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szebkesztöség:
Hova a lap szellemi részót illető minden 

közlemény intézendő

Török-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 

B«*rmentetlvn  levelek nem fogadtatnak el.
— Nyilt-ter soronkint 20 kr. — 

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

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

Egyes szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

L&ndesman B. könyvnyomdája.

A protekczió.
A szellemi- és testierők tökéletlenségé

nek szülöttje a protekczió, a inelv előtt a 
bársonyszékben vagy a meztelen patkón ülő. 
egyformán térdet hajt. Ezen jellemzésből 
kiviláglik, hogy a körülirt protekczió a tár
sadalomnak korcs kinövése. A fogyatékos
ság elárulása daczára is többrendbeli barátja 
és Ilivé van. Létrejöttének évszáma isme
retlen ; annyi azonban bizonyos, hogy cse
csemőkorát azon időben élhette, melyről a 
krónika keveset mond.

Az egyéni gyöngeségek eszközöket és 
módokat kerestek és keresnek, a melyek 
segítségével iparkodnak a származás, illetve 
az átöröklés vagy ifjúkori könnyelmű 
mulasztás következtében beállott hiányos
ságokat pótolgatni s a kívánt pótolgatásra 
kitűnő hatásúnak bizonyult a protekczió.

A hódítás, melyeket elért, leirhatlan s 
manapság minden álarcz nélkül jelenik meg 
a nyilvánosság színpadán. Tömjénez neki 
az egész világ, mert nélküle jobblétre ver
gődni csaknem képtelenség. A létfentartási 
küzdelem nem igen válogatós az eszközeiben. 
Vannak, a kik érzik és tudják képzettségük 
alaposságát, de saját erőikből előre haladni 
csakis a Gondviselés kiválóan támogatott 
kedvenczeinek sikerül. A jó, szép és nemes 
oly gyakran tengődik, mig számos selejtes 
úszik a boldogság minden nemében. Nem 
akarok egy sötét irányú, de világos feji! 
bölcsészt idézni, a ki az életnek ezerféle

TÁRCA.
A végzetes tál.

Van Magyarországnak egv kies vidéken fekvő 
falucskája, mely falucska ugyan csak egyetlen 
egy széles utezából áll. de szép fekvése miatt oly 
vonzó, hogy az utas, ki egyszer átutazott rajta, 
emlékétől alig képes szabadulni.

Ebben a kis faluban egy időben egy nagyon 
boldog ember lakott, ki barátságos mosolygó arezá 
val mindenkit meghódított. — Topolyi Mihály ur 
szeretett el eidicsekedni, azzal, hogy ő a világnak 
milyen megelégedett embere. — Lehet, azért 
tartotta magát olyan nagyon boldognak, mert a 
faluban ő a legnagyobb és legintelligensebb ur 
— lévén a falunak lelkipásztora — s igy a 
falunak ura és paranesolója is.

Egy idő óta azonban Topolyi Mihály fő 
tisztelendő ur igen megváltozott. Szomorú ábrázattal 
járt-kelt. Ha bement a közel fekvő városkába 
ogyct-inást vásárolni — a kereskedők részvéttel 
tudakozódtak egészsége felől; mire ő egy kin- 
mosolylyal válaszolta— „köszönöm jól!“ s azzal 
tovább ment.

Ez a változás azonban mindenkinek föltűnt. 
Legjobb barátai sajnálattal látták és vették észre 
kedves Mihály barátjuk megváltozott modorát. De 

nyavalyáit, küzdelmeit, nehézségeit müvei
ben a legkomolyabb elevenséggel ecseteli. 
Sokan és sokat irtuk már az élet örömeiről, 
de mindannyian megegyeztek abban, hogy 
csupán testi vagy szellemi tökély nem elég
séges a lét rózsás oldalainak elővarázsolásá- 
hoz. Tömérdek titkos rugó van. melyeknek 
mozgásba hozása, habár kiesinvesnek tűnik 
is fel, idővel hatalmas tényezője lehet, úgy 
az egyesek, valamint a családok s nemzetek 
erkölcsi és anyagi 1. tbérainak. A ki az 
emlitett rugókat a kellő időben a rendes 
bel yen képes megnyomni, kárát soha sem 
vallja.

Sajnos azonban, lmgv az avatatlanok, 
a nem hivatottak is résztvehetnek a titkos 
találgatásban és megtörténik, hogy ők lesz
nek a szerencse fiaivá. A jól kikombinált 
főispáni, osztálytanácsosi, államtitkári, mi
niszteri vagy pláne püspöki atyafiság, sok 
ember életpályájának vetette meg az alapját 
s ugyanekkor egyidejűleg elfogyhatlan ke
nyeret adott a szájába.

Szó sincs arról, hogv nem megvetendő 
egy kis adag befolvásos rokonság, mert 
hiszen e czimen olyan dolgokat lehet elérni, 
miről különben álmodozni sem lenne taná
csos; de mit tegyenek azok, a kik ilyesmi- 
vei nem dicsekedhetnek ?

Meg lehet a jól végzettség, a lángész. a 
szorgalom, a helyes irányban kifejlett gya
korlat. ha nincs meg a tisztességes protekczió. 
E szóban van a jelen század tudományos 
vivmánva. Nem lehet azt eltanulni; szerencse,

mivel okát nem voltak képesek megtudni — baján 
nem segíthettek.

En azonban nem hagytam annyiban, hanem 
utána jártam a dolognak; mig aztán egy szép 
napon sikerült Mihály barátom szomorúságának 
okát megtudnom.

Ha érdekli önöket, elmondom:
Topolyi Mihály, már mint fentebb is emli 

tettem, nagvon boldog ember volt. Sorsával meg 
volt elégedve. Pajtásai voltak, a kik tisztelték és 
szerették; házát gyakrabban felkeresték, hogy a 
vendégszerető embernél egy-egy jó napot vágy
estét töltsenek.

Így ment ez évekig, mig csak Mihály ur 
maga nem zavarta föl csendes boldogságát.

Egy vágya támadt! — Ez a vágy, ez a 
gondolat később annyira ment, hogy még éjszakáit 
is megzavarta. Ez a vágy pedig nem látszott 
valami elérhetetlennek, mert az semmi más nem 
volt, mint az, hogy nagyon szeretett volna 
keresztapa lenni.

