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A második Ezredév küszöbén.
Eltelt immár az ezredik év!
Évszázadok története bizonyítja, hogy 

a magyar nemzet azonkívül hogy az állam
alkotáshoz és államfentartáshoz kölesen értett 
mindenha, — egyéni tulajdonságaiban minden 
korban a közélet aktuális jelenségeinek meg
vitatása iránti nagy hajlamával, az úgy
nevezett politizálással és kiváló szónoki 
tehetségével exeellált egyéb nemzetek fiilött. 
Politizálni mindig volt alkalom, mert a 
nemzet független és szabad volt és mert 
állami élete már ezer év előtt is alkotmányos 
volt — és szónokolni szintén mindig volt 
alkalom, ugyanazon okokból.

így éltük át az évszázadokat. Tehettük 
is, tettük is, gondunk nem volt semmire, a 
haza áldott földje bőven kiadta mindenkor 
esekél v számú fiainak szükségletét. Ha 
ellenség tört reánk, azzal a barezias. lova
glásán bátor s a fegyverforgatáshoz jelesül 
értő nemzet elbánt s csekély kivétellel 
sikeresen megvédelmezte határait a killel- 
lenség ellen. — azután visszatért határtalan 
földjének szinte önkényt kínálkozó gyümöl
cseit szedni.

Idylli idők. Elmúltak. Nyugatias kor
szellem uralkodik. Gyorsan perdül az idő 
rokkája s fonala villámnál gyorsabban futja

TÁRCA.
Üdvözlet 1897-re.

,Boldog, boldog uj esztendőt!“ 
Hangoztat ma ajkunk.

S szivünkből az Eg urához 
Ekképen sóhajtunk:

Adjon Isten mindnyájunknak 
Eriit, egészséget!

< h'szágnnknnk jobb utakat: 
Termetes!) zsemlyéket'

Adjon Isten árváinknak 
Sok önzetlen liitort

&<íz mértfölilnyi távoháglnil 
Láiwmk egtekntorf.

Emelkedjék, szilárduljon, 
Gabonáink ára!

Teljék férjnek: Miláreszre, 
Nőknek: szép ruhára.

A korcsmáros és vendéglős 
AJ/>/ krétát használjon !

És ha rögtön nem fizetünk : 
Akkor hát csak várjon.

A doktor csak tarokkozni 
Járjon el a házba. 

körül a földgömböt, s boldog csak az. a ki 
megragadja azt és annak futtában vele fut. 
A ki nem győzi lélekzettel. kitartással, el
marad. eltapossák. A fin de sii-ele több 
embert emészt így, mint a középkor dúló 
csatái.

Jól megértsük a korszellem intő szavát. 
Nem elég azt tudnunk, hogy ..nem úgy 
van már, mint volt régen.“ Számolni kell 
tudnunk a változott viszonyokkal, a jövő 
igényeivel, a második ezredév közgazdasági 
charakterével. Nem lehet mindent felülről 
várni, a központosított állami kormányzati 
rendszer, bár kétségtelen előnye az egységes 
vezetés, az egyöntetű eljárás, magában hordja 
azt a bajt, hogy áldásait legföképea a köz
pontban magában rakja le s az ország 
minden vidékére szétáradó sugarak azokból 
aránytalanul keveset hordanak szét. A tár
sadalomnak kell tehát magáért helyt állania, 
az ország központja fele*  is vonzerőt gyak - 

I rolnin s az általa képviselt egyes vidékek 
I jogos igényeit az ország egyetemessége előtt 

repraesentálnia. Tere van a társadalomnak 
elég. A mmiieipialis élet és községi autonóm 
szervezet, a casinók és olvasókörök egyaránt 
szolgáltatják az anyagot és alkalmat a tár
sadalom megnyilatkozására.

Elárvult vidékeket lehet ez utón bol
dogokká tenni, de természetesen csak úgy.

Ne kezeljen minket hideg — 
Hanem öröm lázba.

A gyógyszerész. <</>/<■ mogo
Sodrott piluláit!

Magyar ember litin konyhát
No, nem igen állít.)

Meleg legyen szivünk és a
Vasútnak kupéja!

El ne fagyjon repezénk, lábunk.
S kakasunk taréja.

Ha szerkesztő úrhoz kedves,
Várt vendégek jönnek:

Hozzon nekik Magyarádit.
Különben jaj önnek!

De, ha spiezli. álbarát vagy
Végrehajtó lép la1 :

SzalntónliiHis Műbőrt rakjunk
Ily vendég elébe/.'

Ily „boldog uj érők" legyen
Nekik ! — Ám minekünk

< tlesóbb és jobb, esonttalan húst 
Adjon mészárszékünk.

Végre kedves szerkesztő ur
Forgassa a tollat !

Mig jókedv lesz: nem lesz rossz év:
Bánat, gond . . . pakolhat. — — 

ha a második ezredévnek ezen hatalmas 
factora: a társadalom, hivatását felfogja s 
kellő vezetés mellett érvényesíteni képes 
nagy erejét.

A mi megyénket illeti, a kifejtett szem
pontokból tekintve nem mondhatjuk, hogy 
működése minden irányban megfelel e 
programúinak. — holott földrajzi fekvésünk
nél fogva szinte praedestinálva volna a vezető 
szerepre.

A közgazdaságnak manapság domináló 
része, az ipar, különösebben a gyáripar iránt 
semmi érzékünk nincs. Országutjaink, községi 
útjaink, az utadóalap kellő dotatiója mellett 
is a lehető legrosszabbak. Legtöbb helyen 
magukban a községekben is az utak és 
utczák majdnem járhatatlanok. Közművelő
dési intézeteink nem kielégítők, irányelvet 
épenségge1. nem ismernek, a gyakorlati élet 
követelményei rájuk nézve nem léteznek s 
talán leginkább ez az oka annak, hogy a 
nemzeti élet legjelentékenyebb tényezőjének, 
a középosztálynak egészséges felfrissítéséről 
szó sem lehet. Tömegként élünk, s a tömeg
nek nincs sem öntudata, sem cselekvőképes
sége, csak fatalismusa.

Komoly számozkodás, de e nagy idők 
küszöbén illik önmagunkkal komolyan szá
molnunk. Kellemetlen szemrehányások, de 
megérdemeljük.........

Mit kívánjak még e .fejelt," 
Ránk szakadt uj évben ?

Legyen hit a magyar ember
\sáigyó<ló lelkében!

