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Felsó-Zemplén
MEG.IEI.EN IK MIXI )EX t SÍ" r< >i:T< >K<"»N.

szerkesztőség:
Hova a lap szel lom i részót illető minden 

közlemény intézendő :

Törökntcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza.

Bennentetlen levelek nem fogadtatnak ul

Nyilt-ter soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI Díj :
Egész évre . .4 frt.
Fél évre . . .2 frt.
Negyed évre .1 frt.

Egyes szám ára 1<» kr.

kiadóhív xtt* l :
Hova a/, előfizeté-ek, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landeintan B. könyvnyomdája.

Tisztelettel kérjük mindazon olvasóin
kat. kiknek előfizetése márczius hó végé
vel lejárt, hogy azt minél előbb megújítani 
szíveskedjenek. — Hátralékos előfizetőin
ket pedig hátralékaik kifizetésére kérjük.

A mai ifjúságról.
i Két közlemény, i

I.
Az egyszeri apa figyelniezteté köny- 

nyelmii és gavallértjátszó fiát kötelességének, 
mint leendő élethivatásának komoly telje
sítésére, — illő leczkét adva neki, ilyetén vi
seletének elmaradhatlan következményeiről.

Eme jó tanácsok osztogatása közben 
felhozta gyermekének a maga saját ifjú 
korát, példa gyanánt állítva elébe, miként 
kívánta meg tőle az ő atyja a magaviseletét, 
mi módon szigorította annak teljesítésére s 
hogyan engedelmeskedett ő jó atyja intésé
nek, szóval mint keriiltette vele azokat az 
idő-, pénz- és erkölesrabló helyiségeket, 
melyek sem a testnek üdülésül, sem a 
léleknek hasznos szórakozásul nem szolgál
hatnak . . . Mire a jó fin megunva az öt 
kellemetlenül érintő intelmeket, eme meg
gondolatlan szavakra fakadt: ..l gyan derék 
atyja lehetett apámnak, ha azoktól a kel
lemes élvezetektől, miket én élvezek, meg
fosztotta s ifjú életét annyira kordába szo
rította, hogy az ifjúság igazi örömeit nem 
is élvezhette.”

Az apa indulatba jő s keményen vissza
felel neki: „Bizony derekabb is volt, mint 
neked, engedetlen, könyelmii rósz portékája!“ 
Az apa tehát őseit dicsérte meg — és az 
apának tökéletesen igaza volt. Igaza volt a 
szó teljes értelmében, mivel az ő apja belőle 
engedelmesebb, gondosabb, józanabb, munka- 
szeretöbb embert nevelt, mint ő könnyelmű 
gyermekéből, kinek, mint olvastuk, hiába 
beszélt.

T ARCZ A.
Dormándi Ágnes.

— Rajz. —

Irta: (Sál lihnos.

Nem fogadott el soha egyebet, csak rezkraj- 
ezárt vagy kenyeret.,' ha valaki köiiyöniletből egy 
hatost dobott oda Ágnesnak — mi az igaz, hogy 
nagy ritkán történt — kételkedő, gúnyos mosollyal 
dobta vissza. Pedig milyen volt az Ágnes mosolya, 
a ki egyszer látta, nem volt rá kiváncsi másodszor; 
széles, duzzadt ajkú, cserepes száját felhúzta a 
füléig és a kajla nyilasból barnás sárga girbe gurba 
fogak vigyorogtak elő: a felső sorban egy nagy 
iir tátongott. Valamikor, kicsi korában, részeges 
apja ütötte ki metsző fogait bottal, mert talán az 
nap keveset koldult. Csakhogy az már regen volt, 
van vagy busz esztendeje, az „edes apja**.  a meg
boldogult, min iszik már egyebet, mint átszivárgó 
harmatot a földben. Ágnes meg házról házra billeg 
loncsos szoknyában, folt hátán foltos ködinönével. 
— „ Krajezárkát, csak egy kicsi krajezárkát!- 
Sohasem kér egyebet és még senki sem latta, csak 
egyet is elkölteni. Ismeri mindenki, nincs titka 
senki előtt, tudják, hogy nincs ki egészen a négy 
fertály és az evésre is figyelmeztetni kell. Csak ha 
kérdik, jön rá, hogy még aznap nem evett ; úgy 
fal azután, mint valami vadállat, ha két napig nem

Sajnos, de nagy mértékben igaz, hogy I 
apáink derekabbak valának! 1 terekasabban | 
megrakták fiaikat: engedelmesebb és jobb
érzésű embereket neveltek, mint ma igen 
sokan.

A te magodban oldatnak meg a te 
nemzetségeid!

No és ha mi ilyen könnyelműen gon
dolkodó). engedetlen liakat nevelünk, mivé 
leend a tisztes jó hírű nemzetségünk!? Ha 
a mi jó tanácsainkat melyre az élet
tapasztalat oktatott — fiaink semmibe sem 
veszik, hanem (jó czimboráik) eszével gon
dolkoznak: ugyan milyen unokákat nevel
nek majd nekünk? Bízvást elmondhatják 
még makacsaid) gyermekeik előtt ők is 
egykoron, hogy különb, derekabb apjok 
volt, mint ők — s ezzel meg már minket 
dicsérnek meg némileg.

Az igaz, a jó. örökkön igaz és jó 
marad. A mi megczáfolható s helyes okok
kal megdönthető, az nem volt igaz: a mi 
elítélhető s büntetésre méltó, az nem is volt 
jó soha.

ltjaink — tisztelet a kevés kivételnek 
— nem járnak az örökkén igaz és örökkén 
jónak utján. I j elvek, uj eszmék, jobban 
mondva szokásoknak hódolva „látszani” 
akarnak, mielőtt „lennének.” — Éretlen 
kérkedés, nagyképűsködéssel állanak a ta
pasztalat mezején megérett férfiak elé, azon 
közmondást hangoztatva: „'Főbbet tud ma 
a csirke, a tyúknál — holott a tyuk már 
költött és csirkéket is tudott nevelni.” — 
Ilyen éretlen s megfontolásnélküli eszmékkel 
táplálkoznak egészen odáig, a mikor erőik
kel beszámolni s igazi értéküket bemutatni 
idő és alkalom megérkezett.

ltjainknak — ismét tisztelet a kevés 
kivételnek — ha kissé már kitombolták 
magukat, ama komoly kérdést kellene in
tézni önmagukhoz:

Mint akarom jövömet megállapítani?

kérdik, két napig nem eszik, pedig sokszor tele 
van már kenyérrel a butyra.

Mindenütt lakik és sehol.
A mint ráesteledik, félrehuzódik a kalinka 

mellé az árokpartra, vagy ha hideg van, belopódzik 
egy egy istállóba és nyugodtan, boldogan alszik a 
talált almon. Nem bánt senkit és semmit. Dormándi 
Ágnest sem bántja senki.

A nyaka köré akasztott madzagon egy vászon 
zacskót rejteget a keblében, abban vannak a kraj- 
czárkák, csak az a különös, hogy ez a kicsi zaes- 
kócska nem telik meg soha. Tudja a jó Isten 
hova teszi ? Annyi bizonyos, hogy még semmit 
som vett életében. A boltokba is csak koldulni Jár.

Egyszer azt kérdezte a tanítótól, hogy hány 
krajezár lehet egy forint?

— Száz, Ágnes.
— Mennyi ez a száz?

Ha annyi csomót raksz ki, a hány ujjad 
van és mindég' ik csomóba annyit raksz, a hány 
ujjad van, az mindössze egy forint.

Azóta Ágnes ki-kijár a régi agyaggödörbe és 
rakosgatja krajezárkáit, melyeket ott dugdos el egy 
nagy törött fazék alsó felébe. Mindennap körmeivel 
vájkálja ki az agyagból, néha víz, néha hó alól, 
ott a padmalyon teregeti szét kincseit.

— Annyi egy csomóba, a hány ujjam, annyi 
csomó a hány ujjam, az egy forint; —ez azután 
egv nagy, nagy kupaez. azután annyi kupaez, a 
liánv uij.iin forint ! __________ ____

Lapunk mai száma 6 oldal.

Mihez fogjak tehát?
Milyen állást óhajtok egykor elfoglalni 

és betölteni a társadalomban?
E ezélomat, mely utón és módon, minő 

elvek s minő viselet mellett érhetem cl?
Húsz éves ifjúnak már teljesen érett

nek s elkészültnek kell lennie a fennebbi 
fogalmakra nézve. Teljes igyekezettel kell 
legalább ezen időkorban törekednie kitűzött 
ezélja felé, idejének megbecsülése, erejének, 
erkölcsének megőrzése, szerzeményének meg
takarítása. ismereteinek gyarapítása. pályá- 
jábani szakképzettségének megszerzése legyen 
tőtörekvése. melynek elérésére bizonyos tervet 
kell készítenie, liogv az élet nagy és szép, 
nehéz, de nemes útjára megélhetés, család
alapítás. hivatás betöltésére alkalmas lehes
sen. Eme hármas tőeszme legyen irányadó 
minden tetteiben s a mi azt biztosítani 
lógja, ahhoz következetesen ragaszkodnia s 
ha valami attól eltávolitaná, azt lelke erejé
vel kerülnie kell, ha az élettani örömet és 
boldogságot komolyan megszerezni szán
déka van.

E helvett mit tesz a mai ifjúság?
Eelcsap mindjárt, még idő előtt, modern 

világpolgárnak! A mit lát, azt ha jó, ha 
rósz, esztelenül utánozza. Örök igazés örök 
jóra nem törekszik, mert ezt ritkán észlel
heti és utánozhatja. Majma és rabja a szo
kásoknak. Éretlen eszméknek, erkölcstelen 
divatoknak önként hódolnak. ('zigarettázás 
után jön a kártya, azután a zene és egyéb 
költséges és még sem üdítő és ujitó szóra
kozások. Pajkos tréflik. Minden nemesebb 
irány és magasabb ezélnélküli időtöltések. 
Valóságos időagyoniités! A keresményt 
felemésztik a jó czimbonik. Megélhetési 
pályáját nem tekinti oly tőkének, mely 
létének s majdan övéinek leszen a szerencse
forrása. csupán olyan keresetnek, melylyel 
élvvágvait kielégíthesse. Nem tanulmányozza 
azt kellő erélylyel, nem búvárkodik abban

Ehhez a nagy titkos felfedezéshez kellett 
vagy öt esztendő, örül is neki, mint olyan nagy 
kész műnek, melyen öt esztendeig fáradott. Mert 
hát neki száz forint kell. Epén csak száz forint. 
Sem több, sem kevesebb.

