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kiadóhivatal:
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z frt. ’ J
I frt( díjak küldendők :

Landesman B könyvnyomdája.

Nemzetünk fény- és árnyoldalai.
Az ember a mai rafniirozott világban 

ősi erényeinek megtartása folytán a csalárd 
embereket mintegy maga hívja fel, hogy 
eszében, szivében és zsebében kutassanak !

A kutatás folytán gyengéiket kiismerve, 
azt hasznukra fordítva. kényelmesen foszto
gatnak és rabolnak, inelvre jellemüknél fogva 
oly igen-igen alkalmasoknak bizonyultak.

Ma, midőn a törvényeknek jobbra vagy 
balra vak) mag\úrázása. könnyűszerrel való 
csiirése-csavarása és kijátszása a csalárd 
emberek által íizletszcriileg miveltetik. s a 
jellemtelenek tömege által oly könnyen 
utánoztatik. ugyan résen kell lenni kivált 
ősi erényeinkkel hogy a kivetett hálót 
elkerülhessük, vagv a már benne levői kelep
cééből megmenekedhessiink ... \ an ugyan
a sok között pár közmondás. mely ugyan azt 
tartja: „Farkas alá farkas verem.- ..Ha 
te u<ry, én is ugv !u De a magyar faj egyenes 
lelküségéhez ez alattomos fortéi\ nem térhet, 
inkább nyílt sisakkal harczol. s nagylelkii- 
sé’^ével igyekezik lefegvverezni vagy meg- 
győzni ellenségeit.

Honnan van mégis. hogy ilyen bajok 
között, ezernyi ezeren forognak ? Honnan van, 
hogy nem ismeri fel. s nem látja be a far 
fangot, s olv jéihiszemüleg jár el mindenben ? 
Az a könynyen liivés. hogy jo| van. a mint 
van — válik legnagyobb kárára. < >k<»s ember 
a mások kárán tanul, magyar ember a saját 
kárán — sem.

Nem jó volna-e elsajátítani a német 
eszességét, előrelátását ? Igen, de akkor 
többet kellene eszelni és gyakrabban számí
tani !

TARCZA
Az áruló szív.

Poe Edgártól.
_________ Igaz! Ideges — borzasztó ideges 

voltam és még ma is annak érzem magamat; de 
miért állítjátok oly konokul, hogy örült vagyok ? 
A szenvedés megaczélozá érzéki imet. — nem 
zavarodtak meg. nem tompultak el. Rendkívül éles 
hallásom volt. Mindent meghallottam, a mi csak 
menyben vagy földön történt ; — sót sokat ki
hallottam a pokolból is. És ezért lenne elmém 
háborodott ? Hallgassatok meg türelemmel és figyel
jétek meg, mily okosan, következtésen beszelem 
el a történteket.

Hogy miként jöttem arra a gondolatra, azt 
nem tudom megmondani, de a mint egyszer agyam 
bán megfogamzott, rendithetetleníd ott volt, üldözött 
éjjel nappal. (’zélom nem volt, szenvedély nem 
hajtott rá. Kedveltem az öreget, sohasem bánt velem 
méltatlanul, nem sértett meg soha. Aranyára sem 
vágvtam. Azt hiszem, egyedüli ok a szeme volt . 
Igen, igen. — Az volt! Áz egyik szeme olyan 
volt, mint a saskeselyüé, — olyan bágyadt kék. 
mintha valami halvány fátyol volna rajta. Hasz. ine 
ért, ereimben minden vér megolvadt és ez üldözött 
perczről-perczre, — lassan lassan azon elhatározásra, 
hogy az öreget megölöm, attól a szemtol sza »a 
dúlnom kellett!