Levertség, vagy szomor. kétely . . . 
Legyen olyan távol tőlünk;

Mint a való jólét szép édes hazánktól

Ne csüggedjünk !... A jövőnkben 
Vannak még remények!

.Ne féljetek! — óh, még jobban
Lesztek ti szegények!“

Oltványi GAnpár.

Meglepte a princzipálisát.
E p i z ód ory SOR é d j o g y l ő élet ó b ő I. —

Irta, (nurgoricli György.

Nem is régi n történt, de megtörtént — még 
pedig nemes Zemplén vármegye X. községében, 
a mit én most a .Felső-Zemplén" igen tisztelt 
olvasóinak egv viális segédjegyző által elmondo
tok . . . Hát csak beszéljen ő:

— Atyám, ki — mellesleg legyen mondva 
igen szigorú ember, mindig rossz szemmel 

nézte, hogy nem nézek valami hivatalocska után, 
de en arra rá sem hederitettem. Egyetlen fia lévén 
api innak, azt gondoltam magamban, hogy n mint 
ő. agy én is csak megélek valahogyan abból a 
tehermentes kétszáz hold tbhleeskéből, — a mi
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Ez. utóbbit azonban talán mégsem! \ égre 
is min vagyunk hátrább, mint az ország bár- 
mel\ más vidéke, urszágoselmaradottságunk 
nak mentő magyarázata pedig százados 
állam ji helyzetünkben bőven feltalálható. 
A második ezredév hajnalán esak nemzeti 
öntudatra ébredésünk s közgazdawígi tóién 
öntudatra fordulásunk fog rajtunk segíteni! 
1 >e ennek a metanmrphosismik a nyűgöt 
szellemében kell végbemenőié, melyet már 
első királyunk is bölcsen megértett.

I'sakhogi a nyugat vezető szelleme ma 
egész, mást parancsol.

Eejb ssz.iik népnevelési és közművelődési 
intézményeinket i imlenk<>r hazalias alapon, 
modern irányban, neveljük gyermekeinket 
praktikus életpályákra, javítsuk meg köz 
lekedési utainkat > jöjjünk közelebb min
denfelől a miit élt nagyvilághoz, aknázzuk 
ki földünk és népünk természeti adományait 
liáziipar és gyáripar ez.eljaikra is, nehogy 
egyedül a mezőgazdaságra legyünk ráutalva 
és nehogy ipari termékek tekintetében a 
második ezredévben is a külföldi nemzetek 
nagyobb életrevalóságára legyünk rászorulva. 
Teremtsünk, alkossunk, vau hozzá természeti 
képességünk, biztosítsuk a következő gene- 
"atióknak boldogságát is és ezek áldani 
fogják emlékezetünket és a haza feliirul.

(—r.)

A város dolgai.
XngV Mihály város képviselőtestülete dei-zem 

bér lm ill ik napján délelőtt 10 órakor közgyűlést 
tartott.

Jelen voltak: Jelenek Gyula j. szolgaidról, 
Siilv>vszkv István városi főbírói, Szladek József 
vámsi bir<’>. Tóth Árpid jegyző. Szirmát József, 
Bilesinszkv Lajos, Vaszilv János. Nagy György. 
Brügler Benjámin, Kozma András, Barnai Andor, 
PippGyula, Buz.iiv líiisztáv. Bujdos István, Frimmer 
György, Herezik József. Konesinszky Ágoston, 
Frőldicli Gyula, i '-ibur B italon. B.irtus Boldizsár. 
Ilmáik" János. I'olánvi Gó-z.-i. Iloszpodár Mihály. 
I'sim sár András, S| i. gél B. mát. .Marniorst, in Jenő, 

igvsze r rám fog tábláztaiéi.... Egvsz.er másszor 
összezördüliiink — de a vége az lett, Imgv újra 
megls-kiiltünk. En hát maradtam az. apai háznál 
s Ilii séges gazdasági intézője voltain az öregnek.

A mikor a honatyák megszavazták a polgári 
házasságot s a kegyelmes belügyminiszter ur a 
jegyzők nyakába sózta a izivil papi tisztséget: az 
öreggel éppen fa—é-ban toltunk a miatt, hogy hat 
tinónak az árát Nyíregyházán elmulattam volt. Az 
öreg dult iult mérgein n. Egy szer esak diliéin állt 
s ezeket mondát .Fiam, legven vége a liügo 
roskmlá-mak I N. lm to-z menni segédjegyzőnek. 
Ma a diplomás jegyzőkre, mint állami hivatal
nokokra, f. nyes jövő vár . Tőlem egv évig egv 
Imneziit garast sem kapsz..........Tanulj dolgozni.
Fizetés, ■dböl élj, a h<»g\ hűlsz, élj a hogy más 
becsült t - link élnek. Ili a diploma a kezedben 
lesz : számit lm tsz rám. akkor megengedek. A 
dolog le<nd" l"ii''k'">dd<,l nyélbe van ütve. Itt vmi 
liitsz forint utik'iltség. . . holnap indulsz.

Ámbátor sehogy som volt Ínyemre a dolog, 
de ez egyszer nem mertem ellenkezni! Pedig 
M Ákos li.irátomtód, kivel jó cz.iinlmrák voltunk, 
s a ki leendő főnökömnél már két Ízben is segéd 
j'gyz.osködött többször hallottam, hogy a főnök 
ur. és három tokái mámij.i pártáiul Korait 
házi kisasszonyával egy. t. mlegesen — nem valami 
különös patrónusai a sogédjegvzőknek........... \tit.
bármint álla is a dolog, az apai parancsnak 
engednem kellett.

Így esett meg vi |. m az a szomorú história. 

FELSO-ZEMPLEN.

itj. Ib ezután György, l’ollák Henrik,Szegby Zoltán, 
Záborszky Lajos, legifi. Hoeman. Palieska János.

Elnöklő szolgabiró a szép számban össze
gyűlt képviselőtestületi tagokat üdvözli és azon 
reményének ad kifejezést, hogy a képviselőtestület 
tagjai úgy egyenként, mint összesen megbízatásuk
nak a város érdekében mindenkor meglógnak 
felelni.

Bejelenti továbbá a képviselőtestületi tagok 
névsorának felolvasása után, hogy az Idilli évi nö
vi mber hó 2*  ált megtartott választás alkalmával 
megválasztott képvis. iőtcstíileli tagok megválasztasa 
ellen senki részéről felszólamlás nem történvén, a 
választás jogerőssé vált.

