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ME<i.lELENIK MINŐÉN (’SÍ'TÖRTÖKÖN.

SZERKESZTŐSÉG.
Hova a lap szellemi ré*z.ót illető inindeii 

kuz.lemúny intézendő:
Törok-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bénnentetlen levelek nem fo^.-ultatnak el. 

Nyilt-tér soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre . . .1 írt.
Fél évre . . .2 írt.
Negyed évre 1 írt.

Egyen Mzáni ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az. előfizetőnek, hirdetési én nyílttéri 

dijak küldendők :
Landeinun B könyvnyomdája.

Karácsonyi gondolatok.
A legjelentőségteljesebb és legmagasz- 

tosabb ünnepe a keresztényviláguuk az. 
inch re mii Isten jóvoltából felvirradtunk : és 
a gondolatok, melyek ezzel a legszorosabb 
kapcsolatban állanak : fölemelik lelkünket 
a mindennapi élet szűk látókörén s a vallás
erkölcsi élet, magasztos régióiba emelnek.

Ünneplő ruhát ölt magára kicsiny és 
nagy, az arezokon szentelt érzelem vidám 
vonásai derengenek. Palotáknak és kunyhók
nak ajtajai egyaránt megnyílnak, hogy utat 
nyissanak a lakóknak, kik — miként haj
dan a keleti bölcsek és királyok, az égen 
felragyogó csillag rezgő lényétől vezéreltetve 
mentek a Messiás egyszerit jászolbölesöjéhez 
— tömegesen vándorolnak a hitnek tem
plomába, hogy lebornlván ama lelkikirály 
előtt, ki által lett ..békesség a földön és az 
emberekhez jóakarat" — hálával magasztal
ják a gondviselés mérhetetlen bölcsességet, 
melv által Isten az embert a porból magá
hoz emelte és Krisztus által, a jövő elet 
boldogságára méltóivá tette.

A Messiás eljövetelét, a Krisztus szüle
tését, sötét idők előzték meg. A próféták 
által hirdetett jövendölés már csak kévés 
lelket táplált a megvalósulás reményével. 
Ezsaiás és Malakiás jóslata olybá tűnt tel 
már az emberei híg tömege előtt, mint tova
tűnő menydörgés elhaló visszhangja. A jobb 
lelkek néma borongások között tűnődtek s 
könnyek között epekedtek vigasztalói fény 
után. Az Istenéről megfeledkezett nép vadul 
tombolt az erkölesiség lerombolt jelei fölött: 
a test és érzékiség Ion a bálvány, mely

TÁRCA. 

Karácsonyra.
Ártatlanok bűbájos szép napja: 
Üdvözöllek, legszentebb Karácsony! 
Fényár ömlik szét lakhelyeinken : 
Ég derűje fiatal orezákon.

Beköszöntött a Betlehem és az 
Ifjú csoport ragyogó szemekkel, 
Forró vágytól villanyozra, várja 
Fohászok közt, összetett kezekkel.

5 nézik a ma született kis Jézust;
Jászla előtt hívőn leborulnak.
Mint emelik hozzá karjacskáik'!
6 — szemeinkbe könycseppek tolulnak.

Úgy térdeltünk mi is, mint ők. egykor: 
Bizalommal, bérrel imádkozva :
4 midőn még romlatlan szivünket 
Fásultság és kétely nem kínozta.

éhes Moloehkéiit szedi' áldozatainak millióit 
azon nép köréből, mely naponként töreke
dett a társadalmi és erkölcsi rendet fentartó 
törvények megsemmisítésére. A llerónlesek 
nem boldogítói, de kinzó zsarnokai voltak 
az emberiségnek és nem az öröm és meg
elégedés derült egét, hanem az elkedvetle- 
nedés. sőt a rémséges halál aggasztóan fe
kete fellegét tengették szét feje fölött.

1 >e valamint nincs oly hosszú éjszaka, 
mely a hajnal első sugarának feltetszése 
után tova ne röppenne fekete szárnyain : 
úgy űzte el a betlehemi csillag pirkadó 
fénye is a lelki élet hosszasan sötétlö 
éjszakáját.

EÍjött az idők teljessége — betölt az 
epedő szivek reménye is. Csakugyan lAs- 
sia's, csakugyan Szabadító volt az. ki meg
jelent. hogy ajkának varázsigéjével megvi
gasztalja a csüg-gedezőket. támogassa az 
erőtleneket s felszabadítsa mindazokat, kik 
a zsarnoki önkény rabkim zai alatt nyögének.

Miként a villám fénye f eltartáztathat- 
latiul szágnldja be a fellegek roppant biro
dalmát : Krisztus szava is áthatotta a vilá
got. Zengett az evangvéiinm felemelő szó
zata. hangzott <t szabadságnak. a testvériség- 
Ili k és Isten előtti egyenlőségnek elnémitliat- 
lan igéje, mely behatolt minden szívbe egy
aránt. Imgv a hatalmas kényurak és földi 
koronák megrázkódjanak s reszkessenek es 
az elnyomottak erőt nyerjet tek gyötrő rab
bi nézni k szétszakgatására.

Óh boldog korszak! méh az erkölcsi 
elposványosoihis után jöttek Boldog idők, 
melyeket a keresztény világ Krisztus szüle
tése óta számlál !

Midőn tiszta lelkünk kis világát 
Eltöltő a menny leszáll varázsa, 
S mondható Ibin kéjjel hallgatók: hogy 
Zeng az angyalkor üdr — glóriája . . ■

..Oh csak egyszer, csak még egyszer térne 
Vissza, eltűnt arany gyermekévem;
llora lettél, hol vagy boldogságom ? 
Mért nincs most már számomra ilg éden '!

.Ve vétkezzél! Szent az est órája 
Kisdedekkel légy le is ma gyermek!
4 testté lelt ige main szíjától
Ifjak, aggok . . . békét áldást nyernek.

*

Mindnyájunknak öröm — ünnepsége: 
Oh légy iidröz, magasztos Karácsony!
.1 szeráfok dicsőségről dalinak . . . 
Szent összbaugzat, terjedj a világon .

Oltványi Gáspár.

Lapunk mai száma 8 oldal.

Leng az ei/i/ettliisé// zászlaja, zeng a w«- 
badság vezérlő igéje és fénylik a szellemi 
rf/iií/ossió/ ma is a világi ni. Ma is női 
Krisztus hozzánk a szeretetnek örök-szavai
ban. melyek ug\ formálják át az ember 
szivét, hogy abban a gyűlölködés helyét 
a szolid részvét és szeretet foglalja el.

B ádogok ti ! kik hallgatjátok az édes 
szeretet alázatos szavait, kik nem verseng
tek embertestvéreitekkel, kik nem hódoltok 
az emberi nemtelen indulatok hatalmának, 
hanem béketiiréssel hordozzátok az élet ne
héz keresztjeit szent békességben. Es boldog
talanok ti. kiket a földi nyereségvágy, az 
önzés ördöge és a kevélység hajt muhi di- 
csííségii tettek véghezvitelére, kiknek kebe
lében olv sokszor dúl az elégedetlenség 
fergetege.

Megnyílott a szentegyházak ajtaja, is
teni félív dereng a boltozatokon s mennyei 
karok szeráfi éneke, hódítva ringatja el áhí
tatig lelkeinket.

Vetkezzek hát ma le mindnyájan az 
érzékiség ruházatát, mely Isten képet elrú
títja rajtunk s midiin a templomba lévén — 
érezzük az ige ellenállhatatlan erejét mun
kálkodni szivünkben : omoljanak térdeink a 
porba. Vessük szemeinket a hitnek ama 
csillagára, melv bennünket a Jézushoz vezet. 
Es mikor látjuk öt a foldikiizdelmek izzó 
füzében. ellenségeivel folytatott nehéz tusa 
után szent homlokán a megdicsőülés glóriá
jától övezve, a boldogító öntudat fényes vo
násaival arczán : jusson eszünkbe az általa 
megfutott pállva, melyet — mint üstököst — 
mindenütt a fénysugár özöne ragyog be. 
Ha szeretjük lelki- és testiszabadságunkat

A szeretet ünnepe.
Ez azon egyetlen ünnepe a keresztényvilág

nak, melvi-n a szív igazi árfatl in örömöket erezhet. 
Az élet nehéz tnsája pihenőt tart, az önzó irigység 
elszunnyad, a nagyravágyás megszégyenül, az egy 

! szerii jászol mellett, hol egy veszendő világot ujjá- 
alkotó ember még a pólyában pihent. S a rósz- 
akarat, melynek magvát a pokolból hintik, re
megve félrevonul, midőn kigyullad a fenyögalvak 
ártatlan világa s a gyermekszívek igazi örömtől 
áradoznak. Nincs olyan kérges szív, mely e szép 
ünnepen a keresztényvilágnak meghatottságát ne 
éretné.

Milyen szép, milyen méltó symboluma az 
Isten ember születésének, a fenyőág, a belezek 
örökzöldje, e kedvenez kivételese a természetnek, 
mely et nem érinthet a hervadás fonnyasztó lehel 
léte, a szingazdag növényzet viruló flórája liervu- 
tagon zsugorodik össze a nyári nap törni hevétől 
s levele meghal az ősz első fagyos szelétől, a ma
gas nyárfa remegve hull a földre, siet meghalni, 
mielőtt jön a tél, a platán hatalmas levelei gyá 
nmltalaiinl osztozik a leggyengébb növény sorsával, 
a tölgv kifeküdik még. pirosra válnak levelei, de 
lassan lassan azok is lehnllanak. < sak a fenyő le
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s kiléptünk a rabuenizetek sorúból : legyen 
ezekért a hála azé. ki ma is vezér előttünk 
a sötétséggel, az elfogultsággal folytatott 
harezban. Tegyünk fogadást, mely nemesak 
az oltár küszöbéig tart, hogy a szeretet 
országát, nemes áldozatokkal boldogítjuk, 
annak tagjait a világosság lelkifény anek 
hintegetése által szaporítjuk és szent vallá
sunk fejedelmét követni fogjuk életben és 
halálban, mert ha annak törvény eit meg
tartjuk : földihazánk boldogságéit is ingat- 
hatatlan alapon építjük fel.

Igv lesz méltó a mi ünneplésünk an
nak tárgy ához. — Így legyen boldoggá teve 
ünnepi buzgólkodásunk 1

Nayy Károly.

A vidéki sajtó és az értelmiség.
Kivóiioiak vagyunk, találkozik e oly müveit 

egyén, ki t»pei iális viszonyaikkal tisztában lévén, 
be nem vallaná, hogy a vidéki sajtó ma már 
számottevő tényezőként szerepel úgy hatósági, mint 
társadalmi életünkben !

Alig liiszszük !
Egv pillantás közügyünkre »lég. hogy ezt 

bárki is lehetetlennek tartsa, mert a vidéki sajtó 
nak ellenőrző befolyása lépten nyomon szembeötlő.

E döntő, ez elhatározó befolyása pedig úgy
szólván egyedül annak tulajdonítható, hogy a 
vidéki hírlapirodalom az utolsó két évtizedben oly 
virágzásnak indult, mely hogy beköv tkezzék. 
arról a hatvanas években még álmodni sem mert 
senkisem.

Mert ugyan ki hitte volna azt, hogy míg az 
elnyomatás korszakában hazánk legnagyobb városai 
is kénytelenek voltak nem napilapot, de még egy 
nagyon szűk körben mozgó hetilapot is nélkülözni, 
addig a bekövetkezett alkotmányos aera s az ezzel 
felujult sajtószabadság oly impulsust adjon a 
hírlapirodalomnak, hogy egy negyedszázad alatt 
majdnem félezer politikai, társadalmi s szép
irodalmi napi- és hetilap álljon az egyes vidékek 
érdekeinek támogatása mellett a magyarság, a 
magyar állameszme szolgálatában, zengzetes anyai 
nyelvünkön hirdetve s terjesztve a közművelődést 
még a legrejtettebb, még a legfélreesőbb vidékek 
zugaiban is.

Mit bizonyít e valóban elérhetlennek vélt 
nagyszerű eredmény ?

Bizonyára első sorban is azt. hogy a magyar 
nyelv, a magyar állam* szme folytonosan hódit s 

vele lesz még haragosabb zöld, a tél fenséges dísze 
marad ő. megpihennek rajta az elfáradt hópihék, 
s a téli nap sugara gyémánt zománczczal vonja be. 
A természet haldoklása felett ö virraszt s ébredé
sének ő örül. < Hyan örökéletü. mint maga a val lás. 
melynek fogalma ott szunnyadt már az ős ember 
ben s megmarad az idők végtelenéig, a mig csak 
gyarló, gyenge emberek élnek a földön.