Figyeljetek: ti engem bolondnak tartotok; 
— de lm akkor láttatok volna . . . Meri azt látnotok 
kellett volna, mily okosan jártam el. — mtlv óva 
tossággal, mily megfontolással és menny i színlelés
S. I fogtam tervem kiviteléhez ! Sohasem voltam elv 
barátságos az üreg iránt, mint azon a héten, mitlon 
megöltem. És minden éjjel éjfélén lenvotntatn 
ajtaja kilincsét, benyitottam — oh, oly lassan, r.» 
lm a nyilast fejem szélességére tágítani, bedugtam

Ebben a tekintetben nagy hátrányban 
vagyunk német szomszédaink mellett.

Erezhetjük — sajnos, keserűen erezzük 
is hogy eszelni. számítani restek '.agyunk.

Mit ér azonban, ha én Íróasztalomnál, 
vagy akár a keinencze mellett szépen ki- 
czirkalinazom eszemmel, hogy és mint lesz 
ez vagy amaz, ha lépni. járni, fáradni utálnia 
nem akarok ? Erre megint a németek 
ügyessége, faradhatatlansága, a tótok gondos
sága, adhat na jó példát, mivel a jó eszmét 
kell. hog\ azonnal a tett kövesse, másként 
a siker el nem érhető.

Ámde a magvar ei iber nagy része ma 
is tartja még az ősi jelszót: „Ejh. ráérünk 
arra még!“

Nemzeti szép tulajdonainknak eme ki 
egészítő részei u. m. élesebb ész. számítás
ügyesség s g\őrs tevékenység leginkább 
összeházasodás által g y a ra p o d 11 é k.

Szép tulajdonaink díszes „csokorjába**  
több nemes virág férne még más nemze
tekéből, viszont a mienkből többen szerez
hetnének kiválóan nemes példányokat!

A magyar nagv sokára rááll a tervez- 
getésre, hangzatos szavakkal hirdeti, a mit 
akar megissza ebire áldomását annak, a 
mire törekszik. - Az áldomás végevéi mar 
szerelné, ha belejczve is volna. <i miért 
lelkesült. Nem szeret menni a medvére . . . 
mert az fáradságosabb a tervnél, az áldomás
nál — arra már lőni is kell !

Terv, szándék, határozat, akarat, mind 
gyors egymásiitálibán születnek nála — de 
kiv itel. törek v és. megvalósítás gv akran „ólom
lábon**  haladnak, bár azutáni terveinek végre
hajtásában állhatatos is — de kissé kése
delmes.

fedett lámpásomat — de ez. úgy el volt zárva, 
hogy nein veszett el abból egv sugár sem. — ezt 
követé fejem. < >li milyen jót nevettek, ha látjátok 
mily finoman tettem ! Lassan, igen csendesen dug
tam be fejemet, liogv az öreg ember álmát valahogy 
meg ne zavarjam.

Kellett sokszor < gv jó óra, inig arczom annyira 
benyomult, hogy feküdni láthatóin ágyán. Ibj! 
Hát egy bolondnak lehet ennyi esze? Azután a hogy 
a szobába egészen beért, nagy óvatosan kinyitottam 
lámpásomat, mert sarkai tudtam nyikorognak — 
de csak annyira nyitottam, hogy egy vékony, igen 
vékony sugárka fénye niegvilágitá a keselyű
szemet.

És ezt egv héten át ismételtem, mindig éjfél 
kor. de szí niét mindannyiszor lezárva találtam es 
igv ni m tudtam megölni, mert hiszi n nem az öreg 
ember bántott, csak az a borzasztó szeme. Es min
den reggel, alig szürkült, felkerestem vakmerői n 
hálókamrájában, beszélgető m vele, gyengéd*  n nevén 
szólitám. és szeretettel tudakozódtam hogy léte felöl, 
beláthatjátok, nagyon ravasz vén embernek kellett 
volna lennie, ha gyanította volna, lmgy minden 
éjjel tizenkettőkor pontban álmát meglesem.

