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TAESABALMI HETILAP.

MEli.ll'.I.EX 1K MINDEN I'SÍ’TÍ>RT<>KÖN.

SZERKESZTŐSÉG.
Unva a lap szollemi részét illet" minden 

közlemény intézendő :

Török-utcza 220 izem.

Kéziratok nem adatnak vissza. 

Bérmentvtlm levelek nem fogadtatnak cd. 

Nyilt-ter soronkint 20 kr. 

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre . . I írt.
Fél évre .2 frt.
Negyed évre I frt.

Egyes szám ára l<» kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landesman B. könyvnyomdája.

Tisztelettel kérjük lapunk mindazon 
olvasóit, kik előfizetéseiket még ez ideig 
meg nem újították, hogy azt minél előbb 
szíveskedjenek eszközölni, mivel a jövő 
szám már csak azoknak lesz megküldve, 
kik előfizetési dijaikat a kiadóhivatalhoz 
beküldik.

Az erdő.
A szép természet ihlett ecsetelő! ti. s 

rajongó poéták, kik a sziklabérezes vadon, 
a koronás tölgykoszoruzta völgy s a sugár 
tűlevelű fenyő látásán egeket magasztalé, 
hymnusokig lelkesültök, eszetekbe jut-e 
olykor — a dús lombozata erdőrengeteget 
járván — hogy az a vadregényes táj, 
az ő élénkzöld lombozatával, merész szikla
hasadékaival, bugyogó forrásvizével. vagy 
zugó patakjával, mely sziilő-ok folytán kép
ződött, csoportosult oly festői, szemet-lelket 
gyönyörködtető panorámává, avagy, hogy 
unokáitok minő változatokban, minő át
alakulások után fogják majdan az erdő 
szépségeit csodálni.

Nemde, megszoktatok már az erdőt a 
természet nemes ajándékának tekinteni s 
valóban az is. de a mint a természet leg
több adománya csak úgy élvezhető igazán, 
ha azt az emberi kéz ápolni meg nem 
szűnik, ez áll az erdőre is. Sőt talán épen

TÁRCA.
Melyik a legjobb házasság.
Csodálatos, hogy az emberek a szerelmet és 

házasságot már alig s békés egyetértésben meg 
éppen nem tudják együtt képzelni. A múltkor 
sorba kérdeztem ismerőseimet, miként vélekednek 
a szerelemről s a házasságról, és arról győződtem 
meg, hogy c tekintetben valóságos bábeli zavar 
uralkodik az emberek között.

Egy koszorús költőnk oda nyilatkozott, hogy: 
.A szerelem és házasság két ellenségeskedő testver."

Egy gazdásziti lapnak a szerkesztője azt 
tnondá: „A házasság: főzőkanállal fölfegyverezett 
szerelem." Egy tábornok barátom szerint: „A há 
zasság ostromzár alatt lévő város, kik benne 
vannak, ki szeretnének jönni, s a kik kívül van 
nak. be szeretnének jutni!"

„A szerelem — sóhajtó a (Iránta művésze
— esak nyári álom, a házasságban.“ „A szerelem
— dúdoló az operaénekes — néha magánydal, 
többnyire kettős, s esak nagy ritkán hármas dal."

.A jó házasság — válaszoló egy pap ismerő 

az erdő az. mel\ e részben igazán gondozást 
igénvel. hiszen eléggé ki van téve a pusz
tításnak és pedig főleg' a mindent megelőző 
emberi kénvelem szempontjából.

llogv csak a legszükségesebbeket s a 
legszokottabb kényelmi czikkeket említsem, 
szeretjük a szép jármüveket, csinos bútorokat, 
szeretünk hosszú téliestéken a jól fűtött 
kandallóhoz ülni, s mily keveseknek jut 
eszükbe ilyenkor, hogy miként is lesz, vagy 
volna aztán, ha a fa elfogyna? Mert fűteni 
még esak fütenénk kőszénnel, hanem itt 
sem képes az a hit pótolta, hát még a többi 
czikknél I

Pedig, bár eléggé sajnos, de tényleg 
ott állunk, lmgy manapság végig nézve 
erdeinkben, nemcsak, lmgy az idealista 
vág lmzzá savanyu képet, hanem a termelő
nek. mezőgazdának és erdésznek igazán el
szorulhat a szive egyik-másiknak a kittára.

Égbekiáltó pusztítások tanúja egy né
mely erdő igazán. Nagy területen kihasznált, 
kopár lejtőn itt-ott néhány karvastagságii 
bükk, nyír. nyárfa, vagy boezóka meredezik 
égnek, az erdő talaja is tönkre téve, lesilá- 
nyitva, nélml épen a futóhomoknak nyitva 
bőséges tért a tovateijedésre. Hova lett 
annak az erdőnek a disze, hasznosítható 
fái? Erre nem mindenütt egyforma a válasz. 
Az úrbéres erdőkben maga a nép használta 
ki tüzelésre, építkezésre, vagy épen el is 

síim — az erény által megtisztított, az idő által 
szent sitett s a próbák által vértannsitott jó szokás."

— Hát a rossz házasság? — kérdem hatna 
I rosan.

— Pokol! — válaszoló s ott hagyott egv 
pénzarisztokrata társaságában, a ki égre földre 
<sküdözött, hogy: .A péiizházasság a legrosszabb 
tőke elhelyezés."

.Az egyetlen (mesalliance) házasságra 
nvögó egv ősz kurtái bíró esak a bolond 
mondja, hogy jó."

— Hagyja el uranibáfyám — vigasztaló egy 
ifjú fogalmazó, — vakon bizta magát a sorsra az 
is, a ki egyenlő s magához illő házasságot köt.

.A szendémből kötött házasság — fejező be 
a regényint — a regény ineglopása s ép azért a 
büntetés csak ritkán marad el."