Hozsannát zengenek az apró gyermekszívek 
a fiddiélet ártatlan angyalai, kis szivük remegve 
dobban meg a gondolatra : n Jön a Jézuska! u Szám
olgatják a napokat, megálmodják fénysugaras ru 
bájában, a mint jóságos arezával megkérdezi: .Ki 
volt a jó gyermek?" Mögötte van a jó angyalka 
hófehér ruhában, hozza a kivilágított fenyőágat, rá 
van aggatva minden, a mit a jó gyermek kíván. 
Mily csodálatos, milyen mystikus <■ piczi szivek 
értése, nem tudunk egészen behatolni parányi lel
kűk gondolatvilágába, sugárzó arezukra égiöröm 
rajzolódik, még nincs szavuk kifejezni azt a nagy 
boldogságot, molytól piczi szivük remeg, csak kis 
szemükből látszik, hogy gondolkoznak s a kis aj
kukra feltört sóhajból, hogy a kelik cskékben édes 
érzések áradoznak.

„Övék a mennyek országai*
S mily örömmel lesz . napon velük újból 

FELSO-ZEMPLEN.

mind mind nagyobb és nagyobb tért igyekszik 
elfoglalni minden irányban.

Ennek a vidéki hazafias hírlapirodalomnak 
tulajdoníthatjuk, meg pedig nem csekély merték 
ben. hogy a legutóbb megejtett népszámlálás több 
mint nyolez millió magyart mutathatott fel.

Azt hiszsziik, mitsem vonunk le érdemeinkből 
azzal az állítással, hogy e téren Amerika roha
mosan fejlődő államai után indultunk. Amerikában 
ugyanis nemcsak minden város, de minden népesebb 
gy armat és telepnek is meg van a maga közlönye. 
Nagy azonban a külömbség a mi s az uj világ 
vidéki hírlapirodalmának lét jogosultsága között, 
mert mig ott a sajtónak e bámulatos elterjedségét 
közgazdászai szempontok teszik mintegy szükség
szérűvé, addig nálunk sokkal magasabb indokból 
kell származtatnunk < páratlan fellendülést, abból 
tudniillik, hogy Magy .Írországban, e legkülönfélébb 
nemzetiségtől megtarkitott hazában, még a leg- 
tősgyökeresebb magyar helyen is, a magyarság 
közepette megjelenő szerény vidéki hetilapocska 
is, tobbé-kevésbbé nemzeti missiót teljesít.

Hogy pedig ezen hivatását a fővárosi sajtó 
is készséggel ismeri el, — azt hiszsziik teljesen 
fölösleges bizonyítani. Nap nem múlik el, hogy 
a vidéki sajtó kitartó működéséért a napilapok 
a dicséret s mondhatni a hála adóját is leróni ne 
igyekeznének.

S ezzel csak kötelességet teljesítenek, mert 
ha az eredményeket mérlegeljük, lehetetlen arra 
a tapasztalatra nem jutnunk, hogy a vidéki hír
lapirodalom igazán számottevő, tekintélyes ki
egészítő részét képezi ama nagy’ hatalomnak, mely 
epithetonnal minden müveit államban megszokták 
a sajtót tisztelni. S jogosan, mivel mint a közérzület, 
a közvélemény tolmácsa, mint napjainak, esemé
nyeinek hű krónikása, — csakugyan a nagy hatal
masságok egyike.

Ezt tudva, keresik föl zsurnalistikával fog
lalkozó országos képviselőink is előszeretettel a 
vidéki sajtó hasábjait, — sőt nem egy közülök 
vidéki lapok szerkesztőiként is szerepel, — meg
lévőn győződve, hogy eszméik gakorlati eredményt 
csakis akkor mutathatnak fel. ha azokat nemcsak 
a törvényhozási teremben hangoztatják, hanem a 
nagy közönség között különösen elterjedt vidéki 
hírlapok utján is terjeszteni, megvitatni s ajánlani 
igyekeznek, vagyis ha azok a szélrózsa minden 
irányában elvettetnek.

Országos érdekű s a társadalom regenerálását 
ezélzó terveik csak úgy válhatnak álta:ánosan 
isinerttekké, ha azokat az ország közlakosságának 

gyermek a nagy ember is, hogy megtartsa őket e 
boldog csalódásban ; mindegyikünk szivében él még 
a múltak emléke, ezen egyetlen igazi öröm emléke, 
melynek árnya nincs.

Mily nagy kár, hogy a boldog érzések a tudás 
első sugarától megsemmisülnek : az ember nem tart
hat meg ilyen égi érzést, a naiv örömök e tiszta 
forrását, hogy midőn az élet csalódásának kilencz 
ágii ostora reánk sújt s szivünk talán meg nem ér
demlett fájdalmaktól remeg, üdíthetnénk e forrás 
hói égő ajkunkat.

Emberi végzet, az öröklött Iliin homálya el
fedte elölünk ez utat ; megizlelte az első asszony 
a tudás fájának tiltott gyümölcsét!

l'.gy bizonyos koron túl, már csak emlékeiből 
el az ember, a nyolezvatl éves agg negyven év előtti 
dologra jobban emlékszik, mint a mi negyven év 
elolt történt. Nemes, üdvös gondolat az emlékezés 
határait kiszélesíteni, beültetni ártatlan örömök 
viruló rózsáival, m. lyot tiszta gyermek kedélv, üde 
harmat eseppjei táplálnak.

De, fájdulom, vannak sokan, nagyon sokan, 
kik ezen szép örvendetes ünnepen kétszeresen érzik 
az elhagyatottság, az egy. dülállás lesújtó szomorúsá
gát Árva gyermekek, kik vágytelt sóhajtással gon
dolnak a gazdag gyermekek pazar örömeire, mig 
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minden rétegével közük. S erre legjobb, leghivatot 
tabb, leghálásabb talaj a vidéki sajtó.

E mindenki által elismert szempontból ki
indulva vettük kezünkbe a jelen alkalommal a 
tollat, hogy helybeli és környékbeli értelmisé
günket, nagyobbmérvii szellemi támogatásra szó
lítsuk fel.

Vannak vidékek, hol a helyi sajtót az intel
ligenczia teljes szellemi erejével támogatja s nem 
merülhet fel oly köz- vagy társadalmi ügy, melynél 
ne hallatná nyomatékos szavát. Vannak ismét 
vidékek, hol csak úgy néha veszi fel a tollat az 
intelligenczia egyik vagy másik tagja, ezt is talán 
csak oly alkalmakkor, midőn nagyon közelről van 
érdekelve; * vannak végül o7// vidékek is, hol az 
intelligenczia egész közönyös szemlélője azon nemes 
irányú törekvésnek^ a miket az illető helyi lap 
pmyrammjáhan kijelölt s megvalósítani iparkodik.

Világért sem akar ez ezélzás lenni s csupán 
csak általam isságban ama tapasztalatnak akartunk 
ezzel kifejezést adni, hogy az úgynevezett toll
forgató intelligenczia többnyire nem támogatja a 
lapját, — mely pedig a legtöbb esetben az <i 
érdekeinek képviselője is — azon arányban, a mely
ben szellemi képzettsége s tehetségétől joggal 
várnunk lehetni1.

Pedig tehetné! De nemcsak tehetné, sót 
kötelessége is volna sorompó elé állatii mind
annyiszor, a hányszor csak egy egv megoldandó 
társadalmi kérdés felmerül, vagy valamely a közre 
kiható tény megvalósitá‘ával a korcskinövések s 
fattyúhajtások megnyirbálásával, kiirtásával fog 
lalkozik.

Különösen helybeli intelligencziánknak min 
denha kötelessége támogatni azon lapot, mely 
érdekeit képviselni hivatva van, mely önzetlen 
működésének, a közjóra irányuló kitartó törekvésé
nek minden egyes alkalommal kétségbevonhatlan 
jelét adja.

Az intelligencziának szellemi közreműködése 
azon város s vidék műveltségén', fejlődött gaz 
dászati. kereskedelmi s ipari viszonyaira mintegy 
ráüti a bélyeget s következtetést hagy vonnunk 
egyebekre is.

Minden vidéknek, városnak, községnek meg 
van a maga specziális érdeke. Ezen érdekek 
kiizdtere a helyi sajtó s a küzdtér porondján kell, 
hogy méltó harezosok jelenjenek meg, mert a 
csatározás csak úgy lehet érdekes, ha a sajtó terén 
arra hivatott, képzett emberek állanak.

nekik alig jut kegyelemből egy vékonyka kalács 
szelet, az ö emlékeik szomorúak, fájéi sziveeskéjiik 
a temetősirhantjaihoz vágyódik, elmondani azoknak, 
a kik lent nyugszanak mélyen, hogy ezen a világon 
nincs, a ki őket szeresse, az ő karácsonyfájuk csak 
bus emlékezet.

S vannak még sokan, nagyon sokan, kiket 
kicsike sirhanthoz vezet a bus emlékezet, azokhoz, 
a kiket úgy szeretett a kis Jézuska, hogy elvitte az 
égbe, ezek a fájó szivek szeretnék átrepülni a nagy 
mindenség határait, bepillantani az égi örömök fé 
nyes világába, megnézni, hogy örül az ő kis angya 
luk az isteni örömöknek, milyen is lehet a meny 
ország fénysugaras karácsonyfája ?

Ilyenkor felnyílnak a szivtemetőjének sirhant 
jai, még a gyermek is örvend a jó Jézuska aján 
dókáinak, a nagyok elmerengnek a múltak feleli, 
mint söpörte el legszebb reményeit az élet viharja 
s milyen kopár maradt a letarolt vidék, sietve 
röpül az emlékezés szárnya, hogy megtalálja mégis 
az élet virányait, melyek csak nagyon s'lányan 
virulnak az emberi élet rögös nt.iin. Addig keressük 
az édes emlékeket, mindég messzebb szólva, inig 
elérünk n gyermekévekig s ott merengünk mi is 
e boldog kor legédesebb öröménél, a kis Jézuska 
által hozott Csillogó szép karácsonyfánál.

liignio Mariska.
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Öicserd, dicsőség!...

Zenq az erfmí’nd: az anqyalel: ajlián, 

Yiláqessáq Mmad belklwmi pusztán. 

Napkeleti belesel: aranynyal, temjennel 

Meqralira liezelqneli, s meqállnali hittel 

Ama jászéi mellett, melyben Szabadilonk, 
•Jézusunk szendereq, isteni Tanítónk. 
Ezer! zenq ajkunkén amaz eréme’nck: 

„Dicséret, dlcséseq az eres Istennek!"

Zenqj dalt Jeruzsálem! lm hited királya 

Mai nap testben jelt e bünes riláqra, 

Beqy elreqye bűnei az emberi nemnek, 

Felkarelja sersál árrának, szeqenynek. 

A síréi: eje'ben riláqessáq támad!...

IJejj tiszteletere a naqy Prófétának, 
Kinek zenq ajkunkén amaz eremének: 

„Dicséret, dicseséq az eres Istennek!“

Ma született -Jézus, idrcsséqünk bére! 

3ejj el mi Bezzánk is, léqy keblünk vendéqe. 

fietézd be szírünknek rérezé sebeit, 

A hit balzsamárai enyhítsd Fájdalmait. 

Találj szállási nálunk, lelkűnknek Orvosa. 
Erésitsd bitünket, raliásunk Főpapjai 
Neked zenq ajkunkén amaz éremének: 
„Dicséret, dicsíséq az eres Istennek!"

Szerelmes Mcqráltém, életem, Krisztusén:,

Isteni Tanitom, Prófétám, Főpapom, 
telki Orvosom! E karácseny ünnepen 
Te hezzád emelem Fel én bünés lelkem. 

Reád emlékeztet, a mit látek, minden 

láezzád Fűz a remény, hezzád emel hitem. 

Érted zenq ajkamén amaz éreménél:: 
„Dicséret, dicseséq az eres Istennel:!"

Fii búin futván.