A nyolczadik éjjelen még talán óvatosabban 
nvitáin ajtaját, mint máskor; zsebórám perezmuta- 
tóia kétségtelenül gyorsabban mozdult, mint kezem. 
Sohasem éreztem magamat annyira ravaszságom 
öntudatában, mint akkor éjjel. Igen, diadalmasan 
inosolygám. elgondolva, hogy nyitom ajtaját mind 
jobban jobban és hogy ó mennyire nem sejti 
tettemet, szándékomat. Pedig úgy vettem észre, 
meghallott, mert egyszerre felijedve, megmozdult 
ágyában. És ti azt hiszitek, hogy erre vissza 
vonultam, ugv e? < >h nem. A szobában korom 
sötét volt, mert tolvajoktól félve, az öreg gondosan 
be szokta csukni az ablakok tábláit; tudtam, hogy 
semmit sem láthat, - lassan, igen lassan, neszte 
lenül tágabbra nyitottam az ajtót.

\ ógre befért a fej- m és épen lámpámat

Fajunk egyik becsülendő tulajdonai 
közé tartozik még a „munkásságé mert a 
mihez azután a magyar ember sziv-lélekkel 
hozzá fog. az, miként a tiiz, ég előtte. — 
Nehéz és szorgos munkára egv sem képes 
vele versenyezni: de ha elvégezte, könnyen 
kényelemre hajló s nem nagy barátja a 
huzamos, a folytonos munkásságnak. — 
Rövid, szorgos és nehéz munka után hosszú 
pihenőt óhajt.

A horvátok. németek ebben előttünk 
járnak. Mind folytonos munkásság, mely 
szakadatlan tevékenység jellemzik ezeket! 
Tudjuk mi is. lmgy a folytonosan egy helyre 
hulló v izcseppek kövön is lyukat vájnak.

Ámde ennek eléréséhez is olvas „valami**  
szükséges, a mit eddig gyanítani lehetett — 
de elhallgattam.

Fajunk keresetét tíibbé-kevésbbé köny- 
nven kiadja, hamar elfecséreli, mulatja vagy 
pocsékolja. Ruházkodás és bútorzatra igen 
sokat ád. A gondossága, beosztása, takaré
kossága. háza és esaládjábani egyszerűsége 
álltai mennyi komoly bajt, mily sok keserű
séget elhárít övéiről! Ismét keleti termé
szetünk ama hibájával találkozunk: nem 
gondolunk elég komolyan a jövőre, ismét 
előrelátás hiányába esünk.

Ha megszereztük a kényelmet, a jó
léthez valókat a maga teljes bőségében, 
könnyen a semmittevésre hajiunk... Nem 
igen törődünk mások bajáival. Önelégülten 
(•lünk magunknak. — „Kaparj kurta, neked 
is lesz!**  Máis nemzetek ellenben ösztönt 
nv érnék vagyonúik álltai a nagyobb tevé
kenységre. Ez alatt értem, hogy többet és 
jobban igyekeznek használni a községnek, 
az egyháznak és a hazáinak is. — Minket 
a jó mód megfoszt annak a kötelességnek 

akartam nyitni, midőn hüvely kujam a kicsi pléh 
záváron megsiklott; az öreg felpattant ágyában és 
kiáltott:

— Ki van itt?
Meg sem moczczantam. Egy álló órán át 

egv izmom sem rándult meg. de azt sem hallottam, 
hogy ö visszafeküdt volna. Felegyenesedve, ágyá
ban ült és hallgatódzott. mint én lestem volt annyi 
álmatlan éjjen át a szu pattogását a falban.

Egyszerre halk nyögést hallottam, — a halál 
félelem nyögését — nem a fájdalom, nem a bánat 
szülte, oh nem! Ez a halk, tompa, elszoritott hang, 
melyet a rettegéstől < lkinzott lélek sajtol. Oh, 
isin-Ttem én azt a hangot. Nem egy éj felén, 
midőn más aludt, szorult ki saját mellemből, 
borzasztó visszhangjával fokozta rémitő szenve 
dcsem. mely szivemet tépte szét. Igen, nagyon is 
jól ismertem. Tudtam jól. mit érez ez az aggas 
tván és bár kaczagott bensőm, sajnáltam mégis, 
íudtam. hogy ama csekély első nesz óta. melyre 
ágyában felegyenesedett, ébren ült és rémülete 
folvton nőtt. Tudom, meggyőzni kívánta magát, 
liogv aggodalma alaptalan, de ez nem sikerült. 
Hányszor elmondhatta magában: „Semmi, csak a 
kandallóban a szél, — egy egér futott végig a 
padlón!" vagy: „tücsök csiripelt talán!“ — Igen, 
igen, ilyen magyarázatokkal akarta magát meg 
nyugtatni. — (le hiába — teljesen hasztalan, a 
borzasztó halál már előre vetette sötét árnyékát és 
betakarta véle áldozatát. És ez az árnyék, mondom 
megérezteté vele jelenlétemet.

