nyílás 
tátongott s még egy lépést ha tesz, okvetlen bele
zuhan. Ekkor már azt is láthatta, hogy ki tüzel 
a másik oldalon.

Lapunk mai száma 6 oldal.
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Vegyes hírek.
— Vonatösszeütközés Vasárnap délelőtt 

a szerencsi állomáson vonatösszeütközés történt, 
mely alkalommal többen az utasok közül meg is 
sebesültek. — Épen akkor utazott Budapestre 
Solyorszky István, városunk közszeretetben álló 
főbírája is. a ki szintén a sebesültek közölt van. 

Városszerte érthető aggodalmat keltett az a 
távirat, mely hírül hozta a főbíró megsebesülését 
és csak akkor csillapultak le a kedélyek, a mikor 
köztudomásra jött, hogy a sebesülés könnyebb 
természetű.

— Polgári olvasó-egyesület. Csak az 
imént volt e hézagot pótló egyesület megalakítása 
érdekében az első értekezlet és ma már ott áll. 
hogy alakuló közgyűlését is megtarthatja. A ki- 
küldve volt hatos bizottság elkészítette az alap 
szabály tervezetet és az a folyó hó 14-én délután 
5 órakor a helybeli állami népiskola IV. fiúosztálya 
bán tartandó értekezleten, illetve alakuló közgyü 
lésen fel lesz olvasva. Ugyancsak ezen a gyűlésen 
választatik meg az egyesület tisztikara is és intéz 
tetik el a többi teendő. — Vasárnap este 8 órakor 
pedig a Szeghi Zoltán vendéglőjében az egyesület 
megalakulása alkalmából társas vacsora rendezted k. 
melyen a tagok vehetnek részt. Egy teríték ára 

1 frt 10 kr. — Ezúton is kéretnek a tagok az 
alakuló közgyűlésen és a társas vacsorán minél 
nagyobb számban leendő megjelenésre.

A sztárai gyilkosságra vonatkozó
lag Amerikából — és ezt a legbiztosabb helyről 
tudjuk — az a feltűnő hir érkezett, hogy ott az 
itteni kivándorlónak közül azon nyilatkozatot tették, 
hogy ők készítették elő ezt a tervet, mely szerint 
a szerencsétlen gróf Sztáray Istvánt agyonlőtték. 
Ezt a hirt meg is írták özvegy gróf Sztáray 
Viktornénak Amerikából, ki most minden lehetőt 
elkövet arra nézve, hogy ez utón megtudható le 
gyen, hogy ki volt a vakmerő gyilkos.

Esküvök. Eolvó hó 21-én lesz Eail 
Arthur állomási főnök Agaiba leányának esküvője 
a helybeli róm. kath. templomban. Eolvó hó 
10-én pedig Buzin kay László, vámándi gyógy
szerész. vezette oltárhoz Gizella kisasz
szonyt. György volt országgyűlési képviselő
nevelt leányát.

A regále bérlet. Einlitv*- volt lapunk 
bán. hogy a helybeli regále bérlet árverés utján 
e hó 12 én lesz bérbeadva az újhelyi pénzügy

Egy barlang nyílása előtt hatalmas máglya 
állott, a mögött, szemben vele egy gyönyörű, 
daliás ifjú. Arczát és alakját teljesen megvilágította 
a tűz. A tűz körül éjjeli lepkék s rovarok rop- 
dcstek. melyeknek tízszeres árnyéka mint mozgó 
szellemek repdeslék körül az ifjút.

Az ifjú dárdájára támaszkodva állott. Szemei 
mereven nézték az égő hasábokat s megdicsőülést 
fejeztek ki. Ajaka mozgott s elfojtott hangokat

Imádkozott s áldozott az ősi magvar isteneknek. 
A leányt elbűvölte a látvány, kiálltain akart, 

de nem bírta kinyitni száját. Mereven nézte az 
ifjút s úgy rémlett neki, mintha már látta volna 
őt egyszer.

Az az ifjú volt az. a kit apja vitézei egyszer 
elfogtak s erőszakkal kényszeritették. hogy vegye 
fel a keresztény vallást*. De az ifjú állhatatos 
maradi s semmiképen s* ni akarta eíhagvni ősei 
vallását, a melyhez jobban ragaszkodott, mint 
életéhez.

Egy napon, a mikor látta, hogy nem őrzik 
oly szigorúan, megszökött.

A legmeredekebb oldalon, szikláról sziklára 
ugorva szédítő mélységek fölött. rohant leidé. 
Ekkor látta meg őt a vár ablakából Dalma s 
azóta gyakran merült föl lelkében a bátor, daczos 
ifjú képe. A szolgáktól tudta meg. hogy ez egy 
előkelő kun ifjú, kin* k családja már régen el
pusztult a háborús, véres időkben s Laboreznak 
hívják.

A leány összeszedte minden bátorságát s nevén 
szólította az ifjút. Ez összerezzent. Megragadta 
dárdáját s fürkészve tekintett körül. Azt hitte.

FELSO-ZEMPLEN.
il^.l az űr\' i* —t a |'(ii/.iiu\ 
miniszter felfüggesztette és a regálebcrletre vonat
kozó összes iratokat felkérette. — Megemlítjük, 
hogy városunk főbírája ez ügyben személyesen 
járt a pénzügyminisztériumban, mivel tudvalevőleg 
a város óhajtja bérbevenni a regálét.

— Az idei ezukorrépa termelés. A 
szerencsi ezu korgyár panaszkodik, hogy megyénk 
felső részében az idei ezukorrépa termés igen 
rosszul fizetett általában. Legrosszabb volt a lazonvi 
termés, legjobb pedig a pariiéi. — l többi időben, 
különösen Szacsur környékéről, tömegesen jelent
keztek a gyárnál a ezukorrépa termelés miatt, de 
mindazoknak, kiknek birtokuk oly távol esik vala
mely vasútállomáshoz, hogy naponta csak egyszer 
szállíthatnának, a gyár nem ajánlja a termelést, 
mert az így semmi esetre sem fizethetné ki magát.

— Színtársulatunk f. hó 14 én kezdi 
meg előadásait a Barnay féle vendéglőben. A kö
zönség, ugv látszik, kollo pártfogásban fogja része 
siteni. mit igazol az is. hogy igen szép számban 
jegyzettek bérleteket. Alka'munk volt meggyőződni 
tekintélyes lapokból arról, hogy a társulat valóban 
igen jó erőkkel rendelkezik és teljesen kifogás
talanul játszanak.