Felvirradt a karácsony reggele.
Alig van az ünnepek sorában kedvesebb, 

várva-vártabb ünnep, mint épen a karácsony.
Szemeink elé varázsoltatnak e napon a 

gyermekkori karáesonyesték: fellobbannak 
szivünkben azon ártatlan örömök emlékei, 
mikkel karácsony estéjén megtelt ártatlan 
szivünk; eszünkbe jutnak az örömök, mikkel 
a karácsonyfa — gyermeki vágyaink e 
netovábbja — önté el egész valónkat. 
Gyermeki örömeinkben osztozott az egész 
család. Vagy mi lehetett volna az. mivel 
a családfő e kedves családi gyönyört tel
cserélte volna? Anyánk örömkönnyei imám 
(akasztották gyenge ajkainkat s oh! mily 
édes volt az ö ajkáról ellesni azon kenet
teljes szavakat, miket a nagy nap magasz
tosságáról annyi gyengédséggel kiejtett ? 
Szóval minden ház, minden család az öröm 
és hódolat fenkölt szellemét tükrözi vissza 
az Istenember születése napján.

Itt áll már megint a karácsony s meg
valósíthatjuk ismét ezen elregélt családi 
örömöket.

Vagy talán nem lehet ez idei karácsony 
kifejezője azon régi patriarchális örömöknek, 
mik eddig elárasztóik karácsom kora családok 
szentélyét ?

Miért e kétkedő kérdés? hisz most is 
örömünnep a karácsony? Miért ne örvendene 
tehát öreg, mi gátolja az ifjút, hogy ne 
vigadjon és a gvermeksereget, hogy ne 
ujjongjon? Meg is állná helvét ezen feltevés, 
hogy ha egybe nem vetnők a múltat a 
jelennel.

„Változnak az idők — mondja a költő 
— s mi azokban.11 E változás pedig annyira 
nincs előnyünkre, hogy — ha kishitiiek 
volnánk — okunk lenne azt mondani, 
bizony-bizony: „Nem úgy van ma. mint 
régen volt.11

Tagadhatatlan, hogy rohamosan átvál
toztak az idők; jelenünk hasonlít a felkor
bácsolt hullámok által liánvt-vetett hajóhoz; 
hasonlít a romhoz, melyet csak a felcsigázott 
képzelet tud erős várrá formálni.

Jelenünk küzdelemteljes. Milton „Pa
radicsomában11 megjelenítette a harezot, mit 
az angyalok a démonokkal vivnak. Ily 
harezot vivnak ma is a pauperizmus démonai 
a jólét angyalaival s a kétségbeejtő tusa 
aggodalommal tölti el szivünket a bizony
talan jövő iránt s nem csoda, ha kiszorul
nak a nyugodt örömök. Gabnacsiireink 
üresek, pinezéink, kamaráink hiányosan 
szereltek. Molocli telhetetlen gyomrát adó
zásunkkal kielégíteni képtelenek vagyunk, 
baj mindenfelől. Ez képe a jelennek, mely 
lelohasztja az ártatlan örömöket s feljogosít 
annak kijelentésére, hogy csakugyan „Nem 
úgy van ma, mint régen volt.11

Oh! de miért a kellemest, a fenségest a 
gyülölttel, a köznapival vegyíteni?!

Nem lehet e bajok elől kitérni, velünk 
vannak fektiinkben és keltünkben, ezeknek 
lidércznyomása alatt nyög kedélyhangulatunk 
s elég izmosak arra. hogy karácsonyi örömünk 
közé is ürmöt vegyítsenek.

l)e vigasztalódjunk! Nincs az a baj, mit 
a vigasz balzsama nem enyhítene, már meg
nyugtató azon tudat is, hogy nem egyediiliek 
vagyunk, kiknek hajója a kellemetlenségek 
zátonyán készül megfenekleni, egynek ez, 
másnak meg az a baja van s igy vigasztaló 
a küzdőre, ha másokat is hit a szenvedés 
járma alatt nyögni.

Félre tellát a sötét képekkel, örüljünk 
a nagy ünnepen, hogy uj erővel vehessük 
tel ismét a küzdelmet az élet küzdfövenyén.

Kitartás, erős lelek, türelem azon ta

lizmánok. melyek erőt nyújtanak a cstlg- 
gedőnek.

Felvirradt a karácsony reggele, bizzunk, 
hogy ép igy felpitymalland ránk is egyszer 
a jólét hajnala s ha küzdelmeinkben kitartók 
leszünk, megszületik számunkra is azon meg
elégedés, mely után oly epedre vágyódunk.

Arthur karácsonya.
A borongó deczemberi nap korán bealkonyult. 

A hamvas, ólomsziirke felhőkön át át akar törni a 
hunyó nap egy halavány csilláma, de hasztalan eről
ködik megküzdenie felhők nehéz, süni rétegével, 
mely gyászlepelként borítja az eget s a láthatárra 
hajolva, összefoly annak homályba vesző kör 
vonalaival.

A metsző téli szél meg-megrázza az árokpar
tokat ellepő lincum kopár gályáit; belekap az ördög 
szekér száraz kórójába és vad tánezba kergeti végig 
az ugar fagyos rögein, mintha jelképezni akarná a 
tőid tulajdonosának sivár, örömtelenné vált életét, 
melyet szintén igy kergetett végig a szenvedélyek 
és indulatok forró láza.

Szegény Arthur! Ott áll szobája ablakában és 
félretolja a nehéz selyemfüggönyöket. Olyan sötét 
neki ez a szoba, ez az egész üres, nagy puszta, de 
tahin az egész világ is!

Kinéz a mindinkább sűrűsödő homályba s 
mély sóhajjal tekint végig az előtte elterülő óriási, 
sivatag rónaságon.

Ilyen az ő élete is már. Sehol, semerre egy 
pont, melyen örömmel nyugasztaná szemét. Pedig 
ina karácsony estéje van ! Mindenki örül: a nagy 
város sok fényes utczáit tarka, zsibongó, ujjongó 
tömeg lepi el. A házakban felgyulnak az apró fácskák 
s csillogó édességekkel telt gályáit boldog mosolyban 
fürdő gyermek arezok állják körül. Mindenkinek 
van „valakije-, a kit a szent estén meglepni óhajt, 
mindenkire gondol „valaki", csak Arthur van el
hagyatva egyedül.

Lelkében megcsendül az élet halk zenéje és 
susog neki régi, régi karácsonyesték bűbájáról. 
Midőn ő is ott állt a ragyogó, fényes karácsonyfa 
alatt, midőn az elkényeztetett gyermeket tündér
szép játékokkal halmozták el a szülők, a család 
barátai és édes anyja puha, meleg keze siinitá félre 
homlokáról sötét, lágy haját.

Hol vannak már ezek az idők. Elfordul az ab
laktól s leereszti a függönyt. Hadd legyen egészen 
sötét. A kandalló rácsajtaján ki kilobban egy-egy 
piros lángnyelv és tánezoló alakokat fest a falra.

Lassan kezd járni fel s le szobájában, léptei 
tompán viszhangoznak a parquette koczkázatán.

Lelkében újabb kép váltja fel az előbbit. Puha, 
rugalmas pamlag ölében ül, mellette egy csodásán 
>zép, halvány nő, nagy, világos kék szemekkel, 
melyek annyi üdvösséget Ígérnek neki. Feje oda- 
hajlik keblére s tinóm, fehér keze végig simítja 
égő arezát. Mintha még most is hallaná mély 
zengésű, édes hangján, igy szól hozzá :

— Miattam eldobtál mindent, mindened le
szek, szakítottál a világgal, ezután én leszek vi
lágod ------ *

Hová lett a szép nő? Mivé lön az Ígéret?
Füst, pára a semmibe oszlott s vele az a 

boldogság is, mely talán azért volt oly rövid, mert 
halandónak álmodni sem szabad ilyen szépet.



2 Melléklet FELSŐ ZEMPLÉN.

Elmúlt, sgétfosilíitt és nem maradt meg be 
lülo Artliurnak semmi, vsak egy vérző, ego, sóba 
nem gyógyuló seb.

Es ma a szokottnál is jobban érzi sajgását. 
Hisz ez. n az estén, a sz< retet ünnepének előestéjén, 
mindenki ösztönszerüleg vágyik a szeretet egy té- 
veteg sugarára.

Es ő neki nem jut ebből a fényből ma semmi
— semmi.

Az óra tompán ketyeg a kandalló peremen 
s mélán zúgja fülébe Longíellou „Lábas órájának** 
komor, vigasztalan retrainjét: — I or ewer m-wor..

Ejh ! haragszik önmagára é> hevesen dobban 
tott lábával. Hisz, n nem gyermek ő már. a ki el- 
andalogjon a karácsony csodás mvsteriumán.

< >da lep könyvszekrényéhez és kivesz egy 
füzetet, ledobja magát a kandalló előtti karos^z. kbe 
és olvasni próbál. Egy materialista böloész igyek 
szik neki megmagyarázni, hogy azokon a kék 
felhőkön, a láthatón túl nincs semmi, semmi, min 
den képzelgés, agyrém, csak a mit megfoghatunk, 
az anyag, a való !

Fejével szomorúan bólint. Oh. ha már odáig 
jutott volna, hogy ez vigasztalhatná! De egy eg\ 
kínos szúrás ott baloldalán, mellénye alatt, mind 
egv re* meghazudtolja azt a vaskos füzetet. mely 
úgy remeg k« zében.

InaM savalja f< 1- A jó fiú félénk hangon tér 
jeszti elő kérelmét, hogy kegyeskednék <4 ura el 
ereszteni a szomszéd kis városba, sógorához, egy 
kis szerény karácsony esti vacsorára.

Szótlanul int fejével. Még ez is. még ennek 
a pufók fiúnak i> eszébe jut a karácsonyeste és 
van neki hová menni.

Leteszi kezéből a materialista bölcsészt s az 
ablakon utána néz a vígan tovasietö, fütyörésző 
legénynek. Ki tudja, hátha sógoránál egy tisztessége* 
leányzó is várja, a ki ma szintén olkéredzkedett 
úrnőjétől.

Majd öreg dazd’asszonya tipeg be és egy le 
takart tányért hoz.

Arthur kíváncsian tekint rá. A tálat feltakarja 
a hü cseléd — ki őt még térdein ringatta — s illa 
tos mákos és diós kiflik pirosló. ropogós héjjá lesz 
látható.

— Minthogy ma szent karácsony estéj van
— kezdi motyogni a jó öreg —

— Eh. ostobaság ! szakitá félbe mondókáját 
Arthur s összt szorított fogai közül mormog valamit 
a vén asszonyok gyermekcskedéséről.

A vén. hü lélek szomorúan takarja be a meg 
lepetésnek szánt tányért és hallgatagon tipeg ki az 
ajtón.

Az ifjú pedig úgy érzi, mintha szivét vas 
marokkal sajtolná össze valami névtelen kin. Majd 
izgatott lesz s meggyorsítja lépteit.

I’gy tetszik neki, mintha mégis el kellene 
jönni valakinek; mintha percekre lehetetlenm k hinné 
azt. hogy őt az egész világ igy elhagyja. Minden 
neszre felfigyel: mintha selyemruha suttogást hallott 
volna a hosszú tornáczon---- -  majd meg egy-egy
rég nem látott barátja vidám hangját véli felcsendülni 
az udvaron, a mint utána kérdezősködik . . .

. . . \ akitó fényár kápráztatja szemét. < Itthon 
van az ősi ház nagy boltíves ebédlőjében. Együtt 
ülnek mind az asztal körül.

Htja anyja vidám, mosolygó tekintetét, aty ját, 
a ki őt úgy bálványozta, testvéreit, rokonokat, ös 
m erősöket, vig kaczaj. lárma hangzik körötte, a 
habzó nedvvel telt kelyhek összocsendülnek.

A hideg, éji szél csak egy nyitva felejtett 
ajtót csapott be nagy robajjal. Föleszmél; homlokához 
kap, úgy lángol az. szabad levegőre van szüksége. 
Halkan kilép a csöndes pusztai lak udvarára. Mimién 
sötét, hideg, nedves kívül, (’sak a vén gazdasszonv 
szobájából s a béres házak felől a túlsó oldalon pis
lákol ki egy egy mécses gyér-világa. önkénytelenül 
arra irányozza lépteit.

A vén gazdasszonv ott ül a búbos mellett és 
a városban szolgáló, ma látogatására érkezett két 

leánvát kinálgatja abból a süteményből, a mi Artliur
nak már nem kellett.

A leányok egyike mellett egy csinos, pödrött 
bajuszt! legény ül közbaka ruhában és egy könyvből 
olvas. Arthur láthatja a könyv cziir '»: Arginis ki
rályfi és tündér Ilona története . . . Komoran fel- 
refordul és megy' tovább. Lépteinek neszét elnyeli 
a nedves kárászt, nem vette észre senki odabent.

