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MEGJELENIK MINKÉN < >I 1< »1: T< >K< >N.

szerkesztőség:
Hova a lap szellunii részét illi to iiiimlvii 

közlemény intézendő

Torok-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza, 

ló riiu'iih tlon l**vul>*k  néni fuvalltainak «l.

Nyilt-ter soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre
Fél évre
Negyed évre

szám ára !<• kr.

kiadóhivatal:
Hova az. előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landesm&n B könyvnyomdája.

Betáblázott birtokok.
Az emberek tuln\*«*m«»  része a birtok, 

a vagy*ni  alatt leginkább a pénzt, földet, 
házat, jószágokat értik s szerintük a ki ezekkel 
hir. az. mert gazdag, telni! boldog s szerencsés, 
s igy természetesen elöttjik, ki ezek vall 
melyikében vagy niindenik-ben szűköt bit. 
az szánandó, szegénv. szerencsétlen és ig\ 
— boldogtalan.

E téves felfogás onnét ered, mivel ezek 
olyan látszó jav ak, melyekkel s»>k sok ügyein
ken könnyen segíthetünk ugv magunkon, 
mint másokon. a többi javak, ellenben 
kevésbbé feltűnők levéli, majdnem semmibe 
vétetnek általunk.

Kinek jutna példáiul eszébe, liogv 
irigyelné valakitől az épséget és « rőt? Holott 
ezeknek segélyével sokan mennyi vagyont 
szereztek már. Tekintik e vagv ónnak az 
ügyességet, mely gyakran miiven szerelmsé
nek lett már alapja. Ki hinné, liogv az 
értelmes józan ész, az éberség és előrelátás 
adománya által mily sokan jutottak magas 
polezra? Hányán néni tartják birtoknak a 
munkaképesség és munkaszeretet szép erén veit.

A mely eszköz álltai vagyon, állás, 
tisztes állapot szerezhető, az maga valósággal 
a birtok. Példáiul: pénzen mily temérdek
tárgy meg vásárol ható tehát a pénz birtok
vagv vagvon. Igen. <le a pénz a fenti tehet
ségek okos felhasznál fisával lesz megsze-
rezhetö.

Vannak esetek. mikor a felír tségek
gvengék, s majdnem liiánvzanak. de ez

T A R C Z A.
A törvényszék előtt.

„Tekintetes Törvényszék! Minden, kelőit bo 
csá hatot kérek a tekintetes törv éuy -széktől. ha 
talán hosszasabban igényié- veszem türelmüket, 
mint, az közönséges panaszoknál szokás, de azt 
hiszem, liogv a mellett, hogy szivemet egy régóta 
nyomó nehéz tehertől szabadítom meg. a tárgyi 
tényállásra niegvilágositásl nyújtok."

l)r. Kövy Ernő e szavaknál a törvénvszéki 
elnök jóságos arezába tekintett, m ini kis biztatást 
remélve ahhoz, a mit elmondani akar.

A vád mindennapi. Bíróságoknál közönséges 
dolog. Azonban rendkívüli érdekessé s feltűnővé 
teszi a vá<lat a vádlott egyénisége, ki mm más. 
mint a gazdag Sárréti 'Tamás egyetlen leánya, a 
szép Olga. Ott ül a tárgyalási ter< Iliben a bájos 
Olga, atyja oldalán, talpig feketébe ölni ve, mi 
még jobban illett arczához s szeméi. mint a 
bibliai Magdolna, lesütve tartja s csak <>lv kor olykor. 
mi<lőn a vádló egyenesen hozzá intézte szavait, 
emelte fel. ,\z elnök inté, dr. Kövy vádló folytató.

A mint tudni méltóztatik. orvos vagyok a 
szomszéd városban. Ezelőtt pár évvel ilyen mimé 
ségben hivattak régi, jó ismerősömhöz, Sárréti’ 
úrhoz, illetőleg leányához, Olga kisasszonyhoz, a 
ki most itt. mint vádlott, foglal helyei. Felesleges 
említenem, mert hiszen < Mga kisasszonyt csak 
egyszer kell látni, hogy pátiensembe a legelső 
látogatásomkor fülig szerelmes lettem > ha literét 
fogtam, majd kiugrott az én szivem, annyira 
ugrándozott. A kisasszony baja csak rövid, mii 
lékony baj volt, de én azt állítva, hogy a kis 
asszony hosszabb gondozást es ápolást igenyel, 
napimként kétszer, sót többször is meglátogattam. 

esetben ]><’•!• dj.ík azt sokaknál a szerencsés 
viszonyok vagv a jó környezet.

Íme a .. birtok u szóinak helyes fogalma, 
melyben és a melyek által vagv rendes, ngv- 
nev ezett tűrhető állapotot, jóanv ági helyzetet, 
vagv ont, vagv nagv gazdagságot, avagy 
<liszes. fényes, vagv hatalmas állást szerezhe
tünk magunknak < földön.

A telíti dolgok helytelen felfogásának 
eredménye teliéit az az á talános panasz a 
szegénv ebb osztálynál. ho<_ v nem lévén nekik 
irig\ lésre méltó birtokuk. ők irigyelik mások
tól. a vagyonosabbaktól azt. miben ő»k esetleg 
nagv óbb szűköt látnak. Irigylik a jól élést, 
a ruhát, lakást, kénvelnift - szóval — a 
pénzt, a tehetőséget és a vagyont.

1 >e ugyan ki is tagadhatná. hogy a 
szegénynek a szerencséje is többnyire sze
géin ? Ellenben az is tag idhatlan. liogv sok 
anyagilag szegén\ nek egv éb kiváló testi- 
vaj v lelkitulajdonait meg lánv gazda irigyeli, 
s ha lehetne, drága pénzen megvásárolná?

Ezeket szem előtt tartva, a birtok fo
galma olyan tág fogalom s olvan értékekből 
áll. melv egyenlőtlenül bár, de bölcsen 
osztatott szét a mindenek ura édtal. azért, 
liogv ezen látszólagos egyenlőtlenség a 
munkásság s a szeretet törvényei által ki- 
egycnlittctvén. kinek kinek sorsa meghatéiroz- 
tatván. elnyelje azt egymás közös segélye 
édtal. a mit és a mennyit belv zete. szüksége 
és igényei megkívánnak.

Ha ez az állapot itt ott mégis nagyon 
aránytalanná válnék s bizonyos körülmény

A kisasszony teljesen felgyógyult s én aztán 
nem mint orvos, hanem mint udvarló, jártam 
házukhoz, annyival inkább, mivel azt is észre
vettem. hogy a kisasszony nem marad teljesen 
érzéketlen irányomban Az egész ház. sőt már az 
ismerősök is < liga kisasszony jegyesének tartottak 
s már azon voltam, hogy ünnepélyes*  n megkérjem 
a kisasszony kezét, midőn egy kellemetlen ese
mény romba döntötte ö>sz.e> reménységemet s vele 
egyiitt egész boldogságomat is.

Ha jól emlékszem, úgy történt az egész, 
liogv valami tárgy felett vitatkoztunk, ah ! igen, 
ép a házasságról beszélgettünk. A kisasszony, mint 
minden leány, nagv ideálista, én pedig. mint 
minden józanul gondolkozó egyén, reálista vagyok.