— Jótékonyság. Múlt számunkban a fő
városi lapok után mi is megírtuk, hogy gróf 
Andrássy Tivadar a gálszécsi izr. imaház felépí
tésére 2< H M MI frtot adományozott - E hir tévedésen 
alapul, mert a gróf nem húszezer frtot, hanem 
20.000 téglát adományozott a jelzett czélra, a mi 
között mégis esak van némi különbség.

Újabb utazási kedvezmények. A 
kereskedelemügyi miniszter újabb intézkedése alap
ján a magyar királyi államvasutak igazgatósága 
arról értesítette a vármegye törvényhatóságát, hogy 
még a következő vármegyei törvényhatósági köz
igazgatási alkalmazottak részesülnek utazási ked
vezményben az államvasutakon: a központi és 
járási orvosok és állatorvosok, a közigazgatási 
gyakornokok, továbbá a központi és járási Írnokok, 
valamint irodavezetők is. Ellenben megvonta ezen 
kedvezmén yt a kórházi igazgatóktól, orvosoktól és 
végül a vármegyei ut biztosoktól.

Színtársulat. < >z v. Wszpremyne szül. 
Ágh Hona jónevii színigazgatón** jelentkezett 40 
tagból álló, saját zenekarral rendelkező társulatával 
I jhelybe. Előadásainak sorát doczeinber 15 én 
óhajtaná megkezdeni. Ez idő szerint Besztercze- 
bányáu vau.

képzelődik. De a leány másodszor is s még 
hangosabban kiálltott. Ekkor észrevette őt. — Meg 
kerülte a hegy szakadékot és Dalma felé tartott.

A mint közeledett a leányhoz, ennek szive 
hangosabban kezdett dobogni. Laborcz is nagyon 
meg volt lepve. Dalma most szorongva beszélte el. 
hogy eltéri •dt s min tud haza találni. Laborcz 
örömmel ígérte meg. hogy elvezeti a várig. de 
megjegyezt**, hogy az még messzire van innen s 
jó volna talán, ha előbb kipihenné magát, mert 
látta, hogy már alig bír a fáradságtól s izgalomtól 
a lábán állani. De a türelmetlen leány nem akart 
egy pénzig sem késni.

Szótlanul indultak meg egymás mellett. Alig 
haladtak azonban száz lépésnyire, beteljesedtek az 
ifjú szavai. A leány nem bírt tovább menni s ha 
Laborcz föl nem tartja, összerogy. — Ekkor 
Laborcz átkarolta s úgy vitte. A félig ólaiéit leány 
nem ellenkezett. Az itju erős, de gyöngéd karjai, 
mint ki»nnyii pelyhet, vitték hegvnek föl, hegvről 
le. Sűrű, bokáig* érő aranyszőke haja fölbomlott, 
s összevegyült az itju vádiig érő. gesztenye barna 
fürtéivel s annak hullámai a susogó éjjeli szellő 
által lengetve, kaczéran csókolgatták az ifjú, nemes 
arczát.

Laborcz kebelében egy édesen fájó érzés 
támadt föl, a milyet még eddig sohasem érzett. 
Nem tudott magán több*’ uralkodni s megcsókolta 
hevesen a leányt.

A leány a csókra fölriadt. Pirulva kérte 
Laborczot, lmgy tegye le. már kipihente magát s 
már a maga lábán is képes 1. sz menni. Az ifjú 
szegyeim tettét és megbánta, hogy egy védtelen 
leánynyal szemben ily lovagiatlanul cselekedett.
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Vérea bír 5-választás epilógusa.
Múlt év június : 3 án Megy aszón. a biró-választáskor 
a választók egy része azért, mert az általuk biró 
nak kijelölt Nayy Balog Miklóst a szolgabiró a 
községi bírói állásra nem jelölte, zúgolódni s 
fenyegetődzni kezdett, mire az eljárt szolgabiró a 
választási termet kiürítette és a szavazást elrendelte. 
A községházán kívül levő nagy tömeg erre olyan 
zajt csapott, hogy a szavazást folytatni nem lehetett. 
Később fenyegető állást foglalva, a község házát 
kövekkel megdobálták, minek következése az volt, 
hogy a szolgabiró Balázs Jánost helyettes bírónak 
nev* zte ki és az eljárást nyomban felfüggesztette. 
A tömeg ezután szétoszlott, csupán Gombos István 
és néhány társa a jegyző lakására mentek, a hol 
a később odaérkezett csendőrséggel folytatott be
szélgetés közben oda vetődött a kevéssé ittas Balog 
András is és rakonezátlankodni kezdett. A csendőr
őrmester eleinte a bírót szólította föl. hogy Balogot 
utasítsa rendre. Balog erre eltávozott s nemsokára 
20—30 főből álló tömeg élén kiabálta: „húzzuk 
ki a jegyzőt és üssük agyon — majd pedig a 
jegyzői laknak estek, kövekkel dobálták s ajtaját 
be akarták törni, sőt még az őket felszólító csend
őrségre is megeresztették a kőzáport. E közben 
egy kő a csendőrőrmestert is arezon találta, a ki 
rögtön tüzet vezényelt s a másik pillanatban 2 
ember holtan, kettő pedig súlyosan m< gsérülve terült 
el a földíin. A felbujtók ellen f. Ló 2. és 3-án 
tartatott meg a végtárgyalás, a melynek folyamán 
a főtettes: Gallai Balog Miklós hatóság elleni 
erőszak miatt 1 évi. 5 társa 7 hótól 1 évig terjedő 
börtönre Ítéltettek. 4 társuk pedig felmentetett.

— TJj ellenőr. A helybeli ni. kir. adó
hivatal az Antal Endre kineveztetése folytán uj 
ellenőrt kap Hiszem Gyula személyében, a ki 
Gölniczbányáról helyeztetett át hozzánk.

— Rablás. E. hó 4-én este 10 óra tájban 
Borsi és l’jhely között az országúton lévő kőhidon 
Műibe Jakab nagy czigándi földműves szekeréről, 
ki negyedmagával ment az újhelyi országos vásárra, 
ismeretlen tettesek fekete posztó télikabátját, egy 
zsákba kötött 25 drb ostort, egv szikvizgvártáshoz 
használt géprészt és menyasszony-leányának 40 frt 
értékű ruháját tartalmazó ládát ellopták. Milller 
leánya a lopást még idejekorán észrevéve, lármái 
csapott s az öreg 65 éves Miiller a Borsi felé 
m* n- kiülő rablókat üldözőbe vette. Szök*’s k*izb«>n 
az egyik tettes a ládával elesett, majd hirtelen 
lábraállva. üres kézzel megszökött. Miiller a korom-

I)«i a természet vad fia min tudta leküzdeni s el
titkolni szive érzelmeit s bevallotta, hogv szereti.