A béres házak felé megy.
A világosság itt-ott átszürödik a homályos, 

piszkos ablakon.
Egyik házba betekint.
Az öreg béres lakik ott, a ki őt gverim k 

korában a nagy hajtóostorral kongatni tanította, a 
ki annyi kis szekeret, lovat faragott neki.

A tulipántos czifra hátú pádon ül az öreg; ba
rázdád arczán jótékony derű ömlik el s nagy kérges 
k zével épen most csukta be a kapc-os „k örö s z- 
t y é n tanít á s t“, mely bői az utolsó szavakat 
ni*'g Arthur is hallhatta. Szembe vele, körülötte ül
nek felesége, gyermekei sa kuczkóból az apró unó 
kák zsivaja hangzik, akik nyilván összemarakodnak 
a dión, a mit a „szüle**, meg a Julis néni, a ház 
ni* hajadon leánya szórt oda nekik, hogy kivárják 
a vacsorát, melyet épen most tálal ki az asztalra.

Óriási tálban ott gőzölög a mákos .guba**, 
mellett** szép termetes fbnatos és egy vedlett szőrű 
kulacsban az elmaradhatatlan kerti vinko, melyből 
legelsőid* a nagyapa húz. egy nagyot, az ünnep 
tiszt« *><'gére! Megkoppannak a czinkanalak és jóizü 
falatozáshoz lát a vidám népség.

Egyszerre csak örömrivalgás tör elő a kuczkó- 
ból, a nagyok is elmosolyodtak és a konyhából 
betopognak a .betl< kémesek."

Arthur már olyan régen nem látott ilyet. 
Jobban élőn* ha jlik és rákönyököl a homályos ablak 
párkányára.

Azok pedig elmondják odabenn a kis Jézuska 
örvendetes születését <’•* a tréfás Köridőn jóizü ver
sekben kér a végén egy kis alamizsnát.

Kínálják kalácsvsai, borral okét, egy kis apró 
pénz is akad az anyjuknál a strintli szárban, mert 
hál meztelen ám a kis jézuska és jászolban fekszik, 
ráfér az alamizsna. Juliska még titkon is dug egy 
darab mákos patkót az egyik pásztor vászon tarisz
nyájába, ni'-rt hát ö tudja, hogy az senki más. mint 
a Máté, az urasági juhászbojtár, a kivel ha Isten 
is akarja — egyek lesznek a farsangon.

Az öreg bére* is s- jti és ennek gyakrabban 
nyújtja oda a kulacsot, hogy hát: .csak tessék ám. 
van még a .gyerehaza** zsidónál több is és — egv 
szer esik ám esztendőben szent karácsonyeste !**

Arilmr szemében mintha egy köny lopózna. 
Visszamegy a sötét udvaron és nehéz sóhaj emeli 
Illeg keblét.

Pusztáján még az utolsó cselédnek is van ka
rácsonya, csak öt feledte mindenki — még az Isten 
is! Keserű harag állja el szivét. Hiszen ő ezt nem 
érdemelte meg. Szeretettől átmelegiilt szívvel min 
Jenkinek vsak jót tett: szegényt el nem bocsátott 
alamizsna nélkül; a kit üldöztek, azt védelme alá 
vette: az övé mimiig a másé is volt. Felnézett az 
elborult égre, mintha ama felhők mögött lakó bíró 
tói kérdezte volna, miért sújtja ennyire, miért a mai 
estén is. mikor mindenkinek juttat az örömből, bol
dogságból egy szemernyit.

I* illet öreg gazd'n«*eo;nV.« l*«szket('g hangja üté 
meg. A kapuban bu<>uzott leányaitól, kik vissza
indultak a városba : a jó öreg tanácsokat adott a 
két hajadonnak. Arthur egészen tisztán hallott rgves 
mondatokat a nagy csendességben----------------------
és különösen n. zúgolódjatok soha a jó Isten ellen, 
mert ha ö nehéz próbákra tesz is minket, tudja 
miért teszi és minden, a mit tesz, jól és bölcsen 
van cselekedve.

Az ifjú lehajtó fejét, szeméből két égő könv- 
csepp gördül alá arczán s keze, mely pár órával 
elold, még egv mindent tagadó bölcsész munkájában 
lapozott, önkénytelenill kulcsoló,lik össze. . . . 
imádkozik.
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Egy kis fölsülés.
Irta: llartHM Síinrtor.

< Irmódy Zoltán veszedelmes nőhóditó hírében 
állott. A csinos asszonykák s a tiatal, — no meg 
az idősebb lányok is — ellenállhatatlannak tartót 
ták. Apróbb kalandjait, a melyekkel ö maga is 
szeretett néha néha borozgatás mellett, vagy pedig 
a kedélyes jourokon el eldiesekedni, ismerte az 
egész városka. Ilyenkor természetesen kihagyta a 
szereplők neveit s nem egyszer megesett az, hogy 
egv egv furcsább esetét iszonyú ártatlan arezezál 
olyanoknak is elmondta, a kiket a dolog talán 
talán nagyon közelről is érdekelhetett volna.

De hát 'szeli nem is lehetett ez máskép. 
Zoltán csinos, barna nyúlánk gyerek volt, a mihez 
még az is hozzájárulí. hogy nem kellett arra gon 
dúlnia: mi lesz, ha majd megvénülünk? tellett az 
Ősi vagyonkából, s igy nem csuda, hogy a nők. 
férfiak egyformán szerették - persze mindegyik 
a maga módja szerint.

A szebbik nem — fentebb emitett tulajdon
ságain kiviil — még azért is kedvelte, mert 
kitünően tánczolt. udvarolt nekik, szóval csavarta 
eltel,- a fejeiket: a fiuk pedig, mert a legjobban 
ivott, kártyázott, lovagolt közöttük. A divat utána 
indult. Bálban fő-, ezigá nv-, négyes rendező egv 
személyben csakis ő lehetett s a négy óra hosszat 
tartó souppé csárdás véget csak ő tánczolta épen 
olyan tüzz« l. mint az (‘lejét, pihenés nélkül, egy
folytában. S ha néha néha egy esztendőben egyszer 
kétszer szcnzáeziót keltő véres párbajról referált 
Sz........ városka heti lapja bizonyos, hogy Ormódy
Zoli volt az „egyik.**

r.-rmészi tes tehát, hogy föltűnt mindenkinek, 
a mikor Zoltán egy idő óta egyszerre, mintha 
ketté vágták volna élete folyását, fölhagyott régi 
vig életmódjával, kerülte a vig pajtásokat, korcs 
mázast, korán feküdt, korán kelt, háziasszonya 
óriási ámulatára s kíváncsiságára, a ki hiába 
tudakolta s kutatta ennek az okát. Szóval Zoltán 
— a mit soha senki sem gondolt volna felőle — 
szolid emberré lett.

Hát még micsoda port vertek föl a városka 
int« lligencziája között azok a tinóm, aranyszegélyü 
kártyák, melyeket egy szép reggelen a levélhordó 
vitt >zét a szélrózsa minden irányában s melyek
ben Zoltán egész természetesen és szerényen tudatja 
esküvőjét (Jerenday Ilonkával.

Nem <‘gy kis női szivecske rezzent össze erre 
a hírre s talán egy-egy áruló könnycsepp is mog- 
nedvesitette a finom, illatos kis batiszt zsebkendőt 
s a csókolni való pirzi piros ajkak boszut esküdtek 
az i>merelh*n szerencsés vetélytársnő ellen.

De végre meg volt fejtve a rejtély, Zoltán 
nősül s ez okozta hirtelen átalakulását.

Ezzel vége volna ennek a kis történetkének. 
lg« n ám, csakhogy én utána kutattam a dolognak 
s vgy szén ncsés véletlen kedvezése folytán, amely 
még mostanáig nem igen vezérelte életem folyamát, 
nyomára jöttem Zoltán barátom rohamos metanior- 
píiozisa igazi <»kának.

Hadd mondjam el, hogyan is volt.
Egy csúnya, esős őszi napon, mely — mint 

később kitűnt Zoltán életében forduló pontot 
képezett, kedves s csalogató levélkét kapott Zoli 
barátunk, egyik unokahugától, ki a harmadik vagy 
negyedik megyében lakott, a melyben az őt a ma 
este megtartandó kedélyes és barátságos névün
nepélyért* hívja meg.

Igaz ugyan, hogy kissé messzire kellett 
mennie, vasúton is vagy fél napi utazás, de mi 
az. egy fiatal embernek, pláne, ha még ilyen bájos 
és szeretetreméltó kis unok nhug ünnepléséről van 
szó. a ki bizonyosan meg is apprehendálna, ha el 
nem menne; de meg a jól mulatás is kecsegtette. 
Zoli tehát nem sokáig habozott.

Azonnal befogatott, felöltözött, fölvette elegáns 
szürke esőköpenyét s kihajtatott az állomásra a 
szakadó esőben. Sietnie kellett, mert a vonat már 
berobogott.

Izgatottan kopogtatta meg a már lezárt 
pénztár ablakát, sietve . j<wt váltott s Ryortt. 
hosszú léptekkel rolumt, hogy elfoglalja helvét egy 
másodosztályú kupéban. Legfőbb ideje is volt, 
mert epén akkor hangzott ol a háromszoros csön
getés, a gőzgép élesen, sivitóan fütyült s lassít 
dübörgéssel, nagyokat liíjva indult kifelé a pálya 
udvarból.

A szakasz tömve volt utasukkal, csuk egy 
boly nem volt még elfoglalva, Zoltán tehát alig, 
hogy valamennyire kifújta magát, készületeket 
tett, hogy oda telepedjék.

Kalapjáról, köpenyéről még csurgóit a VÍZ s 
a mint nem sokat törődve környezetével, egész 
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kényelmesen Imntakoiolt ki könnyéből, észre 
vette, hogy valaki tőle, vagyis nem annyira tőle, 
mint inkább a felsőjéről szerte fröcscsenő hideg 
esővíztől hátra húzódik, (’sak most vette észre, 
hogy nő is van a szakaszban. l'dvariasan „pardont" 
kért, a melyre ugyanolyan, szívesen megbocsátó 
volt a felelet.

Csak most kezdte jobban szemügyre venni 
utitársnőjét. Első tekintetre észre lehetett rajta 
venni, hogy nagyvárosi, vagy legalább nagyobb 
városból jön s nem kis szende falusi libácska, a 
mely kifejezést Zoli szőkébb, bizalmasabb baráti 
körben egyik másik női ismerőséről meg szokta 
volt magának engedni.

Magas, karcsú alakját testhez simuló, divatos 
utazó ruha s köpenyke födte. Süni, fekete, konytyba 
tűzött haján kaczkiás kis kalap kissé hanyagad 
hátra tűzve. Arezét fehér fátyol takar a s igy 
Zoltán csak sejthette az e mögött rejtőző, kissé 
fitos orrocska homályos körvonalait. De annál jobban 
mi •gi-agmlták <>t a villogó, fekete szemek, melyek 
ha szemközt nézte érdekes tulajdonosnőjűket, 
hamiskásan mosolygó, ingerkedő asszonykára, kissé 
féloldalt pedig ábrándos, elmélázó zárdái leányra 
emlékeztették őt. így Zoltán - habár e tekintet 
ben elég praxisa volt - képtelen volt kitalálni, 
asszony nyal, vagy pedig leányával van-e dolga.

Mindez igen felkeltette kíváncsiságát s ben
sőjében egy érdekes úti kalandocska édes reményét 
ébresztette föl.

Mindenekelőtt is hódításának biztos tudatá
ban — a bájos ismeretlen nőnek figyelmét akarta 
maga iránt felkelteni, ezért elkezdte öt feltűnően 
s kitartóan fixirozni s megelégedve tapasztalta, 
hogy az egy csöppet sem zavarja utitársnőjét s 
valahányszor epedő szem* i annak ragyogó szem 
párjával találkoznak, mindég merészen, szint* 
kérdőleg viszonozzák tekintetét.

Zoltán ezt biztos jelnek tekintett*' s thémát 
keresve, hogy a társalgást megkezdhesse, önmagá
val eltelve s megelégűlten pödörgette csinos, barna 
bajuszkáját.

< hlakint szakadt a zápor, verdeste a gyorsan 
robogó vonat ablakait.

Az ismeretlen utitársnő látható érdeklődéssel 
szemlélte az ablak üvegére tapad«> esőcseppeket, 
melyek egy kis ideig mozdulatlanul tartották fönn 
magukat a sima üvegen, majd egymással egyesülve, 
nedves barázdát hagyva maguk után, gyors kerin
géssel futottak végig azon s hullottak le.