A kisasszony azt állította, liogv a házasság 
hoz m-m kell egyéb, mint -zerelcin; én pedig azt 
mondtam, liogv bizony jó a szerelem mellé, ha 
van egv kis harapni való is. 11 id*  g tiizhel \ mellett 
fázik Vélni*.  S iparkodtam neki kifejteni, hogy 
a házasélet úgy. a liogv ő képzeli, lehetetlenség, 
merő phantasia, stb. és hogy az a nő. a ki úgy 
óhajt férjhez menni, mekkorát fog csalódni.

Ezzel szemben felemeltem azon oldalit az 
előre látásnak, melyet követni kell az okos és 
ügyes férfinak, mielőtt megnősül, stb., stb. Ezen 
öss/.t kaptunk. engem |>árti vadásznak, meg
mindennek elmondott; persze én se maradtam 
adós a felelettel, úgy. hogy mind a ketten sértődve 
váltunk el egy mástól. Sárrétyékhez többet nem 
im nt> m. pedig már a szivem is . . . ugv vonzott 
oda. Sőt még. ha az utrz.án találkoztunk is. ő 
ellorilitotta '.éjét, hogy valamik'-p ne köszönjek 
neki, szóval, mint kél teljesen idegen haladtunk 
<•1 egymás mellett.

Mint falán t' tszik tmlni tek. törv én vszéknek. 
az ottani zene egyesület mintegy három hét időit 
mulatságot n ndezett. En kötelesség*  miiek tartottam 
elmenni annál is inkább, mert a zene egyesület 

közbejöttével egv ik-másiknál szükölködést 
• •kozna — azok bel vés életnézettel könnyén 
elháríthatok lesznek ha meggondoljuk, hogy 
a bölcs alkotó a telíti tehetségeket és 
állapotokat nem egyes embereknek, nem az 
..(•ir -nek teremtette és adományozta, hanem 
mindeneknek, azaz nekünk, tehát mindnyá
junknak rendelte, t. i. hogy ki-ki a maga 
tehetsége, birtoka, testi vagy lelkijavaiból 
juttasson másoknak annyit, mennyi a sziiköl- 
ködés. ínség, szegénység, nyomor meg
szüntetésére teljesen elégséges, hogy mindenek 
éljenek, örüljenek és megelégedjenek a föld
nek javaiból !

Szegénv ségnek, nyomornak, Ínségnek 
csak ott kellett lennie, a hol azt az illetők 
önmaguk keresik vagy szerzik maguknak.

A lomhák, a részegek, a szenvedélyek 
rabjai többnyire önmaguk okai a nyomornak 
— de már családjuk szánalomra méltói.

Honnan van tehát mégis annyi köny, ke
serűség. fájdalom, nélkülözés, nyomor és 
szegénység e földön, holott Isten minden 
ajándékaiból ad temérdek felesleget, mely 
azokat megszüntetné, s az e miatt okozott 
panaszokat elnémítaná ? Megkísérlem meg
magyarázni.

1. Onnan, mivel az emberek azt hiszik, 
liogv a nékik osztályrészül jutott testi- vagy 
lelkiadomány egyesegvedüi övéké — s ahhoz 
másnak semmi jussa, holott mennyi különböző 
sorsú egyéneknek kellett közreműködnie, 
kik édtal ama birtokot, vagyont vagy tulajdont 
az illető beszerezhette!

nek pártoló tagja vagyok, s a zene egyesületi 
pieeolós meg igen jó barátom. A mint a terembe 
Ih léptem, majd kővé nem meredtem: Olga kis
asszony is ott volt. Nekem Horkay Géza barátom 
azt mondta, hogy Sárrétyék Pesten vannak, s igy 
nem vehetnek részt a mulatságban.

A (iéza pajtás — már bocsánat a kifejezésért 
— nagv kópé. Azt. hogy kitűnő valezer-tánezos, 
iigyos négyes rendező, páratlan kézfej toló s tojás 
<|oÍ>ó. azt mindenki tudja, de hogy összeboronáló 
is l< gyen, azt még eddig nem tudtam, mert hiszen 
előbb neki kellene megpróbálni. Azt akarta ugyanis, 
hogy én találkozzam Olga kisasszonynyal.

Természetesen, hogy nagyon feszült helyzet
ben leszünk mind a ki tten, ha találkozunk egy 
négyesben, mikor haragban vagyunk egymással! 
Hogy fog majd sikerülni a dupla-chainé, meg a 
chassé balangeé, tour de mains, hogy nyújtsam a 
sétánál neki a karom, mikor még az utczán sem 
köszönünk egv másnak ? Kész a confusió s akkor 
lesz m-kem mit hallanom Gézn barátomtól!

Legjobban szerettein volna a mulatság szili- 
helyéről elillanni, de nem tehettem, mert már 
négyesre is voltam foglalkozva, egy gömbölyű kis 
szőke leánynyal, a kit a mamája Esztikének 
szólított. < »t tehát nem hagyhattam cserben.

Igy évődtem és tépelődti ni magamban folyton, 
azon törve fejemet, liogv mint lehelne kiszabadulni 
a hínárból. Egyszerre egy r< mek gondolat ezikázott 
át az agyamban. Ha az egyszeri országgyűlési 
képvis*  lő elmehetett a polgármesterhez bocsánatot 
kérni, mért ne mehetnék én el Olga kisasszony
hoz. a ki se m m országgyűlési képviselső, se nem 
polgármester, liánéin bizonyára szebb, mint amazok.

Gondolatom telt követte. Oda léptem Olga 
kisasszonyhoz s bocsánatot kértem tőle, ha múlt
kori félr< értés következtében megsértettem. Szent 
hit a béke, beszélgetésbe bocsátkoztunk, mintha 
mi sem történt volna, sőt a második négyearc is
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2 Onnan, mivel az emberek azt hiszik, 
Imgv ha a megalkudott bért kinek-kim k 
megadták. megfizették, avagy lerótták 
azontúl soha és senkinek nem tartoznak 
többé? Holott az Isten minden egyénnek 
tehetségére, képességére avagy bármi neveli 
nevezendő vagyonára, erejére, stb. — ra- 
táblázott bizonv<»s fokú s mértékű adósságot, 
vagyis tartozást, a melynek kamatait úgy, 
mint tökéjét lenini, törleszteni édes mind
nyájan kötelesek vagyunk, annyival is in
kább. mivel amaz „örök bíró4 a vett ajándék 
vagy adomány mértéke szerint ejtendi meg 
a végső számadást, és a kinek többet adott, 
bizonyára nehezebb számadása is lészen.

Nincs tehát olyan szegény, olyan 
erőtelen. annál kevésbé tehetséges vagy gaz
dag. kinek ne volna adóssága s kinek javaira 
— legyen az testi- vagy lelkiajándék — 
több-kevesebb teher ne volna reá táblázva, 
melvet e földön kell még rendeznie, hogy 
a bíró előtt megái1 hason, s a törlesztést, ha 
nem teljesítette, az adósok börtönébe ne 
jusson, honnan nem lesz felebbezés. honnan 
nincsen szabadulás, mert a rettenetes Ítélet 
alól nincs törvény, nem lesz ügyvéd, a ki 
felmenthesse.