A h ánynak nőin volt ideje felelni, mert már 
hallatszott a távolból a szolgák kiálltozása s látszott 
fáklyáiknak fénye, melylyel úrnőjüket keresték. 
Kevés habozás után megígérte Laboreznak. hogy 
másnap este, a vár déli oldalán találkozni fognak.

Laboreznak nem volt szabad mutatkoznia a 
szolgák előtt s sietve tűnt el a sütetben; azok 
ujjongva vitték az elveszettnek vélt leányt a várba, 
aggódó atyjához.

Dalma. mint engedelmes leány, atvja unszo
lására, elbeszélte kalandját. Kérte atyját, engedje 
meg neki, hogy Laborczé lehessen; hivatkozott 
szive szent, tiszta érzelmére.

De a büszke, keresztény föur, hallani sem 
akart arról s megtiltotta Dalmának, hogy az ifjút 
szeresse. Azt felelte, hogy szívesebben odaadja 
akármelyik szolgájának, csatlósának, mert — tudja, 
hogy ezek igazhitű keresztén vek — mint egv 
bálványimádónak.

Hiába kért, könyörgött a leány, omló könnyei 
nem hatották meg a kegyetlen, hitbuzgó apát,*ez 
állhatatos maradt.

Másnap türelmetlenül várta a leány a nap 
nyugtát, a mikor majd találkoznia kell ígéret 
sz* rint kedvesével, l’gy vágyódott már arra a 
pillanatra, a mikor szive fájó érzelmét annak ke
belén kisírhatja. A perczeket óráknak nézte. De 
végre mégis csak megjött az est.

A várban levő tágas, vendégfogadó szobálml, 
kifelé a *l* li oldalra, egy rejtett folyosó vezetett a 
bástva alatt. Ezt a leány még megboldogult édes 
anyjától hallotta. Azt is tudta, hogy ennek a kulcsa 
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sütetben a lldába botlott, melyet a mellette talált 
és szintén magáénak vélt puha tárgygyal együtt 
szekerére ti tt s a megöléssel fenyegető rablók elöl 
az időközben előjött két ezigándi szekérrel vágtatva, 
a városba menekült. Itt egy rokonához szállva, 
ládájában felismerte tulajdonát, a puha tárgy azon 
bán, a mely nem volt egyéb, foghagymát, üstöt, 
vaskanalakat és szennyes fehérneműnket tartalmazó 
zsáknál, a rabló tulajdona volt, a ki esés közben 
holmiját is ott hagyta. E bűnjelek alapján inditotta 
meg a rendőrség a nyomozást a t ttesvk kipuha- 
tolása iránt, a kik minden valószínűség szerint a 
vásárra érkező kóbor ezigányok lehettek.

— Személyi hir. Gróf Andi 'á*»y Sándorné 
állapota a lehető legrosszabbra fordult, n mennyi
ben egyszerre tüdögyuladásba és agylobba esett. 
Hozzátartozói a legrosszabbra vannak elkészülve.

— Kinevezés. Az igazságügyminiszter 
Buyner Gábor gá'szécsi járásbirósági telekkönyvi 
átalakító dijnokot az edelcnyi kir. járásbírósághoz 
írnokká nevezte ki.

— Gyilkosság. (’sabalóczon Malik Mihály 
régi haragosa volt ‘Suti Andrásnak s csak az 
alkalomra lesett, hogy boszuját rajta kitölthesse. 
A minap Malik a csabalóczi korcsmában mulatott, i 
a hová ittas állapotban betért d'wh’ is. Siti kevés 
időzés után hazafelé vette az útját, a mit Malik 
észrevéve, utánna sietett s e szavakkal: „megállj, 
most megfizetem neked kenyeremet, a mit meg
ettél u — egy késsel úgy hátba szúrta, hogv Hűti 
a szúrás következtében meghalt. A gyilkost el
fogták.

— A homonnai felsőkereskedelmi és pol 
gári iskola buzgó ifjúsága egy nagyon üdvös in
tézményt wsegélyző egyesületet" létesített.

— Veszett állatok áldozatai. Srharhtrr 
ungvári fakereskedőt és családját nagy szerencsét
lenség érte. Hétfőn éjjel, a mélyen alvó szülők, 
gyermekük jaj vészélk‘lésére ébredtek föl. Lámpát 
gyújtván látták, hogy gyermeküket házimacskájuk 
marczangolja a fülén. Schachter azonnal megragadta 
a macskát, hogy a rémült gyermeket kiszabadítsa, 
de saját vesztére, mert már most Schöchter kezét 
kezdte marni a dühös állat. Schüchterné is segíteni 
kívánván a kétségbeejtő helyzeten, a macska által 
szintén meg lett marva. Kedden délután utazott 
el az egész család Budapestre a Hőgyes féle inté
zetbe. — A csapi állomás főnökét hasonló baj érte ; 
ideboeskéje marta meg, melyről később kitűnt, hogy 
—— TTT—-------- , ———
atyja hálószobájában függ egy rézkarikán ágya 
fölött. Ezt a kulcsot Dalma még nappal magához 
vette észrevétlenül.

Alig csendesedett el a várban minden s az 
öreg cseléd is elaludt, kezébe vett a leány egy 
kis mécset, áthaladt óvatos léptekkel a nagy szobán 
s nesztelenül kinyitotta a titkos ajtót. Dohos, fojtó 
levegő áramlott feléje, a melytől megborzadt: de 
nem hátrált.

A folyosón csak meggörnyedve lehetett 
haladni. A megromlott, évek hosszú során át el 
csukott levegő ólojnsulylyal nehezedett mellére s 
szédüjui kezdett. De szí n mesére nem volt hosszú 
a folyosó s csakhamar elérte a kijárást. ltt**n leire 
tolta, tőle nem várt erőfeszítéssel, a reteszt s erre 
az azelőtt erős, áttörhctrllennck látszó bástyafalban 
egy négy szögű nyílás támadt, a melyből a 
szabadba ért.