Sok kutyával viaskodott. Hány csombikos 
botot vert szét rajtok, hányszor csípték meg láb
ikráját, hányszor kergették ki. hányszor követték 
proczessióban az iskolás suhanezok, gúnyolódva, 
haj igáivá felé röget, követ, sarat.

Békével tűrt mindent, csak békésen vigyorogni 
tudott. Hanem ha kint az agyagosban kincseit ra
kosgatta, és egy szarka csöcsörögve repült el, akkor 
meg tudott rémülni; savószinü, bárgyú szemei. 
szikrákat szórtak, száraz, aszott keze görcsösen 
szorította a csomós botot. Akkor talán roszszat is 
tudott volna lenni, talán gyilkol, ha tudná, mi az 
az élet és hogy azt el is lehet venni. Csakhogy 
nem akadt ember, ki e kedvtelésében megzavarta 
volna, azon egyszerű okból, mert nem tudta’ ember 
hogy idejár és itt mit miivel. Nem múlik az ember, 
rosszakaratán, hogy rosszat ne tegyen, ha rosszat 
tehet.

Csakhogy Dormándi Ágnes hol reggel jött 
az agyagosba, hol délelőtt, hol délben, hol délután, 
hol estefelé, hol éjjel szép holdvilágon, azt még 
kitanulni sem lehetett volna. Azután ha a falut 
elhagyta, százszor is viszszanézett, el elbújt a fa- 
gynlbokrok mellé és úgy várta, leste, hogy nem 
követi (» valaki ? Ha történetesen ember jött utána, 
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s nem t rek-zik az igazi, a szép mesteri 
névre! Nem k< szül semmire. El máról- 
holnapra. a hogy lesz, úgy lesz. \ alahogy 
csak lesz Mit gyötörné magát jövőjével? 
Minek rontaná ifjúsága édes mámorait s 
miért vonna ifjusága felhőtlen egere időelőtti 
fellegeket?... Boldog ifjúság!

Igazán boldog ? I alán balga ifjúság ?
Sebes léptekkel halad az idő, > a ki 

semmit sem csinál is. idi - 'dik. Hál a ki 
adósságokul is csinál ? Kct kézzel nem győzi 
saját vágyainak kielégítését, tehát < rétté 
több kéznek kell igyek- znie, mozognia, lmgy 
az ifjúnak kedve szerint telhessenek napjai 
Készül ama nagv feladat teljesíti sere, az 
önállóságra, a családalapítás <- lton polgárság 
megteremték ie. Ezt adosságesinálás utján 
vélik elérhetőnek ? * ’h boldog ifjúság!

Igazán boldog? Talán balga ifjúság?
Most már vagv azért. mert megérett 

az önállóságra, vagv mert érdektarsai es 
élvezetliajhászásába beleesömörlött. a — 
házasságra gondol.

Nagv sor! Fogas kérdés!
Kezdeni: lenni kellene már valamive, 

mert a mi eddig volt, az semmi!
Az adósságot lenini nem lehet.
Leányok! Ilyenkor felétek lordul a mai 

fiatalság s mosolygó arezczal — <le nehez 
szívvel, üres zsebbel hajlong előttetek . . . 
Felétek és — belétek szeret — ha van 
tömött erszényetek !

Általatok akar féijemuram jutni egy 
csapásra: fiikötőhöz, (már t. i. annak viselő
jéhez. az asszonyhoz) pénzhez, kezeshez. 

■ adósságaira nézve) lakáshoz, s életpályájának 
megkezdéséhez szükséges — tökéhez!

Mégis csak boldog itpiság!
Hogy mint ifjn. mennyit ér? Miért élt 

eddig? Mit reményűiét ezután tőle cs á Itala 
az a gyenge nő? Hogyan fogja nejének 
hozományát megbecsülni és telhasználni — 
emelni-e, vagv tönkretenni? Mind sötét 
homályba burkolt s mégis nyílt kérdések 
annyiban, amennyiben férjemnram előéleté
ben — még esküvő ruháját is — adósság 
utján szerezte be s egyéb fenlevő adósságai- 
val együtt a mézeshetek alatt kifizetni édes 
és kellemes kötelességének ismeri!

Boldog, de szegény ifjúság!
A mai ifjúság megkívánja, hogy neje 

(hozománya) is megfeleljenek várakozás,inak 
— s ő, a férfi, az erős, a büszke, gőgös 
térj, nem képes bemutatni nejének, hogy 
ez lírában mennyit ér! A kinek több az 
adóssága, mintsem a vagyona, az a semmi
nél annyival kevesebbet érő, mennyivel 
felülhaladja amaz, emezt.

egy fertály óráig mozdulatlanul hasalt az árokban, 
hogy nyomát veszítse.

Evről-évre több lett a csomó, a rakás, a ku
pac/.. de soká in in akart annyi lenni, a hánv 
ujja van.

Dormándi Ágnes még jobban bi*  • g» tt, botor 
kált. Fején a piros rongy alól remh •tleniíl kilógó 
holló fkot*  gubanc/-.s haj- dák között sűrűsödtek 
a „fehér ezérnák**.  a hogy nevezte.

Csucsor Bertok, a pap kocsissá. m< mdta is 
neki egyszer:

— Őszi*.',  leltári A_ - nem vagy már 
olyan takaros, mint \ ■• é. intsd \ < kát a fehér
szálakat, mert biz' Isten n- h vés el senki!

— N*  te in. jobltin tudom én azt, mint ked ! 
A II j v vigv.'i za-ban. mint rendesen, fülig húzta, 
duzzadt cserepes ajkait.

Azért m-aiis mól.-zott a Csucsor Bertók mon 
d ■' * * •• b - ' (arabig ki U iáncsigálta a
.felni . •'..■rii.it-. i - • síi j’■ in*  c unta, azt meg. ami 
háta '..főtt le. nem itt Bizony jól megfakult 
lassankint Dormáudi Ágnes üstök*.

Hanem egyszer aztán, ugv Mindenszentek 
táján, mégis betelt a s .íz forint. Akárhogy olvasta 
verőft nyen, holdvilágon, annyi \ hí a kiipacz. a 
hány ujja a keZ. i Mimi n ki ajezár haim*»cskát  
más más újjával . rintett, in i> kit. Ib tt. < »i *un  ben 
vagy négyet hcntcrgett a buc k.í- igv.tuon, A t..n 
levetette magáról a felső rongj át, összeszedte a sok

FELSÓ-ZEMPLEN.

Oh lioldog, de meggondolatlan, érték
nélküli ifjúság!

Örökké igaz és örökké jóra töreked
jetek ifjak!

Szégyen tíz — de még milyen nagy! 
— ha egy ifjú, nejének ezzel nem állhat 
elő: .Nézd édesem, eddig ennyit szereztem, 
a inig enyémmé nem lettél s most a tieddel 
egy betéve. azt megosztom veled együtt. 
Isten segélyével tovább gyarapítani igye
kezem. A nő szemében erre könnyek ragyog
nak. e cseppek legbiztosabb zálogai lesznek 
fi r c iránti igaz tisztelete és szeretetenek.

Boldog ifjúság! legyetek engedelmesek 
i.ip isztai;'bán megőszült atyáitoknak. Hall
gassátok s vegyétek be az idősebbek józan 
tárnicsait. Járjátok az örökkön igaz és jó 
utón. Legyetek addig is valamik, inig 
nejeitek hozománya által többek lehetnetek. 
Gondolkozzatok pályátok tisztessége és 
fontosságáról jó előre s annak kellő idejé
ben is.

A férfinak szerepe a társadalomban igen 
fényességű, ha azon a saját maga, nem pedig 
neje hozmányának zománcra ragyog!

A felső-zempléni ev. ref. egyház
megye tavaszi közgyűlése.
A felső zempléni ev. ref. egyházmegye ta 

vaszi közgyűlését Feje*  István esperes és lieruáth 
Elemér egyházmegyei gondnok elnöklete alatt, f. 
évi márezius hó 25-én. ezen gyűlés állandó helyén,
S. A. I’jheh'ben tartotta meg.

A gyűlés istentisztelettel vette kezdetét, mely 
alkalommal Ki**  Tamás málezai lelkész kérte Isten 
áldó segedelmét a tanáeskozásra.

Isteni tisztelet után a gyűlésterembe gyűl 
tűnk, ahol is. a teljes számban megjelent egyházi 
< > világi t.ni.it sbirói kar jelenlétében liernáth Ele
in*  i gondnok, pár szívélyes szóval üdvözölvén a 
g\ iii. - tagiait. t gyűlést megnvitottnak nyilvánította.

A jegyzői tisztet IKku*  Ernő világi főjegyző, 
llutka József helyettes főjegyző, Péter Mihály he- 
ly< ttesitett egyházi aljegyző és Dóku*  László vi 
lági aljegyző teljesítették. — l)<>kng László híva 
tali esküjét ez alkalommal tette le. s hivatalosan 
az esperes által üdvözöltetett.

Szry> Benjámin és Kozma Antal között egy 
házi tanáesbirói állásra szavazat rendeltetvén el. 
21 szavazattal Szeyii Benjámin választatott meg. ki 
is az esküt nyomban letette, és az egyházmegyei 
gondnok állal űdvözöltetve, helyét a tanáesbirói 
asztalnál elfoglalta.

Gyarmathi Sámuel, hivatkozva egyházi Ili 
vatalai miatt történt anyagi megkáiosodására. 
szemei meggy iíngűlésére, egyházi főjegyzői, tanáes
birói. dékáni állásáról való lemondását írásban be
adta. A lemondás sajnálattal elfogadtatott, s egész 
terjedelmében jegyzőkönyvbe vétetni rendeltetett. 
Dékánnak. a gyűlés által Tudja Mihály választa 
tott meg. A főjegyzői és tanáesbirói állásra a sza
vazat június I éig elrendeltetett.

