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SZERKESZTŐSÉG
Hova A lap szellemi részét illető miliőén 

közlemény intézendő :

Torök-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 

ilcrnuHitetlvli levelek nem fogadtatnak el. 

Nyilt-ter soronkint 20 kr. 
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
E«ész évre . . . 4 frt.
Fel évre .2 frt.
Negyed évre 1 frt.

Egye*  szám ára |O kr.

kiadóhivatal:
Hova az előtizeté»ek, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landeaman B könyvnyomdája.

Megélhetés és becsület.
A megélhetés <n>mlja folytonosan niun- 

kéira. kitartásra ösztönözi az embert. — 
Bizalommal, nagyobb remény nyel küzd, szen
ved az ember, hogy társadalmi létfentortását 
biztosító pozieziót teremtsen magának.

A mai társadalmi fogalmak szerint min
den embernek maga iránt való legelső kö
telessége az anyagiakban való elmenetelét 
munkálni, megélhetését biztosijan’i. Es az 
emberiség saját jód felfogott érdekében buz
galommal igyekszik ezt megvalósítani, csak
hogy az ember ezerféle módon mozdítja ezt 
elő, mert arra nézve különféle módok és 
körülmények bírnak jelentékeny befolyással.

Innen van az, hogy legtöbb ember 
nem csinál lelkiismeretes dolgot a megélhetés 
eszközeinek válogatásánál s gyakran olyan 
tettek elkövetésétől sem riad vissza, melyeket 
becsületének árán, vagy annak legalább 
koezkára tevésével vihet keresztül. Az ilyen 
emberek gondolatát a könnyelmiiseg uralja 
s tettüket későn vagy sohasem bánják meg. 
Arra nem gondolnak, az nem lebeg lelki
szemeik előtt, hogy a becsülettel szerzett 
fekete kenyér jobb, drágábbs mindég édesebb 
annál a lucullnsilag terített asztalmii. mely
nek minden darabjára a becstelenség vet 
árnyékot.

Azt senki sem fogja, senki sem tudja 
elvitatni, hogy a tisztességes megélhetést 
leginkább a szorgalom, takarékosság, tiszta- 
keziiség által biztosit hatjuk, s ha szorgalmasak, 
takarékosak és tisztakez.iiek vagyunk, remél
hetjük. amit csak a gomb iselés adhat, nyújthat

T A R C Z A.
Az én első felolvasásom.
Ha ifjúságomnak emlékei újra felszállanak 

képzeletemben, s lelkem elmerül múltamnak ese
ményeibe, képzeletem, mintha hypnotisálva volna, 
oda van egy pontra szögezve; sajátságos biiverő 
vesz rajtam erőt, rég letűnt élmények látományá- 
nak alakjai tánczolnak körülöttem. Hja! az arany 
ifjúkor! Rég elmúlt az az idő, a midőn száz 
korallajak mosolya derítette fel zord kedélyemet, 
a mikor, mint a salamander, mely tudvalevőleg 
a tűzben el nem ég, jártam keltem az egész sor 
parázsszem tűzfala között, a mikor biisongásomnak 
nem volt más oka, mint affblött való töprengésem, 
hogy hát e bájak tengeridnek melyikében vessem 
ki horgonyomat. Múló, délibábos volt az én 
ifjúságom! De nem akarom tovább szőni eme 
gondolatok bús és szomorú kötelékét, a feledés 
leplét borítom ama szép napokra, csak egy esetet 
akarok < fnöknek elbeszélni, hogy fogalmuk legyen 
az én határtalan bánatomról.

Tizenkilenc! éves voltam. Rárak<»m a hiúság 
bűnét is a sok vétektől úgyis görnyedő vállaimra, 
hadd mondjam meg < Imiknek. hogy én valódi 
eszményi szépségű ifjú voltam. Bizony mondhatom, 
ha én az ó korban élek, szebbnek, hja! de még 
okosabbnak is tartottak volna a l’otipharné asz 
szonyság által hírhedtté lett Józsefnél is s < »nök 
az iskolában nem az Ámor, hanem az én nevemet 

nekünk. a segedelmet, melvlvel becsületes 
igyekezetünkben bennünket megsegít. A 
társadalom jobbjai pedig tárt karokkal zárnak 
bennünket abba a kasztba, ahol tisztességes 
megélhetésünket munkálhatjuk s családunk 
jövőjét, biztosíthatjuk. Még akkor is, még 
abban az esetben is. Iia a világ balitélete 
fél re m agy a rázza törekvésünket, a rágalmazók 
epébe mártott nyelve kicsim lőleg teszi meg 
nyilatkozatát ; megnyugvást találhatunk lelki 
ismeretünk tisztaságában. melvről mindany- 
n\isz.or visszapattant az irigvkedés, rágalom 
nyílvesszője s többször, mint nem. azt sebesiti 
meg. a ki eh g vakmerő volt azt ellenünk 
irányítani.

Tapasztaljuk, liogv a becsületes munkást, 
a kötelességet buzgalommal, kitartással, szor
galommal teljesíteni igyekvőt s a ki a hamis 
keresettől elfordul, épen azok igyekeznek 
sárral dobálni, a kiknek arczáról eg\ elpalás- 
tolhatatlan érzés pírja sugárzik le s a kiknek 
a zsebében tisztességtelen utón összeharácsolt 
pénz cseng. Azok járnak legtöbbször fölemelt 
fővel, azok igyekeznek sokat mutatni, azok 
tudják keresni a feltűnést, a kik pénzért vá
sárolják meg a rö\ idláiók becsülésct, a kik 
élelmes kapzsisággal szaporítják azt a vagyont, 
melyből némelykor csak azért gyakorolják 
a humanizmust, hogy port hintsenek a világ 
szemébe s kierőszakolják annak becsülését.

A társadalom nem ritkán érdé illetlenre 
pazarolja becsülését, de többször megtörténik, 
hogy a felismert kapzsiságát nem Ítéli el szi
gorúan. mert az embert pénzéért vagyonáért 
értékeli.