Ezen bejelentés után az egyes bizottságok 
megalakítása iránt tétetett előterjesztés.

A bizottságok következőleg alakíttattak meg:
Szépészeti bizottság: elnök Sulyovszky István 

h. elnök Szladek József, tagok Bujdos István. 
Bartus Boldizsár. Pólánvi Géza.

E^i'szsó'gíigyi bizottság: elnök Sulyovszky
l-tyáu.  Ii elnök Szladek József, tagok dr. Kerekes 
Pál. dr Widder Márk. Ilmáiké János, Szentlélek}’ 
Géza. Malbiász József. Tóth Árpád. I’olánvi Géza, 
dr. Pogány Gerö, Baján Imre.

S mmv izsgál.'' bizottság: elnök Sulyovszky 
István. h. elnök Szintiek .bézsei, tagok < zibuf 
Bertalan. Baján Imre, Görgey Géza. Frőhlieh Gyula, 
Spiegel Bornál.

Gazdasági bizottság: t inók Sulyovszky István, 
h. elnök Szladek József, tagok dr. Gliiek Samu, 
dr. Pogány Géni. Czibur Bertalan, Baján Imre.

Tu rendőri bizottság: elnök Sulyovszky István 
h. elnök Szladek József, tagok Nagy György, dr. 
Widder Márk, llerezik József. Frimmer György, 
Malatinszkv László, dr. Kerekes Pál. Strömpl 
< iábor.

Sulvovsz.kv István v. főbíró felszólalása után 
elhatározta a képviselőtestület, hogy az 188l>. évi 
XXII. t. ez. .TI. íj a értelmében özv. gróf Sztáray 
Antalné. a nagy mihályi takarékpénztár és a nagy 
mihályi kereskedelmi bank, mint legtöbb adót 
fizető vitális) képviselőtestületi tagok megbízottjai
nak 15 nap alatti megnevezésére felhivatnak.

Végül elnöklő szolgabiró felliivta. a képviselő
testületet arra, hogy a községi tisztujitás határ
napjának meghatározása iránt tegyen javaslatot, 
mire elhatároztatott, hogy az elöljáróság választását 
f. évi január hó 4 én délelőtt ejtetik meg a vá
rosháza tanácstermében.

Több tárgya nem volt a közgyűlésnek, miért 
is a szolgaidról azt bezárta.

hogy ls'.,.i doczimber hó 1 én egy két kerekű 
i '-i'. .Hiyoii a lehető legsavanyubbblattal vonultam 
bó a diadal kapuk nélküli N . . . i jegyzői lakba.

Az első napokban még csak tűrhető volt 
h- I vzetem. de egy pár hó-' lefolyása múltán, bizony 
bizony nem valami irigylésre méltói állapotok között 
érettéin magamat.

Szom-uii’in kellő ugyanis tapasztalnom, Imgv 
gyönge eireuinstautiáim naponként és naponként 
kedvezőtlenebbekké válónak. Így a többi közt 
napnál világ" abbá lett előttem, hogy a főnök ur 

remit" zseinbi >, hogy a prim-z.ipájisném nyelve 
kelletinél hosszabb. hogy a bájos kisasszony — 
szeszélyes, duzzogó, hogy a koszt fatális rossz, 
a kiszolgálat pedig elrettentő. Ehhez járult az üres 
bugvelláris . . .

Mint megjegyzem — a koszt fatális volt. 
Ennek nagyon természeti s. n szükségszerű követ
kezménye az vala, hogy nékem akarva — nem 
akarva tannerskeámm kelle. vagyis, hogy jobban 
kifejezzem magamat, minden este üres gyomorra! 
kelle ágyba esuestilnom. kipihenendő napi körmö- 
lé eimet. Azt .. .... íja a magyar közmondás, hogy
munka titán édes a nyugalom. Megengedem hogy 
édes annak, a ki jól lakott, de bizony a ki éltes?it 
maradt, .urnák esak ón vagyok a megmondhatója, 
hogy milyen keserves az állapot ja.

Minthogy havi fizetésein kurta szivarra sem 
volt "lóg. macán spájzez.-tlikre még esak nem is 
gondolhattam. Az öregemnek hasztalan irtani

Levelezés.
Sztrupkó, 18*46.  decit, 29.

Tekintetes Szerkesztő ur I
Lélekemelő, magasztos ünnepségnek voltak 

szemtanúi e hó 2J áii délután 4 óta tájban a 
sztrupkói kisded óvodában nagy számban össze 
gyűlt szülök és gyermekbarátok.

A zsúfolásig megtelt teremben szemet káp
ráztató fénvnycl feldiszitetl karácsonyfa mellett az 
örömtől sugárzó arezu piezi népség tarka serege 
olv meglepő alkalmi verselésekkel, játékokkal ál
lottak ki a síkra, a minőt egy nagyobb város 
kisdedójában sem mindég láthatni.

Jól esik az embernek itt különösen a határ
szélén látni a kultúra haladását, s hogy ezek 
a parányi lmntiak és honhányok, idegen ajkuk 
daezára oly szépen haladnak a csengő magyar 
nyelv elsajátításában, e tekintetben az érdem ki
zárólag Tóth Júlia óvónőt illeti meg. a ki már 
nem először mutatott fel a mostanihoz hasonló sikert.

A kedves ünnepélyen jelen volt a helybeli 
intelligenlia szilié javán kiviil még a helybeli tan 
testület Sráhy István igazgató-tanitó vezetése mel
lett, a ki a felmutatott szép eredményért lendületes 
szép beszédben mondott köszönetét az óvónőnek 
és kérte, hogy jövőben is oly kitartóan munkál 
kodjou a haza javára a kisdedek nevelését és 
oktatását illetőleg.

Általános megütközést keltett azonban az, 
Imgv az óvoda elnöke megmagyarázhatatlan okok
nál fogva 'íz ünnepélyen sem részt nem rett, sem 
jHilitf mayát az ünnepélyen nem képviseltette, síit a 
mi tlilili, méy az aáakozást is nirylayaáta a mikor 
a karácsonyfa áiszitéshez ösizeyyiijtiitt fillérek sza
porítására öt is felhívták.

Fel kell itt említenem, hogy a kisdedek 
karácsonyfája a szép és nemes cselekedetekért 
lelkesedni tudó Ifaraszthy József utibiztosnak kö
szönhető, mert ő volt az. a ki fáradságot nem 
kiméivé, házról házra járt összegyűjteni azon ősz
szeget. a melyből aztán a jói óvónéni a kisdedek 
ttok egv örömteljes délutánt szerzett.