Előbb várt — gondolva magában, hogy majd 
csak meghívja keresztapának valaki, pajtásai közül. 
Azonban várt már vagy egy fél évig — de ered
ménytelenül.

Egv éjjel nagyszerű eszméje támadt. Már 
korán reggel a városba kocsizott. Ott addig járt 
boltról-boltra, mig az egyik kereskedésből diadal

vagy tolakodás, jobban mondva bizonyos 
arezátlanság szükséges az elsajátításához. 
Tudok példákat, a mikor áruezikk gyanánt 
szerepelt, vevő pedig elég akadt. A vevő 
nem igen csalódik, de ő benne csalódhatnak.

Igen könnyű feladat lenne azon körül
ményeket elősorolni, melyek nem kívánnak 
protekeziót, ámde ki tudná mind az ellen
kezőt? Lehetséges, hogy ezen állítás épen 
fordítva igaz, mert már annyira benne 
vagyunk a pártfogáskeresés mániájában, 
hogy nélküle semmihez nincs kedvünk, 
azaz bátorságunk kezdeni.

Az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, 
közoktatás, stb. nem egyszer áll a protekczió 
szolgálatába. Az üdvös következmények pedig 
itt-ott ki-kit inak a gyöngén leplezett ho
mályból.

A bakterválasztástól kezdve a miniszteri 
szék betöltéséig számtalanszor látjuk a pro
tekeziót győzedelmeskedni. Iaípten-nyomon 
az üresedések kihirdetése előtt és után a 
pályázó udvarlók a lehető legválogatottabb, 
legfinomabb, a legtöbb ismeretet, a leg
alaposabb tapasztalatot sejtető ábrázattal 
kurizálnak a feltételeket előszabó matrónának.

Ilyenkor nem jő számításba, hogy ki 
kicsoda. Ha azelőtt a mellőzés, a megvetés 
tárgya volt is. de mert ő befolyásos és jó 
viszonyban él a komámuram leánya apósá
nak unokahitga bátyjával, a ki pedig Malacz- 
házán polgármester, ok vetetlenül tisztelegni 
kell nála s a továbbiakat majd elintézi ő. 
S ha ilyenkor, előre nem gondolva, de meg

mámoros nrczczal lépett ki, hóna alatt egy jó nagy 
csomagot tartva, egyenesen kocsijába ült és haza 
hajtatott.

Mosolygo nrczczal lépett szobájába. Kalapját, 
botját a szoba egyik sarkába dobva; azt a város
ból hozott csomagot pedig vigyázva tette az 
asztalára. Persze első dolga volt a benne levő 
holmit kipakolni, hogy meggyőződjék, nem történt e 
az utón valami baja.

A felső papirost nem volt nehéz levenni; 
annál rosszabb volt a többi selyempapirt arról 
a valamiről legöngyölgetni. De Mihály ur azt oly 
türelemmel cselekedte, hogy egynéhány másod- 
perez múlva láthatóvá lett egv isszonyatos nagy 
— 'ál.-.

< •römiijjongva nézegette egy ideig; aztán a 
szoba közepén álló nagy asztalnak a közepébe 
állitotta. — „Ilin ! gondolta magában; ha tervem 
sikerül, akkor nemsokára keresztapa leszek

Mivel pedig harmadnapra esett az ő becses 
nevenapjának évfordulója, kötelességének tartotta 
kedves barátait és ösmerőseit egy kis kedélyes 
névestélyre meghívni.

A konyhában sürgés forgás. Készíti a sza
kácsnő a sok jé, pecsenyét, töltött káposztát és 
galuskát. Az ebédlő asztala gyönyörűen van fel 
terítve. A sok jói tokaji és veres bor. egynéhány 
torta még díszesebbé teszi az asztalt. Közepén ott 
van a nagy tál is szebbnél szebb sárga és piros 
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ha tudva is. megtörténik. lt'>gv a protekczió 
tulajdonosa nem a legudvariasabb előzékeny
séggel lobbant egvet-mást a multbéd a jelölt 
uracs szemére, ki tehet arról?

A dúsgazdag fiildbirtokosnak nincs oka 
miért hőkölni. l*e  mert az élet lejtője 
sikamlós s változás törvényé alatt áll. a 
tönkrejutiís után czélszerii a kegyelmes urat 
az X. megyében elhalálozott tanfelügyelő 
érdekében fölkeresni. A követelmények 
nem valami különösek. A népoktatásíigy 
meg már olvan regi, hogy ahhoz minden 
iskolásgx ennek ért. Ismerni kell a tanítok 
gyöngéit és ez: a fizetés fölemelés utáni 
nyugdíjazás; természetes a penziót negyven 
évre előre kifizetve s csakis a negyvenedik 
év végétől kezdve 5—10 százalékot abból 
visszakövetelni: ezen előleg mellett azonban 
nem zárhatja ki az évi nyugdiiösszeg rendes 
folyóvátételét.

Az efajtn ki alifikáezió és retormeszmék- 
kel bírók seregétől hemzsegnek az állami, 
megyei, községi hivatalok. Ha a főispán 
betölteni óhajt egv ,r>--•><•<> fitos állást, 
megindul a hajsza, s a ki jobban győzi, az 
marja, pardon kapja. Nem kell egv napig 
gyalogolni és eljutunk ama dicső községbe, 
a Ind a szolgabiró az elmúlt szüretkor 
töltötte be a hnszoiiharmadik évet.

A vármegyei rendszer is dédelgeti a 
protekcziilt s nem ritkán leszorítja a haladás 
útjáról a szolgálati érdemekben megvénült 
szorgalmat és kárhoztatja a vegetálásra.