Magának a társadalomnak kellene igaz

tanulták volna be a szépség és szerelem istenének. 
Ha szabadna magamat úgy kifejeznem, a szépség 
genieje valók. szabály nélkül, rakonczátlan. dicsé
retet. gáncsolást nem tűrve. Ismeretes is volt 
neiem Riadókürttől egész Fecskendésig. En voltam 
a vidék arszlána No de azért nem tagadom, hogy 
ezen az én személyemre vonatkozó dicszeugedés 
csak az én agyamnak volt édes gyermeke, gon 
dolatja, úgy jártam, mint rendes*  n a géniek, kik 
elismerésre nem találnak, mert ők a világ Ítélete 
felt tt állva, a kaján irigység áldozatává lesznek. 
Hogy mily szomorú módon jutottam én eme tény 
beismerésére, ezt akarom Önöknek elbeszélni. Mi 
tűrés tagadás, hisz mindenki tudja, hogy a tizen 
kilenrz éves ember nem gyerek többé. Sőt egyszer 
vig órájában egyik tudós professorom azt a titkot 
is elmondta nekem, hogy ő a számolás csalhatatlan 
tételével bebizonyította, hogy Éva anyánk csak 
tizonnyolez és fél éves volt, a mikor ősapánkkal 
megetette azt az almát, mely után azóta az em
beriség él, hal. Mint roiitinált üzletember és bank 
hivatalnok, a biztositó társaságok szövevényeibe 
nem bízva, szivemet mindennemű káreset ellen a 
kökényszemü, pirosarczu, sürgő-forgó Asztalos 
Juliskával akartam biztosítani, m*  rt szivem nagy 
eszményi háremében ő volt a sül tana valide, 
az uralkodó császárné habár az igazságnak adóját 
megadva, kényszerülve vagyok beismerni, hogy 
Juliska agyvcleje, — az njabb orvosi szakvélemény 
szerint Ítélve, hogy minél okosabb az ember, 
annál nehezebb a veleje — mondom, a Juliska 

ssígos bírónak lennie, a mely felismerné s 
megvédene a becsületes embert ; elítélné, 
mocsoktalan köréből száműzné, a ki akár a 
szegény becsületes emberek, tőiikrcjuttatásai
val, ak;ír más tisztességtelen utón szerzett 
vagyonnal jog- és érdemtelenül dicsekszenek.

A társadalomban egész raj áll, a mely 
folytonosan bűnös spekulávziókkal üzérkedik. 
\ innak, a kik előre szándékkal buknak meg, 
hogy ezzel a bukással kereskedőket károsítsa
nak meg. lázitsák a becsületes szaktársak 
között óva. féltve örzHtt bizalmat. Vannak, 
a kik olyan szándékkal vesznek kölcsönöket, 
hogy azokat sohasem fizetik vissza, azzal 
megkárosítanak sokakat s megnehezítik a 
becsületes embereknek való kölcsönzést. 
Vaunak továbbá undok férgei, vad állatai a 
társadalomnak, a kik eg\ fékevesztett pillanat
ban vad gyűlölettel ragadják kezűkbe a 
g\ ilkos kést. hog\ egv élet árán szerezzenek 
maguknak pénzt. Ks az ártatlan kibiigygyant 
veién sem találják meg a becsületesség tiltó 
szavát.

Szégyenpir tilt végig a becsületes ember 
arvzán. mikor a társadalom liitehagyottjainak 
c betegségére gondol és az érzelmek nyo 
masztó kinjától gyötörten sóhajt fel, vajha 
eljönne egv jobb, egv szebb idő. Igen, a mikor 
a becsületesség, a szolgalom képezné a meg
élhetés legbiztosabb alapját, nem pétiig a 
mások vagyona után való kapzsi sóvárgás. 
Csak ugv lehetséges, hogy a társadalom 
megzavart rendje, nyugalma visszaszáll s 
megnyeri csendességét, a mi hogy ugv legyen, 
minden becsületes ember szivéből kívánja.

agy veleje szörnyűségesen könnyű vala, a mi 
nekem ugyan nagyon nehezemre esett, kivált
képen. mivelhogy akadémiai képzettsége is az 
„a—b—cu-én nem igen ment túl, de hallották-e 
már < )nök valaha, hogy a szív az agytól tanácsot 
kért volna, szóval nem néztem én mást, mint 
Juliska hófehér gömbölyű karjait, melyekkel olyan 
szivestül fonattam volna jármot nyakain köré, 
csak az 5*  2 keztyűnagyságu lábacskáit, csak az 
ő sugár termetét, hattyunyakát. sebesen forgó 
szemeit s az orrocskát, melyet csak azért nem 
rajzoltak le ináig a költők, mert annak poézisát 
nem értik. Azt beszélte nekem egyszer egy vándor 
színész, a ki az élet színpadán sokat látott már, 
hogy az emberek éppen abban szeretnek kitűnni, 
a mihez tehetségük nincs. Juliska az ő szépségére 
keveset adott, oly közönyös volt iránta, hogy még 
csak nem is haragudott, ha jól betanult bókjaimat 
adtam neki elő, melyeket oly lágy hangon fuvoláztam 
fülébe, hogy azt véltem, a szivét körülvevő kinai 
fal azonnal rést enged hízelgő szavaimnak. Hiú 
csalódás! < ’sak úgy hallgatott reám, akár én
szüleim jé> tanácsaira. Annál inkább pedig hallgatta 
beszé<lem« t. ha neki a női szabadságról, az email- 
czipáczióról beszéltem, hogy szabad most a nőnek 
is n tudás fájának gyümölcséből szakítani. Őszinte 
bámulatát fejezte ki mindenki iránt, ki szellemileg 
fölötte állott s női kedélyének egész odaadó 
olvadékonysága, odaadása egy eszmében össz
pontosult : Mások szellemének bámulatában. Ne 
nevessenek e fölött, kedves uraim és bámulatos



Érdemes-e kivándorolni?
Az <>korban népek • •/.••ne Ázsiából 

\;'uuioiolt Európába: mig az uj korban a 
kivándorlók Mekkája Amerika lett.