Égyházkorületi világi főjegyzővé történt meg- 
v.é.isztatása folytán lemondott I)<>ku*  Ernő világi 

krajczárl egytől egyig és bekötötte szépen egy 
csomóba. Olyan nehéz lett, hogy meggörnyedt belé, 
mikor emelte. Éjjel minek is volna, minek is 
vinné, majd reggel.

A nagv gödör egyik sarkába húzódott, feje 
alá tette a drága batyut, ott aludt el. Akárhogy 
süvített a deres őszi szél, a száraz bojtorjánon, 
szamártővisen. katángkórón keresztül, nem fázott. 
Álmodott egyszer életében szépet.

Ettek, ittak, ezigánvok muzsikáltak, nász- 
nagy<»k. vőfények peroráltak, mulatott saját lakó 
dalmán . . . álmában.

A vőlegénye olyan szép volt, akár csak a 
biró ti a : Barát János

< >da is czipelte a nehéz batyuját másnap reg
gel a biro fiához, ott köszöntött a széles eresz 
alatt a pilvarajtóiban álló, gazdának:

— 1 ticsért. ssék a Jézus Krisztus!
— No mi kell Ágnes szógáin ?
— Mi ? Hát mi kéne, elhoztam a száz 

forintot.
— Micsoda száz forintot!
— Hiszen tán tudja ked. hogy mit mondott 

ke,l . . . elkezdett akadozni — tudja ked, hogy 
majd elvesz, ha lesz száz forintom ... itt van la!

* tdft totte :i nehéz batyut a tömérdek kraj 
ezárr.il n lábához.

Barát .l iii.'s uram olv.it röhögött, hogy az 
tijtof. Hóhoz támaszkoilott. 

főjegyző is. Egyházmegyénk, bár nehezen tudott 
belenyugodni abba, hogy ily kiváló tehetségű és 
páratlan szorgalmú jegyzőjét ezentúl nélkülözni 
lesz kénytelen, <ie im rt e téren való munkáiké 
dását csak más helyre tette át, a lemondást, ér
demeinek jegyzőkönyvünk lapjáni megörökítése 
mellett elfogadta. Ez állásra a szavazat junius 1 ig 
elrendeltetett.

Ezután Feje*  István esperes olvasta fel egy
házi és iskolai ügyeink ezer bajaira kiterjedő 
nagyszabású esperesi jelentését.

A jelentés a bölcs és körültekintő vezért 
mutatja.

A jelentés szerint a múlt őszi gyűlés óta 
700 ügyben intézkedett az esperes.

Ezen elintézett ügyek közül nevezetesebbek : 
])» regnyőben a lelkész választás foganatosít 

tatott, s a megválasztott lelkész. Tudja Mihály, 
meghívására az engedély kiadatott.

Sejtiii Antal, /iWé/yGyörgy, Sárkány Pál 1S0S. 
előtt működő, de állami oklevéllel nem biró ta
nítók részére a főtiszteletü pilapllk ur utján az 
államsegély kieszközöltetett. Egyes tanítóknak dijj 
leveleibe az 50 fit kerületi segély beszámíttatván, 
annyival kevesebb államsegélyt kapnak ; a főtisz
teletű püspök úrral értekezvén esperesünk, felké
retik a vallásügyi miniszter ur a kerület által meg 
vont segély kipótlására, addig azonban, míg ez 
foganatot nyerne, a kerület határozata visszahatólag 
az cmlittetekre ne alkalmaztassék.

Az. egyházmegyei gyámintézet leszámolására 
az előmunkálatok megtétettek. Az országos gyám- 
intézetbe összesen 179H frt IS kr beküldctett az 
esperesi hivatal által. Az erről szóló számadás be- 
mutattatván, elfogadtatott.

A domesztikai járulékok már január havában 
elszámoltattak, s a gyűlés asztalára letett főtabella 
szerint 714 frt 3S kr küldetett el.

A segélyosztó bizottság által kiilöinböző ala
pokból !M>7 frt 04 kr osztatott ki, a segélyek szét
küldetvén, számadás püspök úrhoz beterjesztetett.

A tussai lelkészi földek után járó ártér adó 
tárgyában Elek Sándor, volt tussai lelkész ja 
vadalma foglaltatott le és végrehajtatott is; ezen 
ügy csupán a pénzügyi hatóságok előtt lévén fo
lyamatban, felebbezés hiányában a közigazgatási 
bizottságban jogerősen elintéztetett.

Esperesünk a főtiszt, püspök ur utján folter 
jesztést intézett a nagyméltóságu pénzügy miniszter 
úrhoz az iránt, hogy az iratokat felrendelve, a 
közbejött sérelmes intézkedéseket orvosolja, s AVrít 
Sándor, volt tussai lelkésznek végrehajtott javadal 
mát adassa vissza, egyszersmind rendelje el azt is. 
hogy a régibb miniszteri rendeletnek, a tussai egy 
házban is érvény szereztessék. E tárgygyal kap 
esolatban a tussai egyház presbylerinma ellen a 
fegyelmi vizsgálat elrendeltetett.

Előkészíttetett a homoniiftí missiói egyház 
ág. ev. testvén •inkhez való viszonyának és a 
lasztoméri missiónak szervezési ügye is. mindezen 
ügyek az egyház kerületre terjesztettek fel.

A valláserkölcsi élet megnyugtató.
Vallási sérelemről csak helylyel közzel merült 

fel panasz.
A kitérések az eddigi arányt tüntetik fel:
A házasságkötéseknél a gyermekek átadásá

nak kérdésére, s az erre szükséges adatok anya
könyvben való nyilvántartására egyházmegyei ha
tározat hozatott.

A m. izsépi lelkész Deregnyőbe történt meg-

— Nem lehet szógám — folytató a beszélge
tést, mikor kikaczagta magát — van már nékem 
feleségem vagy nyolca esztendeje.

— Hát tesz az valamit ?.' — kérdé vigyorogva 
Dormándi Ágnes, látszott mind a harmincz foga.

Barát uram alig birt magával a nevetéstől.
— No ugyan ne izélj már Ágnes, nem érek 

rá csapdálkodni! Ne még egy krajezár, azután 
elmehetsz Istenhirével. Odagyiilt egy pár bérese 
is. meg a felesége, a szolgáló, úgy nevették karban 
Ágnest.

Ez a nagy savAszinit szemeit kimeresztette még 
nagyobbra, néz.-tt rájuk bámulva, azután felvette 
a drága batyui és kiment a nagy útra, melyen a 
gyermekek az iskolába tódultak. Egy párszor meg
megrázta fejét egész hitetlenül, . . . belenyúlt a 
sok krajezárba, azután kezdte szórni a porba, 
mintha vetne . . .

— Mi lelt lJormándi Ágnes?
Elvett Barát János, a hogy megígérte egy

szer a malomban, nem ér rá, sok a dolga, most 
én vetek helyette piros szemű búzát.

Mi nt tovább, szórta a sok k-ajezárt, utána a 
vihogó sereg, mely szedte össze, mint varjú a vető 
után a buzaszemet.

— Hess! Hess!
Szegény Dormándi Ágnesnek, elment az a 

kis esze is, a mi még volt, ha volt. 

t.ni.it
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hívása folytán, megüresedett m. izsépi papi állo
más betöltésére vonatkozó intéskedés megtételével 
az esperesi hivatal meg bízatott. Id. Kálniczky Já 
nos mihályii lakos halálát jelentvén be az esperes, 
az ekként megüresedett papi állomásra ifj. Káli 
niczky János mihályii s. lelkész rendeltetett be 
helyettes lelkészül további rendelkezésig.

Miglészen a papiak kibővittetett. Tussán 600 
írtig javítások eszközöltettek. Lasztóezon az uj is
kola szépen béréndeztetett, Gazonyban az uj is 
kóla építésére 1000 frt fordittatott. Málczán a 
Sfépun-család most is, mint egyébkor, példás ál
dozatot hozott. Homonnán a toronyépítés, N. Báli
ban, Legényén a templomjavitás költséges szándé
kát jelentették be. Kolbasán uj papiak építését 
tervezik. Deregnyöröl a templomépités költséges 
szándékát jelentették be. Mindezek egyházmegyei 
jóváhagyást és megerősítést nyertek.

A tanítói üres állások most már nagy rész
ben betöltettek, úgy hogy már csak M.-Jesztre 
ben, Tussán, Csernahón, Sziirnyegen és Imregen 
nincs tanító. Iskoláink 4440 frt államsegélyt 
kapnak.

Említésre méltó, hogy Gálszécsen. habár 
tanító van, egyetlen gyermek sem jár felekezeti 
iskolánkba, hanem mind az állami iskolába járnak.

A korpótlékok igénybe vétele tárgyában 
felsőbb utasítás folytán, a nyilatkozatoknak febr. 
hó végéig a kir. tanfel ügy előséghez való beküldé
sére az egyes egyházak esperesilég felhivatnak.

Az esperesi jelentés egész terjedelmében 
jegyzőkönyvbe igtattatni rendeltetett.

A sárospataki főiskola gymnasi urnában a 
parallel osztályok felállithatása érdekében, elvi 
nyilatkozattételre hivattak fel egyházkerületünk 
által az egyházmegyék, — vájjon szükséges e ezen 
czélra államsegély vagy nem ?

Döntés előtt érdekes vita fejlődött e tárgy
ban. — Nemet Lajos világi tanácsbiró volt a 
vezérszónok, ki szónoki lendületül előadott s 
érdekes fejtegetésekben gazdag beszédben az ál
lamsegély mellett foglalt állást; őt támogatták 
Péter Mihály és Hutka József lelkészek.

Remáth Elemér egyházmegyei gondnok, bár 
a közoktatást állami czélnak tekinti, a sárospataki 
gimnáziumban felállítandó parallel osztályokra nem 
akarja igénybe venni az államsegélyt.