A friss levegő teljesen magához térítette.
I^aborcz már türelmetlenül várt reá a bástya 

aljában.
Elmondta neki, hogy atyja nem akarja hozzá 
mert pogány. Kérte őt. hogy legyen ken sz- 

ténynyé; de Laborczban ősei vallása iránti tisztelete 
még szerelménél is nagyobb volt s nem engedett.

Más mód nem volt arra nézve, hogy egymáséi 
lehessenek, mint a szökés. Közös akarattal elható 
rozták, hogy másnap, ugyanebben az órában, szökni 
fognak. Megbeszélték részletesen a dolgot.

Laborcz bajtársai, egy kis, kán harczosokból 
álló csapat, a folyó túlsó oldalán fogják őket várni. 
Ha odúig szerencsésen megérkeznek, nincs veszély.

Sokáig beszélgettek még ezután, egymást át-

karolva, szerelmükről, jövendő boldogságukról; az 
órák gyorsan teltek el s egyszer csak azt vették 
észre, hogy hajnalodik. Ajkaik egy utolsó búcsú 
csókban forrtak össze, — nem gyanította még 
ekkor édes reményűvel telt kebelük, hogv ez 
csakugyan az utolsó s elváltak egymástól. 
Mindegyik ugyanazon az utón ment vissza, a 
melyen jött.

A várban senki sem vette észre Dalma éjjeli 
sétáját, Laborcz is megtalálta telivér lovát, a melyet 
a hegy alatt egy fához kötött. Fölült a nyugta 
lankodó paripára s mint a nyíl, vágtatott keresztül 
a várhegy és a folyó között elterülő rónán.

A mint a gázlóhoz frt, észrevette, hogv a víz 
azalatt, inig ö odafent életének legboldogabb óráit 
töltötte, igen megdagadt. A hol azelőtt lova kényel
mesen átgázolhatott, ott mostan úsznia kellett. De 
mégis minden baj nélkül átjutott a másik partra.

Alig ért b;\jtársaihoz, az égen sötét fellegek 
tornyosultak s nemsokára teljes erejében tört ki 
a zápor.

Esett egész nap. Laborcz aggódva látta, hogy 
a folyó mindég jobban dagad. A viz már az egész 
medret megtöltötte s itt ott már ki is csaptak a 
zugó hullámok s estén* már az egész síkon vadul 
rohantak keresztül. A magasabb dombokon vész 
tüzek gyűl lak ki s rémesen világították be az 
alattuk tajtékzó hullámokat.

De az égő, hii szerelmet mindez mm tartotta 
vissza.

Bajtársai tartóztatták. Nem akarták elengedni, 
a harezban merész és bátor társukat, az ő hozzá 
nem illő, majdnem bizonyos halálba, neki a vór-

felso-zemplén.
veszett volt. I’gyancsak Budapesten van gyógy ke 
zelés alatt.

— Az ungvár szobráncsi nagymi
hályi vasút. Mint teljesen megbízható forrás
ból értesülünk, az ungvár szobránczi nagymihályi 
helyiérdekű vasút ügye a megvalósítás utján van, 
a mennyiben az engedményes csoport múlt hó 
30-án a budapesti magyar kereskedelmi bankkal 
az építés költségeinek fedezésére a szerződést 
tényleg megkötötte és azt kölcsönösen aláírták.

— Presbiter választás. A homonnai ev. 
i rel- egyház egy megüresült presbiteri helyre Dtzsö 
Sándort, homonnai kir. járásidról, választotta meg 
egv értelemmel. F. hó 1-én tette le a presbiteri 
esküt.

— Áthelyezések. Dr. Hlazwzky Miklós 
nagybereznai és Kulin Aurél nagykaposi szolgaid 
rák kölcsönösen áthelyeztettek, l'gv értesülünk, 
hogy dr. Blazsovszk* Miklós jelen minőségében 
nem sokára Ingvarra fog áttétetni.

— Jótékony czélu hangverseny. A 
homonnai ev. ref. egyház a saját javára torony 

lés harang építés) deezember 12-én a sárospataki 
i főiskolai énekkar közreműködésével nagyobb sza 
i básu tánczni illa tsággal összekötött hangversenyt ren 
dez. A meghívókat es a műsor jelzését legközelebb 
szét fogják küldeni.

— Elmozdított rabbi, llalb?r»t'in S. 
sztropkói rabbit, vármegyénk közigazgatási bízott 
sága elmozdította állásától, mivel törvényszabta 
képesítését nem tudta igazolni, egyszersmind uta
sította a nevezett hitközséget, hogy törvénvszabta 
képesítéssel bíró rabbit alkalmazzon.

— Megszökött a családjától. Krajctik 
Ferencz s.-a.-ujhelyi római kath. orgonista, egyház 
hatóságától 8 napi szabadságidőt kapott, mely időt 
arra használta fel, hogy egv zsidóleánynyal, feleségé
nek és két, igen szép, felnőtt leányának hátrahagyá
sával Amerikába szökött.

— Figyelmeztetés. Az 1886. évi XX H. 
t.-cz. 33. § a értelmében választás alá nem eső 
legtöbb adót fizető képviselőtestületi tagok név
jegyzéke a járási főszolgabíró által összeállittatván. 
a névjegyzék a községházánál 5 napi közszemlére 
ki van téve.

— Eljegyzés. Holló Márton fővárosi hírlap
író. a .Budapesti Napló belső dolgozótársa, el 
jegyezte S.-A.-l’jhelyben liródy Vilmát, liródy 
Zsigmond vállalkozó szeretetreméltó leányát.

s 
MegMvÁa.

A „nagymihályi polgári olvasó egyesület“ 
tisztelt tagjai ez utón is felkéretnek, hogy a f. hó 
14 én délután az állami elemi iskola IV. fiuosz 
tálcában megtartandó általános értekezleten, illetve 
alakuló közgyűlésen minél nagyobb számban szíves
kedjenek megjelenni.

N.-Mihály on, 1896. évi nov. hó 10-én.

Adler Béla. Roncsinszky Ágoston,
biz. jegyző. biz. elnök.

CSARNOK.
A jeszennői romnál.

El mélázva nézem a
Fenséges romokat, 
Erdős hegyen nyugovó 
Hérczomladékokat.

Itt félig ledőlt torony 
Mered az ég felé, 
Amott egy még egész, de 
Már néz sorsa elé.

• Minden elmúlik egykor. 
Mindennek ion rége. 
Juttatja eszembe ős 
Jeszennönek bérese.

Az idő kíméletlen 
Mindenkivel szemben. 
Vasfoya és a mord sors 
Honinak egyetemben.