A kivándorlók sorsáról nem a legkcd 
vezöbb. síit mondhatni a legkedvezőtlenebb 
hírek érkeznek, mindannak daczára máig 
nem sziint meg különösen I' vl>.-magvarország 
terméketlen meg\ óiból a kivándorlás. Pedig- 
niagxar népünk általában mint azt kiváló 
s fenkölt gondolkozása im g\ • < püspökünk, 
a Kassa i Almanaih előszavában találóan 
megjegyezte: „a main ar ősidőktől fogva 
p/rn ragaszkodik a hazai röglm: s azért a 
hazai földről való kivándorlóik között leg
inkább a kevésbé térim keli) Ft lsmuagv ar 
ország vidékein lakó, a tót nyelvet beszelő 
magyarországiakat találjuk.**  Alkalmam volt 
a mull m aron (ornioiis, < Has/.országi határ
városban < g\ közt i száz tagból álló Felso- 
mag\ arországból kivándorló csapattal beszel 
getni. a kiknek eg\ lelketlen ügynök arany
hegyeket igé-rt Braziliában s azért im utek 
oda és vándoroltak ki hazánkból. Hogy 
megtalálták-e azon szegény kivándorlók csak 
részben is azt. a mit nekik ez üzér ügy
nökök igeitek, abban teljesen kételkedünk.

Mert mzetünk az. hogy lia a lia/ai 
viszony "kát mérlegeljük • > o^szt hasonlitjuk 
más idegen államok viszonyaival, akkor 
azon világos következtetést vonhatjuk le. 
hogv ma .1/' 
ruhái' s a munkás •' iparos íepark. mert 
aránylag nálunk egyes helyek kivitele 
vei sokkal lobban tizetik a munkást,
mint akármels más államban.

A sok ezer közül néhány nak talán 
sikerült már Amerikában vagyont szerezni, 
a minek, ha kire elterjed, kedvet csinál 
soknak a kivándorlásra.

Ennek megakadályozása czel il»ol elő
ször is a csábító, lelke tlen ügynökök ellen 
kellene a törvény*  teljes szigorával föllépni.

I gy tapasztaljuk, hogy kormány unk e 
lelketlen ügynökök üzérkedéseinek megunt 
kására már is szigorú rendeleti t bocsátott 
ki a hatóságokhoz.

Be kormány mik és hatóságainknak 
legyen gondja arra is. hogv éppen azon a 
vidékén, a honnan a nép kereset <•.< meg
élhetés hiánya miatt vándorol ki leginkább, 
állítson tol ipartelepeket, hol elegendő es 
állandó*  kereset forrást találhatna a nép.

I)e nemcsak i lelketlen ügynökök «-s 
a kereset forrás hiánya miatt vándorol ki 
népünk, hanem mert a mai kor betegsége 
az eh 'gt dt th nsrg. Aztán népünk nem is igen

szép hölgyeim, vannak ilyen természetek, kik 
mások nagyságának <*s<Mlálásában  elfelejtik saját 
kicsinységüket. • ’sakhogy ezen bámulat az Ítélő 
tehetség alapja nélkül époly gyorsan foszlik szét, 
mint szövődött, a midőn ugyanis az eddig bálvá
nyozott tárgyat a nagyvilág letaszítja eddig elfoglalt 
állványáról. Szomorú valóság. Erezték Morzsányi 
Károly és én. He énnekem igazán egy krajezárnvi 
provisiom sem volt az <*gész  ügy tiszta hasznából. 
Kerülgetem halasztgatom, • juigy elpirulok, mint 
Juliska, mikor végn szemeit félig lehunyva. ré»zs<H 
pírral elöntött arcz«-zal mondotta meg, hogv. 
hogy........de hisz végtére csak el kell mondanom,
egv fél év múlva ugy b< h bomlottunk egymásba, 
mint hal a vízbe. Es mm is tudtam többé-, mint 
kerülök én szárazra ezen örvényes, mély érzelem 
özönbol. Végre l»« k<isz<'>ntott a farsang is örömivei, 
bájaival. Támzestélyek. bálok, felolvasások, zárt 
körű mulatságok, mind megannyi szép est r« ám 
tmzv*  . mert azokat Juliskámmal e-\űtt élveztem. 
Sylfídi térin-t« < j \ tán< osáh--/. s- m simult <<\ 
kecsesen, mint éiihoz/.ám. ha karcsú derekát át 
ölelve, lejtettein a tü/<s magyalt. Forgott velem 
ég. töhl. menny, mert mindezt <• benne találtam fel

Neinsokái.i - ria<lé»kürti -<’sak mulassunk'*  
• gylet I- |o|\a-o —b . t reicl- ■ tt. Mijy itl'.’l*
studirt egyént egy feloh asá<s.i| tiszteltek meg \h ' 
mint örült Juliskám jövend" szereplésemnek. 
Napokig iámét*  lt< mi j bo dog I in 
többi leányok irigykedve fognak ránézni, li- j\ o 
egy ily embert bir hívein k, ot édes anyja szavu 

FELSO-ZEMPLEN.

takarékos. sem fölötte szorgalmas, mert ha 
o|\ v.issz-•rgaloiinnal dolgoznék, mint Ame 
rikában kény telellek, akkor bizony osan itt 
mindnyájan boldogulhatnának.

Ijabban a szőlőhegyek ujjáteremtése 
igen szép keresetet ny ujtott a népnek. 
Tudjuk, hogy Pállván, a hol a szőlők 
rekonstruálása tokozott erővel történik, ott 
a napszámos téli napokon is megkeres 
• i'l Ja krajezárt. Ha megindul teljes erővel 
az egész in g\ alján, agy szinten az ország 
más vidékéin a szőlőhegyek rekonstruálása, 
akkor vándoroljon a nép oda. mert ott meg 
kapja a munkájának méltó jutalmát.

Különben az amerikai kivándorlást 
nem lehet erőiek erejével elnyomni es meg
akadályozni. mert a lentebb jelzett módón 
kell azt szüntetni.

Mindezekhez felt-tlen szükséges. hogy 
a hatóságok, községi elöljárók. papok. jegy - 
/.ok. tanítók, sőt minden jó hazafi is a 
m pet az ily lelketlen üzelmek rt d lelvilá- 
g--siis.ík. a szorgalmas munkára, józan • leire 
ó-s takarékosságra buzdítsák.