— Nagysádat, a mint látom, érdekli az eső
cseppek játéka? — kérdé merészen Zoltán.

Ctitársnője előbb csodálkozva emelte reá 
nagy, sötét szemeit, mintha azon gondolkodott 
volna, hogy is meri őt megszólítani egy teljesen 
idegen, majd hamiskásan felelt:

— Igen, épen azt juttatták eszembe, hogy 
az ember életében is igy van ez. Milyen szépen, 
nyugodtan folynék az le egyedül. Hiába akar az 
ember visszavonulni, alkalmazkodnia kell a többiek 
hez, idegenekhez, kik azután fölzavarják csöndes 
magányában. Az a kis csepp is ott maradna 
ragyogva egyedül, ha a többi nem sodorná magával.

— Csak nem vonatkoztatja ezt én reá in is 
nagysád? — folytatta kissé zavartan Zoltán.

— Nem is gondoltam erre — monda kaczagva 
a bájos ismeretlen, mialatt ragyogó gyöngyfogsora 
kicsilláinlott a biborpiros ajkak mögül. — pedig 
talán talán a jelen esetben, részben illik magára 
a hasonlat.

No meg van törve a jég — gondolta magá
ban Zoltán — elég szellemes kis leány vagy asz 
szonyka. folytatni kell a beszéd fonalát.

— Fordítsuk meg a dolgot. Lássa, én egészen 
más szemmel nézem a kis csepp sorsát. En is az 
élettel hasonlítom azt össze, de épen ellenkezőleg. 
Milyen puszta, sivár volna az, ha az ember arra 
volna kárhoztatva, hogy azt egymaga kiizdje végig. 
Vágyainak legnagyobb részét képtelen volna egy
maga elérni, mig igy egyesült erővel, egyesülve 
például egy szerető lénynyel, közös bánattal közös 
boldogságban. mennyivel könnyebb lehet azt az 
úgy is rövid életpályáját megfutni s megédesíteni. 
Zoltán barátunk már nagyon belekezdett m* lég dni 
ebbe a themába, a melynek vége ismerve őt 
— csak vallomás lein tett. Csinos utitársnője moso 
lyogva, anélkül, hogy félbeszakította volna, hall 
gáttá fejtegetéseit, a mi Zoltánt még jobban sar
kalta. Különben is megszokta már. hogy a nők őt. 
a mikor ilyenforma tárgy van a szőnyegen. élve
zette] hallgatják. Bizonyos volt hódítása sikerében 
most is. Folytatta volna is, ha eszébe nem jut. 
hogy nincsenek egyedül.

A szakaszban több úriember tilt, kik élénken 
gesztikulálva, hangosan beszélgettek, habár talán 
most látták egymást ez életben először. De hát a 
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kereskedelmi érdek közös érdek, hamar összehozza 
az embereket. Iszonyúan (Üstödre eserélték ki 
egymás véleményét a búza és zab jelenlegi állására 
vonalkozi dag.

Zoltán észrevehető bosz.ankodással tekintgciett 
feléjük, a mi azonban legkevésbbé sem zavarta 
okét. Dühös volt, hogy mily* n szépen indult a 
dolog s most ezek miatt kudarezot kell vallania.

Ismeretlen utitársnője valószínűleg eltalálta 
gondolatait.

Ismét általános dolgokról kezdtek beszélgetni. 
Zoltán meg akarta tudni, hogy hova utazik, <1** 
czrlt nem ért. A rejtélyes ismeretlennek úgy látszik 
epén nem volt szándékában fölfedezni incognitóját 
s kérdésére csak azt felelte, hogy haza.

E közben Zoltán szorongva várta az egves 
állomásokat s megkönnyebbülten lélekzett föd, ha 
egy egy Ufas kiszállott.

\ égre már csak két felesleges utas maradt 
rajtuk kiviil a kupéban. Zoltán már alig türtőztette 
magát, ha telette volna, kidobta volna őket az 
ablakon.

De hát nem azért volt ő Ormódy Zoltán, a 
szerencse kedvencze. .ló csillaga most is pártját 
fogta. I titársai készületeket t* ttok a kiszállásra.

Ez alatt azonban ismereti* n utitársnője is 
fölfűzte fátyolét, a melyet az előbb le vett volt. 
Zoltán egy perezre meghökkent. Csak m m száll 
ki ő is? De mm, nyugodtan a helyén maradt 
ülve.

A vonat megadott. Kívülről lótás tiltás, ajtó 
csapkodás zaja hallatszott be. majd azt ismét a 
gyorsan forgó kerekek egvhangu, tompa dübörgése 
váltotta fid.

Egyedül maradtak.
- Végre valaliára ! sóhajtott föl Zoltán, mintha 

lidéreznyomás alól szabadult volna meg.
Mit mond? — kérdé dallamos hangján 

utitársnője, ki, hogy kényelmesebben ülhessen, 
keresztbe tévé formás lábacskáit, mialatt picziny 
bokái ingerkedve tűntek elő a hullámos ruha 
fodrai alól.

— Csak azt mondtam, hogy végre valaliára 
egyedül vagyunk.

S mi haszna van ebből? Hiszen önön 
magát czáfolja meg ezzel. Ep*u az elébb ellen 
kezeit velem, a mikor azt állította, hogy ki nem 
állhatja az egyedüllét* t s csak a zajban, társaság 
bán érzi magát jól. (>lyan hamar változik tehát 
természete.

Ne csodálkozzék rajta. Vannak az. ember 
életében bizonyos körülmények, a m* Ivek hihetetlen 
gyorsan átváltoztatják azt. Az ember nem is tudja, 
hol és mikor, de érzi, hogy kénytelen engedd 
meskedni egy különös, édes érzelemnek, a mely 
nek akaratereje, egész valója rabszolgájává lesz.

Ne mosolyogjon, nagyon kérem. Hisz 
talán észrevette rajtam is ezt az átváltozást. Meny 
nyíre vártam ezt a pillanatot, hogy kitárjam keblem 
legszentebb érzel mél.

A vonat éleset fíittyentett.
— Ez a rövidke utazás, ez a rövid együttlét 

elég volt arra, hogy a legnagyobb csodálattal, 
imádattal legyek eltelve nagysád bájai iránt a 
vonat már alig haladt -- s vsak egv szavába 
kerül. hogy édes reményeinet. legszebb álmomat 
megvalósítsa, nagysád én szere............

Jaj nézze, az én aranyos, kedves papám 
ilyen csúf idő daczára is kijött * lém az állomásra, 
nézze, iiogy > nteget kalauz gyorsan az ajtót 
— e szavaikul, kaczagva gerlicze módjára, lebbent 
ki az ajtón a kis szeles, egyenesen boldog atyja 
karjai közzé.

Zoltánt a guta környékezte. Mintegy félálom 
bán látta még rejtélyes ismeretlenjét egv hosszú gal 
léros köpenvegbe kapaszkodva eltűnni a perrouró].

Hangos csattaiiásra tért magához, a mely 
megrezgette a kupé ablakait. A kalauz csapta be 
a nyitva feledett ajtót, a melyen át szive lég 
szentebb érzeményének tárgya kirebbent.

A vasszörny ismét mozgásba jött lihegve, 
zakatolva, maga után vonszolva a hosszú kocsisort.

Zoltán fázva, boszankodva húzódott inog a 
kocsi egyik sarkában Ilyen dolog még vele meg 
m in történt. Egész utón azon töprviikedett, hogy 
is lehet* tt ilyen ostoba, hogy is engedhette magát 
az orránál fogva vezettetni egy lány, vagy tudja 
az ördög, talán asszonyka által. Soha életében még 
kudarezot nem vallott. Oh. ha m* gtmlnák barátai. *!•• 
nevetnének, oda lenne minden tekintélye, a in mbus, 
a mely mostanáig övezte. Ilyvir szégyen még rajta 
meg nem esett. De legalább azt tudná, hogy kivel 
volt dolga. A kíváncsiság is bántotta. Másrészt 
pedig érezte, kénytelen volt bevallani magának, 
hogy érdekli az ismeretlen, a ki semmibe sem 
vette őt.

(Melléklet. 3
ilyen gondolatok által zaklatva, érkezett meg 

a kedélyesnek ígérkező névestélyre.
Itt már nagyban várták a .társaság lelkét." 

De * z * gyszer csalódtak benne.
Zoltán unatkozott egész este, lődörgött egyik 

szobából a másikba s kénytel* n kelletlen felel- 
getett, ha valaki megszólította. A lányok azt a 
megjegyzés tették rá, hogy sohasem gondolták 
volna, miszerint Zoltán ilyen unalmas tudjon lenni. 
N* ni is ért ez a mulatság semmit, elrontotta 
Zoltán, a ki alig várta már, hogy a társaság szét
oszoljon.

A mint az ut<*|só fogat is kirobogott a tágas 
udvarról, unokahuga vallatóra fogta.

— Bizonyosan megint lumpollatok s katzen
jammeres vagy. Bezzeg más kedved lett volna, ha 
• djött volna (h renday Ilonka. Az visszaterelt volna 
a régi kerékvágásba. Olyan szellemes, kedves 
gyönyíirii leányt még nem láttál. De azt irta az 
apja, hogy mára várja Pestről haza, a hol két 
hétig a rokonainál volt s igv n* ni jöhetnek el.

Zoltán fülelt.
De várj csak most jut eszembe 

hisz akkor nektek <gy vonaton kellett jönnötök, 
min láttad véletlenül?

Zoltán ötölt hatolt.
— N*-m. hisz n* in is ismerem.
— No majd megismerkedel vele holnap, l’gy 

is megígértem neki, hogy ha hazajön, azonnal 
meglátogatom. Apát már rávettem, hogy holnap 
fogasson b*> s vitessen ki minket P . . . . ra. Addig 
is pihend ki magad s ne hazudtolj meg majd, 
m* rl a múltkor is érdem*‘n fiíliil dicsértelek ki 
előtt*1. De most már későre jár az idő. Jó éjszakát.

Zoltán alig hunyta be a szemét egész éjjel. 
Ez szép dolog lesz. Most majd az a kis leány el 
Ih széli csacska iinokahiigának kalandját, megtudja 
az egész vidék, megtudják otthon s egv hétig 
nevelni fognak a rovására, ő pedig ezt kénytelen 
lesz >z.ó nélkül tűrni.

Csak az a kérdés, valóban Ilonkával utazott e? 
De m in is lehet más, az után indulva, a mint 
unokahuga öt leírta előtte.

Másnap, a mint fölszálltak a kocsira, Zoltán 
azon gondolkodott, ne szökjék-e meg haza, még 
van idő.

Egész utón izgett mozgott, szórakozott volt, 
nem rejthette el belső izgatottságát.

líál még, a mint a kocsi megállott s a tor 
náczoii fölismerte tegnapi utitársnője karcsú alakját, 
ki örömrepesve futott kedves barátnője fogadására. 
Zoltán hol sápadt, hol elpirult, alig tudta nevét 
kimondani. De megkönnyebbült egy kissé, a mikor 
látta, hogy Ilonka úgy tesz, mintha most látná ez 
életben először.

Az egész nap k* délyesen felt el. Ilonka 
czélzást sem t*tt tegnapi találkozásukra s vsak 
akkor pirult el egy kissé, a mikor barátnője föl 
<mlitett*’ előtte, hogy tegnap egy vasúton jöttek 
Zoltánnal.

Zoltán azonban még mindig nem érezte 
magát teljes biztonságban, remegve várta, mikor 
csap le a mvnykő s szorongva leste az alkalmat, 
hogy legalább egv perezre négyszemközt lehessen 
Ilonkával.

Az alkalom nem soká váratott magára s Zoltán 
habozva könyörgött Ilonkának, hogy ne szóljon 
tegnapi véletlen megismerkedésükről senkinek.

— I gy e fél, hogy majd nevetségessé teszem ? 
no de azért legyen nyugodt, megbocsátok s Ígérem, 
hogy m in szólok r*»la, felelt*' nevetve Ilonka.

— Nagyon köszönöm nagylelkűségét — lé- 
I* kzett föl Zoltán — majd fölbátorodva tévé hozzá : 
de most engedje meg. hogy kijelentsem, miszerint 
azért tegnapi szavaimból nem vonok vissza semmit.

Zoltán ismét a régi szeretetreméltó fin lett, 
unokahngának nem lehetett kifogása ellene.

Hamar megkedveltette magát Ilonka édes 
atyjával, ki fölkérte őt, hogy minél gyakrabban 
látogassa in* g házukat. Zoltán élt is a meghivással 
s azóta gyakori vendég lett a háznál.