Apropón! Regényíró!
Nem vették kérem észre, hogy a legtöbb 

regényíró esak addig foglalkozik a regényírással 
vagv hősnővel, a inig a házasság révébe nem jut
tatja őt. Kihirdeti az egyb. kelést s azután-------
leereszti a függönyt.

Miért?

adta, mert ő csak erdőt pusztítani tanult, 
de nem egyszersmind ápolni és nevelni, az 
uradalmakban pedig vagy maga a tulajdonon 
használta fel ipari czélokra, vagy a mi 
gyakoribb és divóbb, lmgy a letarolhatást 
adta el.

Nézzük esak végig azt a sok felvidéki 
gvárat és gőzfiírészt! Nézzük az. egyes vasúti 
rakodókon felhalmozott, s milliókat érő 
butorléez.et, dongát, zsindelyt, talp- és tüzelő 
fiit, honnan kerül ki? — Érdelükből. S 
hova vándorol ? — Külföldre.

Számitó üzletemberek, jobban mondva, 
körmönfont speeulánsok, úgyszólván pénz 
nélkül vásárolják mega nagyobb uradalmak 
erdeit, sőt leggyakrabban magukat az ura
dalmakat. lmgy aztán a vételárt bekebelezett 
kölcsönnel kiszorítva s az erdőt, mely itt a 
felvidéki uradalmakban legtöbbet ér, ki
használva. megpénzesedjenek s aztán me
nekülnek : a birtokot ha lehet nyereséggel 
egy jó balekknak a nyakába sózván, vagy 
ha ez nem sikerülhet, odahagyják a hitelező 
banknak — mint veszet fejszének a nyelét 

tessék hezitálni I
Kit érdekelne vájjon, hogy ez, vagy 

amaz az uradalom tegnap még L grófé 
volt, ma pedig a Bukszbaum Jajteleszé? A 
dzsentry nem pusztul, esak átalakul: tesz, 
elád és vásárol, gyárat épit és fizeti a 
a munkást — „Jancsi bankóra!.*

A házasság megkötésének napja talán halálos 
órája a költészetnek? A férfi s a nő talán nem 
találja egymást oly kedvesnek. bájosnak, férj és 
feleség korában, mint azelőtt ? Az ábránd, a dics
fény. melv a szeretőket egymás szemében fel 
ékesíti, isteníti, az oltárnál egy perez alatt eloszlik?

Lehetetlen !
A képzelő tehetség nem lankad el könnyen 

s a lm bizonyára azt a megtestesült eszményképet 
fogja látni férjében, a melyet szivének költészete 
alkotott, a melyért regényes hajlama rajongott.

A regénynek tehát van még egy második 
része is, a mely a valóságban játszik, a melynek 
szálai Itália a sírban végződnek, néha útközben 
elszakadnak.

Ha én regényíró volnék, soha sem mutatnám 
be a hőseimet a szerelem templomának küszöbén, 
hanem a házasság nevében. A szeretők sorsa 
mindenha egy és ugyanaz. Leragadják a csillagokat 
az égről, lmgy egymást felmagasztalják, hogy a 
mi kedves, boldogító, elragadó, elmondhassák egy
másnak ; közbe-közbo andalognak, sejtenek, bosz- 
sz.-mkodnak. remónylein-k, sírnak, örülnek s min
denek felett az örök frigyről gondolkoznak. Ámdo 
minden egyes házasság az életnek újabb meg újabb 

i regénye.
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Az erdő pedig. :i felföld niegragtidó 
ékessége. > a mindennapi elets ikseg egyik 
legnagyobb tényezője és biztosin ka, az <> 
sejteleniszerii zngiisával ok élvvel kínáló 
erdő pusztittatik s pusztul. a téli hó súlyá
nak. vagy a »z.él erejének ellentállani nem 
tudói faesúes tön se. recsegése csak gyönge 
sóhaj a haldoklói agóniájában: sírjatok 
inventiós poéták, rajongó piktorok.

l>e elvéjre, hogy is juthatna valakiluk 
eszébe a delejesseg es villám századában a 
forgalmat, a gyáripart pangani hagyni a 
poézis kedvéért? Hiszen nem i- megy az 
egész, egyedül altnak a rovására.

A törvényhozás rájött, hogy egyébnek 
is. Az úrbéri s erdők ma már állami fel
ügyelet, gondnokság alatt állanak. Legel 
tetési tilalmak állanak fenn és csemete
kertek létesülnek: tanítanak gazdálkodni.

Addig a maganerdok kihasználtatnak, 
talpfák, dongók, lé-ezek készülnék, van 
kedvező vámtarifánk, hát vándorolnak a 
külföldre, fakivitelünk is óriási, hogy ne 
emelnek a kvótát? S az úrbéresek irigy
kedve nézvén a szabad gazdálkodást. duz
zogva engedelmeskednek az államhatalom
nak s takarékoskodnak és ültetnek, bár a 
szakértelemnek meglehetős Injával.

I tóbbinak az előmozdítására adott ki 
közelebb az országost erdészeti bizottság egv 
vaskos füzetet. -Az erdő ápolásáról es 
hasznáról” s megküldette a közegeknek is. 
Községi elöljárók, lelkész és tanító urak, 
olvassák el kérem, szenteljenek rá egy-egy 
különben unalmas téli estót. használhatnak 
vele talán a közügynek is valamit.

Feli'ki Károly.

Középosztály és kisbirtokosság.
Érdekes tanulmányt nyújt az a könyv, a mely 

nem régiben hagyta el a sajtéit és hazánk birtoko
sait tünteti fel megyék, járásuk é-s k-- --gek szerint.

Szoros áttekintés után arra a szomorú mg 
gvözödésre és tapasztalatra jut az ember, hogy ha 
zánkban elenyésző csekély a kis fiildbirmkosság és 
azzal együtt a középosztály — azon osztálya az

A szén lem vak. a szerelem arany himport 
lehel a hibákra, a házasság ellenben felnyitja a 
szemeket s mindent a maga valóságában mutat be.