Vegyes hírek.
! tezáink, mint tragyad ombok. Az 

i> csak Nagy Mihál von divat, hogy az elöljáróság 
v • . > illetve intézkedése folytán az

. j in lkat élesítenek Csi 
Halják pedig -■ < kot a trágvadombok.it oly módon, 
lu-jv a ndv a|i'k*>i)  felgyülemlőit szemetet és egycb 
,i közeg. >.,ségre rendkívül nagy hátránynval járó 
hullád, k-.kal szeké-rszállira hordják az utczákra 
és rakjak a házak elé. Ily ut in m jegyezhetni fel 
az oiszágban sehol é-s csak itt van megengedve
• nnek a botrányos állapotnak az iizese. I gy látszik,
hogv a mi elöljáróságunk ii< in l»ir tudomással 
arról, hogv különösen igv tavaszkor az a minden 
fé-le v v.' vidékből álló szí in.-tdomb erjedésnek indul 
és kip ii olgása megmérgezi egészen a levegőt és 
előidézi a sok nyavalyát. Csodáljuk hogy a 
_A ■ / A;.:,!! nem látja vagy helye
sebben szólva, nem akarja meglátni az. ilyen 
dolgukat. Vagy Idán az ilyen jeles dolgoknak a 
megszüntet.-st n.m is tartozik annak a hatás
körébe ?

Játékon yczrlu színi előadás. A 
sáloralja újhelyi városi é> gyártelepi polgári mii 
kedvein ifjúság az ottani luth. egyház javára május 
hó 1 én a városi színházban hangversenvnvei
• gyb. kötött szinielöadást rendez, mely alkalommal 
szilire kerül a ., Vi rágták adás.u Ezt megelőzi egy 
élőkép, mely Atilla lakomáját fogja bemutatni 
Kezdete . ste X órakor.

I-o.skories Ignaez a szent földön. 
Koskor ir*  Ignác/ hirn- ves fotóművészünk régóta 

szerint, még álmában is arról képzelődött. Látta 
magát .i fényesen, sok lámpával bevilágított nagy 
teremben, a fdolvasé»val szemben, az ő szem 
sugarának melege lesz a gyujtéiszikra, melynél 
sziporkázó gondolataiul ki fognak röppenni; mily 
felséges lesz, ha tiszteletdijamat a hallgatéi közön 
ség általános tOlszésinoraja között ő fogja csókjai 
val mega'lni Ezen se csodálkozzanak, kedves 
uraim és imállásra méltó hölgyeim, a fin de 
siódé lányai megad jak ny illan az érdem jutalmát, 
tekintet nélkül a régi, avult előítéletekre!

E- Ijött a nagy nap. a hirneveinet megalapító 
est. í vnek előhírnöke. N \ ugtalanságom elképzelhetik. 
Alig írtam mar a, --síeli hat órát vagv mint a 
j-ivo században mondanák, a Hik órát Kikö
szörültem hangomat egv pár czitroinnak nedvével. 
t< lóllötteni meggyszin mellényemet, fekete geh 
rokk-'iuat. nn gkötötti ni fehér nyakk- ndőm csokrát 
mihes/.i ihlettel c-. > órakor útnak indultam ama 
h' l\ !• . . h"l dics«t^.-2oninek alapkövét voltam 
leteendő. Bel. ptein. K■ -I ülIjé-zt< III. .1 uliá!Ull.ak szemei 
boldog fényben úsztak A kiadott programm szerint

’ '■i"tl',m-•! vaso ur.i'i- a müveit műkedvelő közön 
' jel j legjobb kedvbe hozlak. \ ■ gj’e reá III került 
a sor. Odaléptem a/ emelvényre, leültein és álta 
l inó- csend ko ( prtte kezdettem Ub-g fvlolx ásásomat: 
K-dvcs hölgyeim ' maim! Azt mondja egv 
i'■-i anjo közmondás The tvm is monv. Az idő 
|»cnz Mi most egy üzletet csinálunk. En adok. 

• rulok Önöknek egy f-lolvasást. < »n-ik megfizetik 
azt p. tizükkel, idejükk*  I. figyelmükkel. Eelolva-
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tervezett szentföldi iaiiiilmányuira a napokban in 
dúlt cl Budapestről. Egy Ízben néhány héttel ezelőtt 
már útra kelt, de vsak Becsig jutott, honnan 
visszafordult. Most remélhetőleg semmi kellemetlen 
ség m in éri s 2 hét múlva Palesztinában lesz. 
Négy öl hétig marad ott. bejárja az egész tartományt 
> hosszabb utat tesz Egyptomba is A mint hazaér, 
azonnal hozzá fog a bibliai festmény ciklusához, 
melyet I év alatt akar befejezni.

Halálozások. Súlyos csapás érte Ásta 
/«><•• 7 varaiméi kir. járásbirot es családját. Fia : 
Antal'-, y Zoltán, kassai f-hadnagy, hosszas beteg
ség után nagypénteken virradóra meghalt. A liatal 
főhadnagy halála mély es igaz részvétét keltett az 
egész kassai ezredben, m- rt a ki csak ismerte, 
mindenki szerette es becsülte a derek fiatalembert. 
Temetése e hó 17 én ment végbe igen nagy részvét 
mellett Kassán. Pgyaiicsak hosszú és sorvaszt" 
betegség után halt meg a napokban Nátafalván 

Áy Pét« r körjegyző neje, kinek temetése 
szintén nagv részvét melh tt ment vegbe.