Ilonka eleinte nevette őt, majd kezdte ko
molyan venni s hogy mi lett ennek a vége, azt 
már tudjuk, az ügyesen kifeszitett hálóból nem 
tudott kibontakozni az aranyos kis madár.

Igv váltotta föl Zoltán viharos fiatalságát, 
ritka boldog házasclet s így végződött első kudarcza 
legfényesebb győzelmével.

S önök talán kiváncsiak rá. hogy honnan 
tudtam én meg ezt a kis történetet, a melyről 
csak a két érdekelt fél tudott ?

Hogy is tudott volna ilyen aranyos, kedves, 
szellemes asszonyka, mint a Zoltán felesége, olyan 
nagy titkot a szive mélyén megőrizni.
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Dicsőség ' fíéki ! Erről zenge dalt 
Az angyaloknak tiszta serege — 
Akkor, midőn Jehora szent Fia 
A szűz — mellből világra sziilete. 
S a Szeráfok s Kerubok himnusza 
Még ma is él a szeri-tó szivekben. 
Még ma is ztí 
Az agy-, az e' 

líg. még ma is visszacseng 
elme-, és a képzeletben.

< >h volt-e szebb, óh van-e szebb dalunk. 
Mely, miként < : hóditna szüntelen ?
\ an-e ének, melynek sziik a világ?... 
Mely zeng bérezem síkon és tengeren! 
Ilyen dal nincs s többé nem is leszen. 
Mert ezt angyal. — nem ember készítette. 
Az ember csak akkor tanulta meg. 
Mikor elhangzók Bethleninek telette.

Ez a dal a hitnek leghőbb dala.
Ez a dal — az igaz szeretető.
Jézusra e szép, e gyönyörű dal
A glória sugarait veté.
Ez. a kis dal Krisztussal született.
Hogy megtanítson minket igazán szeretni. 
Hogy megtanítson — mindenek felett 
1’ürni és a bántalmakat elfeledni!

Szent Karácsony! E nagy s dicső napon. 
Jézus gyarló ruháiba öltözött.
Hogy itt éljen, hogy itt küzdjön velünk, 
Hogy szenvedjen az emberek között. 
Isten Fia ott hagyta « bíbort.
Hogy írt hozzon a bús, vérző szivekre. 
Hogy az árvák vigasza ö legyen.
— .'1.' üde. az élet hatjához vezetve!

Ezért dicső, ezért oly nagy e nap,
Ezért csillog fényben a palota.
Ezért dusiihb ma a szegénynek is 
Máskor sötét, szomorú hajioka.
Ezért ri/jabb ma a fejedelem.
Ezért mosolgg az is, ki máskor árva!...
Ma az ember feledi a borút.
A bánat most a szivekből kizárva.

..bi< stmrif! lifkt !u Erről zengenek 
Máim irosati milliiik ajkai.
Hegwn-völgyön. itt.. ott.. fönn és alant 
Ez. eneket lehet csak hallani . . .
I>e hajh szivein még is ngv elszorul. 
Mert tudom, hog^ kik igy zengedezének. 
"7 Azoknak ajkaikon hamis ez 
hifböl ha >0/zott édf-s szeráfi viok\

Midőn elmúlt a zaj s jő a csend.
Midőn ki alszik a tündén fény:
— .4; önzés, becsvágy s durva' gyűlölet 
Isméi uralg a: emberek szirén !
Csak kevésben van tiszta szeretet.
Hinni is — csak /,, ,■<>. aki nia hisz már. 
Isten létét botorul s vakmerőn
Sok százezer ember tagadja immár'.

Hát a békét — ki s hol találja fid 
Ott. Imi nincsen keresztény érzület C. 
Midőn a nép. — ur. koldus egyaránt 
Erkölcsében mindig lejebb siilyéd!... 

Midőn rérszomjtól duzzad a kebel, 
S gyilkéit egyik a másikába mártja. 
Midőn az összes nemzetek közt 
Csak az ellenkezésnek tan ma pártja;
Midőn az egész forgó földiekén 
Hitvány kincsért van a népek csatája 
— Fegyverzaj és ágyuk dörgése hajh. 
-L- angyalok édes melódiája !

(suríjavich György.

közönyt 
ezekből 
vesszük, 
meg az

Templomszentelés Márk- 
Csemernyén.

Ha a napjainkban uralkodó vallási 
Letargikus álomszerű nembánomságot s az 
folyó nagymérvű hátrányokat fontolóra 
lehetetlen, hogy a tisztelet, szeretet, de
elismerés adóját le ne rójjuk Márk (’semernye kis
ded hitközség összes hívei iránt, élükön ügybuzgó 
és hivatásos lelkészükkel. kik Isten nagyobb di
csőségének emelésére és saját lelkiüdvök esz
közlésére régi templomuk helyett, alapjából egy 
gyönyörű stylszerü templomot emeltek és azt f. 
hó 18-án Szt.-Miklós ünnepén teljes fénynyel meg
áldották ; — mely ténynek eszközlésével a főtisz
ti, lendö munkácsegyházmegyei főhatóság részéről 
delegálva lett a köztisztelet és szerétéiben álló 
budit* Jánost kerületi fi. esperes, rákóczi lelkész, 
ki is azt, a helybeli, a I. volyai és az őrmezői lel
készek segédletével efi’ectuálta. A ki látta, a mész- 
szebb vidékről összesereglett ájtatos hívők nagy 
sokaságát elmélyedve imáikban és hallotta, — a 
1 volyai lelkész áhitatsz* rii misézését, gyönyörű 
szép iskolázott hangján, — részt vett az őrmezői 
lelkésznek a szónoki kívánalmak magas szárnyalása 
egyházi beszédjének hallgatásában, s végül látta a
mark eseincrnyei hívek és lelkészüknek örömköny-; 
ny< k és boldogságból sugárzó énjét, az valódi lelki 
gyönyörrel távozott az 17 eme uj hajlékából.

E szorosan egyházi rész után következett a , 
helybeli lelkész vendégszerető házában a lucullusi | 
ebéd, fűszerezve szellemesnél szellemesebb tósztok- 
kal. mely után fölhangzott az előnyösen ismert I 
vegyes karú kerületi dalárda szabatos énekeinek I 
változatos sorozata, ügyieket mondani müdarabjai 
val. melyről csak annyit, hogy ennek mindenegyes 
tagja öntudatosan kellő prieeisitással énekel oly 
szépen, oly szívhez szólóan, hogy az ember önfe- I 
ledten hallgatja s attól megválni alig tud. — Volt 
is sűrűn taps a jutalma. — Késő éjjeli órákban tá
voztunk, tudatával annak, mily sokat tehet egy 
kisded hitközség is, ha van lelkes, ügybuzgó veze-1 
lője — csak - nulla dics sine labora.

Egyebekben pedig, maradtam magamat jóin
dulatába ajánlottan

tisztelője
. CM . . . Ö.

Mulattató.
N. megy, K. falujában Kova Sándor volt az 

lef. egyház vegyesiskolájának tanitója. Kova jó 
tanító volt, de megesett rajta néha egv-egy neve
zetes névnap, vagy disznótor alkalmával, hogy nagy 
tővel ment haza. Lámpásra persze nem volt ilyen
kor szüksége, mivelhogy a nap már reggel hét óra
kor elég világosságot szolgáltat.

Egy ilyen lámpás nélküli hazavonulás után 
megesett bizony ő rajta még az is, hogy elszuny 
nyadt az iskolában a nagy karosszékben. De nem 
sokáig álmodozott :iz élet bajairól és örömeiről, 
mert tanítványai csakhamar harsány hangon kiállót 
iák karban valakinek a tiszteletére: „Isten hozta 
szerencsésen!- Erre felébredt és felnézett — egy 
tiszteletreméltó ur állott előtte a pap társaságában. 
Köszönés utján igy szólt hozzá az idegen: "

— En Aezél tanfelügyelő vagyok.
— No az derék — szólt a tanító mosolyogva

• én meg Kova vagyok — csiholjunk !

Modern cselédek. llátyy. (cselédet fogadva): 
Minden szükséges kelléke, úgy látszik, meg van. 
Van-e kedvese?

Cseléd-. Nincs nagysád, de szerezhetek egyet 
hamar.

— Egv alföldi városkában a minap egy pa
raszt állított be a legelegánsabb kalapüzletbe. Hosz- 
szu keresgélés után talált egy kedvére valót, s 
megkérdezte, hogy mi az ára?

— Hét forint — felelt az elárusító kisasszony.
— Hm. nem rossz, — mondó a paraszt. — 

hol vannak a lyukak a kalapról ?
— Miféle lyukak? — kérdő a kisasszony.
— Hát azok, a melyeken az a szamár ki

De

dughatja a füleit, a ki ezért a kalapért 7 irtot 
ad . . . válaszolt a paraszt.

Az D. . . i tanitóképezdében történt, hogy a 
tanár a távlattant magyarázta, felszólít egy figyel 
mctlenkedö hallgatót:

Tanár: Mondja csak Tóth, mi is az a dis- 
tantz ?

7’ófá: A distantz............
Tanár: Na igen, a distantz!
7b7/i: (hallgat és bániul.)
A tanár odamegy a táblához s reá Írja e 
„szamár44, azután veszi a kalapját és a tábla 

' ’ ......................‘ '* ?
Tóth: (az osztály derültsége mellett odakiáltja) 
unt «•< «'zn in ■ir-if

táblához s reá írja e
szót:
elé állyán, kérdezi: Na Tóth, mit lát most ? 

„Kalapot és szamarat.'-

I

Szalonnázott az ács a ház tetején, egyszer 
csak megcsúszott alatta a keresztbetett zsindely, 
azután lezuhant a földre s agyoncsapta magát. 
Mikor felemelték, akkor is a kezében volt a nagy 
bugyii bicska.

— Milyen szerencse, — szólt egv vén asz 
szonv, — hogy nem a késbe esett.

X. ur dicsekedve beszéli barátjának, hogy 
ő háza valóságos paradicsom.

— Hogyhogy?
— Az én nevem Adóin, u feleségemé Éva, 

anyósom pedig a — kigyő.

— A bihari hírneves Beöthyeknek Henczida 
az ősi fészke. t'ánonica visitatió alkalmával rendesen 
elkísértek a Heöthyek a nagytiszteletü esperes urat 
az iskolába. A leánvtanitó a talpraesett tréfáiról 
ismert Nagy István bácsi volt, a ki 120 exament 
adott életében.

Egy iskola látogatás alkalmával megint el
mentek a Heöthyek az esperes árral. Az esperes 
mielőtt hozzáfogott volna a leányiskolába a conse- 
áláshoz, körülnézve szólt: „Mily jó képű kislányok 
vannak itt tanítói ur!“

— Meghiszem azt nagytiszteletü ur — jegyezte 
meg hirtelen István bácsi — hát még inig'a 'Heö
thyek el nem vénültek ! ? . . .

Ha már meg kell halni. Egy gyógyszerész a 
leányát a segédje ölében találja.

No barátom, — szól a gyógyszerész, le
emelve a polczriil egy üveget, — itt ez a méreg: 
most vagy beveszi ezt nyomban, vagy pedig 
feleségül veszi a leányomat.

— Jól van, főnök ur, ha már igy is. ugv is 
meg kell halni, hát elveszem a leányát.

ifin

Jogász-. Majszter uram, egy pór cz.ipőt akar 
nck csináltatni, de a legújabb divat szerint.

' z/pAz: l ’gy nem csinálok !
Jogász: Miőrt ?
Csipesz: Mert a legújabb divat az, hogy az 

urak adósok maradnak n czipö árával.

l.zleti titok, Timító: Nos pisla, tujsi!.e 
állatot, a melyet a legelő táplál? (Pista hallgat? 
Ejnye no! Hat nnböl csinálja az édesapád a virs

1‘ista: Ezt nem szabad megmondanom, mert 
akkor megver az apám!
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Előfizetési felhívás.
.4 „Felső-Zemplén“ 1897. éri 11. év 

folyamára előfizethetni az alólirott kiadó
hivatalban.

Előfizetést árak:

Negyedévre

4
2
I

frt

n
Azon t. olvasók, kik egyszerre előfizetnek 

ajándékul egy díszes naptártegész érre, 
kapnak.

Vidéki t. olvasóink kényelmére ezen szá
munkhoz nyomatott pénzutalrányokat csa
tolunk.

A „Felsó-Zemplén** kiadóhivatala
Nagy-Mihályon.