Oh. Jeszennő, oh, Te szép, 
Fenséges Jeszennő, 
Mily nagy voltál és sorsod 
Most mily elrettentő.

Csak az egy vigasztal, hogy 
Mindennek van vége, 
Ha nem előbb, utóbb, de 
Ez a világ rendje.

Hniity Aladár.

mezőn kell halnia. De Laborcz fölült lovára s neki
vágott a zugó hullámoknak.

Még a partjáig sem ért a folyónak, lova luár 
is elvesztette lábai alól a talajt s kénytelen volt 
úszni.

Csak lassan haladhatott. A szemben jövő 
hullámok akadályozták. Lova visszaakart ösztön- 
szerüleg fordulni, de Laborcz oldalába vágta sar
kantyúit. Igv került az ár közepébe. Lova már 
teljesen kimerült, törni párát fújt táguló orrlyukai
ból. mégis utolsó erejét megfeszítve, iparkodott a 
viz szilién maradni.

’l’itáui küzdelem fejlődött ki a ló, lovas s a 
habok között, de előrelátható volt, hogy a hullámok 
győznek.

A ló utoljára nagyot horkant, hátraforditotta 
fejét s utolsó tekintetét gazdájára irányítva, elme
rült. magával riintva a mélységbe lovasát, ki végső 
küzdelmében nem tudta kiszabadítani lábát a 
kengvelvasból. — S.-gélvkiálltását elnyomta a sivitó 
szél s a tomboló hullámok összecsaptak feje fölött...

Dalma várta válla Laborczot, várta reggelig, 
de nem jött. Minden éjjel lejött a várból arra a 
helyre, a melyhez annyi édes emlék fiizte.

Eleinte sirt, de később kiapadtak könnyei. 
Szelne fénye megtörött, baja teljesen megöazttlt. 
alakja meghajlott. Szavát nem lehetett hallani 
soha, csak ha éjjelenként lejött a várból, szemeit 
mereven szegezte egy helyre s aj.-ika csak o szót 
mormogta: L-iborez — l.diorez.

Az ifjú szerencsétlen halálának emlékére mai 
napig is Laboreznak nevezik a folyót.
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Az orvos orvosa.
Elbeszélés 

irt* Vaxosy Gyula.
IV.

Hol vannak zajos termeid ? Az arczod p«rga 
ment, szemeid beesvék. h íjad jó része elhullott, 
alakod megtört. Ielkedl»«-n elérhetetlen ábrándok, 
megvalósíthatatlan tervek zűrzavara, egy mindent 
befogó homálvos fátyol.

E fátyolén most még talán egy kissé- átlátsz, 
de csak nagyon kissé; a szálak közötti les finom, 
mint a napsugár vastagsága. De már ez is elfogy, 
a szálak összébb szorulnak, még egy kicsit, 
még egy kicsit. — azután vége. \ égé örökre . . . 
Lelked útvesztőjének éjszakájában kikalauzelhatat 
tanul eltévedtél. Bár a lejtő végén állsz, még nem 
késő, térj meg. Az egész falu sajnál és rögeszmés, 
elzárkózott bolondnak nevez. Tépd össze gyermekes 
irataidat, melyeknek tartalma merő képzelgés és 
ámítás. Az inas, fölhasználva a neki kedvező hely
zetet. rutul rászed, m diczinádat a kendőjébe köpi. 
Akaszd ki az aranyos betűket még egyszer, s a 
lázon és kolerán kivid vérhast és csömört is gyó
gyíts. Hogy pedig te is meggyógyulj, nősülj meg. 
végy egy villám, csacska feleséget. Igen feleséget, 
ez meggyógyít, llehehe! . .

A gnójnok ide és tova bujkáltak, paripáztak 
le s tol. Gergely bácsi pedig rájuk sem hallgatva 
irt. irt lázasan, sebesen, a hogy az egész kísérlet 
szép rendben megtörtént. írás közben arcza kipirult, 
mosoly derűit száraz, vértelen ajkán. Már az utolsó 
pontot is megtette, a toliból kirázta a tintát, fölkelt 
s az órára tekintett.

A kis mutató a hetesen állott. Kiviül A ve 
Máriái harangoztak. Az orvos önkényteh nül össze 
kulcsolva kezeit, a magasba bámult, azután átment 
a másik asztalhoz, s valami aj szerkezetű villamos 
masinát nézegetett.

II.
A kapu felől éles csöngetés tört át az ajtón. 

Majd súlyos léptek hangzónak a folyóson, mire 
megkopogtatták és benyitották az ajtót.

— Ah. te vagy Sándor.’ Isten hozott.
Hozott biz a sár. Annak a hátán csúsztam 

hazától idáig. Rettenetes oizmanyuzó idő van kivid.
— Foglalj helyet. Ide a kályhához.
Az idegen köpezös. vérmes ember volt, nya 

kán lehajtott a háj a gallérára. Kossuth-körszakála. 
mely hajával együtt csöndes deresedésnok indult, 
egészen illett mosolygós ábrázatához.

Az idegen férfiú Mayer Sándor vala. a bogár
hegy esi patikának örökké vidám lelkű birtokosa. 
<> az egyetlen, aki gyermekkori barátját a magány
ban még fölkeresi. Ha ó is rátalálná csukni Hét
várira az ajtót, a rögeszmés embert menten be 
lehetne páezolni és irományaiba pakolva, felkiildvni 
a Lipótmezőre. Akkor egészen megbolondulna. 
A külvilággal való éri ütközést s a hallgató szobák
ban olykor felcsillanó jó kedvet e jószívű ember 
képviseli.

Pedig neki is megvannak a maga bajai, me
lyek bőségesen elégségesek hűmének arra, hogy 
nem egy. hanem tiz embernek elvegyék a kedvét.

Az első az. hogy a gyógyszertár a sarkon 
nem cs.ik rendetlenül áll. de minden nógatás da
czára sem megy. A bolt rendületlenül üres, a 
szerek rendetlenül avasodnak, a korhely legény 
rendületlenül issza az aurencziórumot és Sándornak 
mindezek daczára rendületlen a kedélye.

A második baj az elsőből származott t. i. a 
rosszul menő patika mellé egy jobban menő szik- 
vizgvárat állított be. mely hivatva lett volna egy 
nagy vid *k gyomrát kiszódázni. Eltűntén hordták 
is a vizet, sót hordták később is. de közben ud
variatlan panaszok emelkedtek a pótlék ital színe, 
szaga és ize ellen.