Tehát törlessziik a <1 ó s s á g a inkát ! 
Tegyünk jót abból, a mivel bírunk, s 
annyit a mennyit csak lehet.

Legyünk segítségére a kisszölö- 
birtokosoknak.

A szülök íelujihísáró) szóló törvény és 
szabéilyzat bár hivatva van a minimális te
rületre nézve is segátséget s kölcsönt mini, 
mégis jelenlegi keretében a kisbirtokosok 
vonakodnak ezt igénybe venni s aggályaik 
nem is minden oknélkilliek. Eh mégis a 
kisbirtokoson, termelőinknek zömén segíteni 
s azt kész szőlőhöz juttatni: ez volna ng\ 
a törvényhozásnak, mint a társadalomnak 
feladata.

í gy véljük, hogy ezt a kérdést az 
országos szölötelepitö-szövetkezet fogja meg
oldani, mely a helyes utón jár. midőn az 
alább körülírt eljárást szándékozza nieg- 
hotiositani.

Számításunk alapján! ne vegyük a tör- 

felkértem, a mi jól fog esni nekem. Géza barátom
nak. sőt talán < >lga kisasszonynak is.

Ambruzs harangozott az első négyesre. 
Ilorkay Géza harsány hangon: „tessék felállani*  t 
hangoztat. Az én tánezosnőm a kis kövér Esztike 
volt, vis a visem pedig egy .röttentő nagy ember*  
karján az én imádott < >lga kisasszonyom. < M figura 
szépen, rendben lefolyt. A hatodik figurában Géza 
barátomnak egy ötlete támadt: .rétest*  csinálni.

Pardon ? t< kintetes törvényszék ? de az egész, 
históriámnak alapját ez a „rétes*  képezi s igv 
kénytelen vagyok megmagyarázni, hogy mi az a 
.rétes*,  a mily kellemes és Ízletes az a rétes, a 
miben a mi háziasszonyaink kitüntetik magukat, 
ép oly kellemetlen és íztelen ez a rétes. S a mily 
izlésteljes annak a rétesnek a belseje, ép oly 
kellemetlen ebben a rétesben töltésnek lenni. Az 
egész abból áll. hogy a párok végén fogódzva 
csavarodnak. A legelső pár megáll s a többiek e 
pár körül tekergőznek mindaddig, inig egy rétes
hez. hasonló t<>mk« lég nem válik az. egészből. S a 
ki ebben a rétesben „töltelék*  lesz, az ép úgy 
össze préselődik. mint valami jóféle kassai szivar.

< Hga kisasszony került a töltelékbe s én 
Illeg Szerencsé•mro. vagy jobban mondva szeren 
esetlenségemre. mellé. Meglehet, hogy nem volt 
merő véletlen, hanem annak a nagy kópé Ilorkay 
Gézának a müve. A mit eddig mm tehettem, át 
öleltem Giga kisasszony darázs derekát.

Soha sem volt még ilyen szép, mint igv hó 
fehér ruhában, kipirult arezczal. Ereztem forró 
leheletét, keble pihegését. Egyszerre koromsötét 
éj lepte el az egész termet, a lámpák kialudtak. 
Hm. szedő. Meglehet, hogy ez is vsak annak 

a nagy kópé Gézának volt a müve, mert ilyen 
ininálunk. a hol Pudler féle világítás vetekedik a 
villany világítással, mm (‘sietik meg; elég az 
hozzá, hogy koromsötét éjszaka lett. A szép 
leányok visítottak, persze, inért a csúnyák mm 

FELSO-TEMPLEN._____

vény minimális területét, hanem 1 kát. 
holdat. Egy gazda, kinek egy oly Imid szőlője 
volt, melynek talaja szőlőültetésre alkalmas, 
annak idején maga dolgozott szőlőjében 
családtagjaival együtt; de ma saját erejéből 
nem birja szőlőjét iijjátelepiteni és családja feli
tartása végett napszámba kénytelen dolgozni. 
11 v szőlős gazda, hogy szőlőjében az okvetlen 
szükséges rigolirozást végezni képes legyen, 
kapna a szövetkezettől a tel folyamán a 
munka haladtával, a helybeli ügyvivő által 
közvetítve, részletekben száz forintot. Ezzel 
meg van adva a liléid, hogy az illető saját 
erejéből rigolirozhassa.

Tavasszal aztán kap körülbelül 100 
forint értékig menő amerikai alany-vesszőt 
és oltványokat, hogy a jövő évre nemes 
zöld galva is legyen, és 50 fit értékű karót. 
Mivel előreláthatólag a szövetkezetnek saját 
telepei lesznek, valamint sok beíveli saját 
embereivel fog nagyobb terjedelmű szőlőt 
telepíteni, ez ok bőd az illető gazdáit könnyű 
szerrel küldi el a Imzzá legközelebb eső 
telepre a folyamatban lévő munkálatok tanul
mányozása végett. Így lesz első sorban az 
ültetéssel kapcsolatos többi munkákkal is. 
Ez utón tehát megkapja az utasítást az első 
év munkáiról. A következő évben meglesz 
tanítva a metszésre és a zöld oltásra, az 
oltványok kezelésére és ősszel való lebujtatá- 
sára. Ezek szerint, ha elemi csapás nem éri. 
a harmadik évben már érett gerezdeket fog 
szűrni. Lássuk tehát, minő kölcsönben 
részesült az eg\ holdas gazda.

liigolirozáshoz kapott 100 forintot, lát
vány és alanv vessző képében 100 Irtot, karéi 
képében 50 frtot. Egv szövetkezeti részjegy 
50 forint, mert tartozik taggá lenni, és 
egvébb kiállásokra 50 frtot : tehát összesen 
350 Irtot. Ezt az összeget a 4-ik vagy 5-ik 
évtől 35 írtjával az esedékes kamatokkal 
egv ütt 10 év alatt könynven letörlesztlieti. 
Hogy egv hold betelepített kész oltványszőlő 
évi 35 lit törlesztést 10 év alatt kibir-e. 
ehhez azt hiszem nem kell nagy magyarázat, 
sem tulságos vérmes remény, ha átlag fel
vesszük. hogy 20 hectolitert terem á 15 
Irt. Ezen a módon a kisbirtokos könnyű 
szerrel termő szőlőhöz jutott; szőlője leköti 
őt az itt maradásra, nem fog tehát gondolni 
a kivándorlásra s a szövetkezet megoldotta 
a szoezializmus egyik nagy kérdését. A 
szövetkezet, hogy pénzerejét ne lixirozza, 
gondoskodni fog majd arról is, hogy ezen 
kölcsönöket más helyütt eszkomptáltassa és 
a pénzt folyósítsa, hogy ugy anazon összeggel 

bánnák, ha nappal is sötét lenne, a mamák jaj 
veszékcltek, a czigánvok abban hagyva a hege- 
dülést, szerszámaik megmentésére gondoltak.