— Bécsi küldöttség Nagy-Mihályon. 
A béesi ortliodox izr. hitközségnek egy három 
tagit küldöttsége tisztelgett f. hó 23 án Ehren/rld 
Simon helybeli rabbinál azon ezélból, hogy öt a 
béesi hitközségnél Üresedésben levő főrabbi állás 
elvállalására rábírja. — Mint értesülünk, Ehrtnjeld 
hajlamló a felajánlott állást elfogadni.

— Szilveszteri mulatságok. A nagy 
mihályi kaszinó Szilveszterkor közvaesorával egybe
kötött estélyt rendez a Barnái télé vendéglőben. — I 
A nagymihályi polgári olvasó egyesület pedig saját 
helyiségeiben rendez vacsorával egybekötött tea 
estélyt. — Mindkét mulatságra felhívjuk ez utón 
is a tagok figyelmét.

— Esküvő. l)r. lUth Mihály málezai kör 
orvos, folyó hó 20-án tartotta esküvőjét Márkon. 
Friedman Viktorné leányával Bertával.

— A piaczról. Már ismét fel kell liivni 
| a rendőrség figyelmét a kofaasszonyságok túl 
kapásaira. Múltkori felszólalásaink után rendőr
ségünk megszüntette a piaczon előforduló rend 
ellenességeket, de az utóbbi hetekben már újból 
életjelt adtak magukról azzal a különbséggel, 
hogy most már a ki alkudni mer az általuk meg 
vételre kiszemelt czikkekre, hát jól összeszidják 
és ezzel kényszerítik a távozásra.

Vasravert birtokos -zimü múlt heti 
közleményünkre vonatkozólag Sztropkóról írják, 
hogy a vasravert Milllrr birtokos nem vallotta azt, 
hogy ő követte el a gyújtogatást, sőt ellenkezőleg 
erősen védi magát. Azt állítja, hogy a zsebében 
talált kanóczdarabot az udvaron a földről vette 
fel és azt a csendőrségnek akarta átadni, de e 
közben minden kikérdezés nélkül azonnal vasra 

I verte az őrsvezető és egész éjjel téli ruha nélkül 
az udvaron hagyta állni, mi közben gyakran 

(éreztette vele egyébként is hatalmát. — Meg- 
. jegyezzük különben, hogy Sztropkón a gyakori 
| tüzesetek miatt a biztositó intézetek már egy fél 
j év óta nem fogadnak el biztosításokat.

— A jégpálya létesítésének, illetve költ

olyan választatnék meg, a ki nem szolgálhat ! 
Választani olyat, a ki nem állhat be a munkába; 
választani olyat, a ki esetleg két esztendeig hordja 
a katonai egyenruhát. Naponként hallatszik a panasz, 
hogy nem bírják a közigazgatási tisztviselők a 
munkát! S ime Zemplénvármegyében két olyan 
tisztviselőt választanak, akarnak választani, a kik 
a munkában nem vehetnek részt. Vájjon nem abnorinis 
állapoté ez? Vájjon nem elleukezik-e a jog s méltá
nyosság érzetével ? Megdöbbenés fogta el lelkünket 
a ,Zemplén" hírére s a legnagyobb mértékű mél
tatlankodás szavai jönnének ajkunkra, ha nem 
tudnék, hogy hiába valók, mert ott, a hol rejtett 
czélok vannak, csak a gúnynak kaczaja hallatszik, 
ha a jogérzet méltatlankodik. Am válasszon Zemplén 
tármegye praecedens tisztviselőket, — ám szaporítsa 
hivatalnokainak számát, kik a felhalmozott munka 
ledolgozásában nem vesznek részt, — ám fizesse őket, 
kik negatív tisztviselők: mi kénytelen kelletlen 
beletörődünk a választásba, de nem fogjuk, a mint 
most nem tudjuk, elhallgatni azt, hogy ez a ne- 
potismus, mely ellen küzdeni akarna az állam a 
közigazgatás államosításával, de e tényével azt 
igazolja, hogv még nagyobb mértékben fogja azt 
alkalmazni!... Zemplén vármegye jó példát mutat. 
— Dicséret illeti meg érte! ha dicséretei lehet 
mondani a nepotismus ápolásáért !“

— Regálebérlet. A nagymihályi regálé 
bérleti jogát a pénzügy miniszter Nagy Mihály 
városának adta ls*.»7. évi január 1 töl kezdödőleg.

— Meghívó. A nagymihályi kaszinó a 
következő névre szóiéi meghívót bocsájtotta ki : 
„A milleniumi esztendő Sylveszter estéjén 189li. 
évi deczember 31 én este 8 órakor a Barnai-féle 
vendéglő nagytermében rendezendő zártkörű társas 
vacsorára urat és családját a nagymihályi kaszinó 
egvesül»‘t nevében tiszteh ttel meghívja N. Mihály, 
ispt;. deczember 25. .S’ztrmay Jéizsef, elnök. László 
E. I’lóris, jegyző. Készvételi jegy ára személyen
ként 1 frt.“

- Gróf Andrássy Sándorné állapotában 
most már biztos javulás állott be. Ezt a rövid, de 
örvendetes hirt bizonyára az egész vármegyében 
örömmel veszi mindenki.

— Eö áldás. Szabolcsvármegye egyik fa 
_  _ Injában Zsuzska nénémasszony ugyancsak bősége- 

ségeinek fedezésére aláírási ivet köröznek. Egy sen hozta áldását férjem uram nyakába. A hat 
idényre az aláírás 2 frt. Már eddig is számosán éves házaspár az első évben 2 fiút, második év- 
irták alá az ivet és úgyszólván biztosítva vau. 
vagy helyesebben biztosítva lenne a jégpálya fen 
tartása, ha egy m in hiányozna — a jég.

— Uj szolgabiró. rjlielyi levelezőnk Írja 
a következő sorokat. .Nem érdektelen Zemplén 
vármegye gazilálkodását közelebbről megtekinteni. 
A szerencsi járásban egy szolgabirói állás van 
üresedésben. Egy buzgó bizottsági tag az e bő 
17 én megtartott vármegyei közgyűlésen szóba 
Imzta e dolgot és elsorolta, bogv mintán Szerencsnek 
egy szolgabiró kevés, imlitvánvozza. hogy még egy 
második szolgabirói állás is szerveztessók. Erre a 

| közgyűlés elhatározta, hogy fiilir a minisztériumhoz 
a második szolgabirói állás engedélyezése ii.'..... 

Mintán azonban a közgyűlés nagyon m-kinielege 
ilett a szolgabirócsinálásnak, szerencsi szolgabiróul 
megválasztott egy olyan embert, a ki katonai 
szolgálata miatt csuk az I8H7 '■ e

\lallmtja el ha ugyan nem kell neki két!
[évig szolgálni, a mi szintén nincs kizárva. így hát 
Szerencs két szolgabiró helyett egyet sem kap." — 
Különben nem t , 
laptársunknak, a .Sátoraljá" nak erre vonatkozó 
f. jtegetóseit. nleigtalni. , l'eurmal. «s tiszh-io lO jdöl 
l.l; /.mplMármetiyélH". Ezt a furcsa izü s mé-g 
furesább tartalmú elnevezést „Zemplén- laptársunk 
(ól vesszük át, mely legközelebbi számának „\ár 
megyei ügyek “ rovatában azt jelzi, hogy n lieliigy- 
miniszternek olyanfajta határozata van. mely szerint 
témjlryes katonai tzölyálafot tilji^ilö mikéntet-1. tör- 
rémire minöeiléteel lorra. fieztritelöknrk meyrálnnzt- 
hatók. Ez a határozata a belügyminiszternek, nem 
kutatván, vájjon a törvénynyel megegyezik e, vágy
ni m, a h-gnagvobb megdöldiencst kell Imgy keltse 
mindazokban az emberekben, a kiknek van érzékűk 
a jog. a méltányosság iránt, a kik a vármegyéin k 
barát jai, melyet’ez a famózits határozat a lég 
kíméletlenebből kiszolgáltat n nepotizmusnak. A 
közigazgatás államositásának küszöbén épen jó jel 
arra nézve, hogy miként fognak annak idején el 
járni. Hiába lesz arra való egyén, ha az erdők 

’ugy kívánja, ad a miniszter egy rendeleti t s a 
törréiiyrf -/mdifikácó'-ral hiró ryy-'n nirllöztrhk. hogy

Vegyes hírek. >
Lapunk letjköxelebbi száma 1897. évi 

január ho 1-én Jelenik meg.
— Dénesfalva. Körülbelül másfélév óta 

van folyamatban az az óriási munkálat, mely arra 
van hivatva, hogy a nagymihályi járásban levő 
Szelepka községet jelenlegi helvcről áttelepitse. A 
tényleges áttelepítést az elmúlt héten már meg
kezdték, azonban némi hiány pótlása végett azt ' 
néhány napra el kellett halasztani. Ezen nagy
fontosságú ügynél kiváló és maradandó érdemeket 
szerzettek : az áldozatkész gr. Amlráeey Dénes, 
kinek nevét veszi fel az uj helyre települő község. 
Sulyoouky István, ki a rendkívül fontos és a leg- 
ltiiebb részlet is nagy körültekintést igénylő jogi 
ügyeit nagy fáradsággal dolgozta ki, Stépán Gábor 
nagybirtokos és Szoták István butkai körjegyző, 
kik a lakosokat minden irányban kellően felvilá
gosítva, meggyőzték arról, hogy rájuk nézve 
milyen nagy előnynycl fog járni az áttelepítés. — ' 
Különben erről az érdekes áttelepitési ügyről 
közelebb bővebben fogunk megemlékezni.

— Kinevezés. Dr. Rácz Kálmán sátoralja
újhelyi kir. albiró a királybelmeezi járásbíróság
hoz kineveztetelt járásbiróvá.

— Kaszinói közgyűlés. A nagyniihályi 
kaszinó f. hó 2t>-án délután saját helyiségében évi 
közgyűlést tartott, mely a következőleg folyt le: 
A közgyűlést Szirmai József elnök nyitotta meg. 
Vtánna Sulyorezky István szólalt fel, a ki üdvö
zölvén az elnököt és a közgyűlés tagjait. Kiemelte 
Fröhlich Gyula pénztárnok érdemeit, ki a kaszinói 
vagyonát lelkiismeretesen és nagy fáradsággal 
kezeli. — Felemlitette továbbá, miszerint itt hely | 
ben egv uj kör alakult, melynek tudomása szerint 
141) tagja van eddig. Elmondja, hogy e kör az 
iparos osztály* részére alakult és czélttl tűzi*- ki 
— felolvasások által — a műveltséget és felvilá
gosodást terjeszteni. Ezekről ő az alakuló közgyű
lésen, melyen jelen volt, győződött illeg. Azonban 
ez idő óta ez irányról nem hallott többé semmit. 
Ha ezen ezélokat szolgálja a kör, úgy ö azt 
üdvözli, mint testvéregyesületet, és akkor neki 
semmi jelenteni valója nincsen. Ha azonban az a 
szándék, hogy a polgári olvasói egyesület riválisa 
legyen a kaszinónak és ezélj.-i a 3 év letölti* után, 
kilépések által a kaszinót gyöngíteni, akkor nagyon 
sajnálatra méltó esemény, — Ezután Hoekovice 
János indítványa folytán a közgyűlés a tisztviselői 
karnak jegyzőkönyvi köszönetét szavaz. A pénz 
táti kimutatás szerint kártyapénzből befolyt »31 
frt, a könyvtári dijakból 40 frt, billiardpénzböl 
150 frt. A hátralékokkal együtt a kaszinó jelen 
légi pénzvagyona tiltó frt. — Végül határozatim 
ment, hogy a millenniumi évet Szilveszterkor köz
vaesorával fejezi be a kaszinó és a farsang tartama 
alatt minden második szombaton kaszinó estélv 
rendoztetik tánczczal. — Az ülés után a kaszinó 
hit-lapjai árvereztettek el eddig még nem tapasztalt 
olcsóság mellett.

ben 3 fiút és a múlt hóban ismét 3 fiút ajándéko
zott a hazának. A különös a dologban az, hogy 
mind a gyermekek. mimi az anya ép és egészséges. 

Öngyilkosság. I’elejtén, egy Lebovirs 
*• nevű korcsmáros, lakásának padján felakasztotta 

magát. Tettének okául pillanatnyi elmezavarát em
legetik. amely bizonyos időközöklien, legutóbb az 
elmúlt nyáron mutatkozott rajta. Az öngyilkos 
korcsmáros családos ember volt.