A felvil ;í »s< »d;í> embere, habár boszan- 
kodik is. utálattal tekint végig a méltatlan
kodás lánezolatán és vigasztalja magát azon 
tudattal, hogv ha talán protekczió segélye
vei jött is e világra, elkövetkezik az a 
perez, melyben senki sem szorul támogatásra, 
a midőn egyforma mértékkel mérnek, a 
mikor a nagy Mindenség visszaköveteli azt. 
a mit adott, az életet, a melynek további 
fönnállását már a protekczió sem idézheti 
elő. Sípon i'ereHcx.

k könnyelműség.
A földön mindenütt nyílik. illatozik és gyű 

niölcsöt tenni az a csodálatos virág, a mely 
színével vonz a magasból tértit és nőt egyaránt ; 
izével elkábit. mámorba szédit ifjút és öreget. A 

almával magasan tele rakva, a mi még impo 
zánsabbá teszi a tálat.

Jönnek a vendégek. A meghívottak közül 
egv sem hiányzik. Mind eljött a nagyszerű murira. 
A kedélyes vacsora alatt egymást éri a sok toszt. 
A házi gazda nagyszerű kedvben v.-in lzeg mozog 
székén; hatniskás mosolyából látszik, hogv készül 
valamire Végre feláll ő is, kezébe veszi a veres 
borral töltött poharat; megköszöni a sok jói 
kívánatul, örömének ad kifejezést, hogy kedves 
pajtásait mind maga körül látja — aztán i gyszerro 
egy hirtelen mozdulattal az asztal közepére mutat:

— Nézzelek barátaim I ugv e gyönyörű egv 
tál? Tegnap érkezett a postával. Igen hosszú utat 
tett meg, hogy ide érkezzen, inért Amerikában 
látott napvilágot. < hittan küldte egy, már régebben 
kivándorolt barátom, meglepetésül névnapomra.“

A vendégek persze e. voltak ragadtatva. A 
tál kéznd kézre járt. Mindenki tudott róla valami 
szép< t mondani.

Mihály ur örvendve látta, mennyire tetszik 
mindenkinek s fel füllel figyelt, hogv ki mit beszél 
és mennyire becsüli. Mikor lm gelégelte a dicsé
retet, oda szólt egyik pajtásának:

— .Na barátom, ha olyan nagyon tetszik 
nektek az a tál, hát én szívesei, etnottdok rója. Ha
nem hogv harag ne lehessen le-lole mert azt le
látjátok. hogy csak egynek adhatom, hát itt mind 
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tudós utálnia nyúl bimbójáért es azután kitépi az 
egész tövet, az ifjú kalapjához tiizi egy nyílását 
s azután uem gondol többé az élettel es; megsem
misüléssel, a nő illatától elhervad vagy megőrül. 
Mérges virág, mert szép, mint valami bűbájos 
asszony s veszedelmes, mint egy kaczér nő. A ki 
egyszer meglátja, mintha titkos erők hajtanák 
árnyékába, nem gondol múlttal, jelennel és jövővel, 
istennel vagy pokollal — megy őriilt gyorsasággal, 
hogy ölő mérgét szívja s szivének lelkének szédítő 
mámort szerezzen illatától. Szép virág I Csodálatos 
szirmain az őrültség képével, levelein a becstelenség 
sötét árnyalatával, gyökerén mérges tömlőkkel, 
gyümölcsében a halállal, neve: a könynyelntüség.

Ismeri mindenki, de csábitól, vonzói és szédítő 
szépsége előtt csak a valódi jellem legyőzhetetlen 
ereje, a lélek büszkesége s hatalma, a szív finom
sága, tisztasága nem borul a porba s nem esik a 
sárba.

A magyar nemzet lovagias, daliás nemes fiai 
épen úgy, mint büszke, csábiló szépségű hölgyei, 
egyaránt megrészegiilnek e virág árnyában, de a 
puritán angol, a könnyű vérű frauezia, a bölcsei- 
kellő német, a tüzes spanyol, a költő lelkületű olasz, 
a jámbor oláh és az együgyű orosz is épen úgy 
felkeresi ennek a virágnak termő talaját, hogv bele 
bolonduljon szépségébe,

.lát ványosan lép fel mindenütt, a hol az cm 
In ri kedély derül, vagy elborul, a hol a lélek 
gondolkozik, vagy tesped, a szív érez, ég, forr, 
vagy fagyosan hideg. Azt mondják, hogy a köny- 
nyelmiiség a realizmus talajában nem ver gyökeret. 
Ma már ugyancsak behajszoltak bennünket ebbe a 
világot megváltó iskolába, a hol mindent igaznak 
fest a profeszor, Írói, festő, művész s mindezek 
daezára, mikor találunk a múltban a könnyelmű 
ségnek annyi nyilvánulására. mint épen ma?

Közpálya, irodalom, művészet, stb. produ
kált e valaha annyi könnyelműséget egy századon 
át, mint a mai korban egy év alatt? -A mikor az 
idealisinus volt a költő és iró istene, a festő annak 
áldozott, a szobrász az ő fenséges alakját mintázta 
s a zeneművész azt szólaltatta meg sirói húrjain : 
kevesebb volt a gazember.

He már az uj irány előtt meg kell hajolni 
mindenkinek I A realizmus s naturalizmus durva 
köpönyegével leszorította a szintérről a patyolat 
ruhája idealizmust s felcserélték egy ráuezosképü, 
vén boszorkái ny nyal.

Jód van e ez igy?
Helyes e az. Iia a nemzeteknél s népeknél 

nyájatok előtt szavamra mondom, hogy azé lesz 
a tál, a ki legliamarább lii meg keresztapának!”

Lett erre nagy zaj, éljenzés. Mihály ur pedig 
most már biztosra vette, hogy már a holnapi 
postával legalább tiz levelet kap. a lilikben kereszt
apának fogják hívni.

Ham m a sors, az máskép intézkedett.
\ olt i jói pajtások között egy élénk fin is, 

a ki átlátott Topolyi Mihály eszén és a fogást is 
t'-lösmerte. Mikor tehát a ventlegek oszladoztak, 
köztük búcsúzott nagy hirtelen a gézengúz is. El 
is ment bundája alatt a nagy tállal, mit sikerült 
az asztalról elcsennie.

Mihály ur a csínyt csak akkor vette észre, 
mikor már mindnyájan eltávozták.