— láz. A sztropkóiaknak nagy ijedelmük 
volt e hó Hí áu virradóra, i iiz keletkezett a 
t;. ..szhkih Éber házában é> elhamvadt három lakliáz, 
több melléképülettel. Dcesak Lanfu*  János szolga 
bíró, tűzoltó töparamsiioknak köszönhető, hogy 
.inb.i .t is min esett áhlozatul. Pgyanis a 
< iroszman f'le házban lakik liarbai Mária állami 
tanítón.• is, kinek édesanyja súlyos betegen feküdt 
és a kit a < emlitett szolgabiró saját életének kocz- 
káz:..! ' a mellett m ntett ki az égő házból. -- 

Jenő biró-ági Írnok is megjárta e szeren 
esétlen-ó-g alkalmával. <> is a jelzett házban lakott. 
.1. miután a tűz kiütésekor nem volt otthon, alvó 
m j és két kis gyermeke az utolsó perczekben 
mem kiilhvltek ki az égő lakásból. Bodnárnak 
mindene elégett. — Ennél a tűznél is, mint a 
legtöbb sztropkói tűznél, felmerülnek az alapos 
manakxások, a mennyiben mindenkinek feltűnt, 
hogy a tűz kiütésekor a háziasszony teljesen fel
öltözve volt látható. Az is furcsa, hogy a házi
gazda a kályhából kiszedett tüzes hamut a forgácscsal 
megrakott padlásra szokta felhordani, a mi szintén 
m in ép. n helyes eljárás. Tudósitónk megjegyzi 
azt is. hogv Sztropkó még mindég ragaszkodik 
azon régi szokáshoz, hogy az ócska tetők reno
válását a biztositó intézetek erszényéből szokta 
fedezni.

— Sorozás. A gálszécsi járásban is befejez 
tetet, már az idei fősorozás. Előállittalott .‘>l»l Inul 
köteles, alkalmasnak találtatott 12*.

('/ rzukorgyá r Harsad rá r megye
beli. Mint Miskolczról értesülünk, a „Borsoilvár 
megyei gazdasági • gyesülvt" választmány i ülésen 
Miklós < >dön elnök előterjesztette a péiizügyminister 
azon kijelentését, hogy a tervbe vett fclsőmagyar- 
oi' ági gazdasági szövetkezeti ezukorgyár létesítése 
h- y éül Borsodvármegvét szemelte ki. Az egyesület 

sásomnak végén majd kitűnik, ki csinált jobb 
üzb tet. Mi volt drágább: az én felolvasásom, vagy 
az <>nök ideje. En beszeltem, legalább véleményein 
s/erint tiszta csengő hangon, művészi tagmozdu
latokkal. deinoslhciiesi szónoklattal, jéikaiféle 
ragyogótollu ecseteléssel. I)e irigykedtek rám az 
Olvmpusbaii !j Az én hallgatéiközönségem bizony 
jobbnak látta mesém elöl az álom édes karjai 
közzé UH iiekűIni. <’sak az én Júliám nézett két
ségbeesett tekintettel reá in, ő csak azt látta, hogy 
az ö illúziója pára volt, mely szétfősz lőtt. Az 
alvók minden lélekzcte megannyi kürt harsonás, 
mely az örök nagy Ítéletnapon füleimbe harsogott. 
Júlia szemeiben kialudt a lángoló boldog fé-ny. a 
lemondás átsz.ellemülése vett rajta erőt, haza ment 
lmjával, bánatával, inig én kötelessógszeriien a 
hallgatóság mindegyikét felébresztvén, elvágott 
••arriéremiU' I másnap a vidékről elutaztam . . .

Ih- nini! Hogyan?! Valé»ság?? < »nök nem 
alusznak ? Szörnyű látomány. Busz évvel idősebb 
nek gondoltam magamat és a inai estély eseményeit 
beszéltem <’l egyik barátomnak. Sok igaz van az 
én mesémben. I)obogé» szívvel valé» idejövetelem, 
rósz felolvasásom, hogy <•............... gondoltain, a
bor é-s szép leányok nőnek, vsak egy nem igaz, 
sajnos, hogy nincs énnekem Júliám, a ki engem 
szeretne.

Haas József,

tr%25c3%25a1gvadombok.it
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ez iránt felterjesztést fog intézni a miniszterhez. 
Hogy épen a nagyszabású szerencsi és a hatvani 
czukorgyár közvetlen közelében tanácsos lesz e 
»»gy uj ezukorgyárat felállítani, azt hisszük, hogy 
az megfontolandó lenne, mert hiszen elég alkalmas 
hely van még az országban, a hol a ezukorgyárak 
oly közvetlen közel egymáshoz m-m volnának, mint 
ez esetben.

— Altatforyahni korlátosán, Ragadós 
száj és körömfájás miatt sertés *kn*  k c.s kérődzők 
nek 'szarvasmarhák, juhok és kecskék Boszniába 
és llerezegovinába való bevitele Zeniplénvárm*  gye 
területéről tiltva van.

Talált enontrázak, Iloinonnáii <sátor 
názás közben két teljes, p«*rladozó  télben lévő 
csontvázra akadtak A lelet annyival is inkább 
csodálatosabb, mivel alig ll ► ez« ntini'-lernvn’e a 
föld sziliétől találták.

Uj lap, „Magyar gazda- czimen K assán 
egy uj népszerű gazdasági havi f*dy  óiral p l*nt  
meg. melynek főszerkesztője Koráén/ Béla ga/.d. 
tani n t ézet i igazg.itó.

— Villa Hton rasat M inkolezon. Alig 
egy hónapja lógtak hozzá a villamos vasul épi 
téséhez, máris azzal dicsekedhetnek a misk-de iák. 
hogy maholnap vígan roboghatnak végig a sáros 
utczáin a villamos paripán. A munkálatokat ugyan 
régen megkezdték már. *!•*  oak imiii*  I ánimal 
folytatták. !)*•  a mint a lmdapasti villamos társaság 
vett*'  át a vállalatot, valóságos villáméra "1 dolgoz
nak a vasúton.

Fóispán-beíktatás, B*  i \ ai ni- . \ uj 
főispánját, dr. Viktort, f. 2**  án ik
lát ják be ünnepélyesen uj hivatalába me|yi<- a 
megye nagy előkészületeket tesz

Egyházi kinevezés és át hely ezen 
Xpirg Elek, s. a. újhelyi gör. kath. segédleik* '•> ’■ 
lasztóczi plébánossá kineveztetvén, állását f. hó 
15 én elfoglalta.

llitköznéyi választás, A nagymiháiyi 
izr. hitközség f. hó 21 Lán tartotta tisztújító közgyű
lését. Megválasztattak : Bernát egyhangúlag
elnökké, Frirdntan Simon alelnökké, Sdm-ibt-r Jónás 
pénztárunkká és (tiddjhujer Simon templomi elöl 
járóvá.