Hát a valóság m m volna érdemes a költő s 
a regényíró tollára? A szerelem költész tón kivid 
nincs más? Hiszen nem a rózsaszínben takart 
képzeleti világ, hamm az. élet a regény! Nem a 
költői élet, ham in az ént költészete avagy prózája, 
az otthon kedvessége avagy kiálliatatlansága, a 
családi tűzhely jótékony melege, vagy mindent 
lángba boritó lángja, < gyszóval a házasság vig- 
játéka, drámája, története az. érdekes.

Hiszen a férfi és n mi emberi szeretető nem 
a sóhajtásnál, hanem ott és akkor kezdődik, a 
hol a .frakkot", a báliruliát felcseréli a munkás- 
zubbonynyal, a slafrokkal; a mikor házi pongvolá 
bán állnak egymással szemközt.

Az udvarias, barátságos emben k n in hason 
litgatják ilyenkor össze a jelent a múlttal: a 
csalódást elviselik nyugodtan: megmosolyogják az 
elkövetett balgaságot s egymást épugv szeretik 
tovább, mint azelőtt. A t-k-tii-: . emberek azon 
bán keztyüt dobnak egymásnak, halálos ellen 
cégekként üldözik egymást s csak akkor bé-külnek 
ki önmagukkal, ,-i miden kölcsönösen tönkretették 

FELSO-ZEMPLEN.

államnak, a im-lv egészséges bázist, egészséges vi
szonyt és állapotot teremthet egyedül az országban. 
Hazánkban .jelelik-z -.íjnos, mind csak nagybirtokos 
és parasztlelkes.

l'tóbbi is nagyon megcsökkent az utolsó ne- 
gyed században, különös n a felvidéken, ezrével 
vándoroltak ki a kislelkes gázdák Amerikába, pénzzé 
tevén azon kis Ibid-eskét. amely nem volt eleg a 
niogé-llieté-.sre. de sok az éhen hálásra.

A köz.’-posztálv é-s kö. épbirtokosság. a mely- 
u- k az ország zömét kellem- képeznie, amelym k 
r- pr- zeutálni kellene az értelmiséget, az általános 
jólétet, a dzsentrit, a polgárságot a városokban, a 
hangadót a vidéken, a közéletben, a politikában, a 
megyében : nz ma nincs. A közép földbirtokosság 
képezte ha ánkban mindig azon állandó alapot, aim 
Íven a haza jóléte emelkedett es épült.

Most ez fogyatékán van és helyét pótolja a 
nagybirtok -"ág. a mágnásvilág, a fertálymilliomos 
s pariéiul, é-s a tö.ik szélén állél végzett földbirto 
kosok. Illeg a Ibid m-lküli Jánosok.

A kereskeib k-m é-s pedig, inig egyrészről ha 
ánkban csak fejlődő stádiumban van. másrészről 

nem bir azon stabil alappal, mint a földbirtok, 
folyton variál, változik, mint a barométer április
ban. és bizony nem egy tiizpróbát kell kiállani 
egvik vagy másik vállalatnak, míg életképessé lesz. 
Ez által pedig nagy tőke, sok pénz megy tönkre.

Az elszegényedett telkes-k, munkanélküli pa
rasztok pedig mindegyre vándorolnak Amerikába, 
Austráliába; a tönkrement gentry és végz- tt föld
birtokos pedig öngyilkossá lesz, vagy szert tesz 
valamely ,sine cnnr-féle hivatalra, a m Ív szintén 
már gvériilni kezd, mert már ma a főispánnak és 
mini'Zterm k is kell dolgoznia és nemcsak dolgozni, 
hanem érteni is szakmájához.

A viszonyok és állapotok pétiig napról napra 
sötétéiül keretet és hátteret nyernek. Ezen pi dig 
első sorban e--ik a helyes és okszerű nemzetgazda
sági politika és a fennálló rendszerek gyökeres 
megváltoztatása se.-itliet. A termények olcsósága, 
az exporthiány, a külföldi és tengeren túli konku- 
renezia illuzoriussá teszi egészen a birtokosságot.

Annak a nagybirtokosnak, elvégre jövedelmez 
annyit, hogy fedezheti szük-égletí it. ámde a kisbir
tokosság összeroskad a terhek alatt.

Eddig nem vették hazánkban komolyan a 
nemzetgazdaság politikáját ; jártak az elődök ősi 
nv "indokaiban. A menni it a szűz föld iin jóvoltából 
é-s akaratából adott, elég volt. Aki 100 200 hold 
földdel birt, az nr volt a maga portáján és nem tö
rődött a világgal. A bé-rletüzlet nem öltött még oly 

egymást. A józan emberi k végre mit sem töröd 
nek l'roudlmn ama kijelentésével; „A házasságnak 
felbonthatatlannak kell lennie, mert a szerelem 
állhatatlan - mert a nőnek a férfi támaszára szűk 
sé-ge van. a szerelem pedig e támaszért kezes
kedik . . .“ hanem I Napóleonnal tartanak, a ki 
úgy lelek, dek. hogy: ..A házasság nem mindig 
szerelem szülötte Az ifjú b -leegvezik a frigy 
kötésbe, hogy függetlenséghez s álláshoz jusson. 
A hány férjhez megy, hogy a divatnak hódoljon, 
f. rjhez megy a korosabb férfihoz, a kinek Ízlése, 
szokásai az övéivel homlokegyem-st ellenkeznek, a 
törvénynek tehát nyitva kell tartania számukra 
egy ajtót, a melyen kimen- küllő Illek azon perez- 
ben. a midőn észrevették, hogy kellemetlen sző 
vétségre lépnek s hogy akaratuk tévútra vezet 
tetett . . . más szóval elválnak egymástól.

Szép dolog ez mind — mondja olvasóim 
közül ez is. az is. de még mindig nem tudjuk 
melyik a legjobb házasság.