Hol a gyufa? Kinél van gyufa? Kiáltások 
töltötték be a termet. t rét« s bomladozni kezdett. A 
zavarban még a miniszterek is szeletnek halászni, 
hát én hogyne szeretnék? A pillanat olyan .kitűnő*  
volt, Olga kisasszony is olyan .kitűnő*  volt,
• nnyi kilátás mellett nekem nem lehetett más be
látásom. minthogy gyorsan átkaptam Olga kisasz- 
szony derekát és egy hatalmas csattanós csókot 
nyomtam égő ajkára.

Rögtön meg is kaptam rá a csattanós választ, 
meri a villámlást nem követi oly gyorsan a 
meny dörgés, mint a mily gyorsan ezen csók után
♦ ■gy hatalmas pofon rázkódtatta meg a levegőt, 
tulliczitálva a fülsiketítő zajt.

Hogy ez a pofleves nemcsak erős, hanem 
hangos is volt, arra tanúm nemcsak az én jobbik 
orczám. hanem az a ialrengető óriási knczaj is, 
mely rögtön titánná felhangzott; általános derült 
seg követte az eddigi sötétség okozta félelmet. 
Mindenki arra volt kiváncsi, hogy ki halászta a 
sötétségié n azt az irgalmatlan nagy nyaklevest. 
A kik kérdeztek, azok között voltam én is, azt 
hittem, hogy igy « | Ehet az egész dolgot tussolni.

Ebbéli hirdelnn innék gyorsan véget vetett a 
mindenes, a ki uj lámpákat hozván be. ismét be- 
világosította a tánczlielyiséget s ezzel egyidejűleg fel 
világosította az egész, 'jelenvoltakat, mert teljesen és 
díszesen kivilágított öt ujj nak kékes vörös nyoma 
ott pirult virult orczánion.

A nevetés kaczagássá fajult, úgy hogy a 
zenészek m m játszottak tovább'. Szerettem volna, 
In egy sz. in padi siilyesztő ott nyomban olsülyesz.tett 
volna. Kitámolyogtain a teremből s rohantam 
hazafelé. Három napig nem lehetett a corpus 
delicti miatt kimozdulnom a szobából.

Azóta en elve p| vagyok temetve: Ha az

1897. április 29 

ismét más lmján segitsen. Ez által aránylag. 
.....lldjuk. hogy csak aránylag, kisebb ősz
szeggel ennek folytonos hasznosítása által 
nagy dolgokat van hivatva művelni. Az 
egv holdnyi terület birtokosa 15 év múlva 
nem tartozik többé és 1 szövetkezeti rész
jegygyei is bir.

Az elmondott eset csak egy példát 
világit meg: de ehhez hasonló esetek számtalan 
variácziókhan fognak érvényesülni.

I Itt van egy másik példa, midőn az 
Agrárbank által adandó kölcsönesetek ben a 
szövetkezet fogja a telepítést végezni s a 
tulajdonos a harmadik évben, midőn az már 
termőre fordult, átveszi a betelepített szőlőt. 
A szövetkezet van hivatva a kistermelőn segí
teni az által, hogy neki szőlőt telepíteni segit 
és hivatva van a folytonos érintkezés által 
a szakértelmet fejleszteni, oktatva telepíteni.

Kész szőh'ít a kistermelőnek, nem pedig 
pénzt, mi markát égeti!

Ez itt a jelszó.
Lépjen be a szövetkezetbe tagul saját 

erejéhez képest minden honpolgár, hogy 
minél előbb lehetővé válhasson a kisbirtokos
nak nyújtandó segítség. E mellett mivel a 
szövetkezet pénzét folyton haszonnal fogja 
befektetni, a részjegyek után tisztességes 
kamatra is van kilátás.

Maurer JAuon.

Vegyes hírek.
Gazdasági tanfolyam. Említve volt 

lapunkban annak idején, hogy a zemplénmegvei 
gazdasági egyesület intézkedése folytán városunk
ban egv gazdasági tanfolyam nyittatott. A tan
folyam összesen 20 órára terjedt, mely időből ti 
órát a tanfolyamra vonalkozó egyéb teendők tel
jesítésére kellett fordítani és igv maradt összesen 
a tanításra 14 óra. A tanfolyamra jelentkezeti 
itjak felett a megyei gazdasági egyesület kikiil 
dőltjei jelenlétében f. hó 25 én tartatott meg a 
vizsgálat a helybeli állami ♦ lelni iskolában. Ez 
alkalommal Mathi<í»z József igazgató, a ki vezette 
a tantól vamot, bebizonyította, hogy ily rövid idő 
alatt is lehet ugyan a fiukkal eredményt elérni, 
de nem olyant, mely elégséges lenne arra, hogy 
a gyakorlati életben valami nagy hasznát lehetne 
venni. A vizsgáló bizottság különben teljes meg 
elégedésének adott kifejezést a tapasztaltak felett.

A midőn köztudoinásra hozzuk e tényt, lehe
tetlen meg nem emlékeznünk röviden a gazdasági 
egyesület eme czéltalan intézkedéséről. Mert való 
bán érthetetlen is, hogy tulajdonképen mit akar 
evvel a 20 órás tanfolyammal. Hiszen ha figyelembe 

utczán járok, a legutolsó suszterinastól is azt 
hallom utánnain kiabálni, hogy ott megy a „pofon
löki Kövy.*  Páczienseim fogynak; auctoritásom, 
jövőm, boldogságom minden tönkre van téve, ha 
csak Sárrétv Olga kisasszony, ki bizonyára el 
ismeri, hogy a pofont ő adta, nekem itt a törvény
szék előtt elégtételt nem ad s arra csak egy mód 
van, ha kezét s vele együtt a szivét is ideigéri 
nekem.

l)r. Kövy befejezte panaszát s esdeklő pil 
hántást vetett a szép vádlott nőre, ki majd pirulva, 
majd reszketve simult mellette ülő atyjához.

Mély esem! követte a panaszt. A bírók 
mosolyogtak ; no itt sem lesz nehéz Ítéletet mondani, 
gondolták magukban.

Az elnök nehány pereznyi szünet után fel 
sz.ólitá Sárrétv < Hgát, hogy beismeri e, hogy a mit 
dr. Kövy vádló kissé kibővítve előadott, úgy 
történt. Egy alig hallható „igenu volt a válasz.

2 ik kérdés. Kész e a kisasszony a vádló 
által kínált egyezséget elfogadni azzal, hogy a 
panaszosnak neje lesz. < Hga kisasszony még job 
bán lesütötte nefelejtskék szemeit s már csak 
suttogta, hogy : igen.

Daczára a hivatalos aktusnak, azért dr. Kövy 
még sem állhatta meg, hogy oda ne siessen < igá
hoz s meg ne ölelje. Az elnök pedig most az 
egyszer kivételesen rendre sem utasította holmi 
nem törvényszéki terembe való jelenetekért. Örült 
a vádló, örült a vádlott és örültek a bírók is.

Az elnök hivatalos hangja ismét megszólalt : 
Miután a felek között bíróságon kívüli barátságos 
kiegyezés történt, a további eljárást megszüntetem. 
A többi a pap dolga. Sok Szerencset.