Után na az esperes kezdett szólni. Vissza 
pillantást tett a múltra, a sárospataki főiskola 
nagy alapitóira: Percnyiekre, llákóczyakra. tárástjy 
Zsuzsannákra. Vayakra. Mocedryakra, Horváth 
Máriákra, stb., akik midőn nagy alapítványaikat 
tették, mindenesetre arra gondoltak, hogy a sáros
pataki iskolának liagyományos szellemét örökre 
biztosítsák, s ő hiszi, hogy államsegély nélkül is. 
nemsokára önerőnkből felállíthatjuk a parallel 
osztályokat. Finom distinkezió kell — úgymond 
ahhoz, hogy melyik álláspontra helyezkedjünk, 
arra e, hogy elfogadjuk az államsegélyt? arra-e, 
hogy el ne fogadjuk? Rövid, halvány vonások 
ezek csak, azon lelkes érvekben gazdag beszédből, 
melyet az esperes elmondott, midőn beszédét el
mondotta, a vita sorsa el volt döntve! Az egyház 
megye nagy szótöbbséggel kimondotta, hogy az 
államsegélyt nem veszi igénybe.

Múlt évi tavaszi egyházkerületi közgyűlésünk 
20-ik pontja szerint, a segédlelkészek elhelyezé
séről és alkalmazásáról az egyházmegyékhez véle 
mény jelentés végett áttett javaslat egész terjedel
mében elfogadtatott.

A tanítók változásáról alkotott szabályrende
letre következő módosítások tétettek :

a 2-ik § ra: a magát változásba tevő tanító 
köteles lemondását augusztus hó 1 én bejelenteni;

a 3-ik §ra: rendkívüli körülmények között 
évközben is változhatik a tanító, de a változás 
előtt 1 hóval köteles változását az esperesnek be 
jelenteni ;

a 6 ik §-ra: rendkívüli változás esetén az 
eltöltött szolgálati idő arányában adandó ki a 
megfelelő fizetés. — Esetről esetre külön elbírálás 
alá esvén a kiadandó fizetés.

Az őszi egyházkerületi közgyűlés pont 
jában az egyházmegyékhez véleményezem végett 
áttett s a két évenként megtartatni szokott őszi 
egyházkerületi vándorgyűlések megszüli tét cm-re 
vonatkozó abauji indítvány nem fogadtatott el.

Ezenkívül számos közgyűlési és közigazga
tási bírósági ügy intéztetett el, mintegy l;>0 jegyző
könyvi pont alatt. — És hogy ezek egy nap 
alatt elintéztettek, csak annak tulajdonítható, hogy 
esperesünk, az ügyek jelentékeny részét maga 
referálta.

A tavaszi egyházkerületi gyűlésre képviselőkul 
az elnökségen kívül kiküldettek: Sárkány Imre, 
Ujj István egyházi, l)<ikun Ernő, AV»ov» Lajos. 
Gróf tányay Gábor világi tanácsbirók es Hutka 
József helyettes egyházi főjegyző.

Az időszaki tanács tagjaiul megválasztottak : 
boák János, Ihikut Gyula, Ujj István, póttagjaiul: 
Sárkány Imre, Hajzer Endre, Dókut Ernő tanács- 
birák, Nagy Béla egyházmegyei ügyész.

Az őszi egyházmegyei gyűlés helyéül < lálszecs 
tűzetett ki.

Gyűlést megelőző napon lelkcszi értekezlet 
és számvevőszéki ülés volt. Gyűlés utáni napon 
az egyházmegyei pénztár adatott át az uj dékán 
nak, Tudja Mihálynak, az esperes elnöklete alatt

________ £E LSO-ZEMPLEN.
Pjj István, Aemrs Lajos és Hutka József bizott
sági tagok által.

A gyűlés napján, márczius 25 én délben, 
bejen István esperes és Remáth Elemér gondnok 
meghívására körülbelül 80 An a Bock-szállóban 
gyűltünk össze ebédre. — Mint tavaly, úgy ez 
idén is vendége volt az elnökségnek kivétel nélkül 
mindenki, az egyházak közrendi! képviselői is. 
Ebédközben megeredtek a tAsztok ! Kádár János 
legényéi lelkész szólott először, éltetvén a mi 
kitűnő, szerető és szeretett vezéreinket, a két 
elnököt. — Azután Nyitray József köszöntötte fel 
az esperest, éltetvén ot, mint papot, költőt, hazafit, 
köztünk a legnagyobbikát, Utána az esperes állott 
fel. Reflektálva Nyitray beszédére, a „legnagyobbik4 
kifejezést elfogadja, de csak bibliai értelemben, 
mert a mint az irás mondja: „a ki köztetek az 
ejsö akar lenni, legyen az mindenkinek szolgája !**  
<> tehát,.csak mint esperes legnagyobb az egyeulők 
között. < > kötelességét a maga hivatásánál teljesiti, 
nagyok, nagyobbak nálánál azok a világi férfiak, 
kik mint tanácsbirák és más téren, az egyház 
iránti szent lelkesedésből vesznek részt egyházi 
ügyeink vezetésében. Érettük üríti poharát!

Remáth Elemér gondnok megszokott ékes 
szólásával. Szegő Benjámint, az újonnan választott 
tanácsbirót és egyházi tanácsbiró társait éltette.

íjj István tanácsbiré) bűkun László világi 
aljegyzőért ivott.

IItitka József, •gyházm. aljegyző.

Vegyes hírek.
— A kidturmérniikök A város föbirájá- 

nak kérelme folytán a közlekedésügyi miniszter 
utasította az újhelyi államépitészeti hivatalt, hogy 
a városunk kövezése és csatornázásához szükséges 
előleges mérnöki munkálatok teljesítésére két kul 
turmémököt bocsásson rendi (kezesre. Ezen minis 
téri intézkedés következtében az előleges mérnöki 
munkálatokat igen rövid idő alatt elkészítik, mivel 
a jelzett mérnökök már tegnap megérkeztek váró 
sunkba.

— Hivatal átvétet. A <!• regnyoi uj lelkész. 
Tudja Mihály, minthogy az özvegygyei a kegyeleti 
évre nézve egyezséget kötött, hivatalát f. évi 
április hó 24 én elfoglalja.

— Vizbej'ultak. A héten hárman is ugrót 
tak a Lalkirczba azon czéllwd, hogy beleüljék 
magukat. Kettőnek sikerült a terve, a harmadikat 
azonban idejekorán észrevették és kimentették. 
Szombaton este egy cseléd leány, a ki Stark fa 
kereskedőnél szolgált, a b'riedman Simon háza 
körül vetette magát a folyóba és fűlt bele. Hétfőn 
este pedig Széka János sztrajnyáni gazda ember 
fűlt a vízbe, ki állítólag ittas volt. mert aznap 
esti*  egy korcsmában látták. — A harmadik ön
gyilkosjelölt egy varga inas volt, a ki meg 
azért ugrott a vizité és akarta magát elpusztítani, 
mert gazdája rosszul bánt vele. A fiút sikerűit 
kimenteni.

— lieleynegélytfi pénztári közgyűlés. 
\ homonnai kerületi betegsegélysö |M*nztár  f. évi 
márczius hó 2*  án tartotta Homonnán harmadik évi 
közgyűlését. Erre a közgyűlésre a meghívókat 
közvetlen a gyűlés napja előtt vették kézhez a 
nagymihályi tagok. Fgy látszik, hogy a keiületi 
pénztár vezetősége a ineghivók szétküldésében is 
éppen olyan hanyag eljárást tanúsít, mint egyébb. 
a fiénztárra vonatkozó ügyek intézésélx n. — Mint 
tudjuk, a helvbt li tagok közül többen erős vitát 
provokáló indítványt óhajtottak tenni e gyűlésen, 
de a vezetőség részéről elkövetett manőver miatt 
erről le kellett mondaniok, mert a közgyűlésen 
csakis olyan indítványok tárgyalhatok, melyek 
legalább 8 nappal előbb Írásban liejelentetnek. — 
Valóban itt lenne az ideje, hogy iparosaink közös 
erővel lássanak azon akczióhoz, mely szerint el
szakadjanak a homonnai kerületi pénztártól és egy 
külön. Nagy Mihál von létesítendő kerületi pénztár 
megvalósithatása iránt minden eszközt felhasznál 
janak.

— A Szerette*  - Szántó—IlidaMaénirti 
ra*ut  ügyében múlt hó 23-án Kassán tartott 
értekezlet alkalmával a gróf Zichy család 20,0B0 
frtot ajánlott fel a vasút építésére. Egyesek és 
testületek pedig összesen 244.1*  frtot ajánlottak 
fel e czélra. ConsUtálták, hogy rendes vágányu 
vasútat ezzel nem építhetnek, s most már e helyett 
keskeny vágányu vasútat kívánnak építeni, e czél 
bél egy bizottság küldetett ki Csanádmegyébe az 
ottani keskenyvágányu vasutak tanulmányozása vé 
gett, a mely tanulmányáról egy annak idejében 
újra összebivandó értekezletnek fog referálni, s 

8
akkor a vasútépítésére való pénzgyüjtést is újabb 
erővel folytatják.

— A *ztárai  birtok bérbeaelá*a,  A 
néhai gr. Sztdray István tulajdonát képezett 
sztárai I irtok vasárnap, márczius hó 28 án adatott 
bérbe Sulyovezky István ügyvédi irodájában. A 
birtokot Schirarcz Bernát fehésházi birtokos bérelte 
ki évi 12.509 frt 90 kr. bérösszegért.

— Jele*  községi bizonyitrány, A nagy
mihályi járás egyik községében a napokban a 
következő bizonyítványt állították ki; .Községi 
bizonybitt. St. Alolirották községi bírái miszerint 
az itteni lakos Busák János a maga természetében 
ha nem részeg őt elösmerjük mint lehetős becsü
letes embernek. Ha pedig tulrészegen van — a 
fentnevezett! — akkoi fél bolondnak adja magát. 
Azon bizonylatot kiadjuk.

Anyakönyvi statisztika. A nagy 
mihályi anyakönyvi hivatal 1897. évi első negyed
évi kimutatása a következő : Született: 62, meg
halt: 60, házasságra lépett: 19.

Az elötjáróséiy figyelmébe. Éppen 
séggel nem végezne feh-sleges munkát elöljáró
ságunk, ha egy vagy két csolnakot szerezne be, 
hogy szerencsétlenség vagy előre nem látható 
szükség esetén mindég kéznél volnának azok. 
Hogy többet ne említsünk, olyan esetben, a mikor 
valaki — mint a héten is — beleesik vagy bele- 
ugrik szándékosan a Laborczba, igen jó szolgálatot 
tennének a csolnakok a kimentésnél, vagy ha 
már nem lehet életben kimenteni a szerencsétlent, 
a hullakerosést rendkívül megkönnyitenék a csol
nakok. mert azokon a folyó bármely részére oda 
lehetne jutni. Nagyon szánalmas képet nyújtottak 
a héten is a hullakeresések.