Azóta olyan szomorú — mert nagyon bántja, 
lmgy volt valaki mégis, a ki keresztül látott a 
lelkén,

S ha véletlenül egv egy östnerőséve! talál
kozik ; itokbau vizsgálja annak arezát, mert min
denkit tolvajnak aisz,

a* »
Nagyon szeretnék fopoly. Mihály orrai ta

lálkozni. I udoin. szomorít ábrázolja mosolygóira 
válna; mert megsúgnám neki, hogv van egy jói 
barátja. .1 ki e' vau határozva — annak idején -- 
Mihály urat hívni keresztapának — tál nélkül is.

J... S... 
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az államférfiak, a nemzetgazdászok, Íróik, művészek, 
munkások agyában, szivében egycsegyedül csak a 
kenyér gondolata foglalja el a tért.

Van-e igazság abban, ha ma mindenki egyéni 
előrehaladást igyekszik biztosítani, itt sarlatáné- 
riával, ott csellel s ravasz fogással, ma hízelgéssel, 
holnap a legjobb barát leszedésével. E tanok 
nevelik a tolvajt, a mely mesterséghez csakugyan 
jó adag könnyelműség kell, akármit mond a 
realizmus filozófiája.

A férli ma már a legtöbb esetben nem a 
nőt szereti, hanem a mit vele kap hozományként; 
a nő nem a fértisziv tisztaságáért eped, hanem 
azért a kézzel foghatói boldogságért, a mit egy 
veszedelmes Ízléssel össze vissza rendezett szalon, 
egv rendkívüli gondossággal teletömött kamara, 
szétütő czifrasággal berendezett szoba, siró rekeszek 
kel ellátott dajka és a dadaágyak miatt tultengés- 
ben szenvedő gyermekszoba, majolika, porczellán, 
alpakka, ezüst, horgany s más különlegességekkel 
padlásig halmozott ebédlő, stb., stb. Ezt azután 
realismusnak kereszteli az urhölgy.

Hát az ilyen eset, a mi ma már nem is 
közönséges, nem nevezhető-e könnyelműségnek ?

Éljünk hivatásunknak, szoruljunk be 2--3 
tiszta szobába, hagyjuk el az ostoba nagvzást, 
keressünk munkát, háláljuk meg felebarátaink 
szívességét és szeressük azokat, a kikhez szivünk 
lelkünk odaforr, ne a várt kényelem, a kecsegtető 
jólét dobbantsa meg szivünket, hanem az igazi 
szerelem. Ne a fényes szobákért mondjuk el az 
esküt, hanem a fényes szívért és lélekért, ne 
ábrándozzunk gondtalan életről, hanem menjünk 
mindig a küzdelem, a gond és munka tudatával a 
jövőnek, ue öltözködjünk másokért, ne hajtsuk túl 
igény einket a valóság határán, érezzünk. küzdjülik, 
dolgozzunk, gondterhes életünknek legyen szívből 
fakadó vágva s reménye a jövő boldogsága és ezt 
a reményt ne áldozzuk fel semminemű anyagi ér 
dekért, akkor meg lesz az idealizmus filozófiája, a 
mely azután uem is| lesz nevezhető könynye-h 
müségnek.

Vegyes hírek.
— Héwétiratok. Nagy-Miltály város kép

viselőtestülete és elöljárósága nevében -Su/yoiazky 
István föbiréi igen meleghangú részvétiratot intézett 
özv. dr. Flritehurr Samu ügyvédnőhöz azon al
kalomból, hogv férje, a ki nagyon sokáig városi 
képviselő volt és a ki a város érdekeit mindenkor 
a leglelkiismeretesebben viselte szivén, az imént 
elhalt. — Ugyanilyen részvétiratot intézett az 
özvegyhez a nagymiliályi takarékpénztár is, mely
nek a megboldogult alapítása óta igazgatóisági 
tagja volt.

— Sajtóhibák. Lapunk múlt számában 
közöltük .Csarnok" ezimii rovatunkban azon szel 
lemos és rendkívül mulattató verset, melyet K. J. 
irt és mondott el általános figyelem és érdeklődés 
között a kaszinói által rendezett Szilveszter estén. 
Ebbe a versbe két olyan sajtóhiba csúszott be, melyok 
a kiválói szabatossággal és tősgyökeres magyar 
stílusban irt vers két strófáját eredeti magyarságuk
ból teljesen kivetkőztetik, miért is kötelességünk 
nek ismerjük azokat ezennel helyesbiteni. Ugyanis 
a negyedik strófa harmadik sora igy szedetett: 
„Ezért bár választást hozott soknak hasznot”, 
holott az eredeti szövegzés igy szól: „Ezért bárt’ 
választást hozott soknak hasznost.” — Továbbá a 
a tizenegyedik strófa utolsói sora igy szó] ; .Mert a 
a magyar olyan, ha jól megy dolga. Perel”, — 
holott eredetileg e szerint volt Írva: .Mert a 
magyar olyan, ha van miből, perel.” — Mindezen 
értelmizavaró sajtóhibákért különben szives el
nézést kérünk.

— O af/yvéd. A kassai ügyvédi kamara 
az ügyvédek lajstromába felvette dr. Kállai Józse 
ügyvédet, a ki legközelebb városunkban letelepedve, 
megnyitja ügyvédi irodáját.
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— Kirendelt gondnok. A kassai flgyv $di 
kamara az. imént elhalt dr. Fleitehner Samu hely
beli ügyvéd irodája részére gondnokul hivatalból 
Sulyovszky István ügyvédet rendelte ki. a ki a 
jelzett iroda ügyeinek lebonyolítását inár megkezdte.

_  Temetés. Harilenbrrg Aladár grófné, 
született Linyay Vilma, Linyay Gábor deregnyői 
nagybirtokos testvérlmga, f. hó 2-án, S.-A.-l’jhely- 
ben szivszélhüdés következtében jobblétre szén 
derült. Temetése f. hó 5 én ment végbe Deregnyön, 
a Lónyay család sírboltjában, mely alkalommal 
Tuilja Mihály, magyar izsépi (most már Deregnyobe 
megválasztott) ev. ref. lelkész, minden izében ki 
művelt lélekre valló gyászbeszédével könnyekre 
fakasztá a hallgatóságot. — Az abarai ev. rét', 
tanítói kör énekkara .Jaj, de bús ez a ravatal!" 
.Menj pihenni!" és más, gyönyörű gyászmelodiáju 
temetési énekekkel adott kifejezést az elhunyt 
halála által a rokonszivekben okozott mérhetlcn 
fájdalomnak.