Az esküvő megtörtént; épen tegnapelőtt volt. 
Ez a pofon jól csattant, de jól is sikerült, olvasó
imnak, de meg minden jó akarómnak én csak az 
ilyen fajta nyaklevest kívánom. Ifjú*
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vesszük, hogy a kötelezett gyermekek mind m ve 
letleiiek és a legnagyobb mérvben korlátoltak, 
úgy csak szánalmas in*»soly|yal  lehet fogadni ezen 
intézkedést. A jelzett tanidő jóformán még arra 
is kevés, hogy azt a csiszolatlan tömeget tudatára 
ébressze a tanító annak, hogy tulajdonképen mit 
akarnak vele. Bizony sokkal eredményesebb lett 
volna, ha az a terv valósittaloll volna m< g. m*  lv 
oda irányult, hogy hosszabb tanidővel az egész 
megyében összesen három gazdasági tanfolyam 
nyittatik.

A rárosok uj szervezete. A belügyi 
közigazgatási reformok sorában élénk érdeklődés 
néz a városok rendezéséről szóló javaslat eh- i>. 
E javaslatot Eascho Moys miniszteri tenácsos ki 
dolgozta és azt véleményadás végett kiosztották 
a kiválóbb szakférfiak között. A javaslat az ed 
digi törvény hatósági és rendezett tanácsosai bíró 
városokat külsőleg egyformán szervezi. Nem b-sz 
városi „törvényhatóság*,  hanem csak a „város 
képviselőtestülete.- A javaslat a lakosság számát 
veszi alapul a képviselőtestület és a tanács 
szervezésénél. A képviselőtestület tagjainak szá 
mát a lehető minimumra redukálták a javaslatban 
és pedig 2B.<MNI lakosig 24 és pedig 12 szabadon 
választott és 12 virilis tag képezi a képviselő 
testületet. A választásra érdekes újítás, hogy a 
viriliseket is választják a legtöbb adót fizetők 
sorából és pedig nem csupán a kimutatott virilisck. 
hanem a többi adófizetők is részt vesznek a viri 
lisok választásában. A városi képviselőtestület 
választja a tanácsot és pedig titkos szavazás utján. 
A tanács az életfogytig ni.gv akasztott ti- B !'• lök 
bői és a képviselőtestületi közgyűlés által liat évre 
választott tanácsbeliekből áll. A képviselőtestület 
teljesen elválasztalik a tisztviselői kartol. a mely 
a képviselőtestületnek, illetőleg a városi közigaz 
gatásnak tisztán ügyvivő, végrehajtó közt-ge marad. 
A közgyűlésiül a tisztviselők nem bírnak többé 
szavazati joggal. A képviselőtestület és a városi 
tanács közötti összekötő kapcsolatot a képviselő 
testület által hat évre választott és tisztán r«pre 
z.entans polgármester és ti évre választott tanács 
beliek képezik. A városi tisztviselői kar ugyanaz 
marad körülbelül, mint a mostani, csakhogy élet 
fogytig választják azokat. A polgármesterre nézve 
van nagy ujitás a tervezetben. I’gyanis a harminez 
ezer lakossal biró városok két polgármestert 
választanak és piaiig egy reprezentáns polgár 
mestert, a mely a várost mindenütt és mindenben 
képviseli és egv ügyvivő polgármestert, a ki a 
reprezentáezió kivételével ugyanazt a hivatalos 
hatáskört tölti be, mint a mostani polgármester. 
A reprezentáns polgármestert a városi kép\ i.-*-|ő  
testület tagjaiból választja a közgyűlés és p. dig 
ti évre. A választást < ’ felsége erősiti meg. Az 
ügyvivő polgármesteri állás hivatali kvalifikáczióhoz 
van kötve. Az ügyvivő polgármestert szintén a 
közgyűlés választja és pedig életfogytiglan. De a 
választás nem szorul királyi megerősítésre. \ 
tanács felerészben tisztviselőkből, felerészben k< p 
viselőtestűhői tagokból áll. Az ügyvivő tisztviselő 
tanácsnokok arányában választott kiildöttsé-gl.eliek 
száma alapján több vagy kevesebb tagokból fog 
állani a tanács, a melynek hatásköre ki fog 
bővittetni olyan ügyekkel, a mely kle n most a 
közgyűlés dönt. Viszont a városi közgyűlés is 
nagyobb szabadsággal és intézkedési joggal lesz 
felruházva, a mennyiben számos közgyűlési hatá 
rozat ezután nem szorul miniszteri jóváhagyásra. 
Legnagyobb újítást képezi a városi számvevőségek 
államosítása. I’gyanis a városi számvevőségek 
helyébe, mint a pénzügyminisztérium számvevő 
gégének kirendeltsége, mindmegannyi állami szám 
vevőség lép. így tehát a központi kormány a 
városok vagyonának ellenőrzését közvetlenül, saját 
közegeivel gyakorolja.

A toka j-heyy aljai bor. /I 
vármeyyei yazdasáyi egyesület május hó 15-én 
Sátoralja-Ujhelyen, a vármegyeháza nagytermében 
a rokaj-lleyyalja bortermelőinek boraiból barkós 
tolót rendez, a melynek ezélja az, hogy úgy a 
hazai, valamint a külföldi bornagykcroskedők a 
saját észleléseik alapján meggyőződést szerezzenek 
arról, hogy a Tokaj I légy a íjának a fi bokszéra 
pusztítás után újonnan telepitett szőlői az utolsó 
négy év alatt milyen minőségű bort termettek, 
egyúttal bizonyságot nyerjenek arról, hogy a 
Tokaj Hegyalján a régi hírneves borok teljes és 
meghainisitatlan valójukban még mimiig vannak 
a bortermelők pinezéiben. Ezen borkóstolóra a 
krakkói, lembergi, boroszlói és pozeni ipar — 
illetve kereskedelmi kamarák utján névsz*  rint 
meghívta az egyesület a külföldi bornagy keres 
ködőket. Hazai kereskedelmi kamaráink utján 
pedig a mi borkereskedőinket hívta meg. A bor 
kóstolót megelőző napon, május 14 én 5 tagú 
zsűri fogja a beérkezett mintákat osztályozni.

— Eljegyzések. A bájos és szeretetreméltó 
Kosviczky Margitul, állami elemi iskolánk egyik 
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legt.'lieu.’gesvbl, taiiitónöj.-i, eljegyezte A.M Antal 
l.ixlapoti államvasiiti tisztvis. |„" Körll.késyi 
István ungvári lnlv.tt.-s, Ih-.-m ungin. elválasztott 
eV. r«-t. Iclk.'-Z f. lm 21 én váltéit jegyet A'.<;üőó,v 
János sáro.piitaki állatuk.j,ez<lei gyakorló iskolai 
tanító kedves leányával Izabellával'

y.ás^lószeHtelcM. A niunkáoi ipartes
tül, t diszzászlót szerzett be ■ s annak önti, p.'lvox 
felszont. I.S.. május I..', Són |. >z. E zá.zlósz.entei.'si 
ünnepélyre a helybeli ipart.'.liilet is meghivatott, 
mely meghivós következtében kiihlüttsóg fog oda 
utazni.