— Katonai jel ül vizsgálat. Áz idei 
katonai felülvizsgálatok Kassán a következő sor
rendben tartatnak meg: Április 7 én, május 7-én, 
junius 10 én, julius 13-án, augusztus 3 án október 
14. és 26 án, november 11-én és deczember 9-én. 
A felülvizsgáló bizottság polgári elnöke Péchy 
Zsigmoml főispán, helyettes elnöke pedig Kooe 
Kálmán.

— Felöl vasét*.  A nagymihályi polgári 
olvasó egyesületben vasárnap délután 5 órakor 
Pudányi Pál felolvasást fog tartani. Az élvezetes
nek és mulatságosnak Ígérkező felolvasásra felhívjuk 
a közönség figyelmét. Vendégek szívesen láttatnak.

— Kórházi évnegyede*  kimutatás. A 
nagymihályi nyilvános közkórházban az 1897. év 
első évnegvcíléhen a következő volt a forgalom : 
Maradt a múlt év decsember hóról 41 beteg. Föl 
vétetett januárban 35, távozott gyógyulva 26, 
javulva 11. gyógvulatlan 2, meghalt 2. A kórházban 
januárban visszamaradt 35. < >sszes létszám 76. 
Á|M>lási na|N»k összege 1218. Januárról maradt 
februárra 35 beteg. Februárban fölvétetett 25, tá
vozott gyógyulva 25, javulva 7, gyógvulatlan 1, 
meghalt 1. Visszamaradt 26. Összes létszám febru
árban tk>. Ápolási napok összege 935. Februárról 
maradt márcziusra 26 beteg. Márcziusban felvétetett 
37. távozott gyógyulva 23, javulva 4, gyógyulatlan 
3. meghalt. 2. Visszamaradt 31. Összes létszám 
márcziusban 63. Ápolási napok összege 945. — 
A folyó évben f iL’éietett összesen 97 beteg, távozott 
gyógyulva 74, javulva 22, gvógyulatlan 6, meg 
halt 5. Visszamaradt április hóra 31. Összes létszám 
volt 138, ápolási napok összege 3098.

— Köszönetnytii ánifá*.  A nagymihályi 
polgári olvasó-egyesület mulatság rendezd bizottsága, 
miután a választmány számadásait felülvizsgálta és 
helylu-nhagyta, ezennel köszönetét nyilvánítja és ez 
utón nyugtázza az eszközölt szives felütűzetéseket 
Felülűzettek : Stépán Gábor 4 frt. Lakner Antal 
50 kr. Lampel N. 1 frt. Nagy János 50 kr, Szim 
József 1 frt. Szkurkay Ix’nárd 1 frt. Dr. M idder 
Márk I frt 50 kr, Landesman Vilmos 1 frt, Glück 
Mór 50 kr. Schreiber Jónás I frt. l’ólányi Géza 
2 frt, Bartus Boldizsár 1 frt 50 kr, Dr. Glück S. 
50 kr, Póczely R. 50 kr, Weinberger N. 50 kr, 
Widder N. 1 frt 50 kr, Rosenberg Ignácz 50 kr. 
Mitná-sák János 50 kr. Wünschcndorfer Kálmán 
1 frt. < Isszesen 20 frt.

— Vásárát helyezés. L’ngvármegye terü
letéhez tartozó Szerednve községben a f. évi május 
hó 3-án, junius hó 14, julius 19, augusztus hó 30, 
szeptember hó 13 és november 8-ra eső országos 
kirakó és állatvásárok ez évben kivételesen ápril 
hó 7 én, május 18, augusztus hó 3, augusztus hó 
31, szeptember hó 21 és október hó 20-án; a
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; iájus hú 31. juniu' hó 21 és julius hú 26 ra eső 
* rszág.*-  Julit ásárok pedig május 25 én é» július 
i S 27-én tartassanak meg

Hirtelen halál. Szerénák Audrás, la 
k uivi származású, cs és kir. 6*6  ik gyalogezred 
L'li szakaazvezeto. akit Becsben állomásozó ezred- 
parancsnoksága gyengélkedés*  miatt feltételes 
i .abadságra bocsátott, márcz. hú 25 én a Budapest 
f. löl reggel érkező személy vonaton Sárospatak és 
I jhely között hirtelen meghalt. Hulláját a pálya 
u ivarról az újhelyi közkórházba szállítottak.

— Kinevezett. Perlzberg Ede, a nemrég 
ktnonokká kinevezett tőkéiére b*  si plébános Afed- 
r tki Ede őrkanonok helyébe, kassai egyházmegyei 
f» tanfelügyelővé kin*  veztetett.

— Az ungvári agyagipar gyár fiil- 
Arreé *;rt*-ülünk.  I _rv * ungvári agyag 

ij »r gvár r társaság üzemét ismét fölveszi. A gyár 
r*  az vényeit egy ottani nagyiparos ezé g váltotta 
m igához, mely k i válók <'-p< n a kályha és épület 
diizitményvk gyártását czélozza.

— Hymen. Weitzbergtr Zsigmond a 
sz avoniai általános takarékpénztár és keresk. 
b*  nk főkönyvelője Eszék*  n, eljegyezte E‘dde**y  
B« rta kisasszonyt. ZWJwy Ármin hányát Bánó 
ez »n. — J7czwifÍM</y < >diin butkai birtokos Izabella 
leányát eljegyezte btthy Zsigmond budapesti 
lal os.

— Egy kitt hrlyrrigazitátt. Egy kedves 
ki iskolai leánykától panaszos levélkét kaptunk. 
m« IvIh-íi arra kér. hogy a József névnapról közölt 
re*  -rádánkat igazítsuk helyre, mert abba egy na 
gy**n  sérvlin*  s hiba csúszott l*elc.  I gyanis azt ir 
tűk liogv a tantestület Marhái*:  József igazgatót 
g\ nyörii csokorral lepte meg, holott ez. a pana 
sz*--  kis levélke szerint, nem f« lel meg egészen a 
va -águnk. m*  rt annak költségek*  z n*  m kizárólag 
a tantestület, hanem a l< mv tanulóknak egy része 
is hozzájáró t H _ \ a kis '■ anv kák li*  nehez
telj n*  k ránk. szilt-. n t*  li-sitettük ezen helyre 
iga itást.

.1 I\ \ • t ■ . v ik
köz lobbi számunkban .* nagv mili.Ú v i jára-ban 
met ejtendő idei |ó**s/tá'i  <*zá*  hataridyi**.  Miután az 
egy -- határnapok tévedési*--'  i nli.'«->1«*l*  krzetí ütme 
|*ek  v létett*  k. azokat m*  g k- • ’t változtatni E 
sz*  lint a lóos.-tályozás Nagy Mihilv-n május l‘.»., 
2*1  és 21 én. Ih regnyön rn *ju*  24. éa 25 én, 
Vásirhelyeii pedig május 2*  «n tartatik meg.

.1 nztrapkui rarh mplom r* ‘H*»ráláfut,
\ nv-gr-nigált -ztr-*pk**i  vár

tem *l«*in**t.  mely cg' i<il«*  ó|.» /..na tartatott. m*»M
.•n*  válás alá '*  tt.-k \ a javítási

költ égek tninteg' 3“hH frtrn ragnak. I*e  t**kin
tetv í. hogy e torién*  lmii n- /.«tesíM-gg*  1 l*ire ’» tem-
plon nagyon meg van i- _ • **d'  «. az előirányzott
•'*saz*  ggvl csak lii.«h\«-tn *l*-t  azt kijavítani, l’c-
dig -iá figyel*  nil*>  '•»* ik. hogy a t< mploin mily
törté í*  Imi n*  '«•/. t.—• gj 1 bír. *»kv*  tlvu niegérdv-
m« lr ; az alap,***  r*  n«*'  < lásl.

/rmoudá*. ■ *»*.*-  iinu**l.  I"»*l/.á*
újlaki ev. rvf leik**/.. a fel***  zempléni egyház
meg'éné! viselt f..j*gy/ •*i  é*  t.ui o *l*ir* ’*i  állásáról
i*  in***  d*  tt " N teii- rt- . saabadull m*  -'. mit türe-
Ivinn-el • I**-*  *üi*-tt«  p irmmlt avatottsággal hord*>-
zott. Ismére*s**inek  tiszt*  
után .s.

•let*  kíséri működését ez-

Arllrnirflrn találkám.*.
i. <l«Mur. a ki a sz*  1*1* • idokl»« n gyakran f«> ránduh
a f*»v  irosl*a  * miu'l- - az Angol királvn b*. SS « ,t
a iiiu *.k**r  Bu*1  «}**--*< vált*!
zá«a *ltal  indokolva ;♦ — egv
-V ' - V ■ glol*.'  tért I»C elled* lm. i«
h<*  1*  egb h* ‘t*-«  ke leni - il*  n '*•!•  tlen folytán. épp*  r
i' - al a pin*  z*  rr»4 t.* . *ilk* ’zo||, a ki o< az Angoi
ki'4h*i*»l*en  sxokta v*» t kiszolgálni

— Hogyan, nagir«ágos ’ir, — ön itt el»éde| ?
«z*  1 » pinezör in*  n*»

— Hát ön ? Lát. •m «*n  >• i*b  került.
- Igaz. rno«t itt vaf' alkalmazva. csak

h*uy  nem itt »•«/. m 
én tt 1.

válaszol a pinrz* r ón

hftktu-a, D •im , l«ajo*  kassai k*»r  
orv « t. • vi a. - |... tn , Kzik ör**k  hűséget 
Zs*»  n n h»t, . |k rta ki«a«-z<mynak

llaleur lariatof adomány. Gróf
D- nes • « n*  • a Ment**  Eg v • 'sóletnek a 

.r*-g  • j -g. a.apitvanv gvarapitáAara Kras/.na 
h**rkí*»l  hatezer forintot küldöttek.