Egy csodarabbi. V alami siniawi csoda 
rabbi: llalberstam, bolonditja hókusz pókuszaival 

irá’if 1 sztropkói izraelitákat és a kinek sikerül még 
az alföld rónáiról is odabolonditani hitsörsosait és a 
kik« t aztán megkönnyítve zsebeik tartalmától, 
bocsájt el. A sztropkói zsidóság a csoda rabbinus

ol.f<ó>- Imi j,,,/ ,.]ellen már feljelentést is tett a megyénél,
<iii L<> n»>ki kel ' ......

l hol az ügyöt tárgyalva, elhatározták a jeles férfin 
* _ kintasiltatását annál is inkább, mert nem is magyar 

tartjuk érdektelennek sárospataki honpolgár. A föispáni ukáz, moly elrendeli az 
wSátoraljáu nak erre azonnali kiutasítást el is ment Szirupkor*, de hát 

az ottani hatóságok, nem sokat hederitettek rá, 
mit igazol az is, hogy a csodarabbi ma is ott 
lakik. Most hozzánk fordultak a sztropkói zsidók 
lével zönk utján azért, hogy hívjuk tel a köz
figyelmet panaszukra.

— Hivatalból, Férj: Már nem tudok aludni 
éjszaka, a mióta a hivatalban délután 3—4 óráig 
alszom.

Feleség: De hát miért alszol mostanában a 
hivatalban ?

Férj: Mert most én helyettesítem a főnököt. 
_ A szokás hatalma. Iáéi: Ne kérdezze 

folyton, hogv még mit parancsolok? Ha keli 
valami, majd szólok én. Értette?

Igenis. Azonkívül nem parancsol 
valamit ?
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CSARNOK
Az orvos orvosa.

Elbeszélés.

Irta Varoxy Gyula

X.
A lakosztályból Hétvári jött ki legelőször. ha

talmas bundában, kezében rézfokossal, utána Sanyi 
könnyesebb ruhában, oldalán revolverrel és valami 
kulacs-félével, végül Péter, hóna alatt egy olyan 
csomóval, mely manap-ig is megjárná egy sátoralja 
czigány örökségének. Az összetöpörödött gazdasz- 
szony leghátul sompolygott.

— Aztán mig mi odaleszünk, mindenre jól 
vigyázzon Ruzsi néni! — szolt az orvos.

— Mint a magaméra, tekintetes ur, — tagolta 
fonnyadt ajkaival az anyó.

— Különösen az egészségére. Magának gyo
morbaja van; hagytam egy reczeptct az asztalon, 
de nem az irodámban, azt becsuktam, ham ni a belső 
szobában. Ha fájdalmat érez, küldjön át a patikába, 
vegyen belőle reggel, délben és este tiz csöppet, 
takarózzék dunnával és tyuklevcst egyék. Az irodába 
senkit be ne eresszen, azt nem szabad t<>lnyitni. 
Egy vagy két hónap múlva idehaza leszünk. Isten 
áldja meg.

— N’« ni érem én azt meg. hogy a tekintetes 
urat újra láthassam, mormogta alig hallhatóan a jó 
Ruzsi néni és elpityered* tt.

E szavakat Ilétvári már mm hallotta.
— Itthon leszünk egy hét alatt, bízza csak 

rám — súgta a gyógyszerész.
A kocsi kirobogott a vasúthoz. A merre mentek, 

mindenütt megbámulták őket. Nem csoda. Gergely 
öt éve. hogy utczán mm volt.

— Viszik a Li pót mezőre szegényt .' - - mondo 
gatták az emberek.

A vaspályán külön kocsi várta okét; erről 
Sanyi jó előre gondoskodott. Az előre közösm m« g 
állapított utazási terv ugyanis ez volt : ameddig 
esek lehet, mindenütt vasúton s mivel Mnyer 
állítása szerint — egészen be az indiai lápok köze 
péig kiépítette már egy angol piócza társaság a 
vaspályát, mindenütt vasúton mehetnek, még pedig 
átszállás nélkül, ugyanazon kupéban. A vonat irá 
nyait nagvjáb< -.1 papírra is vetette, mely világosan 
mutatta .a koleraapostolnak, merre fog m kik időn 
kint fütyülni a gőzös. Sanyi a papíron még a 
Boszporuszon kcr< s/.tiil is épített egy remek kivitelű 
függő hidat, melyen a tenger zúgása közepeit 
álom lesz átrobogni. Egyszerűen átszaladnak 
Románián és Rumélián. következik Konstantinápoly 
a függő híddal, azután jő Kis Ázsia, utána fellépés 
Assyria és Babilónia, majd betekintenek Perzsiába, 
np ívnek töszomazédja Kelctindia. Sokkal rövidebb. 
mint a tengeri ut. melyen hasonló nevű betegséget 
is lehet szerezni.

A vonat Rittyentett, elindultak. Görvbestöl, 
spirituszostul, sonkástól és a jó Isten tudja, mi 
mindenestől m in, — mentek három nap és három 
éjszaka.

A magyar állam vonalát .Szegedtől (’zeglédig, 
onnan Debreczcnig és Kassáig, majd Hatvan felé 
Budapestig, innen Pozsony ig és vissza az egész 
hálózatot éppen háromszor megjárták.

A vasútiak már a fejüket csóválták. Mi a 
csoda az. hogy az a bizonyos, állandóan lefüggö
nyözött másodosztályú szaíonkupé folvton vissza 
kerül.

Azalatt az időt belül jól töltötték. Gergely 
ex perimentáit. Sanyi evett, ivott és aludt. Péter 
pedig segített az utóbbinak.

Az ötödik napon Sanyi fiikelt.
Kalkutta, uraim .' Maradjanak bent. — 

illetve egy világért ne maradjanak bent, mert to 
vább viszik, én meg mit csinálok egyedül ebben 
a nagy pogány városban ? .Éjjenek a váróterembe, 
s ott fognak addig maradni, mig én mindeneket 
beszerzők a további utazásra. < 'sak gyorsan.' Se 
látni, se hallani, élőn-! Érted, Péter?

— Igen is, alássan.
A három ember leszállóit. Alig értek a földre 

miden százféle színbe öltözött emberek ugv szét
kapkodták a bagázsiájukat. hogv Sanyi a telegráf- 
házba akart már segé-1 vért szaladni. A becsületes 
kalatkutiak azonban egv szálat sem kaptak el 
belőle.

Egy óra múlva rendben volt minden, társzó 
körre ültek, s mentek becsületes két órát. A kocsis 
letette őket egy rengeteg posvánv szélén, segített 
nekik az iszonyú nagy sátort is felállítani, azután 

FELSŐ-ZEMPLEN.

megköszönve a borravalót és elmosolyodva magát. 
vi>*zah aj tatott a városba.

— Ezek bizonyára ángliusok, gondolta ma
gában.

A három ember összenézett a parton.
< ’zélomnál vagyok' —montlá dr. llvtvári, 

mély lélegzetet véve.
A társ úgy nevetett, hogy majd leeset az ál 

kapezája.
— Mit nevettek ? — kérdő az orvos.
— Baezillusok röpültek az orrunkba. — s a 

két itnposztomak majd leszakadt a mája a vissza
fojtott kaczagástól.

— N< vessetek csak.' Ti nem értetek a dolog
hoz. A tudomány diadalát fogja aratni.

Folyt. k«»v.

Nyílt-tér.
Ezen rovat alatt közlőitekért in-in vállal « sterk

Jakobovits Szeréna 
Spiegel Salamon

N.-Mihály V.-Namény
jegyesek.

Lakásváltoztatás
Van Szerencsem a n. é. hölgyközönség 

szives tudomására hoznom, miszerint 

női szabó műtermemet 
a föutczán levő uriinwald-féle házba, (a 
..Felsö-Zemplen kiadóhivatala átellenében 
helyeztem át.

Ezen újabb műtermemben leendő tá
mogatásért esd

Joseforits Boris.

Árverési hirdetmény.
Alulirt liiró-ági vvgrelinjtó xx lssi. évi I.X. t.-cx. 

IOS. S-X értclmélvn oxonnel kSxhirró teszi. Iu>gy n >.-a..ii)helvi 
kit. törvényszék 1731. -zámn végsésvi álul n.iyyui.A,.

obit ... .)/, ... 1;n;ira ytobnir llyiir'ly
ellen Ztl’.t Irt é. gr, fit tóke. e.l.lig íi-zi-sen árt frt 

V.1 kr. perkllluég kövi t..;,- .Tejéig elrendelt kielégítési végre- 
lia.it.i- xlkxlm.-ivxl l.iróil .- le é. fellllfeglalt é» 117 forintra 
l'e.--ilit 3 lé. 1 vast..„g, l?il k<T-i. különféle házil.iit.Tokb.'.l 
áll.. ing..«ág<ik nvili in... .rveré* utján élettaniak.

M-ly arv, r. .nek a Hol. é. 133-.>. -z. kikllltlé-t n-n.b-lű 
véggé, folytán a In-ly-zinén. vegyi, alpere-ok ki-rá-kai laká.áu

leeml.'. n-zk..zl.....re 18B7. évi jan hó e. napjának
délelőtti 10 Óraja határi.l.lill kitllzetik é. althoz a vonni 
-záittlt kezűk . .......... I oly inegjegyzészol hivatnak meg. hogy
az. érintett ing.'t.ágok ezen árverésim az lssi .évi EX. t. ez.. 
1<»7. §-n értelmében x legtöbbet ígérőnek h betuuírnii alul ín 
elaltatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az. 1KK1. évi EX. 
t.-cz. 108. jí-ban megállapított feltételek Nzorint lesz, ki
fizetendő.

Kelt Nagy-Mihályon. 1*96 évi <lerz.. lió 19. napján.

Gál Vilmos 
kír. birÓHági végrehajtó.

1-M-l -ti. Knaa rócz i körjegyzfaég.
/W.

Árverési hirdetmény.
T. Zemplén vármegye úti-alapja, vala

mint a Immonnai közkórliáz javára H’eixzman 
Pinkát: felsö-sitnyiezei fiirészgyártiilajdmms 
ellen 60 frt 35 kr. és 12 írt 65 kr. tarto
zások erejéig a aztropkói járás foszolgabirá- 
jának 18X6 96 és 2200/96. sz. rendeletéi 
folytán f. é. október hó 6-án foganatositott 
végreltajt.ás alkalmával le- és feliilfoglalt s 
összesen 21'20 írtra becsült, butorléczekböl. 
deszkákból és tölgvfa-töcskökbííl álló ingó
ságok nyilvános 2-od árverésen eladatnak.

Mely 2-od árverésnek a fentebbi tökék. 
valamint 16 frt 84 kr eddigi, s a még meg
állapítandó költségek erejéig Felsó-Sitnyiczen 
véo-rehajtást szenvedett gyáránál leendő esz
közlésére batáridőül 1896. évi deczember ho 
29 ik napjának d. e. 10 órája kitiizetik. 
azzal, hogv az alkalommal a fentebbi ingó
ságok a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól 
is el fognak adatni.

Kelt Kosaróczon, 1896, deez. 15.
Cső sgrt r Jeisaef,

>. ki'T.iegvz.ű mint kikilliliitt vlmjtó.

lodi-nai
a ..K o B"-hoz czimzett szállodája

Sztáray gróf kastélya átellenében
XT a, g13T- X-X ih. á lyo n.

Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
lS'.t.i. évi XXXIII. törvényezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait

A borok árai nagyobl, mennyiség vételénél egyez 
segileg olcsóbbak.

utczai kimérvshvn nicrsckelt árban.
Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42.

T) f» » 54.
«> w „ w w 60.

Feszt-féle rZwwrjí gyöngy l.tm.
11 <*gya 1 jai s/.amoro<íni 1.20.

1.50.
xxi'-iki „ . gyógybor - 200.

Az orron arak íitutehaébe
Tokaji ásszá gyógybor 1 liter 3.00.

« •» ” 4.00
legf. , . w 5.00
Ménesi veres .ásszá 2.50
Kitűnő ó szilvórimn 1.10
Szyrmiai régi w 1.60

\ an szerencsém a n. é. közönség szives tudomá- 
sóra hozni, hogy üzletemben állandóan friss 
csapolásu kőbányai ser. villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható.
Ebéd, vacsora. hideg <v meleg éte
lek <1 >HI/> HUHlliH szakáiul H étlap sze

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

újonnan renovált vendégszobáimat. 
— Tiiffaa istiillák én knrninzinrk. —

Nyomatott 1-andesinau B. könyvnyomdájában.