IHfterltisX. Mint egy k, t |„ H,.| ezelőtt 
megirtuk lapunkban, hogy Szlrajn.vánbán a difi, 
ritisz es egy.-I, járványos betegségek nagy pusz
títást visznek véghez a gyermekek közölt és az 
orvos jelentéseire a megye mit sem tesz a baj 
megszüntet,‘se érdekében. Mim most értesülünk, 
e hírünk m m felelt meg egészen a valóságnak, 
mert Ott bizony mm,sok, hogy mm pusztítottak 
a jelzett betegségek, de alig fordultak elő olyanok.

Kifogott hulla. A mintegy öt héttel 
ezelőtt eltűnt Oiin.ku János sztrajitváni gazda- ml» r 
hulláját f. ho 2 lén fogták ki a Laborezból az. 

’ uradalmi ntümalom közelében és a megejtett 
orvost-,-mlori vizsgálat alkalmával konslatáliatott, 
hogy a tején egy nagy seb volt, a mi arra enged 
következtetni, hogy bíintérnyáldozata lett Onuska.

Veutléylős kerestetik. Az újonnan 
épülő málezai gyógy fürdőhöz. - május 20 ika 
körül lesz a megnyitás — kerestetik egy vendéglős, 
a ki egyszersmind mészáros is. A ki az állást 
elnyerni óhajtja, forduljon llntkai/ István málezai 
körjegyzőhöz, a ki készséggel szolgál bővebb fel 
világositással.

rexrrV/ kutya. Folyó hó 2Í é-n Kmh/.ik 
rebrinvi tanítót egy veszett kutva veszedelmesen 
megmarta, miért is azonnal llmlapestre utazott a 
llögyes féle intézetbe.

— Áthelyezés. Ádám szohránczi kir.
aljárásl.ir*.  hason minőségben az ungvári kir. járás 
bírósághoz áthelyeztetett.

Esemény. A közerkölcs, a közbizton 
ság. a közlekedés, stb., stb. t-k intelckben nagy 
és súlyos kifogás alá eső úgy ti*  v. zett Török iitczát, 
a város eme „mostoha gyermekétaz itt működő 
kultúrmérnök nehány nappal ezelőtt felmérte.

— Tolvaj esetét!. Ibriny Áron le ívheli 
kereskedőnek 12 13 éves cselédje a boltból el
lopott mintegy I2<» frtnyi összeget. A vizsgálat 
során a fiatal tolvaj beismerte a tett elkövetését, 
.azonban az összeget nem tudta előadni, mert a 
mint állítja, azt elvesztette.

J gyermekek ralléisa és hétzasfélek 
életkora. Egyik állami anv.ikönvvi f« lüg\*  lö föl 
világosilást kért a belügyminisztertől arra nézve, 
vájjon a szülei*-ndo  gv« rnirkck vallására nézve 
megogyezésre léphetnek e oly házasuló nők. a kik 
tizennvok-zadik életévüket még be nem töltötték? 
A miniszter legközelebb akként válaszolt erre a 
kérdésre, hogy az oly házasuló hajadonok, a kik 
a IN ik évet még nem töltötték be, szintén jogo 
sitva vannak a házasság megkötés*  előtt meg 
egyezésre lépni a születendő gyerm*  k*  k vallására 
nézve, mert az ily im-gegy,-zésre lépő házasulok 
tekintetében sem az ls‘.H. XXXII . sem az lK‘if>. 
XLII. t. ez. nem állít korlátokat.

A fosorozá*.  Az idei iősorozás vár**  
sulikban tegnap vette kezdetét és ma fblytatatva, 
holnap fejeztetik l*c.  Az *-r<  *lm*'nvr«*l  jövő szá 
inunkban hozunk tudósítást.

Eskéíeéé Eényes esküvő volt folyó hó 
20-án llomonnán. (Hősz Nándor, ottani állomás
főnök szép és müveit I*  ányát : Paulát vez*-tt«-  
oltárhoz lléz László homor.nai ev. ref. lelkész. A 
díszes násznép egész reggelig maradt együtt a 
legvigabb hangulatban.

— Khteeexés. A m. kir. pénzügyminiszter 
Szalní Lajos huszti kir. adóhivatali tiszt*  t a tokaji 
kir. adóhivatalhoz ellenőrré kin. v*  zt*-.

Kloro/ftrtH tnéeyezés A héten (»«//• 
Jnnkel Dávid ln-lybeli kereskedőnek egy 21 hó 
napos kis fia kloroformot ivott és ennek követkéz 
télien hirtelen oly rosszul lett, hogy ha pár perezig 
késnek a szülők az orvosi segítség igénybe 
vételével, feltétlenül meghalt volna a győrinek, 
így i. csak hosszabb fáradozás után sikerült <lr. 
(ilih'k és dr. Wábler orvosoknak segíteni a gyér 
mek*  n. Ez is intő például sz< • Igálhat a szülőknek.
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Véres vereketlés. Veres verekedésről 
kapunk hirf. mely M. .Icsztreh községben történt. 
Az öntözködés eredményeként berúgott legények 
dalolva mentek a kis község utezáján, a kik 
közül kettő: Hutás András s Slyvka Mihály 
szóvitába k**lt«-k  a fölött, hogy minek merészelte 
Slyvka a Hutás szeretőjét is megönteni. E szó
vitának eredménye az lett, hogy egymásba kezdték 
vagdosni kap«*tt  hilneseiket, s ez a többinek is 
annyira tetszett, hogy szintén követték a példát 
és csakhamar hatalmas tojászápor keletkezett. Ezt 
egy kőzápor követte, vegyítve fokos*.kkal,  vas 
villákkal > késekkel. A verekedés igy folyt azután, 
melybe már mind bel*  vegyültek, s Slyvka illeg 
Toroncsák nevű legények iszonyatos módon össze 
verve, összeszurva hagyták oda a színhelyet. 
Szerencse volt, hogy az ist.-ni gomlvisclés épen 
jó pillanatban hozta a csendőröket, kik dicséretre 
mélt* ’, erelylyel állították helyre a csendet és 
Hutást, ki a legtöbb ablakot törte l.«- és vasvillát 
használt, nn gkötözv*-  bekísérték.

Kérelem. Kérem mindazokat a föld- 
birlokosokat. erdő, ipartelep, mahun és kőbánya 
stb. tulajdonosokat, kik az építendő Hidas 
Németi - Szerencsi vasút m*-ntén  laknak, szives 
kedjenek vel*m  közölni, mely árukat, minő 
mennyiségben és hová szállíthatnának az építendő 
vasút segélyével. Magától értetődik, hogy nyilat
kozatuk s*  minire sem kötelez és tisztán csak 
abbój a czélból szükséges, hogy a vasút jövedel
mezősége iránti számítások megejthetek legyenek. 
Dr. Nvulászi János ügyvéd Kassa, Pest-ut 1. sz.