Vj koteiáHkohi Kannán. A k’-zok 
tatás . vi miniszter e napokban tudatta Kaa<a 
váriul hogy a t — kereskedelmi iskola első 
oaztávait már az 1 tan*  v re megnyitja

Ny Uránon nzámadán én ^önziinet- 
nyUvánitán. A nagymihályi izr. no- -gvlet által 
márezius hó 27 én rendezett hangversenynek tiszta 
jövedelme 15« frt 63 kr. F*  -lülfizelt*  k a követ 
kezük : Sulvovszky István K frt. Pólányi Géza 3 
frt. Dr. Kállai József 3 frt, Dr. Glück Samu 2 irt 
5o kr. Thuránszky Tihamér 2 frt. Gál \ iltnos 2 
írt. Bakmányi Endre 2 frt. l’ropp*  r Jenő 2 irt, 
Wünschendorfer Kálmán 2 frt. Dr. Fuchs Ignácz 
1 frt 50 kr. Dr. K*diner  Mihály 1 frt. Pollák Hen
rik 1 frt. lAndai József 1 frt. Leuchtman Lajos 
1 frt. Kiéin Hermán 1 frt. Káhiner Mihály 1 irt, 
Szenes Lipót 1 frt, Fiizesséry Dezső 1 frt. Beltel 
heim Sándor 1 frt, Kiéin Lpor 1 frt. Grűnwald 
Zoltán 1 frt. Moskovit s Samu 1 frt. Koffer Flóris 
1 frt. Friedman Mihály 51 kr. Összesen 41 frt 01 kr. 
Továbbá adakoztak: özv. Gróf Sztárav Antalné

1 aranv. Szentléleky Géza 1 frt. Widd*  r Testvérek 
Budapest 15 frt. Dr. Fon Antal i Ér Mihályfalva

5 írt. Kranzthor Adolf 3 frt, Modern é> Breitner 
Bpest 4 frt. Weinberger Náthán kasztom*  r 2 frt, 

Zinner Henrik I jhely 2 frt. Kellermann és Schar 
mami Budapest) 2 frt, llolliinder József (l’ngvár
2 frt, Hotfmann Bécs 2 frt, Kanitz Ignácz és tia 
Budapest 2 frt, Grünhut Budapest) 2 frt. Kémy

Jenő Budapest 2 frt. Dr. Kiéin Zsigmond Mező 
Laborcz 2 frt. Dick Sámuel Kassa 2 frt. Ákos 
I jhely 2 frt. Dr. Lutz*-r  Simon Mező (’sátli < 2 

frt, Kugats Lajos Szobráncz 2 frt. Kiéin János 
2 frt. Lichtman F*  rencz 1 frt. B*-rger  és Kosén 
féld I frt. Zsiirger Budapest 1 frt. Aufhauser 1 
frt, Merkel I frt. Kcicli Miksa (A. Hrabócz) 1 frt. 
Dr. Kelemen Jakab Varannó 2 frt. Összesen 65 
frt. Fogadják mindazok, kik a hangverseny anyagi 
és erkölcsi sik*  réhez hozzájárultak hálás köszönő- 
tünket. Az izr. nörgylet tbioktrije.

— Tfuűtói Jubileum, rányoki Dániel, 
kis toronyai tanító, m in köves*  bb. mint 50 év óta 
működik e göröngyös és tövisekkel rakott pályán; 
de a mi legérdekesebb, a mondott idő alatt foly
tonosan Kis Torony ál boldogítja áldásos működé 
sév*  1 Tanitótársai lépésieket tettek arra nézve, 
hogy a tanítók e nesztorának 5o éves jubileuma 
ni*  ltóképen meg legyen iinnep*  lv*-  s részére a 
királyi kitűnt*  t«’s is ki eszközöltessék. lg*  n. < 1- 
isin*  rés az *» legnagyobb jutalma azon odaadó 
fára<l**zásért.  mit szerény körben, a népnevelés 
érdekében .’HI év alatt kif*  jt< tt. m*  rt a szégyen 
letet*  s díjazás, m*  íven 5ü éven át nyomorgót!, 
valóságos paródiája annak, hogy a tanító nemes 
irányú miik***].  m ii* k m< gf« lelöleg <lijaztassék. A 
jobbak elolt. l*<ÍHy<>ky  körül feltűnt fénykoszoru 
öv*  -./.*  még sokáig érdemes homlokát!

.is ügyen ineiii/eenke. Ki ne ismerné 
a adomát arról az öreg táldabiróról, a ki midőn 
meghallotta, liogv Budát lánczhiddal akarják Pest 
h*  z oatolni. iii«ianeholicusan igv kiáltott tel: 

— I gyan minek az. errr <i riirél időre \ 
Persze o arra a néhány évre gondolt, mely 

számára az életlsd még hatra lehetett.
Ejm'ii ilyen formán szólta el magát a napok 

bán egy perg**  nyelvű uj menyecske, lapunk egyik 
barátja előtt.

Arról volt >zó. hogy a férfiak házasságra 
i /. .jóból, jó volna behozni a nőtlenségi

| »d**t,  mikor az asszonyka élénken közbeszól:
— I gyan mi szükség volna erre mosf márt...

.í birÓMágnál, A bíróságnál tudva
• -ak két óra hosszáig várnak a megidézett

i • : ha ez idő alatt meg n*  m jel*  nik. az Ítéletet
• v*i  ellenfél egyoldalú előadása alapján 

■x ki \ járásbíróság órája már 1 Let inu
• *'uyik  ügyvéd sebbel l<»bl»al beront a 

«• I*  ni*  •• már épen -makacssági jegy 
készített. — Ejnye kollega — szól

' ' •! iohánvó h tiigon — de későn j**n.  Már
l'iir*  *a  ’ Hát azt hiszi, hogy ha előbb

na, in*'g  n*  m lenne 11 óra ? — válaszol
' • -%• *!'•  iigyv*ii  zavartalan Hegmával.

KerrMkeáok vm iparonok figyelmébe. 
\ k3*-ai  kér*  -keddtni és iparkamarától vettük a 
kov**tk<  zö k*-;  :« im’nyt : A >z>‘kelyioldi fiuk fóglal- 
Ko/.tatása - z.íltal a - «-k*  iy népmozgalomnak az or 
-/ág l*e|*ej*  bo tor*  s. vzéljából kiséri*  t*  zések lé 
t«tn* ,k -k*  lytoldi. 12 evetéiért s legalább 4 el*mi  
iskolát végzett, eg.--/séges testalkatú gyerim*kek  
n*  k hazai kér*  skedokköz vagy iparosokhoz tanon 
ezoknak való elkozv*-titésévvl.  Az eddigi tapaszta 
latok l»eigaz**|ván  a kezd*  mény*  zés életrevalóságát, 
a m.*ro-v  i-árh* 1!vi ker**sk.  és iparkamara, melynek 
k*  rülelélw a székelyföld b*-l*  tarl**zik  — f. évtől 
kez*lve  nagyobb arányokban szándékozik ezen 
ügyben akcziót inditani. Ezen hazafias cz.él elő 
mozdítása és pártolása végett felhívjuk mindazon

1897. április 1. 

fejlettebb üzletekkel bíró kereskedő s megfelelő 
oxistoncziát biztositó ineNterségekot űző iparos 
urakat,— kik a székely fiukat, mint saját család 
jókhoz tartozókat kívánnak gondozni és emberré 
fölnevelni s meghoznának anyagi áldozatot, hogy 
a hozzájuk tanonezokul szegődő szegény s rész 
ben árva székely gyermekek részére a teljes 
ingvenes ellátást, ideértve a ruházatot is biztosítani 
hajlandók lennének, — hogy ebbcli szándékukat 
a kassai kereskedelmi és iparkamaránál bejelenteni 
szíveskedjenek, hol bővebb tájékoztatás nyerhető 
az elszegődtetés felvételeire nézve. Szakmáry Károly 
s. k. kamarai elnök. Deil .Jenő s. k. titkár.

— Egy roMM» Mstokán. A vendéglőkbe 
járókról kell egy igen rossz szokást feljegyeznünk, 
Lgyanis mindenki tudhatja — saját tapasztalata 
folytán - hogy a vendéglői asztalon levő kiHiket, 
ha valaki egyet abból el akar fogyasztani, előbb 
sorba ropogtatja és csak azután vesz el abból 
magának. Ez pedig igen rossz szokás, mert senki 
sem szereti, ha azután olyan kiflit kell megennie, 
mit már Isten tudja hányán fogdostak és nyom
kodtak össze vissza. Leghelyesebb, ha minden 
fogdosás mellőzésével veszik el a kiHiket és 
fogyasztják el.

CSARNOK.
Az izr. nöegylet hangversenye.

A helybeli izr. nőegylet márezius 27 én a 
.Kos“ szálloda nagy termében több fővárosi 
művész közreműködés*-  mellett, nagy és előkelő 
közönség előtt, tánczczal egybekötött jótékonvczélu 
hangversenyt rendezett.

Már hetek óta nagy érdeklődés nyilvánult 
városunkban e mulatság iránt. Fővárosi művészek 
hangvers*-ny  volt jelezve s a közönség magas 
niveauju concertnek és ritka műélvezetnek nézeti 
elébe. Hisz előkelő és müértö közönségünknek oly 
ritkán van alkalma olv magas niveauju hang 
versenyben gyönyörködhetni, mint a minőt a fő 
városi művészek rendesen produkálni szoktak, 
hogy nem csoda, ha ily hangverseny előtt egy 
kis láz is uralkodik.

A zeneértők már előre örvendtek Somogyi 
hires zongoraművész szép játékának és a kik 
kaez-igni és mulatni szeretnek, azok is szép 
reménynyel néztek a hangverseny elé. mert hisz 
a vígszínház »gyik i»,gj*4esebb  komikusa tréfás 
csevegést és víg monologot fog előadni. Lesz majd 
kaczagás, nevetés elég .*

Hanem az ember tervez és Hegedű*  végez. 
Ez alkalommal a vígszínház jeles komikusa drámai 
tehetségével akart brillírozni s megmutatni azt, 
hogy tud ő környékét is kicsalni a szép szemek
ből, mum sak m« gnevettetni a rózsás arezokat. 
Elvégre is. ha a főváros mulathat és nevethet a 
komikus játékán, a vidék sirhat és könyezhet; s 
ha valaki komikus a fővárosban, bátran felcsaphat 
drámahősnek a vidéken.