A szerinte jogosulatlan illúziók eloszlatására 
elhallgattatóbb argumentumot nem használhatott, 
mint hogy az étk ezés idejét leszámítva, idejét 
állandóan a két vendéglőben s néhány polgári 
bormérésben föllé. rendelve és iva mindenütt szó 
m - szotlás fröcsöt. bebizonyítva ez által, hogy a 
s/ikviz kritikán felüli s m in mindjárt hal meg 
attól az ember.

Különben becsi | •ve m in látta öt senki, s midőn 
estende a napi haszon jó részét elköltve, s 
mint szorgalmas méh. szódával szinültig terhelten 
családja köré-be megérkezett. a világ legpuhább 
szivü családapája a következő szavakkal tartotta 
pattogó feleségének a hátát : Anyjuk, üzleti dologban 
jártam . . .

legnagyobb baja volt a buga. özv. Kikindai 
Arpádné. ki nem regiben került haza Aradról.hol f i j. 
dohánybeváltó tiszt volt. Az özvegyim. heti, tőrül-

metszett Finn ni Rózsi volt, a patikusné pedig való
ságos Sárkány Klára. Volt is liarcz és háború közöt 
tűk napestig. I’tóljára Klára asszony válóperrel ttuix «*- 
gette urát, ha Irént valamerre el m in teszi a háztól

No még az kellett volna a tetejűbe ! Az egye
nes lelkű jó szivü embert nyomban megütötte 
volna a guta. Egvgvel több oka volt üzleti dologban 
járni, mialatt mm mulasztotta el a két nőt az egymás 
iránti kölcsönös szereteti- és türelemre inteni !

Csuk Irént tudná valahová tenni .'
Mayer Sándornak tehát nagyon is meg volt 

a maga haja, melyet csakis oly kedély viselhetett 
el. mi mi az övé.

Dr. Hétvárihoz majd minden este át szokott 
menni. Együtt gyermek' skedtek, együtt járták is
kolába. földiek. Ha valakinek rögeszméje .van, az 
m in elegendő ok arra, hogy rá ne nyissuk a 
kilincset, sőt keresztény felebaráti kötelességünk 
öt mániájából kigyógvitani. A patikárus a gomba. 
-- penész, spóra. baktérium. — baczillus, 
- mikrob, — és vérparánycsávásból ki akarja őt 

emelni, az infícziáló anyagtól megmosni, megtörülnj 
és egy boldogabb föltáinadás reményében föliüstőlni 
és bepáczolni. Hisz az a Hétvári nem is olyan 
bolond, mint a minőn •’< t irtják. Kerüli az embe
reket?.' Nos. meri köb : i ■ in és váltólázban szen
ved. Tehet ő erről ? Nem. < >kos emberekkel okosan 
beszél. értelmesen és világosan disszertál mindenről, 
finoman piketiroz. bölcsen sakkoz, s ha kell, el is 
pityizálgat. Igen Hétvári pityizálni is szokott —a 
vendége kedvéért.

Mikor igy este, vagy vacsora után átjön 
hozzá a jó ember, leülnek a zsöllébe a kályha 
mellé s a szeliden szótáraink) m degnél, pár pohár 
bort megiva. visszavarázsolják a gondtalan ifjú 
évek eleven képeit.

Mikor Sándor az iskolás időkből regét regére 
kezd s az eseménymozftik pajkos változataiban föl
elevenednek a diáknapok, a beteg ember merev 
vonásai eltűnnek, élet támad a szemekben, szívből 
jövő kaczagás az ajkakon. Gergely feledi a jelent, 
a lázat és kolerát, lelke olt ring a múltnak soha 
vissza nem térő emlékein.

Az orvos e n< •hám pillanatra föltámad lelki 
halálából.

'falán igv m-'-g fényessé lehetne csiszolni azt 
a pontot, mely Gergely lelkét elhomályosítja? 
'falán a folytonos szórakoztatás, a figyelemnek a 
rögeszmés dójuktól való elterelése használna ? Mayer 
nak ott kellene egész nap ülnie és beszélnie min
denről. mi az ég alatt ■ előfordul, kivéve az orvosi 
dolgokat. Ez egyetlen ember előtt még megnyílik 
a szive, benne bízik, őt szereti és őt még meg
hallgatja.

!>• Mayernak patikája, felesége, négy gyer
meke, szódagyára és özvegyasszony Imga van. 
Sándor nem ülhet napestig a nyakán. Lehet hogy 
nem is tűrnék.

Minden ötödik-hatodik látogatása alkalmával 
előkerül közéjük a Miska bácsi eseti*, aki minden 
okossága és keresztény lelkidet'* mellett is megtette 
magát egyszer olimpusi istennek s aki légynek 
sem vétő piárista tanár volt a tiszaparti nagy gim 
Háziamban.

Hogy is volt csak?!
A két jé» barát ekkor az ötödikbe járt s 

< tvidius Násé> metaforáival engesztelhetetlen hadi 
lábon állottak. Az őszülő tanár lett volna az ellen 
felek kihékitője. A jó mag azonban sziklára esett.

Rekkenő nyári délután vala. midőn az alvó 
osztály nak magyaráz-a tűi kezdé*. Jupiter és Mer 
kurius hogyan szállottak le az < Hymp tetejéről a 
l’hilenioi) és Baucis házába?

Hogyan? Hát röpülve! Tudjátok e hogyan 
röpültek az istenek ?

Egy alvó nebuló félálmában elszólta magát : 
X- ni!

Nem tudjátok, fülesbaglyok ? — kiállá, 
így ni !

A haza reménysége felébredt. A tisztes ta 
nár pedig klasszikus hevében fölfogta kétoldalvást 
reverendáját, nagyot ugorva, leröpült a kadetráról 
s ily állapotban kétszer végig galoppirozott a padok 
• ‘lett.

— Nincs nadrágja!
— Görbe a lába!

Hogy volt? I jra !
— Mit! 'fi még kritizáltok? dörgé vissza 

röptében Merkurius. Jupiter röpüljön nektek más 
szór, nem én. adta mihasznái!

Es bevágta maga után az ajtót.
Valahányszor ezt Sanyi elim sé-lte Gergelynek 

szemeiből mindannyiszor kiex.nlult a könny nevet 
tőben.

A két fé-rfi rövid idei- >zó nélkül ül a kálxha 
m« llett, hallgatva a kiviil fujdogáló íiszi szelet.'