.Még mindég élénken foglalkoznak a Miiller 
esetével és erről a következőket Írhatom:

A letartóztatás alapos gyanuokok alapján 
történt, a mit igazol azon körülmény is, hogy a 
tüzeset utáni napon megtartott házkutatás alkal
mával nemcsak hogy ugyanazon rongy ból találtak 
a Miiller lakásán, a melyből az íi zsebében és a 
füstölgő kazalban találtak, hanem e longy össze
illesztése alkalmával elvitázhatatlanul konstatálva 
lett, hogy az egy és ugyanazon darabból] van.

Alaptalan az a vád. mintha a csendőrség 
éreztette volna hatalmát Müllerrel szemben, mert 
ezek igazán meg nem érdemelt humánus módon 
bántak a gyujtogatóval, síit midőn a terhelő liizo 
nyitó-kok felmutatásakor hirtelen rosszul lett 
Miiller, az őrsvezetíi rögtön orvosért küldött.

Egyébiránt MilUernek hozzátartozói egész 
apparátussal működtek az ő kiszabadítása érdeké

olyan volt mint a kőszikla . . . így történt, hogy
X.-ben  nagyon, de nagyim sokat böjtöltem.

Hogy azonban más dologra ne térjek: ki 
jelentem, miszerint az ebéd még esak hagvján. de 
a vacsora ... a vacsora uraim és hölgyeim — 
kevés kivétellel egy pipadohányt sem ért. Hát 
hogy is ne, mikor e tekintetben az volt a pritiezi- 
pálisom erősen hangsúlyozott elve, hogy — „éj
szakára nem tanácsos megterhelni a gyomrot." 
Magától értetődik, hogy princzipim mellett, mint 
valami utolsói csizmadia inasnak kelle koplalnom.

1896. május hó li án (soha el nem fogom 
felejteni ez i stó-nek évfordulóját') a vacsora krumpli 
leves és kelkáposztából állott. En daezára az: 
„egyen már segédjegyzíi ur" biztatásoknak, meg 
sem kóstoltam a feltálalt étkeket, mert a burgonya 
lét halálosan gyűlölöm, míg ez utóbbinak egy 
általában nem vagyok barátja, ha gyakran traktál 
nak vele.

A rám, — illetve segédjegyzíisködésemro 
nó-zve végzetes vacsora befejeztével — szomorú 
megadással távoztam az ebédlő másik oldalára 
nyilói hálószobámba. Körülbelül 9 óra lehetett, 
mikor ágy In veiéin éhségtől gyötört tagjaimat, de 
az álom esak m-m jött pilláimat lecsukni.

Azt kérdezik, Imgv mi volt az oka? Hát 
semmi egyéb, mint egv keserves Imiig, mely Imgva 

; zokogva tört ki mellemből. Ekkor állítottam fel 
prinezipálisommal szemben eme axiómát: „üres 
liass.-il képtelenség aludni I"

Körüllielül egy ói a hosszát hánykolódók 
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ben. így magát az őrsvezetőt, is leakarták kenve 
rezni, de <■ derék ember visszautasítván, jegyző 
könyvbe foglalta a vesztegetés megkísérlését.

Az előnyomozat megejtése ezéljából az itt 
járt Irinyi Csaba girálti járásbiró több terhelő 
adatot szerzett be. Ezek között említésre méltó az, 
hogy Karainak pénzügyőr átadta neki azon lo 
frtot, a ntelylyel őt, mint koronatanút, a Malter 
apja megvesztegetni akarta. Nem lesz érdektelen 
felemlíteni még azt sem. hogy .Willltr épületei és 
takarmány készlete a Foneiére biztositó társaságnál 
biztosítva voltak s a napokban itt járt becslő által 
a kár már felvétetett; igy hát azon híresztelés, 
mintha Milllrr vagyona biztositva nem lett volna, 
nem felel meg a valóságnak.

Egyébiránt a vizsgálat lesz hivatva a valódi 
tényállást kideríteni.

Ezek után vagyok a tekintetes szerkesztő 
urnák őszinte híve

- ti

Előfizetési felhívás.
.4 ,. M'/sö-Zítnp/rtí" 1S97. éri II. ér

folyamára előfizethetni az ulólirotf kiaihi- 
hiratalbau.

El iífixi’tí’tii árttlé:
Egész évre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 frt
Félévre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 -
Negyedévre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I „

.l.'on t. olrasók. kik egyszerre előfizetnek 
egész érre, ajándékul egy díszes naptárt 
kapnak.

A „Felsó-Zemplén" kiadóhivatala
Nagy-Mihályon.

Vegyes hírek.
— Előijáróságl választás. Városunkban 

az elöljáróság választása január hé> l én ejtetik meg. 
Ez alkalomból nem tartjuk feleslegesnek a képviselő 
testület figyelmét felhívni arra, hogy a választásnál 
önzetlenül és minden befolyástól menten járjon el. 
Tegye már végre valahára félre a képviselőtestület 
a .nembánomság” elvét és ne legyenek mindig a 
képviselők fejbolintó Bálintok, hanem válasszanak 
elöljárókul olyanokat, a kik kellő garaneziát nviij 
tanuk arra nézve, hogy a város érdekeit valóban 
szivükön viselik és lelkiismeretesen töltik be azt 
az állást, melyre megválasztatiiak. Legyen a kép 
viselőtestület figyelemmel arra is. hogy a jelenlegi 
elöljárósági tagok közül csuk azok jussanak újból 
l>r. a kik eddigi szolgálataik által arra méltóknak 
bizonyultak.

immáron a duzzadó párnában . . . amioron ért
hetetlen suttogások, majd gyanús — akarom 
mondani — íny- és fülcsiklainloztató tányé-resöröin 
pölések, utóbb kellemmel csendülő pohárkoczezin 
tások vonták figyelmemet arra az ismert teremre, 
melyben annyi vacsorán maradtam vala éhesen. 
En e fölfedezés után felugorván ágyamról, erősen 
az ebédlőnek hegyeztem jókora adagit fülezimpáimat 
és miután pár perczig hűségesen hallgatóztam, 
csekély fejtöréssel az alábbi következtetésre jutók : 
— na ha ugyan volna kivel, fogadni mernék, 
hogy a másik szobában lévők a vargainasok 
szerepét játszatják velem. A tiszteletreméltó família 
egy órával ezelőtt kedves megegészségesedésemre 
kívánta a krumplileveset és kelkáposztát . . . és 
most . . . és most — horribili diéta — legalább is 
egy fél libán osztozkodnak, Ízletes falatjaikat 
nyolszvankilenezcdiki szerednyeivel taszigálván le 
az alvilágba, inig nekem a semmihez friss kuli 
vízzel kelle megelégednem. Hah! — Sziszegem 
fogaimat kegyetlouite összecsattogtatva, ezt az 
állapotot tovább nem törhetem, ezt a kíméletlen 
játékot tovább nem viselhetem! Ez bőszéért kiált 
az egekhez.