Ilonni sóit <pii mai y pviise!
A I*  folyt hangversenyről a következőkben 

számolunk be:
L*gel**ször  Somogyi Mór, kons. igazgató 

gyönyörköiltette szép zongorajátékával a hallgató
ságot. A tapsok elhangzása után Hegedű*  Gyula, 
a vígszínház komikusa lépett a közönség elé s a 
müsorszerinti tréfás csevegés helyett Ábránvi 
-Keresem az Istent" czimii szép költeményét 
szavalta el hiányosan, nagy részek kihagyásával. 
A közönség azonban zajos tapsokkkal és éljennel 
fogadta a művész drámai előadását. Most f'untdk 
Ágnes asszony, a in. kir. operaház tagjának 
éneke következett. Gounold Faustjából az ékszer
áriát énekelte. A közönség, a mely még az előbbi 
drámai költemény hatása alatt állott, most a szép 
poetikus dal befolyása folytán is már majdnem 
hangos zokogásban tört volna ki. ha Somogyi Mór 
zongoraművész List *-gv  rapsodiájának és Wagner 
List - I anliauser" nyitányának virtuóz előadásával 
uj eletet és élénk lelkesedést nem önt vala a 
hallgatóságba, mely a művész figyehunr**  és bá 
mulatra méltó t*-clmikával  előadott játékát zajos 
ová*'zi**kban  részesítette. A miiértő közönségnek 
volt t*  hát alkalma * gv igazi z«*nemüvész  szép 
játékában gyön' őrködhetni, a ki a közönség zajos 
elismerés,-! kifogástalan és művészi előadással 
igy»*kez*-tt  kiérdemelni. Somogyi Mór zongora 
miivé*:  gáti ka az r*f  fénypontja mit. — Most 
Hegedű*  Gyula -Az a bizonyos cs«»vegés“ e követ 
kőzett, melynek szép előadását tapssal fogadták. 
A vigszinház jeles komikusa azonban a közönség 
tapsait csak egv kis dal elének lésé vei volt kép.-s 
m< ghalalni. evvel egyúttal liebizonyitván azt, hogy 
drámahős. komikus és énekes egv sz*-inélyben.  
Gratulálunk ezen universalis tehetségéhez. Igaz 
ugyan, hogy szivesebben hallgattunk volna tőle 
egv víg monologot vagy akár minő tréfás elő 
adást, melyben j«-l«-s komikai tehetségét érvénye 
sithette volna, ham m a vígszínház jeles komikusa
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ez alkalommal — úgy látszik — ilyenekkel nem 
volt ellátva s igv énekét voltunk*  kénytelenek 
meghallgatni, melyet Somogyi alig volt képes 
zongorán kisérni. Még óomogyt játszott el zongorán 
néhány darabot, melyet a közönség nagy tetszéssel 
fogadott, majd Fonták Ágnes Mignonból" Styriennet 
és llubay „Rózsabokor- czimü szép dalát énekelte. 
A közönség mindkét éneket megtapsolta. S ezzel 
a hangverseny véget éri.

Hangverseny után táncz következett, mely 
világos reggelig tartott. A tánezestélyen a leg
vidámabb jókedv és hangulat uralkodott. Az első 
négyest 40 pár tánczolta.

A hangversenynek fényes erkölcsi sikerén 
kívül kiváló anyagi eredménye is volt. Éviül 
fizetések oly nagy számmal történtek, hogy még 
a szegényeknek is kijut a részük a mulatságból.

Hogy az estély oly fényesen és pompásan 
sikerült, abban nagy érdemük van a nőegylet 
szeretett és közkedvelt elnöknőjének. l)r. Gliick 
Satuiménak, Hősen berg Ignáczné, a nőegylet péuz- 
tárnoknőjének és Fos József, az egylet tevékeny 
titkárjának, a kik nem kíméltek áldozatot és fárad 
ságot, csakhogy az est minél fényesebben sike
rüljön. Fáradozásukat méltó siker is koronázta.

litt huj Géza,
*

A fenti tudósítással kapcsolatban nem tartjuk 
érdekli lennek ideigtatni azon levelet, melyet a 
nőegylet megbízásából Fos József egyl. titkár 
intézett Somogyi Nándorhoz, a fellépett művészek 
lekiildőjéhoz.

A levél így hangzik :
Abban a meggyőződésben éltem, hogy a 

nagymiliályi izr. nöegykt nagy hálára lesz köte 
lezve ön iránt és így kétszeresen rosszul esik, 
hogy kénytelen vagyok — a nőegylet nevében — 
teljesen ellenkező érzelmeimnek kifejezést adni.

Az ön által rendezett és f. hó 27 én itt meg 
tartott hangverseny oly kudarczczal járt, mely 
bizonyára nem lesz alkalmas itt és a vidéken jó 
hírnevének a megállapításához.

Somogyi zongoraművész ur volt az egyedüli, 
ki a közönséget nem negligálta; hanem kitűnő 
játékával igyekezett az estét a teljes kudarcztól 
megmenteni.

Hegedűs ur nem tartotta méltónak fényes 
tehetségét itt bemutatni. Bizonyára úgy gondol
kozott, hogy egy vidéki publikum elégedjék meg. 
ha őt szemtől szemben láthatja, nem hogy még 
— az elfogadott fizetésért — valami élvezhetői is 
nyújtson a közönségnek.

A progratnmban hirdetett „Víg csevegése- 
bizonv-bizony nagyon szomorú volt, mert azt még 
a nagymiliályi publikum sem bírta bevenni. — 
Ih'gedüs urnák azon mentsége, hogy a hghatá 
sosabb részt kénytelen volt kihagyni, mert későn 
tudta meg, hogy a hangversenyt az izr. nőegylet 
rendezi és ezen rész egy ily helyen mm volt elő 
adható, csak nem tekinthető komolynak ?! —
A „Vig inonolog- helyett egy komoly költeményt 
szavalt. Igaz, hogy remekül volt előadva és élve
zet volt hallgatni, de mi nem szavaiét, hanem ko
mikust kértünk. Ha szavaiét akartunk volna, úgy 
bizonyára Ábrányi ur is megfelelt volna.

Ráadásul még egy két soros balladát is éne
kelt. — Be akarta mutatni, hogy universalis te
hetség. De midőn a közönség még valamit akart 
tőle hallani, mert sehogy sem tudott abba bele
nyugodni, hogy Hegedűs ur ne tudjon olyas 
valamit nyújtani, a mi érdemes a meghallgatásra, 
hát égre fbídre esküdözött, hogy ő bizony nem 
tud semmit.

Hát ez nagy szégyen egy ily universalis 
tehetségű művészre nézve, ha egy hangversenyre 
rándul és egy két számot nem tart reservában.

Bizony Jászainak nem derogált, midőn ugyan
azon közönség előtt, egy hangversenyen közre 
működött, a programmot két hosszú versnek az 
elszaválásával megtoldani.

Most pedig a harmadik szen plőről kellene 
szólanom, Funták Ágnes őnagyságáról. Erről csak 
annyit mondhatok, hogy nagyobb szolgálatot tett 
volna nekünk, ha a tiszteletdijat fölveszi ugyan, 
de őt otthon liagyta volna.

Ezekből láthatja, hogy mily fényesen sikerült 
a hangverseny és mennyire sikerült megelégedé
sünket kiérdemelnie.

N.-Mihály, 1897. inárcz. 29.
Tisztelettel

VíIM JÓttrtf, egyl. h. titkár.

A madarak házasélete.
A „lég urainaktf házasélete feltűnően hasonlít 

az emberekéhez. Csekély kivétellel a madarak is 
teljes élőtökben azzal a párjokkal élnek és marad 
nak együtt, kit legelőször kiválasztottak, mint ez 
a hollóknál, szarkáknál, galamboknál és verebek 
nél könnyen észrevehető. A leghűségesebb házas
életet folytató madarak közé tartozik a máskülön
ben olv vad természetű pacsirta vadászó sólyom. 
(Falco subbuteo L.) Sok madár őszszel, mikor 
költözni akar, kisebb nagyobb csapatokba gyűl ősz- 
sz«‘; ham m az illető házaspárok e csoportokban is 
majd mindenütt együtt maradnak. Más fajta vándor*  

madaraknál meg a kakasok és a jé-rezék külön 
csoportokat képeznek s ily módon elkülönítve 
indulnak útnak ; de ezért tavaszszal mindig ugyan 
azon bárokat fogjuk látni. Snell német lelkész, ki 
a madarak családi életét hosszas ideig tanulmá 
nyúzta, következőleg nyilatkozik azoknak házas 
életéről: A házasságok többnyire az illető madarak 
.szülelesét, vagy helyesebben mondva kikelését 
követő tavaszszal köttetnek, még pedig oly liatá 
rozott választás szerint, melynek okait épen oly 
bajos lenne kifürkészni, mint az emberek házas 
Hágánál, Gyakran egészen csak a véletlen dönt, 
vagy, mikor a menyasszonynak több kérője van. 
„a ki bírja, az marja*,  t. i. a ki erősebb, azé a 
győzelem. Még olyankor is, mikor a jérezék 
nagyobb számmal vannak mi azonban ritkán 
történik, mert a madaraknál mindig több a kakas, 
mint a jvrezet még olyankor is gyakran heves 
harezok vivatnak egy egy menyasszonyért, merő 
féltékenységből.