— Énekkari gyűlés. Az abaravidéki ev. 
ref. tanítókból álló énekkar f. hó 5-én Deregnyíin 
rendkívüli gyűlést tartott, melyen a l'iith Eerenez 
deregnyíii lelkész elhalálozása folvtáu megürült 
elnöki állásra egyhangúlag hozott határozattal 
Víra'gh József, lasztoméri lelkész választatott meg. 
Örvendünk az énekkarnak ily szerencsés válasz 
tása felett; gratulálunk Viráyh Józsefnek, hogy 
fiatal korában olv érdemes ember helyét tölti be, 
mint a milyen Tóth Eerenez volt, ki a fent 
említett egyesületnek megalkotója, 22 éven át 
elnöke, vezérlő és éltető lelke volt.

— Meghívó. A nagymihályi kaszinó a kö
vetkező névre szóló meghívót bocsájtotta ki : .A 
második ezer év első farsang idényén t 'asinó egye
sületünk Nagy-Mihályban a .Barnái" vendéglő éttér 
lilében saját könyvtár alapja javára sétahangver- 
seny, felolvasás és rögtönzött tánezra kilátást nyújtó 
zártkörű három thea-estélyt rendez és pedig:
1897. január 23-án, 1897. február 13-án. 1897. 
máref.ÍMS 2-án; melyekre kívül czimzett urat és 
családját azzal van szerencsénk ezen egy leveliink 
által részvételre felkérni, hogy más külön meghívó 
egész idény alatt kiadva nem lesz. Nagy-Mihály, 
1897. január 7 én. A t'asinó választói, nevében: 
Szirmay József elnök. Sulyovszky István igazgató. 
László E. Fhiris jegyző. Részvételi jegy ára sze
mélyen ként 1 írt. Kezdete mindenkor este 9 órakor.

— Esküvő. Euyl Ármin, Engel Adolfhely 
beli lakos fia, f. hó 17 én tartja esküvőjét Csapon 
Sternlirht Dávid ungvári kereskedő leányával, 
Hrrmindcal.

— Gyászlap. A következő gyászlap kül
detett be lapunkhoz: „A s. a. újhelyi m. kir. posta 
és táviróhivatal tisztikara fájdalommal jelenti 
szeretett kartársának szentkirály szabadjai Karúi 
Bertalan m. kir. posta- és táv. tisztnek folyó évi 
január 7 én éjjeli 11 órakor, életének tkl-ik, posta
mesteri 24-ik és állami szolgálatának 18 ik évében 
váratlanul történt gyászos clhunytát. S. A. I jhely, 
1897. január 8-án. Áldás és béke lengjen porai 
felett!*

— Eljegyzés. Lrfkorict Soma málezai 
bérlő leányát Nanettet eljegyezte Izsák Antal 
szinyér-váraljai szállodatulajdonos.

— Az ezüst váltópénz bevonása. Az 
1857. szeptember 19-iki császári pátens alapján 
vert osztrákértékü 10 és 5 krajezáros ezüst váltó
pénz, valamint az 1868. július 1 én kelt törvény 
alapján vert osztrák értékű tizkrajezárosok 1897. 
január lével a magánforgalomban forgalmon kivid 
helyeztetnek. Megjegyzendő, hogy az állampenz 
tárak és az államivatalok kötelesek ezeket 18(18. 
deczember 31-ig fizetések fejében elfogadni, sót 
becserélni.

Lábat kapott Wortheinfkassza. Az 
a betörő banda, a mely a Bodrogközön szokta 
bizonyos időközökben .munkáját" végezni, lég 
közelebb ismét életjelt adott magáról. Múlt lio 
29-30-ika közötti éjjelén Perbel iken AAtf/dd

FELSO-ZEMPLEN.

Jozsei gróf jószágigazgatójának irodáját törték fel 
az ismeretlen tettesek s onnan egy métermázsa 
súlyú Wertheitn kasszát loptak el. A betörők ez i 
úttal is a legnagyobb óvatossággal és az ilyen, 
nem épen közönséges betöréses lopásukhoz meg 
kivántató szakavatottsággal hajtották végre a lopást. 
A nélkül, hogy valaki észrevette volna őket, a 
nehéz M ertheim szekrényt az irodából kivitték és 
szekérre téve, elszállították. A Wertheiin szekrényt 
másnap feltörve megtalálták. Hiányzott belőle 8 
drb 10 frtos bankjegy, 20 drb 10 frankos arany, 
ezek között 10 drb 1888. évi verető, 10 drb 20 
frankos magyar arany, 25—28 drb egy forintos 
ezüst húszasok, 1700-tól kezdve, közöttük 2 drb 
magyar huszas, 1 veres börtárcza, melynek kid- 
lapján az 1880, év aranyozott számokkal van ki 
Írva, összesen -l< a> irt értékben. Az ösmerctlen 
tetteseket, a kik minden való«ziniiség szerint 
bodrogközi és ungmegyei ezigányok, a csendőrség

. erélyesen nyomozza.
— Télnézniulatséig, A sárospataki ev. ref. 

egyházi énekkar 1897. január hó 23 án, Sáros
patakon, a városháza termeiben az ev. ref. tem
plom épitési költségeinek fedezésére játékon vczélu 
zártkörű tánezmulatságot rendez. Belépti dij sze 
mélyjegy 1 korona, családjegy 2 korona. Felül- 
fizetések a jótékonyczél érdekében köszönettel 
fogadtatnak.

— Kútba /ült. Folyó hó 8 án reggel 
Vlaizdk István, s.-a. újhelyi m. á. v. fütőliázi elő 

i’iitő sertésölés közben V. A. számtartó kutjához 
ment vizet hozni. Mialatt a veder leboesájtásával 
volt elfoglalva, valószi nüleg megcsúszott és fejjel 
a mély kútba zuhant. A közelben lévő vasúti 
munkások később hozzáfogtak a szerencsétlenül 
járt ember megmentéséhez, azonban eredményte
lenül, mert Vlaszák a keskeny és mély kutban 
megfuladt. Később húzták ki hulláját és lakására 

i szállították.
— Megszűnt lap. A Sárospatakon .Sátor 

j alja" czimen két év óta fennálló lap január elsejé
vel bevonta zászlaját. Terjedelmes körlevélben adja 
ezt tudomásul az említett lap volt felelős-szerkesz
tője és kiadótulajdonosa: Steinji-ld Jenő.