Mit tegyek '! Mihez fogjak ? Adám fel magam 
nak e kérdéseket, mire egv benső hang azt kiabáló 
füleimbe: rohanj be az ebédlőbe és üss rajt' a 
lakmározó és bizonyára kínjaidon élezelkedő 
frekvenczióra. Erre, mint: valami bengáliai tigris, 
ugrottam ki ágyamból. Egy pillanat alatt lábaimra 
rántottam a csizmát, majd vállaimra kanyarintám 
ócska óbeiTokkoinat és sziliéből kikelt pofával

.4 nagymihálgi regálcbérlet. Említve 
volt már lapunkban, hogy a nagymiliályi regálé 
bérleti jogát maga a város vette ki. Mint most 
értesülünk, Hueiiiiszky Lajos kereskedő ajánlatot 
tett a városnak, mely szerint ő hajlandó a bérleti 
összegen felül évenként két ezer forint jövedelmet 
biztosítani. Ezt az ajánlatot a város annyira ele 
nyesnek tartotta, hogy a bérletet átadta Buesinszky 
nak. — Megemlítjük még azt is, hogy az átló 
tizeteknek egy része a táros eme intézkedésével 
nincs megelégedve, mi végből valami aláírási ivet 
köröznek, de hogy ez az iv tulajdonképen mit 
tartalmaz, azt nem sikerült megtudnunk, mert az 
ivet kiboesájtók — inegmagyarázhatlan okból ■ 
nagyon titkolődznak.

Vonaton meghalt rabbi. A s.-a. új
helyi szefárd ortli. izr. hitközséget nagy gyász 
erte. 1-iirh'i>‘in Mé.z.-s .József rabbi deczelllber 
29 én reggel Bék. - Csabánál a vonaton szivszé! 
hüdé's következtédé n hirtelen meghalt. Néhány 
nappal ezelőtt makói tisztelői meghívták, hogy 
ott egy szombati napon egyházi fiinkeziéit teljesítsen 
és Makóról visszajőve!. érte útközben a halál. Az. 
újhelyi hitközség elöljárósága azonnal intézkedett, 
hogy az elhalt rabbi hullája hazaszállittassék, mi 
végből egy Itt tagú bizottságot nyomban elküldött 
B. Csabára. 7. iteibaion négy évvel ezelőtt válasz
tatott meg újhelyi rabbivá. 50 éves, erőteljes etn 
bér volt.

Városunk bírája. Az elöljárósági vá 
lasztások alkalmával első sorban a bírói szék tölte 
tik be. A város eddigi bitója: ' aó.k .József, aki 
lXfi-l. óta, tehát liarminezhat éve áll már a vá
ros szolgálatában, ujból pályázik n bitói állásra. 
A képviselőtestület esak önin i- ilio,. lesz méltó ha 
a mostani lőréit egyhangúlag újból megválasztja. 
E tettével bebizonyítja majd azt is. Imgy móllá 
nvolni tudja >zla<l--k .Józsefnek a város érdekében 
Öli év alatt teljositetl szolgálatait.

— Egy falu égése. Decz.cmber hó 29 én 
reggel egyik hir a másikat yi.e városunkban, mely 
azt közölte, hogy Ká-sánd község lángokban áll. 
A hir — sajnos - telje.-n igaznak bizonyult, 
mert a jelzett napon reggeli ti órakor ismeretlen 
okból tiiz ütött ki Ka 'indon és ennek következ
tében a falunak I egészen leégett. Csak nagy 
nehezen és a szene ■ d falvak lakóinak önfeláldozót 
segédkézé-.- folytán sikerült este lokalizálni a tüzet. 
A leégett épül tok legnagyobb része nem volt 
biztositva.

Végzetes sétalovaglás. I’olturák 
Vinez - vármegyei írnok karácsony másodnapján 

az ebédlőim száguldozám, teli torokkal ekként 
ordítván:

Tekintetes jegyző ur — asszonyok, lányok 
ébredj in k. keljenek, mert garázda tolvajbanda 
van a házban. Viszik a holmit, lopják a tányérokat!

fiyőrs jelentésem után, i lő zavart és kellő 
meghökkenést színlelve, birkaszelid szemekkel 
hordozóra köröskörül a szobán tekintetemet ... és 
képzeljék, mit látok.

A ház viruló rózsája, egy cireites 2<»—2S 
naiv Itányk i. a hallottak és látottakon halálra 
ijedve, a családi szobának rohan, s csakhamar, 
mint feszié köd tűnik el lenge alakja. Utána 
mamája, egy elhízott dáma, igyekszik kissé- lassúbb 
tempókban — de iszonyú malőr — kifelé való 
igyekezetében neki ezikkázik egy XVII. század
ban készült ükapai karszéknek és a vén jószággal 
egyetemben — infeliei modo — végig vágódik a 
fényes pádimentnmon, minek láttára majszoló 
princzipálisom annyira megijed, hogy torkán a 
czoinb se ki. se be . . .

Fájdalmas nyögés itt. kínos sipitozás amott. 
A terjedelmes matróna a pádimentomon a szék
lábak köz Üt nyöszörög, a közügyek ősz bajnoka 
pedig az asztaléin hörögve fuhloklik. Es most mit 
tegyek? Melyik szenvedőnek enyhítsem előbb 
baját? Most ezt kelle megoldanom.