— Mit mond az uj küldemény r — nézett a 
gyéigyszerés:; k ..ömbösen a mennyezetre.

*— pompás ! Igazán pompás! Barátom, édes 
Sanyikám, nem is hiszed, egy negyedóra alatt 
elfojtja a legerősebb lázat. Ha i ctn hiszed, próbáld 
meg. hí van egy másik jeges lavór, csak a lábodal 
kell beleditgnod, amott a narkotikó-ammoiikó 
szulfid. A zsölle kész, mindjárt kiráz a hideg. Nem 
mozdulsz? Nem lesz semmi bajod, (’sak a hideg fog 
kirázni. Jösz?

- Megy a menydörgős menvkö! Most is 
ráz a hideg, oly ezudar idő van odakint.

— Értem.
Hétvári mosolygó arczczal rántotta meg a 

csengetyiizsinórt.
< > vagy uj bort iszol ?
Kundsaftban és borban mindig a régészeti 

társaság tagja vagyok.
Abból a harmadévesből. - nem, a het- 

veiinyolczasból két palaczkkal. -- szólott a be 
lé^)ő Péterhez. — Most pedig felolvasom a mai 
cszlehteimet.

— Füleim tárvák, szemeim isukvák.
Előbb a rezultátumot. „Az a.—p.--r.— n. 

után makk egészség és farkasétvágy. < >t perez.
— Ad vocem farkasétvágy ! A feleségemnek 

megmondtam, hogy nem leszek otthon vacsorán.
— Szereted a csirkepaprikást?

Ha a garnirungot rizskása, túrós csusza 
és parmezán alkotja.

- Lesz minden.
Azért, mert én mindent megeszem és meg 

iszom. Most térjünk a dologra.
< >. perez alatt Ieljes hatás. Felnőtteknek 

20—22 csepp. Azonban halld a proezedurát, mely 
igen érdekes. A próbát ily sikeresen még egy 
gyógyszer sem állotta ki. A lázas világban fór 
dulat és forradalom fog beállani.

Sanyi elterpeszkedett a karszékben és sze
meit lezárta.

Eddig a láz ellen sok mindenfélét hasz
náltak. Peruban az inkák aranyport szedtek szil
vában és megkapták tőle az aranyeret.

— Bolondok ! Száz kocsi berzenczeit adtam 
volna nekik egy kocsiderék arany porért, ettől i> 
megkapták volna a forró aranyeret

— A tiinbuk Paraguiban mézes sáfrányt 
nyeltek és rá sósvizet ittak. A láz elmúlt, de he
lyetti* kólikát kaptak.

— Inkább nyeltek volna a pőre nácziók pap
rikás kolbászt és ittak volna rá paraguiai vöröset.

Folyt, köv. i

411. sz.

Felöl'* >
G Á L V I L M 0 S

Kia<ló-ti
L A N D E S M A N B.

Legolcsóbb öltönyöket
gy a pj u sz ö v e te i b ő 1
a legújabb divat után és leggyorsabban 

készít:

REICH ADOLF
Nagy-Mihályon, fouteza.
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nn-gkváry László 

gyümölcsfa-iskolája
===== OZEG-LÉDE XT. — •

Cseresnye és megyfa csemeték nagymérvbeni eladása.
Eladásra szánt készlet: cseresnyéböl 80,000 drb. nteyyyból 50 000
Cserésnyef&-oseine\ék árai. a 1G0 200 -2in czentiuióter magas hajtás-al biró.

gazdag gyökerű, óleterőa, 12 éves caemetók drl.ja azok erŐM>ó;r., „zerinl 20 kit d 40 kiig.
Me^gyf*-C16Xneték árai, az I—2 -3—4 éves, gazdag gyökerű, igen szép fejlödésű. 

életerőn csemeték darabja azok erőssége szerinti 20 krtól 50 kiig.
, 100 drb 40 krns csemete 1 vagy több fajban 38 frt \

Swb«i | «0 . 40 . 36 J 100-an-

árak ) 1000 w 40 „ . 1 „ .. 32 „ \ kint
\ 5000 w 40 w „ 1 „ „ „ 30 „ '

A 4—5 éves, igen erős meggyfa-csemeték 100-a 4* frt. 250 drb vételénél 45 frt. 500 drb
vételénél 4 I frt.

Igen nagy készlet van a következő cseresnye-fajokból : Gennersdorfi nagy. Xagv fekete 
ropogós, Korai májusi i-seresnye. Badacsonyi óriás. Eerencz császár ropogósa. |tönni*seu 
sárga ropogósa. Hedeltingeni óriás. l>r. Entz feketéje. Schueider kései ropogósa, Coburgi 
korai fekete, Glocker óriása. Bűttner kései ropogósa. Mezei ropogósa. Kener< ben ropogósa. 
Heintze korai cseresnyéje. Korponai fekete ropogós, Mückebergi nagy. Disznódi fűszeres, 
Jalnmlay ropogósa. Hollandi lierczegnő, Kanizsai fekete, Esperen ropogósa stb. stb. stb.

Igen nagy készlet van a következő meggy-fajokból: Körösi meggy Spanyol meggy . 
Spanyol meggy piros, l’ándi meggy. Korai Hortensia, Hortensia királynő. Eugénia. 
Váltva érő, Oipiiesi apátnő stb. stb.

A fenti cseresnye és meggyfajokon kivftl adatnak ki körte, alma, Szilva, Őszi és 
kajszinbaraczk lasponya, birs- és eperfa-ojtványok úgy gazdasági mint tőrj ére 
nevelt 1—2—3—4 éves példányokban, még pedig gazdag fajválaszték mellett. A csemeték 
tisztán homok talajon növekedtek s ezért gazdag gyökérzet s biztos fogamzási képességgel 
bírnak, ezen felül hiteles fajuak. edzett természetűek, egészségesek, hosszú életűek és igen 
olcsók is. Adatik ki fentieken kívül 1—2 -3- 4 éves vadoncz is. körtéből, almából, , 
douczinból. paradicsom-alma. birs, beszterczei szilva, duránczi szilva. 1‘runus Myrolxdana. 
Saint Joulin,kökény, mandula, sárga baraczk. cseresnye. fekete meggy, sajmeggy és eperből, 
melyeknek árai erősség * vastagság szerinti 1000-kint 5 85 írtról 19 80 írtra emelkednek.