.Legjobb az. a mely barátságból köttetett, 
mert ez olyan, mint a vörösbor, mentiéi öregebb, 
annál jobb!"

Aki nem hi-zi. próbálja meg!

K — 
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dimenziót, és a liitbizoiuányok nem állottak mint 
gátlók a nemzetgazdasági fejlődés előtt.

Maga a kormány is belátta, hogy a reform 
szükséges ezen a téren is.

Első sorban iparágakról kell gondoskodni, hogy 
a termelő produktumait is itthon értékesíthesse, 
hogy ne legyen utalva azt feleárban a külföldi 
gyárosoknak é-s fogyasztóknak odaadni.

A másik renieditim a hitbizoinányok meg
szorítása.

A kötött vagyon és kötött fold soha se mu 
tatkozott áldásosnak.

A nemzetgazdasági faktorok bizonyára meg 
találják a helyes utat é-s módot, m-lylyel a bajt 
orv, isolni kell.

A város dolgai.
Nagy -Mihály város képviselőtestülete folyó hó

4-én  délelőtt tisztújító közgyűlést tartott.
A közgyűlésen Ji lettek Gyula járási szolgabiréi 

elnökölt, aki első sorban is üdvözölte a szép számban 
megjelent községi képviselőket, azután pedig fel 
hívta okét, hogy az egyes előljárósági állásokra 
vonatkozó jelöléseket ejtsék meg. Mielőtt azonban 
a képviselőtestület a jelöléseket eszközölte volna, 
az elnöklő szolgabiréi törvényadta jogánál fogva 
a város fobirói állására Sulyorezky Istvánt, a bírói 
állásra pedig Szintiek Józsefet kandidálta.

Most került csak sor a képviselőtestületre 
é-s dicséretére legyen mondva, a fontos aktuson 
igen könynyen és tapintatosan ment keresztül, a 
menynyiben majdnem minden előljárósági állásra 
vita nélkül tette meg a kandidácziót. Egy liitesi 
állásnál volt csak hangos a jelölés. Ugyanis az 
elnöklő szolgabiréi a régi hiteseket mind jelölni 
akarta, azonban a képviselőtestület a Malatinezky 
László nevének említésénél oly erővel kezdett 
ellenkezni, hogy végre is teljesen el kellett öt 
ejteni. Hiába említette a szolgabiréi, hogy tudomása 
szerint Mnlatiiiszky mindenkor lelkiismeretesen 
teljesítette elöljárói kötelességeit, nem ért semmit, 
mert a képviselők, egy kettőt kivéve, megmaradtak 
a mellett, hogy Mulatt'tiizkyf kibuktatják.

Ezután kezdetét vette a tiiiajdonképeni vá
lasztás, mely a következőleg folyt le:

Főbíró : Stdyocitzki/ István;
lliró; Szintiek József;
Pénztáros: Hnezman György;
Közgyám: l'usí/y János;
Főhites: Idb. Xáborezky Lajos ;
Hitesek: Ifj. //ocznioa György, /7rp<í/.-János, 

1‘nli'skn János, Lnkner Antal, Mikit János magyar 
és Polliik Henrik.

A választás megejtése után a szolgabiréi főt. 
Ihioitk'i János lelkész vezetése mellett egy küldött 
séget menesztett Stilyurszky István főbíróhoz azon 
ezé-lból, hogy vele a választás eredményét közölje 
és hogy ot a hivatalos eskü letétele végett hívjak 
a városházához.

A küldöttséghez a választópolgárok igen nagy 
számban csatlakoztak é-s valóságos diadallal hozták 
a tisztelt és szeretett főbírót.

A tanácsterembe érve, riadó éljenzéssel fogad
tatott. melyen tapasztalni lehetett, hogy az nem 
a szokásos sablonszerünkből való, hanem őszinte, 
szil ből jövő volt.

Mielőtt a hivatalos esküt letette volna a főbíró, 
a tőle már megszokott ékesszólással mondott a már 
tölili Ízben nyilvánuló bizalomért köszönetét. Beszéde 
nemcsak a múltat vázolta, hanem a jövőre nézve 
valóságos programmbi szé-det tartott, olyant, mely 
örömmel tölthette el a jelenvoltakat és a mely 
egész lánezolatát sorolta el a megvalósítandó ter
veknek, mely tervek megvalósítását Sttlyootzky 
István, az ő kiváló alkotó képességénél fogva bi
zonyára keresztül is visz.

Az eskü letétele után a tisztújító közgyűlés 
véget ért.
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Vegyes hírek.
— Tisztelgés. A helybeli kir. járásbiróság 

személyzeti1 újév napján Skultéty István albiró 
vezetése mellett tisztelgett Rotkon'rs János kir. 
járásbirónál azon ezélból, hogy boldog újévet 
kívánjon. Skultéty üdvözlő szavaira a járásidról 
meghatva köszönte meg a figyelmet és kérte a 
bíróság személyzetét, hogy a közügy érdekében a 
jövőben is oly odaadással működjön, mint a múltban.

— Uj izr. hitközség. Az országos központi 
izr. iroda támogatása mellett, indul meg Nagy 
Mihályon legközelebb egy mozgalom az iránt, 
hogy egy uj izr. hitközség szerveztessék. Ezt a 
mozgalmat :i helybeli és környékbeli izr. fiatalság 
indítja meg és erős akeziót fog kifejteni annak 
érdekében. Ennek az újonnan alakítandó hitköz 
ségnek főezélja az. hogy az itteni zsidóság körében 
a magyarosodást hathatósan előmozdítsa magyar 
egyházi szertartások meghonosítása által. — Addig 
is, mig alkalmunk lesz közölni egész terjedelmében 
az erre vonatkozó felhívást, megjegyezzük, hogy 
a kezdeményezők fáradozását mindenesetre iidvö 
zölni lehet és remélhetőleg aránylag rövid idő alatt 
sikerülöm! leküzdeni mindazon akadályokat, melyek 
egy ilyen nagyobbszabásn terv megvalósítása előtt 
állanak.