Mint afféle exjogász — ki már Pesten 
kidonzsiiiroskodtatn magamat, az illemtan para 
grafusain, gondolalommal végig nyargalván 
először < ^nagyságához sietek s az ő másfélmázsás 

IMc Imre szállólulajdonos barátjával lovagolt, 
mi közben l’olhtnik Vineze, máskülönben jámbor 
lova, az elé ugrott kutyától megbokrosodottt és 
minek következtében lováról-oly szerencsétlenül bu
kott le, hogy jobb Iáiul, bokája felett aszó szoros 
értelmében eltörött A szerencsétlenség megtörtén
tével sértett, a vármegyei kórházba beszállittatván, 
dr. Xynnárkay < ölön orvos által legott ápolás alá 
Vetetett; az orvos az első kötés alkalmával mindjárt 
egy nagyobb esonldarabot távolított el s azon 
szomorú véleményt nyilvánította, hogy miután a 
láliszáresoutok meghasadtak, lábának amputálása 
okvetlenül szükséges lesz. Ezen műtétet kedden 
csakugyan végrehajtották s a szerencsétlen ember 
jobb lábát a térde alatt elvágták. Midőn 1‘nlturák 
szerencsétlensége köztudomássá vált, a kórház való- 
ságos buesuhelylvé változott, a mennyiben minden 
jó barátja sietett részvétével felkeresni s neki 
mielőbbi felgyógyulást kívánni.

Huesuzo. A s. a. újhelyi in. kir. posta- 
é*s  láviróhivatal vezetésével történt megbízatásom 
folytán, a midőn 2*  , évi ittlétem után Nagy-Mihály 
város általam mindenkor nagyra becsült kö
zönségétől mai napon végleg búcsút veszek, külö
nösen jó isim rőseim és barátaim, kiktől az idő 
rövidsége és szolgálati viszonyaim miatt személye
sen búcsút nem vehettem, fogadják ez utón: „Isten 
hozzádomat a viszontlátásra Sátoralja-l'j hely ben." 
Aes.imAy/ Cvula m. kir. posta és távírda főtiszt, 
hivatalvezető.

Halálozás. Dr. I'lritchner Samu nagy- 
mihályi ügyvéd f. hó Lén éjjel hosszas szenvedés 
után meghalt. Temetése folyó hó 3-án délelőtt 
9 órakor fog végbemenni. — A megboldogult 
iránt városzerte rendkívül nagy részvét nyilvánul.

I j körorros. A megüresedett csapi kör
orvosi állásra dr. Nagy Béla szobránezi gyakorló 
orvos választatott meg.

Templom~szentelés Szerencsen. A 
szerencsi újonnan renovált róni, katli. templomot, 
a nv ly közel két évig volt zárva f. hó 2llán nyi
tották meg fényes egyházi iinnepélylyel egybekötve 
a rom. katli. hívek előtt. A templom átalakítása 
főleg Paszlavszky Sándor szerencsi r. k. plé
bános érdeme.

Népmozgalmi statisztika. Az 189t». 
év október havában a népmozgalmi statisztika 
eredménye — az orsz. in. kir. statisztikai hivatal 
összeállítása szerint — Zemplénvárinegyében a 
követke: A polgári népesség száma az IS'.MIiki 
népszámlálás szerint 299. 197 lélek. — katonai 
lék kszám '9'i. október havában élve született 

termetét szabaditám ki kriminális positiójából. 
Ennek kissé fáradságos, de szerencsés megtörténté
vel. triiszkölö főnökömhöz, rohantam, kinek fájda
lomtól megüvegesedett szemgolyóbisai a padlás 
egv szegletpontjára valónak szegezve. Itt gyors 
segély kell — gondolám — mire jobb tenyeremmel 
úgy nyakszirten simítottam az öreget, hogy üté
semre a már már válságos helyzetet előidézni 
készülő hatalmas libaezomb csontostul-bőröstül ki
pályázott hatvanéves kliensemnek torka mélyéről.

E kissé drastieus, de mindenkor gyógyhatásos 
műtét után, — megszeppent házigazdára — nyakát 
tekergetve, a másik terembe odalgott, hol páhogó 
oldalbordája s két szeme világa, drága kis lánya, 
aggódó szívvel várakoztak Teája. Egyszerre esak 
azon veszem magamat észre, hogy egyedül vagyok 
az ebédlőben kimondhatatlan örömömre egycs- 
egyediil. A szomszédos szobák ajtajai nagyokat 
csapódtak. A família megugrott a bengaliai 
tigris elöl.

En mindezek után az asztalhoz kuporodtam 
s eddigi koplalásaimat helyreütendő, az összes 
miinieipiumat bekebeleztem. Az már magától ér
tetődik. hogy volt annyi sütni valóm, hogy a 
szerednyeit sem mélfóztattain meghagyni szeren
csésen meggyógyított prinezipálisomnak.

De, mi történt másnap?! Másnap hajnalban 
én ugrottam meg X. bői. Most már az öregemmel 
jókat nevelünk a történteken.
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a Tórmegyében 1114. — halva született 15. — 
hóziuumgköiés történt 1GG, keresztény és izraelita 
között Uxauuig nem történt, — elhalálozott összesen 
54*,  - - ebből 7 éven aluli 312. — 7 év, n felüli 
235, néps '.aporodós 505. A halálozások 
részletezése : vérhasban meghalt 4, — roncsoló,
toroklobban torokgy . 28, kanvaróban *.  -- 
szaniárliiiriitbiin 7. — vörhcnvben 13. hólyagos 
himlőben 4. hasihagymázban 14, — kiütéses 
liagymázbau 1. poliolvarban 1, gyermek 
ágyban 3.

Kritikus napok. Fali, Rudolf, a nagy 
időpróféta, már szétkiildte az ó újévi ajándékait 
a világnak. A jövő esztendőre kerek huszonöt 
kritikus napot jósol. Ezeket három kategóriába 
osztja, a beálló időjárás tünetek hevességéhez, sze
szélyeihez és szabálytalanságaihoz képest. 1897-bell 
elsőrendűi kritikus napok lesznek: márczius I-. 
április 17. szeptember 2t>. február 17. október 2i>. 
augusztus 28. május Ili. no'ember 24. csökkenő 
erő szerint rendezve. Másodrendű kritikus napok 
lesznek: deczember 23. augusztus 12. szeptember 
11, márczius 3. január 18, február I, junius 1_4. 
július 14. 2'.i. október 10, január 3. április 2. Es 
végül harmadrendű: november 9. május 1. junius 
3l>. deczember I1. május 31. Február 1 én és jnlius
29-én  az apróbb kellemességekhez még sötétség is 
járul Reméljük, hogy meteorológiai hevességük 
valahol a Csendes oczeánon fog kitörni, a hol bátran 
dühönghet és bennünk nem fog kárt okozni.