A madarak házaséletébcn ritkán fordulnak 
elő egyenetlenségek. A nő teljesen alá rendeli 
magát törjenek. Például a közös fészek építésére 
alkalmas helyet mindenkor a him választja ki s 
a verebeknél és galamboknál gyakran észleltek oly 
eseteket, midőn a him merő ostobaságból vagv 
félénkségből egészen czé-lszeriitlen és alkalmatlan 
helyet választott s a nőstény azonnal hordani 
kezdette a fészekhez szükséges épitési anyagokat, 
bár az építést azon a helyen megkezdeni is alig 
lehetett. Csakis a pacsirtavadász sólyomnál fordul 
nak elő néha ezivódások, de tettlegességre náluk 
sem kerül a dolog. A hűség é> állhatatosság 
erényét az egy nej őségben élő madaraknál általán 
véve bátran elismerhetjük; hanem a két nem 
között itt sem árt különbséget tenni. A nő részé 
röl Snell, a meddig az ő tapasztalatai terjednek, 
sohasem vett észre hűtlenséget és házasságtörést; 
ellenben a him részéről, habár csak kivételesen 
is, fordultak elő ily esetek. Ha meggondoljuk, 
hogy a nőstény állatban már természeténél fogva 
is, nagyobb az óvatos tartózkodás és a félénkség, 
e különbséget a két nem között mindjárt köny- 
nyebben kimagyarázhatónak lógjuk találni.

Végül megemlítjük még, hogy elválások a 
szárnyasoknál is épen úgy elő szoktak fordulni, 
mint az embereknél, csakhogy talán ritkábban és 
csakis a nő szokott néha önkényesen elköltözni 
férjétől. A galamboknál az ily önkényes elválások 
csak oly esetekben fordulnak elő. ha az illető 
galambpár eleitol fogva hajlamból és önként, 
hanem kényszerűségből kezdett együtt élni. Ily 
esetekben tehát, úgy látszik, hogy eleitől fogva 
„tévesztett házasság- volt az egész viszony s 
annak felbontása igen gyakran épen azért követ 
kezik be, mert valamelyik házasfél korábbi házas 
társát, kitől a véletlen öt elválasztotta, ismét föl 
találta. A vadon élő madaraknál az ily e|válá>ok 
még sokkal ritkábban fordulnak elő. minthogy 
nálok a házasságkötésnél minden kény szeritő kő 
liilmény (‘leitől fogva hiányzik.

Skultéty kir. albiró.

Szerkesztői posta.
Iror. I’jhely. <»II bizonyára azt hitte hogy mi 

«r/Mrr«A alatt beküldött é- közhivatalokban lévé egyém krv 
vonatkozat aértő közleményeket kiállunk. I. töltetesében csalat
kozott. Különben helyesebben < k-zik. h í «-l--l»l» megtanul 
hibátlanul Írni és azután czikkezik. Aláz szolgája '

f'rlMÖ~Xruíitlrni. Sxtrvpkó.) Cxak i*  ijry közölhet
tük téraxflkv miatt.

Hrotii.*.  Ki>»x<>uet. Hanem ax elaót a inai nxámban 
olvasható terjedelme*  cxikk miatt mellőxni kellett.

ti titka Int re. (Bánóén., A mint latja, kórósét kéax- 
-■ gp-l teljeMÍtettíik. KilauUba hclyexett dolgait mindenkor 
igen nziveaeii látjuk. Tisztelutpéldányt megindítjuk.

/»’. ,í. Hunionná.) F. héten annyira ul voltunk fog
lalva hogy még csak mog »em bírálhattuk. A kiadóhivatal 
azt izeid, hogy innét rendesen expodiálódik az tin lapja é*  
így érthetetlen a dolog.

/>r. II . Zm. Budapest. Hegen vagyunk kénytelenek 
nélkülözni szelleme*  »•*.  tanulságos dolgozatait. Igazán fáj
laljuk *

.1. I'. l’ihely. Kérdezett tudósítását azon egyszerű 
oknál fogva nem közöltük, mert azt nem kaptuk meg.

Feleié*  Nxurkowxtő:

GÁL VILMOS.
KÍM'ló-tulaj<lon<>* :

LANDESMAN B.

Tk. 270. szám.

1S!»7.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymiliályi kir. járásbíróság mint 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy özv. 
Ján<»sné sziil. Válykó Zsuzsán na és társa 
hajtatóknak özv. 
Ilona és társai, i

lelek- 
Torma 
végre- 

Torina Mihályné szül. Bandik 
végrehajtást szenvedők elleni 372 

frt 7<> kr. tőkekövetelés, és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a s. a-újhelyi kir. törvényszék, a 
nagymiliályi kir. járásbíróság területén lévő Lazony 
községben fekvő a lazonyi 7 számú tjkvben. A 1. 
sor — 23 — hr. számú belsőség fold haszonélvezeti 
jogában és az azon levő házban B. 9—10 alatt 
'forma János és k. korú Torma Máriát s az 1881. 
évi LX. t. ez. 156. §. d. pontja értelmében a B. 
2 x alatti tulajdonos társak u. m. Torma Zsuzsánna 
férj. Ondó Mihályné, 'forma Anna férj. Lukács 
Mihályné, Torma Mária kiskorú Torma János, 
Ilona és Erzsébet végre 'forma Anna férj. Rój kő 
Andrása ét megillető s nevükön vezetett egész juta 
lékra 400 frt és a lazonv i 73 ik számú tjkvben 
A 1. 3—9 sor 152. 214. 254. 266. 370. 447. és 
5(>7. hr. számú ingatlanoknak B. 3 alatti Torma 
Bandik Ilona nevén vezetett jutalékára az árverést 
311 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 
az 1897. évi május hó 12 ik napján, délelőtti 10 
órakor Lazony község bírójának házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított kiki 
áltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 1O" 0 át vagyis 40 frt, illetve 
34 frt 4o krt készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t ez. -12. íj ában jelzett árfolyammal számított és 
az |xxl évi november hó 1 én 3333. szám alatt 
kelt igazságügy ministeri rendelet X. íj ában ki jelölt 
ovadókképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni. avagy az |XX1. LX . ez. 170 §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál időleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismer.•'•nyt átszolgáltatni.

Kelt Nagy Mihályon 1897. évi február hó 8. 
napján a Nagy Mihályi kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság.
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Jelzálog-kölcsönöket
földbirtokra 3‘hasakra 4 
másnemű ingatlanokra 5 mellet leg
magasabb Összegekben ajánlunk

E kölcsönök konvertálásuknál bélyeg- és 
illetékmenteségi't élveznek.

Erdökihasználások, birtokpar- 
czellázások átvétele. Birtokok 
szövetkezeteknek hosszú le
fizetés! tartamra eladatnak.

Magyar LloydCl/ V
közgazdasagi vallalat

Budapest, Király-utcza70.

4- párnái Andor 4
* „K o s“-hoz czimzett szállodája

Silány gróf kastélya átellenesen
2xT a gy- IvC i h á ly c r*.

Ajánlja kitűnő minőségit valódi hamisítatlan. íz 
lx'.t:i. évi XXXIII. törvénvezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
ntczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42
n ■ • " - 5 1
« • T " öo

ErsZt féle V in mii y.’/ö/o/// w 1.0°
Hegyaljai szamorodni - 1 .21»

. 1.50
xx'.t.iki , . gyógybor . 2< *»

.Is orvos urak b. figyelmébe!
Tokaji MSZii gyógybor I liter 3.1X1.

legf. ... . 5.00
Ménesi veres ásszá . 2.50
Kitűnő é> szilvéiriitm . 1.10
Szyrmiai régi . 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez 

ségileg olcsóbbak.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudóméi 
sára hozni, hogy üzletemben állandóan friss 
csapolásu kőbányai ser. villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható
Ebéd, ráeső ra, hideg < > meleg éte
lek a nap »u>iibn s:akálmn étlap sze

rinti renden áruk mellett kaphatók.
Az utazó közönség szives figyelmébe ajánlom 

újonnan renovált vendégszobáimat.
— Ttiyuü istállók f's köríti sziliek. — 1”

REICHADOLF 
férfi-ruha készitő 

Nagy-Mihályon, föutcza
ajánlja n a g y raktárát a legújabb divatu

FÉRFI-RUHA
SZÖVETEKBEN.

Legolcsóbb öltönyöket
■ saját nagy választékú valódi angol ■ 
gy apj uszövetei bői 

készít a legújabb divat után *

x —oE3E3E=it=^ 
Egy átjátszott 
Beregszázi fele 

ZONGORA
(Concertflügel) 

eladó. 
Megtekinthető 

özv. Winternitz 
Vilmosnénál. 

Vinna-Bankán.

I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I

a t.

darabos, cséplési és aknaszenét,
melyeket egész kocsirakmányokban bármely állomásra legjntányosabb 

árban szállít.

Egyúttal értesíti a t. ez. közönséget, hogy

■m saját barczikai bányájának szenével ■■
is szolgálhat.

Vezérképviselet ltrrrij^ Utjoctta és Zemplén in egyek re :

B R Ó D Y SÁNDOR urnái U N G V Á R T.
3

a

»t>X‘ • 7x-.*  ?x- t 7x- ' 7x-‘ fcX- * 7x-*  Xx-jt ix-*  Xx«*vlx*̂4  rx*̂ —
v'x- • fx- -i rx- ; rx- • ix- > fX< ; FX- •: FX- .X • rx : FX- : Fx- : Fx- •: IX- : FX- < FX- >; FX> '• rX-<: FX- 8 FX- « Fx--« FX- : £X- -tXtx ?
é.
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■ ■
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\
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Edelstein Henrik
Finom-posztó és gyapju-áiu raktár,

Férfi-ruha készitö műhely
===== NAGY-MIHÁLY. =

Nagy választék a legújabb divatu

valódi angol gyapjúszövetekben.
===== FÉRFI-OLTONYOK

merlek szerint, magyar, nemet franczia es angol divat után 

legcsinosa'b'baii és leg'jvitá.nycsa/b'b árban 
készíttetnek.

= Megrendelések a legrövidebb idő alatt eszközöltetnek. =:

V-.". i.. -0^--
IX- -x; á--x; ; ' J ' * ’ ' -XX i-xii -x; x; xj *-x?z

• .y -a?-/v
* ■<'. s *xj  i -x; Í.«LX1 »-/’ ♦ ••XX e-xL á—xi ♦> S

-A. tavaszi idény ‘beá.lltá.-val van szerencsém, 
a. nagyérdemű laölg-jTlcözcxaség- szives figryelnQ.é'be 
a.j áxalaxxi

ruha készítő műtermemet
alaol tcilettels a leg'izlésese'b'bezi és legvxjaToTo divat 
■tatán ICésZittetnelE. Tisztelettel

íosefovits Boris.
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Nyomatott Lan de*inán  B. könyvnyomdájában.