Kinevezés, A vallás és közoktatásügyi 
miniszter a bohmiczi áll. óvodához óvónővé ki 
nevezte .'éwovA'oix A;// Mária oki. óvónőt

Euresa y osztás, Igen furcsa gusztusa 
lehet D. <íy. honionnai fiatalembernek. I 'gyanis 
mint onnan Írják lapunknak, a nevező dnek van 
egy készüléke, nedv a ,természetes- liez minden 
ben hasonló hangokat ad ki. Evvel a készülékkel 
elmegy mindenhova, oda is, a hol tisztességes nők 
vannak jelen és produkálja magát, illetve eregeti 
a különféle nagyságú és vékonyságú hangokat, 
megbotránkozására a jobb Ízlésű embereknek. 
A napokban meg annyira v*  temedéit, hogy • -gv 
súlyos In'tegségben levő fiatalembert, a ki m in 
épen hízelgő megjegyzést tett a pirulást előidéző 
cselekedet elkövetésekor. megtámadta és elverte. 
Mi ugv tudjuk, hogy Ilomonnán vannak rendőrök, 
hát minek tűrik az ilyen stiklik*  t.

Gyászjelentés, A követk*  zö gy ászjelen 
tést vettük és adjuk: „Ozv. Csaszlószky Jánosné 
szül. Malártsik Mária; Husvár Isbánné íil. Csősz 
lószky Julianna, özv. I’ájer Istvánná szül. C".i'Z. 
lószky Anna, özv. Malártsik Mihály né szül \’or > 
nyák Erzséb*  t, Báimezy Kálmánn*  szül. Malártsik 
Erzsébet. Malártsik József, Krikbaum (lyulán*'  
szül. Malártsik Anna, Zvolenszky János és özv. 
Malártsik Györgyim az összes rokonság nevében 
is. mélyen elszolliorodott szívvel jelentik a szere 
tett férj, testvér, vő és sógornak < tatzbíritzky János 
Zemplén vármegye törvény hatósági bizottsági tagjá 
nak folyó h*'t  2< • án reggeli , órakor, élete l»2 ik 
s boldog házasságának 2> ik évében hosszas szeli 
védés után bekövetkezett < Ihiinytát. A megboldo 
gultnak földi maradványai folyó hó 21 én délután 
I órakor fognak S. A. I’jhel yben. a róni. kath. * gy 
ház szertartása szerint örök nyugalomra tét*  tni - 
az engesztelő szent mise áldozat folyó hó 22 én dél
előtt 9 órakor a helylieli r. k. plébánia t*  inptom 
l»an fog in*  gtartatni. S. A. I’jliely, ls'.’7 április lió 
20 áll. Áldás és béke hamvai felett!"

Eljegyzések, fádhfuch*  János tokaji 
gyógyszerész eljegyezte Schmitz László mádi taka
rékpénztári tisztviselő h ányát, Ilonkát. — A7w 
Ernő tarezali in. kir. szőllészeti és borászati fel 
ügyelő eljegyezi**  Et inger Ilonka kisasszonyt Kassá 
ról. — Szunyagh De zső I. Szerencsről eljegyezte 
Liffván Fáni kisasszonyt B.-Keresztturból. — 
lbronyi Fekete Árpád újhelyi kir. törvényszéki 

jegyző eljegyezte hosszulasi Farkat Erzsi kisasz 
szunyt Farkas Dezső nyugalmazott árvaszéki 
ülnök és néhai nagyváradi Stépdn Ottilia leányát.

— Hitközségi gyűlés. A gálszé.si izr 
hitközség *•  hó 20 án tartotta tisztújító közgyűlését, 
mely alkalommal elnökké egyhangúlag ll’rí« Márk 
választatott illeg.

Mennyi termőföld je van orszá
gunknak Az egész magyar birodalom térni" 
földje iaz. erdőművelési i> beleértve' mindössze 
:;o.75!i.:;s;; hektár. vagyis I7.75l,o;ui hold. Ebből 
a 17. r. kath. és I. gór. kalli. püspökség kötött 
földbirtoka S||.2 l.'» holdat tesz. ki. Ez tehát a tér 
mólóid -|s százaléka. Földbirtok dolgában legjobban 
Illeg van áldva a nagyváradi püspökség 1>7.O>.“» 
holddal ; legszegényebben a r. kath. püspökségek 
közt a r**z.snyói  71 >I holddal; a gör. kath. püs 
pökségek közt a munkácsi 3G7«> holddal. Még ez 
a legszegényebb is vajmi csinos vagyonkát képvisel.

Nagyszerű leréli .im. Nagy Mihályka 
egy hosszú cziinü levél érkezett a napokban, mely 
a következőleg hangzik: „T. *z  Balázs (1 vurkáné 
asszonynak sajáthoz*'-ben  kérem adni levélhordó ur, 
liogv tlyurka III*  gne lássa tisztelettel a köz'* ’u.l>«‘ii.“ 
IKitt.i pontosan eljárt isin*  r«'tl« n megbízójának 
kívánsága szerint, csak annyit diiniivögölt magá
ban : sz.egénv 111 • gcsalódott férj !-

( sendur és finánez. K« ’ csendőr a 
kötelesscgérz.etlöl áthatva fárailtan bandukolt a 
járás poros országútján. Már alkonyodon, éhesek, 
szomjasak voltak s azon kezdtek tanakodni, hogy 
milyen jó lenne, ha már az ördög is. de legalább 
egy kor- -mát hozna utjokba Az * gyik felfedezte, 
li*'gv  földek között a díii<> utón közelebb érik a 
falut, a korcsmát. Meggy*»rsitva  léptüket, a dűlő 
útra tértek, ugyanekkor kél fináncz tűnt fel előttük, 
a kik a gyorsan haladó < s- ndoröket gyanús szemek 
k« l nézték < Lsza súgtak, aztán haltot kiáltottak a 
csendőröknek Ezek megálltak s bevárták a 
tináncz.okat. a kik m in tett*  k kevesebbet, mint 
im-gmotozták a csendőröket s minthogy megfináncolni 
valót m in találtak, barátságosan k*»s/.öntve,  otthagy 
ták az ámuló es<‘iid«*rök<*t.  Ekkor az egy ik csend 
őrnek *‘szél>«> jut. hogy a törvény nekik is előírja 
és megadja a hasonl**  jogot. No-za, most ők 
kiálltottak haltot a finám zokra és gyönyörűségesen 
megmotozták, mert milyen gyönyörűség és öröm 
\ *dt,  midőn a tiiiánczoknál afféle j* ’> finám zdugta. 
de meg n« in finánczolt szűz dohányt találtak.