,v. UNGHVÁRY LÁSZLÓ féle czeglédi
nemes és 15,<M».<M»o vadoncz csemete s igy az ma már. mint tisztán gyümölcsfa-iskola a 
told kerekségén található ilyneinii telepek közt az első helyen all. Egyébként is nagyot 
haladt az Unghváry Láazló-féle ezég egy Óv alatt azáltal, hogy a telepet száraz, 
időre való számítással artézi kottái látta el : nemkülönben a sok ••ső. illetve csapadékos 1 
időre való azámitássab vízlevezető árkokat létesít. Ezen munkálatok tavaszig mind befejez
tetnek i. Kiültet ez év őszén ás a következő év tavaszán 4<HM» drb auyafát. Tényleg 
megkezdte a diszbokrok és díszfák, valamint a rózsatenyésztést is. Boldogult Bereczkl 
Máténak úgy a mező-kovácsházi, valamint kunágotai kísérleti telepe a ezég tulajdonába 
ment át. A ezég mint életképes vállalat Kecskeméten is létesít egy nagyobb szabiul, 
449 holdas gyümölcsfa-iskolát. Stb.. stb.

!! Tessék árjegyzéket kérni ! ’

-ZEMPLÉN. 5

-y J^arnai ^ikIof 4 

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

ISTa.g'sr-Xví Hiályon.
Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXXIII. törvéuyezikk értelmében kezelt

asztali és csemegeborait
utcsai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42.
T* W " " . Ö4.

, •>**.
Feszt-féle 17nn«t yyonyy , 1.00.
Hegyaljai szamorodni . 1-20.

. 1.50.
889-iki , , gyógybor . 20**.

Az orvos urak b. figyelmébe !
Tokaji nászú gyógybor 1 liter 3.0 >.

„ K)
legf. , . „ 5.0) I
Ménesi veres ásszá „ 2.50
Kitűnő ó szilvórium n 1.10
Szvrmiai régi „ 1,5()
A borok árai nagyobb mennyiség 

ségi lég olcsóbbak.
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, vacsora, Meleg és meleg éte
lek a nap minden szakában étlap sze

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

újonnan renovált vendégszobáimat. 
— Ttigas istállók és kocsiszínek. —

Eöblinivcléxilgyi in. k. miniszter 50574. az. II. 4.

Felhívás az erdőbirtokosokhoz.
Azok az erdőbirtokosok, kik az 1879. évi XXXI. t. ez. Illő. Sóban megjelölt kopár és 

futóhomok területek beerdősitése végett, a jövő 1897. évben az állam részéről csemetékben ingyen 
részesülni kívánnak, télhivatnak, hogy ebbéli, 50 kros bélyeggel ellátott folyamodványaikat, annak 
megjelölésével, hogv mely község határában, hány kát. hold nagyságú, mely talajnemhez tartozó 
területei, melv fajból való és hány '-vés csemetékkel óhajtanak le ültetni s továbbá, hogy a csemeték 
mily ezim alatt, inely vasúti állomásra és a jövő tavaszán avagy őszén küldendő é a folyamodó 
lakhelyének pontos megjelölése mellett, az illető kér. kir. erdofelügyeloségnel, legkésőbb f. évi de- 
czember hO végéig, annál is inkább adják be. mivel később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek.

A kopárok erdő.-itésére adandói csemeték termelési, kiemelési, csomagolási s a vasúthoz 
vall! szállítási költségeit az országos alap fedezi és csupán a gyorsáruk szerinti szállítási dijat. — 
melvre nézve a hazai vasutak mérséklést engedélyeztek, — viseli az átvétel alkalmával a jelent
kezett erdőbirtokos.

Eigvelmeztetnek egyúttal az erdőbirtokosok, liogv a mennyiben a rendelkezésre álló csemete 
mennviség megengedi, a vágásterületek feliijulásához is fognak adománvoztatni csemeték ; mégpedig 
azon kis és középbirtokosok részére, kik kis terjedelmű és csekélyebb jövedelmezőségű erdejük 
fentartásához szükséges csemetéket a saját területükön és költségükön termelni nem képesek épugy. 
mint a kopárterületek erdősítésére ingyen, a nagybirtokosok részére pedig a csemeték árának 
vagyis kerilköltségénok megtérítése mellett.

Kelt Budapesten. i«9ti. évi október hó i9én. Földmivelésügyi miniszter.
A felhívás másolatát azon értesítéssel közlöm, hogy a facsemeték adományozása iránti 

folyamodványok az Ungvári kir. erdofelügyeloségnel nyújtandók be.
Kelt L'ngvár, ls‘.**í. október 3**-án. EtCdofelitgi/elő.

Bérbeadás.
A sáros-remetei (Ungmegye) birtok, 

mintegy 1300 hold. 1897. évi január 
hó 1-től kezdve bérbeadandó.

Értekezhetni lehet ez ügyben Nagy- 
Mihálvon Sulvovszkv István urnái.
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NSZERE 
nagy raktára.

Vunalzott és vonalzatlnn 

gazdasági és kereskedelmi

Jegyzőkönyvek.

Minden bel és külföldi

H i r 1 a p o k
és

Foly ó i rátok 
úgy helyben, mint vidéken 

gyorsan szállíttatnak.

LEVÉLPAPÍROK 
dobozokban 

simán és díszítéssel

kötött és kötetlen 
munkáknak 

a tudomány minden ágából.

AZ IRODALOM
legújabb termekei.

Képes disziníi vvk I

A legújabb betűkkel bővített, egy nagy ..Excelsior" 
gvorssajtóval, valamint 8 segédgéppel (u. in. amerikai 
gyorssajtó, nagv kézisajtó, papirvágó-. eartonvágó-, per- 
forirozó-. dróttiizö-, számozó- és bronzirozó-gép) teteme

sen nagyobbitott
Sí
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Ifjúsági iratok
és 

képeskönyvek 
minden kornak számára, gondos 

és gazdag választékban.

Mindennemű

N a p t á r a k.
Albumok, 

Almanachok, 
Zsebkönyvek.
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Ima- és ájtatosságiL
KÖNYVEK

egyszeri! olcsó, úgy szinte fényes 

diszkötésben.

mr Nem 
kocsonyásodik az üvegben!!!

minden Írással foglalkozónak 

örömére szolgál 
s egy ircd.á'ba.zi sem 
szabadna iiiázijrozzii.

REFORM-TINTA

író-, levél-, rajz-, 
csomagoló és színes

NÉVNAPI- 
és 

ÚJÉVI-JEGYEK.

Iratpéldányok
és

J Z M I N T A K.