Miután jó ideig hallott, türelemmel vártam és 
még sem hallám, hogy visszafeküdnék, elhatározóm 
lámpásomat egv kissé, de nagyon nagyon kissé 
kinyitni. Megtettem. — nincs róla fogalmatok, 
mily lopva tettem — oly lassan, hogy a keskeny 
hnsadókon át csak egyetlen halvány sugár osont 
ki, vékony, vékony, mint a pókháló egy szála és 
ez a sugár a keselyű szemre esett.

Nyitva, messze tágan nyitva volt és a mint 



I FELSO-ZEMPLEN.

tudatától, hogy a kinek többje van. több 
jót is kell tennie, és e befolyását mindenütt 
értékesítenie keresztényi és polgári feladata. 

Barátságra, vendégségre, fitogtatásra. 
hogy nekünk telik, arra hajlandóbbak és 
készebbek vagyunk, mint a jótékonyságra. 
Lelkesülni s a közjóért áldozni nehezebb, 
mint 2—300 forintos lakodalom és dinom- 
dánotu elviselése — melv gyakran késő 
bánattal jár.

Megint és megint az a valami kellene, 
a mi nélkül a van is kevés az emberi ( leiben.

Nehogy valami képen az oldalamon jöjjön 
ki az a többször emlegetett valami, mely 
oly sok bajtól megóvná, s oly sok jóra 
szoktatná nemzetemet — kimondom!

Szeretjük, ha jószágaink szaporodnak, 
örülünk, ha drága jó pénzt kapunk jófajta 
lovainkért — mondom — annyira szeretjük 
vagyonúinkat, jószágainkat, hogy miattuk 
gyermekeink jövőjét is elvesszük — nem 
elvesszük, hanem elraboljuk tőlük azt. a 
mi nem a mienk!

Igen, feláldozzuk gyermekeinket — 
majd szegénységünkben, hogy velők és álta
luk valamit szerezhessünk, majd a jó mód
ban. hogy vagyonúnkat gvarapithassuk — 
feláldozzuk azoknak jövőjét, boldogságát és 
szerencséjét saját ezéljaink oltárán, csakhogy 
mi büszkélkedhessünk a szép lovak, a czimeres 
ökrök, disznaink. libáink sokasága és szép
ségében !

Hallatlan sokra becsüljük vagyonúnkat 
s megbotránkoztati 'dag kevésre gyermekem kot 
és még sem vehetünk abból annyi hasznot, 
mintha azt jól nevelt, vallásos, eszes, becsü
letes gyermekikre hagyhatnák, kik a „va
gyont**  jó karban, s „neveinket" jó emlé
kezetben megtartanák . .

Hányadik fbldmives az, kinek Isten 
módot adott, hogy de minden szükségei 
bőven feilezvék és ismert dolgában
annyira hátra áll. hogy nem képes egy 
rendes levelet meginti! 11a ez már késő
lenne, taníttassa gyermekét. Szánja annak 
nevelésére csak két jó lova árát s okosabb, 
derekabb leszen az apjánál. Büszkeségét ne 
vagyonában, hanem nemes, hazafias önérze
tében, valamint nemzeti erényekkel ékeskedő 
s jól nevelt, vallásos gyermekeiben keresse 
és találja fel.