— Szilveszter estélyek. Igen sikerült kis 
mulatságok tartattak városunkban Szilveszterkor a 
kaszinóban és a polgári olvasó egyesületben. A 
kaszinóbeli mulatságon hölgyek is vettek részt és 
egész reggelig vig hangulat mellett folyt a tánez, 
daezára. hogy előre m in is volt jelezve annak 
rendezése. — A polgári olvasó egyesületben mint 
egy hatvaniul jöttek össze, hol szintén igen kedé
lyesen töltötték az időt.

— Hosszuk ti szik vizes üregek. Ha 
valaki megfigyeli a városunkban forgalomban levő 
szikvizes üvegeket, valóban minden jobb érzésű 
embert elfogja az undor azok láttára. Nem elég, 
hogy az üvegek kileneztizedrésze rossz állapotban 
van és a szikviz ki nem húzható azokból, de a 
piszok ujjnyi vastagon van tapadva a készülékre 
és ha esetleg nagy nehezen ki is szivattyúzható 
némely üvegből a szikviz, annak rosszasága folytán 
az minden oldalról ömlik és magával viszi a 
piszkot a pohárba, mi által az illető egészségére 
kártékonyán is hathat az elfogyasztott folyadék. 
A főszolgabiróság épenséggel nem végezne feles
leges munkát, ha a községi orvossal egyetemben 
vizsgálatot tartana ez irányban — a mi különben, 
mellékesen legyen mondva - kötelessége is volna 
— és mindazon üvegeket, melyek kifogás alá 
jöhetnek, elkoboztatná.

Az elüljélróséiy figyelmébe. Az úgy
nevezett selyem uti-zában van a ik számú ház. 
Ez a ház nemcsak, hogy oly botrányos állapotban 
van, mely elcsúfítja az egész ntezát. de közbizton
sági tekintetben is oly gyenge lábon áll. hogy 
annak, a jelen állapotban való további megtörése 
nem engedhető meg, mert még szerencsétlenség 
előidézője lehet. Az elöljáróság talán tehetne vala
mit a jelzett ház vagy rendbehozatala, vagy pedig 
teljes lebontása iránt intézkedést.

— Garbely sziibuilléiboti. A gróf Szt.iray 
István meggyilkolásával vádolt Garbely József 
asztaloslegényt az újhelyi kir törvényszék miután 
elegendő bizonyítékot ellene beszerezni nem lehetett, 
szabadlábra helyezte.

— Az lltezétk ltj nevei. Tndvelevőleg a 
millenium alkalmából tartott városi diszgyülés a 
többek között elhatározta azt is, hogy a nagy 
mihályi utczák neveit magyar hangzású és hazafias 
nevekkel cseréli fel. Minthogy pedig az első mii 
leiiium már elmúlt és igyekezünk a második felé 
és minthogy utezáinknak még most sincs uj nevük, 
mi elkereszteljük azokat a következőleg:

Régi nevek : l'j nevek :
Mocsár uteza Ktirház-ior.
Sváb utcza Ferenci JóZieJ-uftta.

Török utcza Prtiiji lllcztl.
Béres utcza Sulyovszky-utcza.
Kalapos uteza Szécheny utcza.
Felső utcza Bem nlczn.
Alsó utcza I ’rzut In t uteza.
Selyem uteza be.ik Ferenci-utcza.
K ipitány utcza uleza.
Verbóvcsik uteza Amlrássy utcza.
Malom uteza Jőkai-utcza.
Templom tér Kossuth ÍAijos tt r.

Szilveszter éjjele l.mlmóeztm. Az
lSINi. év utolsó napjának éjjelét Ladnmczon lla 
rasztliy Vinezéné bálanyáskodása alatt fényesen 
sikerült ,batyu bállal" ülték meg. Az 1.. II., Hl. 
valamint a IV. négyest is mindvégig mintegy Ili 
pár tánezolta. Ott voltak a lányok között: Erdélyi 
llóza, .lesz.tr, b Hatvány Gizella, Kozma Ilon, 
Moldvay Mariska. Nagy Boriska. Sárospatak Ma 
rossy Irén. Kir. llelmecz Oláh Jolán. Szepessy 
Mariska. S. A. I jhely Tóth Ida Kázmér Vojne 
rovits Ida s Jolán i Borsi : 1 jj Anna, I jj Boró stb. 
nrhölgy ek. S daezára. hogy k, vés tiatal ember volt, 
a muri reggeli ti óráig tartott.

— Temetések. Varosunkban rövid három 
napi időközben kél nagyobb temetés is volt. 
I gvanis vasárnap f. hé, .'I án tétetett örök nyuga- 
lomra dr. Fleischner Samu helybeli ügyved. t. lm 
5 én pedig az oly korán elhunyt dr. I etzpireiiyi 
Józsefné sz. Ilémay Katinka helybeli állami tanítónő 
impozáns temetése ment végbe. Mindkét halottas 
háznál megjelent városunk szilié java. — A dr. 
l’i-szpirea^ÓHe temetésén résztvett testületileg a hely 
beli ipartestület és gyász zászlóval vonultak ki a 
tiatal és tehetséges tanítónő növendékei is. A 
díszes koszorúk által borított koporsót a tanító
testület tagjai vitték egész a temetőig, Imi az 
egyházi szertartás befejeztével Matliuinz József 
igazgatói tartott megható és igen sikerült gy ász 
beszédet, melynek elhangzása után leboesájtották 
a koporsót. A gyászoló családok és tantestület 
külön külön boesájtottak ki gyászjelentéseket.