í’rrseilés a járánbirétnáyná!, F«d\*»  hó 
20 án egy falubeli atyafi beállitott a h*  lybeli járás 
biróságh**/.  és miután megunta már a hosszú vá 
rakozást, kérdést int*  zott «gyik Írnokhoz aziránt. 
Iiogv van * már üresedés a járásbiró urnái. Az 
Írnoknak lévén sürgős dolga, meg setn állva, azt 
felelte az atyafinak, bog' nincs. Erre aztán ismét 
várt egy darabig. Később újból érdeklődvén az 
üres*  *lés  iránt, bement a hivatalba és inajdn*  in 
követelő hangon k*  niezte. hogy mikor lesz már az 
*• részén*  üresedés, mii*  az • gyik Írnok azt kér 
<1*  zte tőle, hogy a járásbir*»sági  teendők melyik 
ágában jártas, hogy olyan * rősen érdeklődik az 
üresedés iránt? Erre aztán "danyujtotta az idéz- 
vénvt és kisült, hogy a Dobos börtömir *»sztály  ába 
van jártassága mii*  nyomban elfoglaltatták vele lii 
vatalát. Busán jegyezte meg. hogy azért ugyan kár 
volt siettetni az üresedést.

CSARNOK.

Az utitársak.
A m.ási*dik  osztályú kocsik egyik* ’l»en fiatal 

ember foglalt helyet, a ki mellé egyik állomás*>n  
kopottas öltözetű öreg ur iilt be s hatalmas tájt 
pipájából olv.ui füsti*  Heget rögtönzíitt, hogy fiatal 
emberünk köhéeselve húzódott az át*  lh n, s ülő 
helvre s a füst hatását ellensúlyozni akarván, maga 
is kiveti * gy finom szivart s rágyújtván, füstölni 
kezdett, idoközlu n egy egy pillantást vetvén úti 
társa joviális arczára a füsltömegen át.

Az állomás cseng*  tt\íij*  harmadszor szólalt 
in*  g. a vezér kalauz három t vei kie jtett .im hettt*  
kiáltása fefhangzott, a gőzgép éles fütty öl hallatott 
s a vonat zakatolva indulni kezdett.

Fiatal *‘inb* ‘rünk kény*  lines*ui  végig ny ujt* ’* 
zott ülőhelyén, kifogástalan f« hér kézelőjét cíőre 
rángatta s ímdor füstöt fújva a kocsi fülepe télé, 
megszólalt :

— Kutya meleg idő !
— Abbizony ! — válaszolá az. utitárs. szintén 

nagy füstöt fújva.

Darabig csak a vonat dübörgése hallatsz.*lt,  
végre az öregebb utas kérdé:

— Honnan tetszik utazni?
— M. sszir.4 — volt a rövid válasz.
Ismét csend lett, melyet a fiatalabb utns 

szakított meg e szavakkal:
Hova tetszik utazni?
Nclil messzi*,  — felelt laconice a kér

dezett.
A kalauz lépett b»*  s a jegyeket kérte.
Önök uraim Almádra utaznak — raou<U, 

amint a jegyeket megnézte s átlyukasztá.
— Ig*  n, szólt az ifjabb utas *’s kérdő : Mi 

kor érünk oda ?
M**st  l<» óra, I re olt leszünk monda 

a kalauz és sapkáját érintve üdvözölte az utasokat 
s távozott, becsapva maga illán az ajtót.

I ’raságod még nem volt Almádon ? kezdé 
az abbahagyott társalgást újból az öreg ur.

— in.
N’«*  azzal ugyan ló in sokat vesztett, de 

azzal sem sokat ny er, ha most megyen, kevés 
szépet fog ott látni.

Nem is Almád szépségéért m*gy*-k.
r.ilán a majálisra utazik?

— Igen
No mulatságban min lesz hiány, leány 

lesz * l*  g, azt mondhatom.
— Honnan tudja ?

I lallottam.
llát azt nem hallotta uraságod, vájjon 

Sárdi Amália ott lesz *•  a majálison ?
Sardi Amália?
lg*  n. xagv talán nem ismeri ?
Isim r. ni egy kicsit s azt hiszem, ott lesz.

< >n ismeri ?
Ismer*  ni nagyon jól. Schwarz*-nbergbeii  

találkoztam vele a múlt nyáron, eredeti kis li 
buska.

— I.ibuska ?
N<» igen az. hamun j*»  partidénak mond 

jak s talán e körülmény vonzott ide. — Az 
atyja, a mint haliám, egy csodabogár.

(’sogabogá ár ?
Férsz*,  hogy az: a csizmáját maga ta 

karitja. bevásárolni a piarzra maga jár és sorba 
kóstolgatja a tejfeleket útközben minden kofánál, 
egyiket sem találja jónak s ily módon megreg
gelizik a nélkül, hogy ez pénzébe k**riilne.  Ko 
polt ruhát visel s daczára nagy vagyonának, a vén 
liolond, még valami hivatalban is körmölget nap 
hosszat. Családjára sokat áldoz, magától sokat von 
meg, szóval mintaapós leend.

Honnan tudja ön mindezt?
I tárnia jártam a dolognak, mert én re

ális ember vagyok, hisz a l’J-ik században szü
lettem. az id*  alizmust még könyvekben sem sze 
rétéin s kedvencz olvasmányaimat is Zola munkái 
képezik.