Szive és lelke fáj minden igaz magvar 
hazafinak, ha látni kénytelen, miként nem
zetünk csak földje, birtoka határainak ter
jesztéséért küzd és buzog egyedül, de hogy 

pillantásom rámeredt, dühbe*  jöttem. Egészen jól 
láttam azt a gyalázatosai! fátyolozott réveteg kék 
séget, un ívnek látása inegdermeszte bennem minden 
velőt. Egyebet sem láttam, arvza vagy testéből 
egyéb semmit sem. m< rt a kémlő sugarat ösztönöm 
által vezetve, épen arra az átkozott pontra vetém.

Es most — m m mondtam, hogy csak érzé
keim remik ivüli éle ssége az, mit ti őrültségnek 
tarte>t<ek, — most egy halk, tompa, szakgatott 
hangéit hallottam, az a zaj érte*  fülemet, me lyet 
e gv zsebóra ketyegése ébreszt, ha pamutba takarják. 
< Hl ezt a hangéit is igen jól ismertem. Az. aggas
tyán szivd«)bbanása volt e*s  hallása esigázta diihö 
met. mint dobpergés fellobantja a katona bátorságát.

De*  mig fékeztem szenvedélyemet, legyük**  
rezve mozdulatlanul álltam. Alig vettem lélegzetet 
és örültem, mily folytonossággal világítja meg suga 
ram azt a szemet. Ezalatt szive pokoli dediolása 
folytonosan erősödött — mindem hangosabb pilla 
natban seln-s. dett, mindég hangossabban, mind lián 
gossabban, őrült gyorsasággal. Borzasztó határtalan 
lehetett az öreg ember rémülete*!  Hangosabb. - 
mondom, mind hangosaid* ! Mondtam már. liogv 
ideges vagyok és ugv volt: az ej közepén, egy 
elhagyott ódon ház siri cse ndjébe n e*z  a borzaszt**  
hang e'llenállhatlanul m**gr* ’*mitett.  Es nu'gis újra 
erőt vettem magamon, — pénzekig nmzdulatlan 
maradtam. De a eledeogás hangosabb, mindég lián 
gosabb! Azt hivém. szétpattan a sziv ! Most iszom u 
rémület foge»tt el - hátha valainelvik szomszéd 
meghallja ? Eljött az öreg Arija. Eirv ii VÖ|t**>S-*l  
rántottam fel lámpám ajtaját és a szó bába tört- m. 
Ceak egyet kiáltott, csak egy*  th 11 egyet. Egy 
pillanat alatt a földre' tiportam és a nehéz ágyat 
rádöntém. Azután felkaczagtam. boldog voltam, 
hogy müvein sikerült. A szív nie*g  tompa hangján 
perezekig tovább dobogott, de ez nem köszöntött 
többé, ezt lehetetlen volt áthallani a faléin. Végre*  
megszűnt. Az öreg kiszenve d, tt. Ix*v<*tteni  az ágyat 
és megvizsgáltam a hullát. Igen, igen, meg volt 

annyira korlátolt tehetségeit bővitené, önző, 
gőgíis. szivét nemesíthetné, hazája iránti 
szeretetét fokozná, egyház-községének ügyeit 
ismerné és emelné ez annyira mellékes 
neki, liogv arra gondolni is terhes, hiszen 
ő ezek nélkül megél, csak az Isten jó 
termést adjon!

Ugyan, vájjon mikor fog e tiszta 
magvar elem, ez a másként kitűnő anyag, 
ez a nemes táj odáig jutni, hogy értelmesebb, 
eszesebb, ügyesebb és gondosabb nemzedéket 
hagyjon hátra maga után? En a mai fiatal
ságban nem látom még ennek elég erős 
biztositékát. — Széchenyi oly régem oly 
lélekemelőén hangoztatta ezeket, s még most 
is messze járunk attól!

Ne csak számban, hanem eszélyesség. 
munkásság, valláserkölcs által is igyekezzünk 
túlsúlyban lenni országunk testvérnemzetei 
felett; estik igv lehet erős egykor e haza, 
s valóban boldog altban a magyar!