— Egyesületi ülés. Folyó hó 1 én tar 
tolta a papinai polgári olvasó kiír Durrshuzky 
László elnök és Szeghö Ernő jegyző s pénztáritok- 
sága alatt 1. negyedévi közgyűlését, s daezára, 
Imgy az olvasó kör még csak egv negyedéve áll 
felnit. Szeyhii Ernő jegyző örömmel jelentette, hogy 
a tagok száma a vidéki rendes s póttagokkal 110-ra 
emelkedett. Elhatároztatott, lmgy a jövő negyed 
évben a .Budapesti llirlap," Magyar Hírlap," 
„Neues l’ester Journal," Pesti llirlap," „Borsszem 
Jankó," „Kikeriki," .Felső Zemplén," .\asárnapi 
l'jság" és a .Fliegende Blattéi- t rendeli meg.

— Eljegyzés. Iléz László Imitmunai ev. rel. 
lelkész f. hó 1-én váltott jegyet G7o*s  Nándor 
Imnmnnai állomás főnök leányával Paulával.

Dohémygyéir UngrúroH. A napokban 
a főispán összehívására a dohánygyár elnyerése tár 
gvában a vármegyeházán értekezlet volt, melyen 
egyhangúlag elhatározták, lmgy e tárgyban a főispán 
és püspök vezetése és az országgyűlési képviselők 
közbevonásával január első felében a városnak erre 
vonatkozó kérvényét a pénzügyminiszternek egy 
nagyobb küldöttség fogja átnyújtani.

— Letromjblta. A helybeli vasúti állomás 
várótermében egv sereg beesipett polgár várt a 
vonatra, mód nélkül kötekedve egy szintén ott vára 
kozó diákkal. Szegény feje szívesen odahagyta 
volna a garázda kompániát, azonban künn csikorgó 
hideg volt, s igy nem maradt egyéb hátra, mint 
várnia türelmetlenül. Fel s alá járkálván a terem 
ben, egyszerre megállt a tükör előtt, hosszasan 
rászegezve arra tekintetet.

— Ni, megtetszik az ipse magának! — jegyzi 
meg egyik kötekedő.

— Mindenesetre, hogy tetszem — mond a 
diák ; — de a mi fő: azért nézek a tükörbe, hogy 
legalább egy tisztességes embert láthassak.

CSARNOK.
1896-1897.

A nugjuiilőlri k*MÍi«>  Sylvesztnr ..tájén •luioudto • uoné.)

Kronosz apó ismét megette egy fiát, 
Megszokta már ő azt, a gyomrának nem árt.
A megevett tiu. kinek sorsa meghat: 
Névszerint egyezeriiyolezszázkili-nezvenhat.

Jeles gyerek vala, legkivált minálunk, 
í'iinepelliik, mivel ezer éve állunk; 
Benne ezer évnek hareza, dicsősége;
Derűje, borúja mintegy újra éle.

Nagy a becsülete, mert volt ezredik. 
De azért a gazdák nem igen dicsérik;
Szűk marokkal műre a gazdák számára, 
A mi kevés termett, aiurik se volt ára.

Es ha a gazdának a jó kedve fótos, 
Megérzi ezt más is, iparos és liótos;
Ezért bár választást hozott soknak hasznot, 
A midőn megválunk, ki siratja őt most?

l)e feledjük, a mi rósz és rut volt benne.
S mintha csupa jóság, csupa szépség lenne; 
így szóljon felőle mindenkor az ének.
Ezeredik volt <>. Dicsőség nevének!

A jó öreg Kronosz, hogy (iát megette, 
Egv másikat nemzett azonnal helyette;
le -méiiydus ifjú ez. ki most kezdi életét, 
A ik ve egyezernvolczszázkilenezvenhét.

Alig megszületett, uralkodik már is, 
l rakna elbájol, csábitó mint Páris;
Arezulata rózsás, mosolygása hintés, 
Hibát benne bárki sikertelen keres.

Alatta az áldás, boldogság és béke, 
Tökéletes lészen. nem lesz semmi léke;
I ralkodók s népek békességben élnek, 
Nem lesz bántódása „a török testvérnek."

Quotát nem emelünk, csak ha muszáj nagyon, 
Adé> miatt magunk nem búsuljuk agyon;
Mert lesz miből adni, sok terem s lesz ára, 
Jé. kedvvel fog járni gazda a vásárra.

Vig a kereskedő s véle a korcsmáros, 
Az. iparos örvend, egv üzlet se káros;
Jut bőven azoknak, a kik készből élnek, 
Fizetésemelés a tisztviselőnek.

Megnő a congrna, papnak nem lesz kára, 
Jut a tarokra is. meg reverendára;
Gazdagszik az. ügyvéd, pénzt sokat markol fel, 
Mert a magyar olyan, ha jól megy dolga, Perel.

Királyi közjegyő, meg a végrehajtói
Kőimvn élnek. Rájuk ritkán nyílik ajtó;
Dögé lesz a pénznek, minek exeipialni ?
A váltóóvás is felesleges vajmi.

Orvos és patikus gyűjt vagyont halomra, 
Bőségtől csömörlik sok embernek gyomra;
Vig napjaik lesznek a jói borivóiknak, 
Mert bő szüret mián bort féláron kapnak.

Hogy beteljesedjék mindenkinek üdve. 
Minden eladó lány szert tesz vőlegényre; 
Férjhez megyén újra minden özvegyasszony. 
Nem marad agglegény, a ki még ártékony.

S kinek a szerelem már csak Ilin álma.
Annak is jut asszony Herez avagy Piek dáma; 
Csuda is történik, akárki meglássa, 
l' j járdával diszlik Nagy Mihály városa.

Hogy ez mind igy legyen.
Kérem a teremtől:
Adjon mindnyájunknak 
Boldog uj esztendőt!

n. j.

lesz.tr
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Az orvos orvosa.
Etbesiélés.

Irt.. Viroay Gyula
XII.

Érv este igy szólt a szolga urához :
— Tekintetes nr, én felmondok.

Miért kedves fiam, talán nincs jó dolgod 
és elég fizetésed ?