— Meghívó. A varannói önképző és ön 
segélyző iparos-egylet a .Magyar korona" szálloda 
diszitett nagy termében 1897. január 17 én jó 
tékonyczélu és nyilvánosjellegü tánczestélyt rendez, 
melyre t. czimet és becses családját tisztelettel 
meghívja a rendezőség. Kezdete fél 8 órakor. 
Belépti dij tetszés szerint. A tiszta jövedelem tiz 
p rezentje a varannói községi kisdedóvodát fogja 

! illetni.
-• A „Fortuna" aranybánya rész

vénytársaság 25 koronás részvényeire mull hónap 
Jltikán lezárt aláírás, mint értesülünk, fényesen 
sikerült. Az aláírásra bocsájtott 4<•.•«•• • részvény 
jelentékenyen tolj, gyeztetett és a kibocsátó szindi
kátus már be is fejezte a repartirozást, a mi azért 
tartott hosszabb ideig, mert roppant számban jelent 
keztek a kis aláirók. kik csak néhány részvényt 
jegyeztek. Ezek a kisebb aláirók teljes mértékben 
figyelembe vétettek, inig redukezió csak azoknál a 
nagyobb aláírásoknál történt, a hol a spekulácziónális 
szándék valószínűnek- látszott. Ez annál is inkább 
szükséges volt, mert a részvényekben a váltóházak 
közvetítésével élénk magánforgalom van jelentékeny 
ágióval. A részvények szétküldése teljes folyamatban 
van és még e hónap folyamában minden aláiró 
megkapja a részvényeit, a mennyiben annak a 
kötelezettségének, hogy az aláírási összeg hátralevő 
részét január 15 ikéig beküldi, eleget tett. Másrészt 
a társaság bányaiban, daczára a téli időnek, fokozott 
erővel indult meg a munka. A inig a társaságnak 
a technika legújabb vívmányai szerint felszerelt 
gépei a helyszínére érkeznek, addig ott nagyban 
dolgoznak az aknák mélyítésén és a tárnák bővítésén, 
fejtik a zuzóérezet. hogy a kiválasztás a gépek 
felállítása után azonnal nagyban történhessen. Az 
eddigi előmunkálatok után Ítélve is már kétségtelen
nek látszik, hogy a társaság az 1897. évi április 
30-án lejáró első négy havi üzletszaka után már 
májusban jelentékeny osztalékot fog fizethetni, mely 
osztalék a későbbi időszakokban bizonyára még 
növekedni is fog.

CSARNOK.
Közös leczke.

„Megcsendült a harang, intve est imára, 
Elég lesz a munka, végezzük be mára!*  
Szól a gazda szépen s fövegét levéve, 
Csendes áhitatta! tekint fel az égre. 
Ajkán hő imádság, lelke rakta rája, 
Benne még az l'r is örömét találja.

De nem úgy a másik! nem a léha szolga, 
Ima helyett ajkát nyitja a mosolyra;
8 inig az ősz galamb ott hálát aa az Urnák: 
Hasztalan cselédi, a pipára gvujtnak. 
Hömpölygeti tustjét pokol földi-népe, 
Kalap alól lesve, az ősz oda néze?

Mit se lát a gazda, hisz a lelke épen 
Ott lebeg az í rnál fönn a magas égen;
Égi alkotóját tiszta szívből áldja
S az ördög barátait még csak meg 60 látja. 
.Dicsérjük a Jézust!*  szól imát végezve, 
.Most fiaim, mindent rakjatok ti rendbe.*

.Rendben van itt minden s már a pipa járja!*  
Szólal mosolyogva az egyik garázda . . .
Busán néz a gazda a felszólalóra,
Hogy tán nem is ért az, az estliarangszóra! ? 
S kezdi a tanítást az egyszerű gazda, 
.Vajha nem esnék a tisztabuza gazba!“

„Hit nélkül az ember olyan, mint a vadfa, 
Amelynek gyümölcse csak a nyelvet marja; 
Kevés annak haszna, vagy igazán: semmi! 
Mig a nemes ág. a jó gyümölcsöt termi. 
Az ember is vadfa, nemes ág a lelke, 
Az a boldog, kinek ily fát növel telke."

„Nézd, a búzakéve már keresztbe rakva, 
Megelégedetten számlálja a gazda;
S talán azt sem mondja: hála Uram érte! 
Hej, pedig a magját, még csak meg se mérte; 
Akkor jő csupán ki imaszó a torkán;
Mikor zug a zápor s jeget hajt az orkán.*

„Milyen itt a lélek? milyen ki azt hordja, 
Ha az Alkotóra nincsen semmi gondja? 
Hogyha a csapás jő, akkor esdve kéri 
S inig ha dolga jól van, csaknem összetépi; 
Nem gondol az jóbra, óh!... de mit is mondok ? 
Hiszen azt kiáltja: „higyjék a bolondok!*

_S nézd az ilyen lelkű, meddig birja vinni? 
Mig van a kamrában kevés enni, inni!
S ha csapások érik s megürül a kamra: 
Kötőfék vagy istráng szorul rá a nyakra, 
Nincsen hite néki, azért nem is tudja, 
Hogy a műveletlen földön terem duiíva."

.Hány embernek lett ily boldogtalan vége, 
Mert a hitetlenség ösvényére lépe?
Ha a sorscsapás öt próbakőre tette, 
Nem állott a hivő lélek őrt mellette.
Nem volt, ki azt súgja: ki az Urat féli, 
A csapás alatt a szebb jövőt reményű *

.No, de hazaértünk, tán elég a leczke? 
Vedd szavaimat most fiam a telkedre, 
Legyen a te kunyhód a hitnek kunyhója 
S te magad légy benne a hit tanítója; 
Legszebb örökséget hagysz a gyermekidre: 
Ha bevitted őket az igazi hitbe."