Magyar éremprogram. Lukács László 
pénzügyminiszter megállapította a jövő év érem 
programúját s megadta a körmöezbánvni pénzve
rőnek a szükséges utasításokat. E szerint a jövő 
évre 77o.<* ki drb. 2n koronás aranyat fognak verni. 
21KI.IKN) drb. In koronásat, továbbá 5<> millió bronz 
kél fillérest és öt millió egy fillérest. Ezeknek 
összes értéke 18.45O.tKKI korona. Az ezüst egy 
koronások verését egyelőre tetjesen beszüntetik. 
Ez a programút az éremverésnek 30 százalékkal 
való megszorítását jelenti.

A kortes álAoxata. lí. zsadánvi tudósi 
tónk Írja: F»nyö János, erdőhorváti biró szolgája 
a közei elmúlt k-ivetválas/tás alkalmival a korcs 
mában dorbézoló választóknak bekiáltott az ablakon 
keresztül, hogy a ki a kormánypárti jelöltre mer 
szavazni, azokból in- g az éj-zaka hidat fog rakni. 
Ezen fenyegetésre a duliajkod'.k közül A'oscso József 
a falu k- ; k _Tott a kor- -mából és a nála 
v .lt .-!- - '■ ■ott' Fonyót. a kit elaléltan,
vértol - ritva vitt- k !.ik:,*ára.  A szegény szolga 
legény m,gy .. i.. y.... n,m tudott kigyógyulni, a 
mait h : n - ive k '.ok közt kiszenvedett. Kososét 
a cs. iidőr-ég elfogta és bekísérte a tokaji kir. 
járásbiró-áglmz. a Imi lesz módja elmélkedni a 
korteskedés virtusáról.

CSARNOK.

Az orvos orvosa.
Elbeszélés.

Irta Vároiy Gyula.

XI.
— Mintha ennénk, tekintetes uram ! — veti- 

közbe I ‘éter.
— Mintha innánk! — toldá meg Sanyi. 

Nézzük meg a vizet; zárta be az orvos 
a rövid beszédet.

A két ember nekiült vacsorázni. Gergely ur 
pétiig a viziten lubiczkolt. Az első éjszaka tisztessé 
gesen eltelt. A gyógyszerész csak két kigyót vágott 
a melléről a Péter fejéhez, ennek az orrát valami 
dongás nélküli bogár nltorkanagy ságra csípte, a 
doktornak az egyik szeme a szunvogszurástó] 
bedagadt.

Egyelőre egyéb baj nem történt.
Másnap és harmadnap az orvos folytonosan 

a posvány vizét főzte, a maradék főzetet nagyító- 
üv- gén vizsgálta, esipt, t-ivel szedte szét é-s üvegt-klm 
rakta. Sanyi piezézett és fogta a rákot: Péter p- 
dig kolera gyökereket szi dott koesideré-k számra.

lletvári ugyanis azt eszelte ki. hogy a kob ra
féreg marását a köb rás vízben termett növó-nvz-t 
gyökere gyiigyitja meg legjobban. Igaza volt.

Egyszer azt találta a doktor kérdezni, mi az 
a nagy füst a városban ?

— Füstölik Kalkuttában a pestiseket. — vála
szolt a gyógyszerész.

- .E rünk be. tanulmány ózzunk ott is. inondá 
a beteg ember.

FELSO-ZEMPLEN.

— Nem lehet. Az idegenek előtt katona kor 
dón van húzva köröskörül.

-- Nem bánom, ha száz ágyú és ezer bomba 
fogad is. de meg kell ott tennem az uj próba 
gyógyításokat. Eresszetek, hadd lilék !

Hogy a jámbor csalás ki ne derüljön, kar 
hatalommal kényszerüllek visszatartani a beteg 
emberiség apostolát

Ettől kezdve Gergely fél szemmel a posvadt 
iszapra, félszemmel a város felé tekingetett. I gv 
ült az ingoványok szélén, mint a betegeitől ollón- 
elolt Aeszkuláp.

Falának azonban más kellemetlenségek is, Hü
lyék közt nem utolsó volt az, hogy a vizek partján 
töltött négy nap alatt egy kanálnyi meleg ételt 
sem evett egyikük sem. A reggeli, ebéd és vacsora 
csupa hideg húsból és sajtféléből állott, a borfele 
ital pedig nagyon megfogyatkozott vala.

Mayert meglepte a honvágy s egy szomorú 
ele-d után igv szólító meg barátját:

— Rajt sejtek
- Tán csak nem a kolera mutatkozik rajtad? 

Izében teszünk róla. Péter, ide azokkal a gyökerek
kel. Forró thea és reá dunna!

— De kérlek, nincs semmi olvas bajom.
— Látom én a szemedről. Kék gyűrűsek és 

zavarosak; arezod elváltozott.
— A nyelve feltúr és görcsei vannak, 

veié közbe Péter.
— Teljesen kifejlődött kolera.
— Még pétiig a legveszedelmesebb fajtából !

- lov.alla az elkéjtedt ember ellen gazdáját a szolga.
Kóstolja Illeg legalább ő is a levet, melyet 

velem együtt ő is segitet főzni, gondoló kárörvendve 
a gaz lurkó.

Sanyiba rövid idő múlva bele töleséreztek majd 
egv liter próbamoslékot, azután a dunna alá kény 
szeritették.

Az egészséges ember majd megkapta a liv.l 
vályút. Nyögött és irtóztató mód izzadott. Kínjai 
közt az vigasztalta, hogy kelletlen bár. de egy íiét 
múltával némi meleg ételhez jutott.

Midőn másnap talpra állt, ismétlő szavait.
— Nagy bajt sejtek!

Péter, elő a gyökereket!
— A kéziratokat nem zártad el jól. A spalett 

tábla nincs behúzva, a kulcsot egyszer íorditottad 
rá s ha jól emlékszem, a lázról szóiéi jegyzeteid 
az asztalon maradtak. Ila eddig el nem lopták, 
nem állok jót, hogy el nem lopják.

— A , Láz“-at? — kiáltja megdermedve 
< íergelv.

Igen. Nincs más tenni valónk, mint haza 
sietni. A tudomány és emberiség sokat nvert ugyan, 
hogy mi itt öt napot töltöttünk, de ha tovább ma 
radiink, sejtelmem, mely nem szokott csalni, borzasz 
tót gyanít: a lázas betegek mindent el fognak vesz
teni. ha a kézirat elvesz.

— Az I stenért!
A kézirat gondatlanul kint maradt.
Menjünk, induljunk azonnal!

— Siessünk !
— Rohanjunk!
Péter bevágtatott a városba kocsiért. Szaladt, 

a patikus becsomagolt mindent s a leszállói est már 
a kupéban találta őket.