A tarhonya csirát vert a gyomromban, 
a rántott leves pedig kifordul a számból,

— Ez a léptöl van; khinát kell nyelned.
X' in attól van biz az 1 hanem gazda-szony 

kell a házhoz. Az én fűztőmtől még a kutya is mo
rog s rám vicsorítja a tógáit, ha megkínálom, a 
sertések meg pláne veszettségnek indulnak a sok 
rántott létől.

— Igaz volna ez ?
— A miiven igaz, hogy Indiába voltunk.
— Tehát fogadunk g.i/.dasszonyt. De kit ? 

Szegény liuzsi néni.
— Szegény liuzsi néni I — visszhangozó a 

szolga — o most boldog, nn ^szülitek gyomoriái 
dalmai, — az álom Ilii barát.

— Akkor aludjunk.
— Éhes gyomorra?

Xvéljünk baczillusokat . .
— Xvéljen a vakkoldus! Iái felmondok; min 

éhezem tovább. Ez alatt a néhány nap alatt lega
lább tiz fontot fogvtam.

- Volna lelked itt hagyni engem?
— Ha nem fogad gazdasszonyt. volna.

.Mondtam már. hogy fogadok. De kit? Bor
zasztó nehéz és kényes dolog ez. Pályám jövője, 
az emberiség boldogsága s házamnak csöndes nyu 
giilnm függ a választástól.

- Tudnék én valakit, de mnt tudom, elvál
lalná e o. és elvállalná e a tekintetes ur?

— El én, csak öreg és hallgatag legyen.
< sak főzni tudjon.

— Tehát csak főzni tudjon.
— Nagyon jóra valói népség, akit én rokonimén- 

dálnék, s a ki nem h uné más . . .
Az ajtón kopogtak.
— Szabad 1
Karján Irénnel, Sanyi lépett be.

Adjon Isten, ami nincs!
— Es vegye el, a mi van ! — tette hozzá a 

tarhonyára és rántottlevesre gondolva. Péter.
Ígéretedre és engedelmcdre gondol' a, elhoz 

tant kedves húgomat, a kit 'alt szerencsém .zennel 
bemutatni: özv. Kikindai Arpádné. Férje dohány 
beváltó tiszt volt Aradon, jelenleg pedig az örökös 
végkielégítését húzza a boldog feltámadásig.

Az orvos fölkelt s kezét nyújtó a nőnek.
Irén magas, barna alak, harminczas éveit ta- 

pest.,. Szépségének hiányait vonásainak k< Uemes 
sége, rokonszenves megjelenése s kedves társalgása 
pótoló.,.

< »t perez múlva oly fesztelenül társalgón a kis 
kör, mintha valamennyien gyermekségüktől fogva 
ismerték volna egymást.

Sándor az utazás részleteiről és az emberiség 
nek eme vándorlásukból nyerendő kvinternójáról, 
Irén a vegyitő és gyógyító tudományról értekezett 
szellemesen és behatóan.

Honnan tudott ez a nő ezekről beszélni ? Az 
apja is. a bátyja is méreg keveri! volt, valami csak 
ragadhatott az eszes nőre.

Gergely csakhamar arra a meggyőződésre 
jutott, hogy vannak nők. kiknek lármája kedves, 
s kiknek közelében hallgatni is élvezet. Kiválta liogv 
Irén tud bi szólni! A fiilemile m m csics< r< g különben.

Esti nvolezra járt a mutató. Péter ki s benyi- 
fogatta az ajtót s jelentőseket tekintett.

— \ aesoráztatok már ? — keidé az orvos.
— Meg nem. Menjünk. A vacsora otthon vár 

s Klárika meg fog bennünket korholni. Es ti?
— Hogy fogunké, azt csak az Isten tudja! 

veié- közben keserűen Péter. — Nincs gazd- 
asszonyunk, nincs a ki süssön, főzzön; — nap
számra éhezünk.

— Ejnye, ejny e. Gergely ? Hát ez a bizalom ? 
Xem tudsz te nekem szólni ? No. meg é-n is? Hogy 
nemjutott hamarább eszünkbe ? Mily könnyen segit 
liettiink volna rajtatok már az első napon, ugye 
Irén ?

A no kérdőiig vonogatá vállát.
— Te rád gondol mindenki, s ha én és doktor 

barátom szépen megkérünk, elvállalod a gazdasz. 
szonykodást pár napra, mig valami alkalmatos öreg 
asszony vetődik a házhoz. Szemeidből olvasom, liogv 
elvállalod. Csak pár napra, Ugye, Girgely?

Az orvos hosszasan nézett a nőre. Elgondolta, 

hogy ez az asszony nem főzőnőnek, hanem inkább 
orvosi asszisztensnek való, annyit tud a farmako 
peábéd. Aztán elgondolta, hogy milyen jóízűen főzött 
a liuzsi néni, s hogy mily en unott és milyen rósz 
most a Péter főzi menye, és azt mondó:

— Igen csak pár napra.
■-- Nos. Irén? — kérdő Sándor.
— Eelebaráti cselekedetet művelek, hanem 

csak egy föltétel alatt.
— Mi legyen az asszonyom?
— Teljes hatalom a ház fölött.
— Es csönd. — susogó inkább, mint mondó, 

közbe az orvos.
— Es szabad időmnek a bátyámnál való töl 

lése.
— Elfogadom és kérem . . .
— Talán lehetne ma szerencsénk mi hozzánk 

vacsorára ? — kérdő szelíden a nő.
Az orvos nem szólt semmit, ujjaival dobolt 

az asztalon.
Másnap özv. Kikindainé beköltözött Hótvári- 

hoz. Az emberek, kik látták, fejőket csóválták. Egyik 
bolond a másikat szüli. I ram, távoztass el tőlünk, 
ártatlan emberektől, minden csapást és nyavalyát. 
Most már két bolond van a faluban ; az egyik 
orvos, a másik a patikárus ösvegy buga, a ki 
józan észszel ment bolond födél alá. Xo de nem 
is igen simák a sarokházban utána.