L-'old öreg vagyok, már sokat tapasztaltam, 
Jó tanitó beszél hozzád szavaimban;
Vedd azért szivedbe a jó intelmeket
S ne feledd az öreg végre mit mond neked: 
Ha van hited, ne félj, könnyű a sorscsapás, 
Mert gyógyszered leszen a hő imádkozás.

Vfitty János.

Az orvos orvosa.
ElbsssilSs.

Irta: Városy Gyula
XIII.

— Péter küld be azt az asszonyt!
— Mit akar, édes? — toppant be Irén.
— Nézze, nézze, kérem mit irtain jegyze

teimbe : .A lázt“ első fejlődésében nem szabad el
nyomni, mert a visszaesés annál bizonvosabb és 

. veszélyesebb; prezervativául bidek vizet kell nyelni 
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és — .bimbód gumiját viseljed". — érti? azt irtain 
ide, hogy .bimbód gondját viseljed', — mit szól 
ehhez a világ?

— Semmit! Ki kell törölni. Csirkepaprikás 
lesz az ebéd fiam. — És a nö sarkán fordulva, 
odakint újra rákezdte: .A Vargáék kertje alatt"...

A doktor megtántorodott.
— Nem lesz belőlünk semmi.' — sóhajtól 

siralmasan.
— A hadiláb kezdete ez volt. Ezt követték 

más égbekiáltó cselekedetek, melyek a ház sziliét 
lassankint átváltoztatták.

Az ajtókat csapkodták, a folyosón többé már 
nem lábujhegyen, hanem sarokra léptek s a pokró- 
czokat és a felsőruhákat nagy pattogással háromszor 
is kibordták hetenkint.

Akadt egy nótás szolgáló is, ki gazdasszonya 
példáján tblbátorodva, éktelenül sipitó hangokon 
áldozott a magyar Appolónak. Már ekkor hetek óta 
dühöngött tehetetlenül Gergely s a kínálkozó alkal
mat megragadva, majd emberhalált okozott. A fojto- 
gátlásoktól elkékülve vitték ki kezéből a cseléd
leányt, kibe hónapokra benne szorult a nóta.

A nő úgy tett, mintha észre sem venni’ az 
emésztő harezot, mely az orvos lelkében dúlt. Foly
tatta a zajos házvezetést és eltökélte, hogy ez eljá
rással valami lényeges és kedvező változást idéz 
elő a kóros lélekben.

A dolgok odafejlődtek, hogy Péter is. az ötv< n 
Irtos Péter, dúdolva ment a baczillusok elé, s dú
dolva jött ki a baczillusok után.

Az orvos már észre sem vette a kisebbszerii 
dudolást, feje annyira kongott a nagyobbfajtája nó
tázásbái.

Ez nem mehet, egy világért sem mehet tovább 
igy! — kiáltott Ibi egv álmatlan éjszaka. Gyökeres 
rendszerváltozást kell alkalmaznom, s az egész házi 
nó-p holnap, holnapután el lesz távoliba, t ’sak még 
Sándort kérdezem meg, azután ni nép és ni világ 
költözik házamba. '

— Hja barátom, — vigasztaló panaszkodó! 
barátját a patikus másnap délután — megfordult 
a világ kereke ! Ennek igy kell lenni, a változatosság 
neked sem árt.

•- Még te is? hát akkor kiben bízzam ? — 
kiáltozott keserűen Hétvári.

Az ajtó felnyílt s azon kipirult arezezal Irén 
lépett be. Egyenesen oda rohant Hétvárihoz, karját 
megragadta s vonszolta magával ki az udvarra.

Jöjjön, néze a gazdaság szaporodását, vezette 
őt a disznóólhoz. Megfiadzott az öreg koeza. hat 
egészséges, szép malaczot vetett. Ebből kettőt föl 
hizlalunk, négyet eladunk.

Es egv egész gazdasági előadást tartott a ser- 
téshiz.lal.ásról és a barom lietetésről.

Beszédjének meg lett a maga hatása. A dók 
tort sikerült egészen kiverni az éléből s a tolla alól 
egész nap poezakok kerültek ki. Lapot lap után tépett 
szét.

A levt go mindjobban sűrűsödött, a villamosság 
gyűlt, s csak kedvező perezre várt, hogy a villám 
teljesen romboló hatásával lesújtson.

Így koszontott be a tel, néma jéggé fagyasztva 
mindent, kivert*  a tréfásan kclepelő és danáz.o tor 
kokat.

Ibtvári határozott. Beteges agya a hónapok 
szülöttéhez, a döntő tervhez görcsösen ragaszkodott. 
Nem bánja, ha ég, föld elhagy ja is, ha nem 1< sz 
senkije sem a világon : de eltö'kólését végrehajtja.

Mind a négyen együtt valónak. Az öt viiág 
egeit, a koaksz piros fényével izzott a kályhában.

\ < g' zni akarok ! - - mondó siri hangon a 
három h illgalon.ak. —Te Péter még ma elmehetsz. 
mert alávaló dudolásaiddal a ház tekintélyét vérig 
sértetted.

- Én ?! — szörnyiiködik Péter.
•i '8'n- te. tin pedig, asszonyom, szintén tá- 

Aoztk liazambol. Fájdalom. hogy szavaimmal nem 
csak kegyedet, hanem legjobb barátomat is, az ön 
bátyját kellemetlenül érintem, de az emberiség ne
vében igv kell cselekednem, mivel szörnyűséges 
sipitozásával minden szellemi és Írásos munkámnak 
nyakát szegte.

— Én is sipitozok? -- kelt ki képéből a nő. 
— En?! Hogy meri azt mondani az ur? — Mi
óta itt vagyok, minden krajezárjából forintot terein 
tek ; soha oly jóizíit nem evett, mint az én főztöm. 
Ez a hála? En sipitozok ? Miféle munkájában aka
dályozom ?

, A vészes hangok hallatára elsápadt és egv lé
pest hátrálva, alig tudta kihebegni Gergely.