A föhlmieeléstiyyi kir. miniszter, 
mint értesülünk, tervbe vette, hogy a Tokaj- 
llegyalja borvidékén lakó tanítók számára, az 
állami és közhasznú szőlőtelepeken, a foldmive-
l.őíigyi  tárcsa t**rhére,  négy heti tanfolyamot 
rendeztetett be, hogy a szükséges gyakorlati ösme- 
retek birtokába jutott tanítók a szőlöfelujitás ügyét 
népszerűvé tegyék és az ahhoz megkívántat* ’, 
szakismereteket a nép legszélesebb rétegeiben 
t* ‘rj.-ssz*'-k.

J hon réti poltu rt a lékosok fryyrer- 
yytikorlatai. A honvéd póttartalékosok az idén 
n*-m  vonulnak be az őszi gyakorlatokhoz, hanem 
csak * nagy hadgyakorlatok befejezés*-  után hívják 
l»e őket.

Nyilatkozat.
Tekintetes Szerkesztő ur!

Becses lapjának egyik utóbbi számában a 
liotnonnai kér. betegsegélyz.ő pénztár egy hosszú 
nyilatkozatot tett közzé, melyben n**m*-sak  az 
• II*  ne emelt vádak alaptalanságát igyekszik bízó 
nyitgatni, ham m a többek között jónak látta azt 
is, hogy engem 4 frt ..0 kr. táppénz eltulajdoni 
fásával vádoljon.

Az igazság érdekében és a magam igazo
lásaid ennél fogva sziikségesn*  k tartom kinyilat
koztatni a következőket:

Én 1894. és 1895. év<-kben tényleg felvettem 
Z.nkály Józ.M f bányamunkás táppénzét, de H^rrzik 
József pénztári megbízott ur előtt mindkét esetben 
igaz*.ltam,  hogy az összeget Zukály József tőlem 
tényleg átvette.

A mi S, renytíni Dionizius betegségi ügyét 
illeti, és a nn-lvről szintén említést tesz a nyilat 
kozal, ki kell jelentenem, hogy név*  zett betey volt 

éti június litinti/tban, de tápdijat csak a 
fo!yí> évi április lei /A’ fin kapta mry, méy pediy 
közvetlenül, azaz a pénztár ellen e becses lapok
ban először emelt vádak megjelenése után történi 
a tápdij kifizetés.

Ezek után annak elbírálása, hogy vájjon 
h«'lves«-n és törvényesen cselekedett e a kerületi 
pénztár akkor, a mikor egy betegedési *-s*-tln-n  
majdnem #•</// teljes év után jizettr ki a tápdijat, 
nem tart*  •zik rám.

Nagymihály. április hó 28 áll.
Mttrkories János.

«
A fenti nyilatkozatot, hogy mindazok, kiknek 

n*-v*  i a betegsegélyzö pénztári ügyben felemlittetett, 
igazolhassák magukat, közöljük; azonban ezúttal 
kij« l»-ntjük, hogy az esetleges további nyilatkoza
toknak csakis a nyílttéri rovatban adhatunk helyet.

Szerk.
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CSARNOK.

Szélhámosok falun.
A megpróbáltatások nvlicx napjai suh«»so<llak 

Keserves községén. melvvk idestova egy egész 
farsangi idényre terjedtek s kevés hi ja volt. hogy 
(’arneval herez, g meg nem ugrott a faluból, a hol 
a bánat, a szégyen és szomorúság ütötte tel sátorát.

A zsúp és csutkaszárral vegyesen f« dett hú 
xikók kéményeinek a füstje sem sietett a felhők 
közé, mint máskor, hamun kavargóit. bódorgott, 
mintha a szomszédok egymás orra alá akartak 
volna füstölni. Nem csuda, szörnyű módon lepipálták 
a falu minden rangú közönségét a vándor művészek.

t’siinva. bolund.'s históriák is történtek ott. 
ila szóval kellenne elmondani, restellem' az ember, 
mivel el sem hinnék; igy nyomtatásban mégis hite 
lesehb formát kap a történetke.

Egy szép télies reggelen a faluháza talán 
.gv nyomtatott ivén szórul-szóra ezek voltak 
elv áshatok.

..Hypodromi jelentés.
Itt még soha nem látott akrobaták '
A nagv vendéglőin n este 7 órakor kezdődik :
1. Vérszerinti magas lóidomitás. i testg\ akorlat 

köréből.
2. A k róhat < rőinüvés lal.utunios mutatványai. 

Előadja: Abdel Káder. Kievlnd származott Janicsár
3. Világhírű kard és botnvelés. Előadja : A 

szép Paula.
4. Kígyó ember, vagyis a csúszó mászó ravasz 

Éva. Előadják ugv . mint az a para.licsoml.au történt 
Abdel Káder Janicsár és ;l szép Paula.

5. Tiizkirály, parázsevés és lángnv lés Hatlzsi 
Xentatól.

ti. A gyorsaság problémája. Előadja a <gé>z 
társaság.

7. \ égül következik a világ |eg. rő>ebb Ciliin re. 
imrt azon lótulajdonos. a ki vállalkoznék ezen 
Sámsont két leger-s, h|, lovával fekvő helyébőlki 
mozdítani. 5o írt jutalomban fog részesít let ni az 
igazgató által.

Pártfogást esd az igazgató :
I hiTtilirrr

franezia lóidomitó. erőmüvész. 
antispiritista és gondolatolvasó."

— No ez már nagyszerű szólt a biró — 
e| is v< /.etem az öreg Jucz.it meg .1 Bogárt. IIOIII 
mozdítják-e ki a helyéből azt a táltost? A fránva 
hiszi, hogy két erős lovon tűhegyen. Mit mond 
hozzá törvé-nyl.iré. ur, hát hiszen 50 frt is valami 
ugy e ?

A bizony. Ell is VCZ< lek. Illeg a ’. esküdt 
komám is egy egy pár lovat ; ha az egyik ki nem 
mozdítja, majd ki rántja a másik.

— Hanem a’mondó vagyok bíró uram, liogv 
ebből a dologból panasz is kerülhet, ha a lakosság 
nak tudtára nem adjuk.

llát persze . . . hogy p. isze. Te András, 
verd meg a dobot. aztán kurrjantsd ki. hogy a 
kinek van olvan kel erős lova, liogv a franezia 
komédiást egv álló helyéből kimozdít ja. 50 Irtot 
kap. Hámot, istrángot, mindenki hozzon magával 
este 7 órára a nagv korcsmába. Punktum.

Ez már derék dolog lesz. Adta kutya 
franeziája keserves, II emlegeted Illeg Keservest ' 

nevetett az öreg bíróval az egész tanács.
A toronyóra ha lett volna már 7-et 

kongatna; az idő esthajnalra állt s igv falusi 
számítás szerint körülbelül elkövetkezett a várt 
pillanat.

Mi a menykot akarnak ez< k az emberek 
a korcsma elé vezetett sok lóval ? Talán korán 
volna a tavaszi fővizsgálat még. aztán a jegyző is 
távol van. ké-rdé arra menve a phbánus a 
tanítótól.

A tanitó s.-m tudta megmondani.
A ki a komédiát megnézni akarja -- 

szólt ki a korcsmaajtóból az igazgató ur — jöjjön 
be; fizessen 2<' krt. A lovakat az udvarba k. II 
vezetni s minden lé. után 15. kr. fizetendő.