— Mulcám — monda a vasúti szolga, midőn 
a borravaló után becsukta a "aggon ajtaját s a gő
zös toporzékolva hagyta oda lírailát.

Három nap és három éjjel utaztak, a gőzkerck 
ismét megkerülte a vaspályák hálózatát Orsován. 
lemesvámn és Szegeden keresztül hazáig, onnan 
Hatvanon át Budapestig, Pozsonyig és vissza.

Május elején délután négy óra volt, mikor a 
liogárhegvesi kis pályaházba berolmgtak. Fölkaptak 
egy bámészkodó torspontra s behajtattak a községbe.

A városban erős harangzúgás, az orvos udva
rában nagy néptömeg volt.

Mi lehet ez?
A lógat megállt a ház előtt. Az udvarról elej 

bük hallott az „Oremus pro fidelilms defnnetis!“
A hűséges házvezetőnőt, Rezsi nénit temették.
Ott állott a koporsó az udvar közepén, égő 

gyertyával és feszülettel a tetején, lábtól a pap.
Az orvos egy pillanatra visszahökkent, s 

mintha nyomasztó álomból ébredt volna, megrendült 
egész valójában; majd lassú léptekkel oda vánszorgott 
a halotthoz.

Hol talál ő ily csendes és hií gazdasszoni t’?
Szó nélkül, kotty nélkül borult a koporsóra. 

Száraz lelkenek m in volt sem szava, sem harmatja.
Egy órával később olyan üres lett a ház. 

mintha sohasem lakott volna benne senki. Gergely 
ur némán ült a zsöllében, üveges szemeivel mereven 
reved-zott ide oda, mintha keresne valakit, a kit 
m m talál.

Nyomatott Laiulesman 11. könyvnyomdájában.
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Kelten maradlak a csöndes kaszárnyában: ő 
és n Péter. < >tt volt még a napos házi barát is, de 
ez mitsem változtatott a lesújtó állapoton, minthogy 
egyikük sem tudott főzni.

Ki fog ezentúl főzni?! Ez volt a bonyodalmas 
keleti kérdés a ház nyugati oldalán. Nincs mit enni! 
Hétvári egy világért illeg nem enné a vendéglőbeli 

! ételt, i trvosnövendék korában utálta meg, midőn 
nvul- és marhapecsenye helyett macska és lóhussa| 

i lnkatták jól.
Az experimentácziókból pedig teljességgel 

nem lein t megélni, kell ahhoz más valami is. mit 
Hétvári gyomra is nagy bölcsen fölfogott.

Az első nap vacsora ideje megérkezék. Ax 
orvos még mindig a széken ült, az inas a másikon. 
Segítettek egymásnak a hallgatásban, mi közben 
Péter nagy szünetekkel a magány sorvasztó hatá
sairól beszélt megtoldva azt némely kisértetes 
rémhistóriával.

— < Irvos ur, nem vacsorái ? — tőré meg újra 
a hallgatást.

— Nem.
— En sem.
— Miért? Talán beteg vagy?

Nem én, hanem mert nincs mit enni.
— • hla a Rózsi néni.
— Oda.
Egv ideig megint hallgatónak.
— Péter. hol vannak a baezillusos üvegek? 

Hozd csak elő őket.
— El. bizony nem tudom! — ijedt meg a 

szolga, hogy pecsenye helyett főtt gilisztákat kell 
nyelnie.

— Nem tudod ? htizá föl a doktor rémülten 
a szemöldökét. — Péter fiam !

— Nem tudom, m-m hagytuk-e a tó partján, 
Brailában ?

— Brailában ? oláhországi Brailában ? Miféle 
Brailáról beszélsz ?

— Akarom mondani Kalkuttában.
— Eredj, keresd meg valamelyik bunda 

zsebében.
Péter elsietett, szaladt a kamrába, levágott 

egy darab szalonnát, kimért egy félliter tarhonyát 
s főzött.

Saját főztét midőn megette, beállított a bakté
riumos üvegekkel.

— Itt van tekintetes ur hiány nélkül.
— Próbáljuk meg fiam, úgyis üres a gyomrod.
— Nem fér abba. uram, egy m.-ikulánvi baez.il 

lus sem, úgy jól laktam pörkölt tarhonyával. Pa
rancsol e, nagyon fáin!

— Hát te tudsz főzni is?
— Tarhonyát és rántott-levest.
— Kinevezlek gazdasszonyiiak.
Es vala délben és este tarhonya és rántott 

leves és evének belőle mindketten, ülve egymásnak 
szemben.

Negyedik nap a tarhonyát a kutya ette meg. 
a levest pedig a sertések.

Folyt, kiír.

Szerkesztői posta.
r. Budapest, A küldött czikk és levél rendkívül 

nagy megtiszteltetés rám nézve. Magánlevelet irtani. Őszinte 
üdvözlet!

U. E. Sztropkó. Dehogy van ott két levelezőnk : tel 
jesen meg vagyunk elégedve az ön működésével. úgy annyira, 
hogy bátran elmondhatjuk : önről a többi levelezők példát 
vehetnének. Azon, hogy sokazor változtatunk a tudósítá
sokon. ne tessék megütközni, mert nekünk kötelességünk a 
beküldött anyagot feldolgozni a szerint, a mint épen a viszo
nyok engedik és ahogy azt jónak látjuk. Kérjük a további 
támogatást.

Nagyságos asszonynak. (Helyben. Azt kérdi levelében 
hogy mi okozza a rendkívül elharapódzott czim- és rangkórság 
terjedését és hogy elitéli mindazokat, kik jogtalanul bitorolják 
a .nagyságos asszony" czimet. Hogy elítéli a jelzett dől 
got. helyesen teszi. Es hogy mi okozza a czim- és rangkórság 
módfeletti terjedését ? talán az. hogy ebben a szűk világban 
minden nagyon drága, csak a czimkórság olcsó, már pedig 
tudvalevő dolog, hogy az emberiség ’.W százaléka olcsón 
szeret élni.

J . . . . S . . . . önagysagának A tárcza igen pzelle 
mezen Ó-, g-lnlillókenye!, van megírva. A köziemlők sorába 
tettük. Valóban jól esik tapasztalnunk, hogy itt és a kör
nyékén a férfiak helyett a nők inkább foglalkoznak a toll 
forgatásával es alaposan lefűzik e tekintetben a „teremte*  
urait." Különben legközelebb szives engedőimével — meg
látogatjuk.
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