Ebben ni. — mutatott jegyzeteire.
— Ebben? no ön hálátlan! Én ugyanéi fomik 

menni a házból, de hogy Sem én. se más "ne 
akadályozza önt többé a munkálkodásban, egyszer 

mindenkorra megszüntetem a botránykövet, mely 
úgy sem más, mint gyermeki hóbort, eszelős vízióik 
kínos szüleménye. Ebből pedig felebaráti kötelessé
gem kigyógyitani az orvos urat.

Fölmarko Ita az orvos elöl a vaskos irateso- 
magot, kinyitotta az izzó kemeneze ajtaját s a 
papirhalmazt bedobta a vörös szén közé.

— Ez az ön reezeptje! . . .
— Irén' . . . Irén! . . . A jegyzeteimet! 

orditá a doktor magán kívül s néhány ingatag lépés 
után, élettelenül terült végig a padlón.

A tavasz kétszer visszaszállott, vele a fecske
pár, mely boldogan dalolgat a megszokott eresz ott
honos fészkében s eteti kisded fiait.

A Ilétvári ház felől elvonult a vastag, barna 
ftilleg. a magasságból nevető napsugarak verődnek 
be a fényesre tisztogatott ablaküvegeken.

A sarok v.-isakród a dísztelenül fityegő, korhadt 
ó-s szillehagyott zs.alugáterek eltűntek, a fal kijavítva 
es csillogói fehérre meszelve, a kapu fáján pedig 
aranyos betűkkel pléhtáblán :

Dr. HÉTVÁRI GERGELY 

rendel délután 2—4-ig.

A ház szine megváltozott: a lelketölő néma
ságot bizalmat és kedvet ébresztő zsongás váltotta 
tői. Az udvaron s az épület belsejében élet nyi
latkozik mindenütt.

Esteli hat órakor, széles karimáju szalmaka 
lapban, szájában felöles pipaszárral, piros pozsgás, 
tokás álla i'érlm áll az udvari virágágyak mellett, 
kezében öblös bádoglocsolóval, a mint a virágokat 
sorra, öntözi, inig alig távolabb föle, kendőjét 
szemére húzva, női kéz babrál az ültetvények 
között.

— Nem fáradtál még el, Gerguczom?
— Egy csöppet sem, drága Irénként.
— Ah, itt jő Sándor! rózsaoltványt hoz ke

zében.
kérj és nő eléje sietnek a jó embernek.
lletvári ama tragikus eset után halálos beteg 

lett. Íren odaadó ápolása azonban megmenté a 
gyenge nemzeti t s az agyrázkódás és a gyermekes 
kéziratok elhamvadó' i után lefoszlott a fátyol is. 
mely iddig lelkének világát elborító.

A nagy lelkirázkódás tisztitólag hatott a lé
lekre. mely a beteg testtel egvütt tökéletesen meg- 
gyógyult.

Az első lépés, mit házán kívül tett, az Er ol
tárához vezetett, hol Irénnel, hű ápolóijával, örök 
hűseget fogadtak egymásnak.

A társaság a vadszőllős lúgosba tart, hol ötöd
éves bor vár a férfiakra.

Egészségiekre, fiam, — emeli föl poharát 
Sanyi, — meg a kis Gergelybe egészségére.

Mindnyájan a sarokba tekintenek, hol néhány 
Imnapos csecsemő kacséit kinyújtva, édes sirás 
hoz fog.

Ringasd, anya, ringasd! szó] a férj szere 
tettel.

íren ringatja es dallal altatja a magzatot. A 
két ember pedig pipaszó mellett mélyen elmerül a 
beszélgetésbe, melyből kihallatszik. Amint Maver 
basszus liangínn dörmögí;

M*  Lfnntiifh.nn, hogy pz az asszony mindent 
moggyógvit. még téged is.’

. A nő teszi, mintha nem hallaná, fiilemeli a 
kis arany ost, odatartja a családfők felé, majd csókok 
kai árasztja el ajkait.

Az e-t leszáll. Sándor távozik. A lugasba lan
gyos szellő lopóz.ik. s meglesi a boldogságot, mely 
a szivekből föltörve, angyali karként öleli át őket.

Es l’éter?!
Sok száz forintjával eltávozott, s valahol talán 

becsületes és munkás életet él.

(Véze..

Felülő*  szerkesztő:

Gál VILMOS
K i.idő-tulaj donox: 

landesman b.

Házamat
el- esetleg bérbe adni óhajtom. 

Özv. Fleischnerné.
Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.

Egy " jegyzői teendőkben jártas 
fiatal ember azonnal alkalmazást 
nyer, llol? megmondja a kiadó, 

hír atal.

Egy 6 gymn. osztályt végzett és 3 
havi gyakorlattal biró 

jegyzösegéd 
alkalmazást keres. Ajánlatok a kiadóhiva
talba küldendők.
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Kan szerencsénk t. vevőinknek és 
jóakaróinknak szives tudomására hozni, 
miszerint 10 ér óta fennállott

FAÜZLETÜNKRE
vonatkozó szerződésünket egymás közölt 
ismét megújítottuk, s mint eddig, tb/y 
ezentúl is oda fogunk törekedni, hogy 
pontos és lelkiismeretes kiszolgálás által 
t. vevőink bizalmát magunk számára to
vábbra is kiérdemeljük.

Nagy-Mihály, létfii'. január 14.

Tisztelettel

Herskorits és lloth.

I 
’í
I 
l o

I
I 
I
I

a ,.K o s“-hoz czimzett szállodája
Sztáray gróf kastélya átellenében 
ag-y-lví illái y oxi.

Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXXHl. törvényezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Feszt féle
Hegyaljai

889-iki , gyógybor

1 liter 42. 
. 54.
. 60.
„ 1.00. 
, 1.20. 
. 1.50. 
. 200.

Az orvos urak b. figyelmébe!
Tokaji ásszá gyógybor 

legf. . .
Ménesi veres asszál
Kitűnő ó szilvórium
Szyrmiai régi

1 liter 3.00.
. 4.00
. 5.00
. 2.50
„ 1.10
, 1.511

A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez 
ségileg olcsóbbak.

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

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

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

újonnan renovált vendégszobáimat. 
— ?«//<« istállók es koesisxhiek. —