Az ifjú elhallgatott, mintha megbánta volna 
kimondott szavait, kibámult az ablakon, az öreg 
ur nem z.axarta merengésében s ilv cseiidluui telt
* I az i<lő. midőn a vonat Almádra ért. Az utitársak 
szívélyesen búcsúztak cl egymástól s a tintái ember 
az ön g ur által ajánlott vendéglőbe hajtatott.

Délután az almádi telekkönyvi hivatalba fiatal
* inb. rünk lépett be s a hivatal helyiségében 
ugyanazon urra találkozott, a kivel délelőtt utazott.

Ösinerosen üdvözölték egymást s a fiatal 
ember láthatólag megörült a találkozásnak.

— Nagy szerencsém van nekem, mondá, 
minden kérd*  zosködés nélkül ide találtam s most 
egy kérésem volna uraságodhoz, mert mint reális
* mber, a hallomásokra nem sokat adok, azért 
szemeimmel * •hajtanék meggyőződni a — libuska 
no tudja, kit gondolok, atyjának vagyoni állapotáról 
s az ailatok e helven leghitelesebbek, t*  hát kérnék 
Sárdi Mihály telekkönyvi birtok állásáról egy kis 
felvilágosítást.

A hivatalnok igen szívesen teljesítette az 
ifjú kérelmét s pontosan megmutogatta Sárdi telek
könyvi lapjait, melyekből kitűnt, hogy a derék 
„csodal»ogáru 12< M> hold jó föld ura.

Fiatal emberünk örvemlve dörzsölgettc k*  zeit, 
olyasmit mormogott .m*  glióditom a vén rinoceruRt" 
s legalitással kínálva meg a szívélyes mutogatót. 
elni' iit lakhelyér**.

Este fiatal emberünk tánezhoz öltözötten je 
lent meg a majálison s csakhamar találkozott Sárdi 
Amáliával s annak anyjával. Igen örvendtek mind 
hárman a találkozásnak. Amália pirulva hallá az 
ifjú kij**h*ntését,  hogy szive vonzotta <»<la. E 
pillanatban a vonalbeli utitárs toppant a társal
kodókhoz. kinek Sárdiné az ifjut igv miitatá be : 
wSzandofalvai Szamlij Barna" s az öreg urra mutatva 
mondá: „férjem, Sárdi Mihály . telek köeyv vezető."

E bemutatás után |o perez múlva Szamlij 
ur vonaton ült, utazott „messzire", haza és szidta 
azon ostoba «*mh<*r**k* ‘t, a kik dobra ütik gon
dolataikat.

li, K,

Felel**!*  nserkoMxto:

GÁL VILMOS.

Kiadó tiilájiloiio!* :
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Bérbeadás.
PAZDICSON özv. Nauendorff Hen
riimé tulajdonát képező 280 hold 
szántó. 80 hold rét megfelelő 
gazdasági épület kitűnő karban 
1897. szeptember l-töl 6 (hat) 
esetleg több évre kedvező felté
telek mellet haszonbérbe adandó.

Nagy-Mihalyban, 1897. april ho 20-an

Sulyovszky István,

!! Nagy időmegtakarítás!!

Van szereméin a nagyérdemű k"z."ii>«-g b. 
tudomására adni, hogy egy

MANGORLO-GÉP
beszerzése által azon kellemes helyzetben vagyok.

fehérnemüek mángorlását
a lo gr íi v i d o b b idd alatt « >/.k<>z<íltetli>,tni 
A mángorlásból csakis <*////  s ■ m< y u ü g dtetik.

Tisztelettel

G- u 11 x» a n n ivX á r k u s z
rótbs ker< >kedó

Nagy-Mihály. fouteza. Lővy-féle ház.

I^iniai /\ndor <
a ,.K o s”-hoz czimzett szállodája

Sztáray gróf kastélya átellenében
2ST a. g- jr- ihály cn.

Ajánlja kitiinn iiiino'.'/íi vabáli hamisit.ilkiii. íz 
lKM.'i. évi XXXIII. törvényezikk értelmében ki z. lt 

asztali és csemegeborait 
UtvZai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor
n » -
• • r •

Feszt-féle Viimiii f/y
11 • *gy  a Ij a i sza inon nini 
XM'.t-iki . . gyógybor

1 liter 42 
. 54
, <iO

n 1 MI 
. 1.50

2< h i

Az orrmt urak' b. jinil<‘lmébe 9

ségib-g olcsóbbak.

Tokaji ásszá gyógybor 1 liter :».< mi.
4.00

légi. ... .■».< M•
Ménesi veres asszú 1.50
Szyrmiai régi szilvórium 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez.

\ an szerem >ém a n é. k«iz.ön><-_r tudoiná
sárn hozni. ho-\ üzletemben állandóan friss 
csapolásu kőbányai ser. villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható
Ebéd, eaesora. Iliden méh n éte
lek a nap HiindfH xzakahni élhlfi sze

rinti nntLs árak nívllitt kaphatók.
Az utazó k"Z'-n>' j ■'Z.i\« > tij\ ni- • liauloin 

újonnan renovált vendégszobáimat 
— Tút/flft irtlfilbfl, » M l.fH fifftziHt k. — 13

A helylwli • ' vidéki k>v.**n-  _ - i\os tud" 
mására hozom. h"g\ nálam evőeszközük. tá
nyérok. tálak poharak >tl».. im-lv-k nagxobb 
vendéglátásokhoz 'zuk-k. m< rs< k< .i oijja 
zásért kölcsön adatnak.

REICHADOLF 
férfi-ruha készítő 

Nagy-Mihályon. föutcza 
ajánlja n a g y r a k t á r á t a legújabb divatu 

FÉRFI-RUHA 
_____ SZÖVETEKBEN.

tavaszi id.én.5- ‘beálltáva.l van szerencsém 
a xiag^rérd-ernAi Ixclg'^-lxözcn.ség- szives fi.g'yelmé'be 
aj áxxlani

ruha készítő műtermemé/z •

1101
atxol toilettels ~ lerizléseceohen és legraja"b"b divat 
után Izészittetnelz. Tisztelettel

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.