I gv is Ion, a mint l'hevaliere ur niomlá. 
Minden sz« m< ly < - |o után hűségesen lefizették a 
taksát. A koz.ouscL: a toposéra, a lovak az udvarra 
és állás alá remb ltettek.

A mi aztán következett, azzal n< m untatom 
szives olvasómat. Elég ha annyit mondok, hogy a 
hypodroniisták a programúi G ik pontját játszották 
le csupán s ezzel megoldották a „gyorsaság proliié 
májat**  Kes. rvi se. n . . . Eltűntek egyenként az 
eh.ailas . lőtt a szélrózsa minden irányában.

A tanulságos eseményt rövid idő múlva másik 
követte.

Alig búcsúztak el a hvpodromisták a falu 
közönségétől, már ismét magas látogatását telte 
egy tagból állé. színé-./, trupp Keservesen.

A primadonna fülbemászóim ének. It. bájosan 
mosolygott s olyan gyöngy < n hajtogatta id< oda 
magát a színpadon. Imgy a falu notabilitásai .köz 
költségen*  tartották a társulatot egv pár hétig.

Egy végzetes szombati nap esté-ivére az 
„Igmándi kispap. <»t hirdették előállásul.

A társulat egyik tagja ez estere kölcsön 
kérte a plcbánus ur reverendáját, egy másik tagja 
a jegyző ur téli kabátját. . . és a további ese
ménynyel m in akarom untatni a szives olvasóimat. 
Annyit szükséges mégis elmondanom, hogy más 
nap vasárnap a phbánus ur kénytelen volt 
maródit jeh illeni a jegyző ur meg egy
pár napig bundában járni.

Ací/diifM Cattro.

Szerkesztői posta.
Siptettim. HcIvIhh röviden \ il.-e/.«'lva

ívvel. r.- -ötünk kijelenteni, liogv igen helytelenül jár el . /. 
ügyben. Mii az >em volt helyes liogv Im/zűnk fordult. 
K>gyednek nem >zal>ad lett volna mutatni i liogv neheztel 
azért, mert a megnevezettek nem vi/.itt.ltek ott. \ égre i- 
mindenki ott vizittel, a Ind tetszik. Legyen azonban nyugodt, 
a kegyel tekintélyén azzal neui vM-tt egy csepp csorba -ein.

K i rtlllffíi. Helyben. \ meddii: a b. .-illet-/ • kot. 
teltétL nn! ha bárunk faiad- agunkba kerül i-. Azután. h<»g\ 
mikép le«/.. m m tudjuk.

Knszin<ií jhfijihi, Ilelvbei Soha -e te--ek minket 
Hi' oin,ilni a jelzett ügyben Mi nem törődünk azzal eg\ 
e-üppet sem. lm valakinek lapunk iránya nem imponál. 
Különben i- niiiis könnyebb a -/.ónál, mert azt fekve is ki 
lein t mondani.

.1/. ,s. Gil./o-.. A oi reményben, In.gy ígéretét lm 
v állja, megindítottuk.

A ivi.i'l óhiv tt d küldeni i"_ia a kertet.
/ . Ö. Male/a. X. <1 üti lm . a mérteket <- i_\ liem 

is k o/olliet".
I '.flfi X nélkül l>. kíibb tt ko/.lmm nv ekre

ha in g olyan jók is azok m in reflektálunk, különben 
i- a „szerem-étien*  vőlegény már nvug-zik ■ -• mle-eii.

l-'elejős szerkesztő:

GÁL VILMOS

Kiad.', tulajibuio.-

LANDESMAN B.

Nyilt-tér.
(Ezen rovat alatt k>./lőttekért nem vállal felelősséget

RE IC H A DOLF 
férfi-ruha készítő 

Nagy-Mihályon. főuteza 
ajánlja n a g v r a k I á r á t a legifjabb divatu 

FÉRFI-RUHA 
SZÖVETEKBEN.

KÖN
A

l/iiidcsman [.y
YVNYOMDÁJÁBAN
„FELSO-ZEMPLÉN“ KIADÓHIVATALAI

Nagy-Mihályon, Ferencz József-utcza 
fslvctetnek mindennemű nyomdai munkák és pedig:

Körterrlck, herétpapirak- és borítékok 
cxcff a tfoiiiással. Sxá mták. Táblázatok, 
Lakodalmi és Hűli met/hiré>k, tiifászla- 
pok, Xérpijipk, Höpirátok. Szaklapok, 
Tokarékpénztári n ipimtaf ráo {/ok, Lere- 
lezö-lapok, írjetjpzékek, Szépiroahoi és 
Tudóméiiipás miirck, eai/liázi, iskolai 

• s uradalmi oíjomtatráoíjok, Si/iti/fák, 
Tol ragaszok stb. stb.

ízléses és gyors kiállítás, jutányos árak!
Vidéki megrendelések a legrövidebb idd alatt teljemttetnek.

Könyv-, papír-, iro- es rajzszer-kereskedés. 
*’ _______ KŐ W V V KÖT É S z E T._______

Kaptárak, keretléczek és más 

a méhészethez szükséges esz

közök és kellékek kaphatók

Horváthy Gyula
miimehészetében

Zempltn-Sziniián..

írjeifijzék iiii/ipii és hérmentre.

-/..

Árverési hirdetmény.
Mulirt kiküldött végrehajtó az |ss|. évi I.X. t.-<-z. 102. 

í a ért. Iliiében ezennel kö/.liirré- te-zi, hogy a s.-a.-újhelyi 
kir. tön. nv-zék xő7*i.  számú végzésé által «/
tuf a/ < /.ö< '<o javára />/. Kuály János és társai ellen 21M 
frt < - ■-’ ■■■; frt tőke, ennek 1 évi június ln'» ll’>. napját.'d
-/.ámít . <>•/(, kamatai és eddig összesen X7 frt 30 kr.
perköltség követelés mej.'ig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával l.ir ülag lefoglalt és o'.fá frtra becsült boglya 
-zéiia. szalmák, esiir. szekér és lovakból álló ingóságok nyil
vános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 21’.•'?/1 S'.»7. sz. kiküldést ri udelő 
végzés folytán a helyszinéii. vagyis alperes kisráskai lakásán 
.......... . e-/l............... 1897. év május hó 6-ik napjának 
délelőtt 10 Órája határidőül kitii/.etik és ahhoz ,i venni 
»zaiidék«>z.ók ezennel oly meg;iegy/.e-s<-l hivatnak meg. h<»gv 
az érintett ingóságok ezen árveré-sen az 1ss|. évi I.X. t.-cz. 
1<>7. a értelmében a legtöbbet ígérőnek beesáron alul is 
eladatni fognak.

Az. elárverezendő ingóságok vételára az Ixsl. évi 
I.X t. ez. tus. bán meg állapított feltételek szerint le-/, ki
fizetendő.

Kelt Nagv Mihálvoii. 1897. évi ápr. lm 21. napján.

<i<ll l’illHOS. 
kir. hir: végrehajtó.

Nyomatott Landettinan B. könyvnyomdájában.

para.licsoml.au
Jucz.it