Méhány napig jól ment minden. A házban 
csend és rend uralkodott. Az öreg eb most is 
ritkábban vonított, mint más ember kutyája, a kakas 
hétied kevesebbet kukurikult a szomszéd szemét 
domb uránál, s a disznók, mint ezelőtt, méla arez- 
ezal kérték az uzsonnát.

Irén, lm csak tehette, minden experimeiitáezió- 
nál megjelent, okos megjegyzéseket tett, síit né
hány leiezillust maga is elny elt.

lb’tvári ólmos szeme gyakran felcsillant és 
jegyz-teit kettőzött erővel szaporította. Most már 
nem csak férfin, hanem nőn ia megpróbálta a láz 
és kolera ellen való szereket.

- Pompás asszony ! Főz és mikrobokat nyel! 
Kutatásaim nemsokára végeredményre vezetnek, a 
kolera szülőoka és alapos gyógykezelése végleg 
meg lesznek állapítva, azután kimegyünk a t’r.an 
eziák közé. — szólott az orvos Péterhez és a 
gazdasszonyhoz egy délelőtt.

Ekkor már Kikindainé' löbb hetet töltött a 
házban s ugv érző magát ott, mint a ki maradni 
akar. Hótvári legalább kisujját sem mozdító, hogy 
uj felügyelőnél keressen, ő pedig meg volt elé
gedve az állapotokkal.

I Iclyes ! Mit parancsol kedves fiam ebédre? 
kérdő az özvegy.

Fiam ?! — tűnődők magában megnyúlt áb
rázoltai az orvos. — Miféle fiam? Mikor lettem 
én enmk az asszonynak fia?

Es nem szólt semmit,
— No. mondja sebesen. Mamaligát, répát, 

kalarábét, savanyu káposztát, vagy mit szeret ? 
reezitálta gyorsan.

— Avagy pörkölt tarhonyát ? — eresztette 
meg az élezet szűr alatt Péter is.

Nyomban vasvilla szemek meredtek felé
— Csak azt ne! — dörmögó Hétvári.
— No akkor lesz mindenféle jó, csak bízzák 

rám ! — s a csicsergő pacsirta kilejtvc, meglehetős 
zajjal tette be maga után az ajtót.

A beteg ember összeszoritotta a fogait.
— Hiba lesz, Péter! — Ez a vihar előjele!
— Inkább az élet szivárványáé.
Künn kedve-, napos idő volt. Az eresz alól 

ki és be feeskepár röpködött, csevegett nagy 
hangon vidáman.

Irén megállt i- nézte a fecskepárt, a mint 
kedvvel dolgoztak és szerették egymást. Ajka a 
látványnál es múltjának emlékénél önkénytehn 
tölnyilt s feledve a való állapotot és a kiugró 
feliér táblán a fekete „csönd!“ szavat, egészséges 
torkának nem megvetendő erejével rákezdte: „Ha 
már enyém a szived . . .“

Nvolez esztendő óta m-m daloltak a llőtvári 
házánál: kerek nvolez esztendeje, hogy erre az 
épületre a hallgatás fátyla borult.

Gergelyt a hangok hallatára a guta környé
kezte. Szaladt a csöngetyü zsinórhoz.

Vége köv.i

Felelőn szerkesztő

GÁL VILMOS

KiacIó-tnlajtlonoM

LANDESMAN B.

ÍS'.I?. január 7.

Nyilt-tér. ~~
Ez.cu rovat alatt kazlMtekért nem vállal fel<ib»»ég»t o

Tekintetes Szerkesztő ur !

Legyen kegyes becses lapjában pár soraim 
nak helyet adui:

Folyót évi január hói 4 ik napján tartott elííh 
járóisági tagok választása alkalmával, az ott jelem 
levő választó polgártársaimnak hálás köszönetéin 
nyilvánítom, a személyem melletti állásfoglalásért. 
Fölemelt fővel merek polgártársaim között járni, 
mint volt hites, mert a bizalom nem ejtett ki, mi 
után mint hites megadtam a törvénynek, ami a 
törvényé és megtartottam polgártársaimmal szem
ben. amit esküvel fogadtam, hogy lelkiismeretem 
szerint fogok cselekedni. Jöjjön, a minek jönni 
kell, én mindig tisztességes fegyverrel fogok pol
gáriasaim érdekében harczolni és a hol lehet te 
hetségem szerint javukra működni. Ezzel úgy te
kintetes Szerkesztő ur, mint jóakaróim b. pártfo
gásába ajánlom magamat, alázatos szolgájuk

Jfrtlatinsxky László.

■> párnái 4 

a ,.K o s"-hoz czimzett szállodája
Sztáray gróf kastélya átellenében

ZST a gr y-i li á 1 y o n.
Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
IS'.l.’i. évi XXXIH. törvényezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utcZai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42.
n » * * « *">4.
. „ „ 60.

Feszt-féle Vitatni gj/öngn „ 1.00.
Hegyaljai szamorodni „ 1.20.

. 1.50. 
889-iki „ . gyógybor . 200.

.Iz orvos urak b. figyelmébe !
Tokaji ásszá gyógybor 1 liter 3.00.

s . 4.1 K>
legf. „ , „ 5.00
Ménesi veres asszói „ 2.50
Kitűnő ó szilvórium „ 1.10
Szyrmiaí régi „ 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez 

ségileg olcsóbbak.

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

és friss kassai virstli kapható
Ebéd, raesora, hideg és meleg éte
lek a nap minden szakában étlap sze

ri idi rendes árak mellett kaphatók.
Az utazói közönség szives figyelmébe ajánlom 

újonnan renovált vendégszobáimat. 
— /<íf/rtx istállók és kocsiszínek. —

NAPTÁRAK
■■■■ d.s választékban ■■■

LANDESMAN B.
könyv- és papir-kereskedésében 

kaphatóit:.

Nyomatott Landesiuan ÍJ. könyvnyomdájában.