Hogyan fagynak meg fiatal 
növényeink.*

A mező , szőlősgazdára és kertészre ('gyárául 
fontos dolog annak tudása, hogy milyen Itatási 
gyakorid a fagy a fejlődésnek indult növényeinkre 
s mily módon pusztítja el azokat; m< rt ezt tudva, 
képesek leszünk arra, hogy legalább a ritkább 
fajtájú növényeinket a már fagyérte állapotukból 
életre hozzuk.

A tudomány újabb világánál a fiatalabb nő 
vényeink megfagyására felállított elmelet egeszen 
ellentétes állást foglal a régi elmélettel szemben ; 
mert mig a régi a sejtek elroncsolásábaii kereste 
a növények pusztulását, addig az újabb elmelet a 
növény sejti két. illetve sejtburkokat, sert- tieiteknek 
találja s a növény elhalását a sej nedvek gyors 
e 11 *ár*  > Igásána k t u I aj d«»n il j a.

De lássuk magát az elméletet.
Tudvalevő dolog, hogy a növény minden 

egyes része oly nemű szövetből áll, melyet a 
mikroskopikus k.unarácskák, úgynevezett: sejtek 
alkotnak. Maguk a sejtfalak, burkok finom liár 
tyából vannak s magokban a növény életorga 
nisniusának leglényegesebb anyagát, a protoplazmát 
és sejtnedvet foglalják, a melv több rendbeli ezu- 
kor és sófélékből áll. A nö vényszövetet alkotó sej 
t< k, melyek mindegyike egy egy élővilágot tártál 
máz, gömbszeriiek v. legalább ebhez hasonlók s 
igy csak <*gy  bizonyos ponton érintkeznék egy 
mással, akár csak egy kosárban levő tojások, ennél 
fogva számtalan szabad tereket alkotnak, melyeket 
sejtközöknek mondunk s normális viszonyok közt 
egyedül levegő van bennük.

Ha te diát valamely növénynek a hőmérséke 
O fokra száll alá. az esetben a sejtek kényszerittet 
m k nedvüknek e gy részét kiengedni, mely a sejt-

* Ez.cn tanulság*  •!< cz.ikket a _Szőlő és borgazdasági 
L,(|t<>k-“l>ó! vettük át.

halva, kezemet szivén*  te ttem. s.»ká pihent rajta, 
erei nem lüktettek többé*  siket halott volt; az 
az átkozott szem nem kínozott többé ’

Es lm nie'g mindég bolondnak tartanátok, tu 
dóm, megváltozik véleményetek, ha elmondom, mily 
határtalan óvatossággal rejtettem el a bullát. Órák 
múltak, én szorgosan dolgoztam, de hangtalanul. 
Három padlódeszkát felszakitottam és elrejtettem 
mindent a keresztg.*rendák  közé. Azután viaszait 
lesztém helyökre a padlókat — oly ügyesen, oly 
ravaszul, hogy emberi szein fel mm fedezhette 
volna, még az övé sem. Kimosnom semmit se m 
kellett, nem volt ott semmiféle*  vérnyom — oh annál 
én s.» kkal ügyese *bb  voltam.

Midéin munkámat befejeztem, négy óra, de, 
most már mitől is félt, m v.e’lna ? Három’férfi lépett 
l»(>. tcljrs.11 illedelmesen r- ndőröknek igazolva ma 
gukat. Az egyik sz-.mszéd az éjjel orditást hallott, 
gyanakodni kezde tt, érte sítette*  a rendőrs.-get és e 
hár«*m  hivatalos egyént kiküldték, Imgy házmotozást 
tartsanak.

Mosoly**gtam.  — De hát ugyan mitől is fél 
t. in volna ? Az urakat sziv- sen láttam. Kiáltani 
álmomban alkalmáéiul magam kiáltottam, az öreg 
. ni bér elutazeett. Látogatóimnak az egész házat 
im gmutattam *•>  k< rtem őke't, hogy a legnagyobb 
figyelemmel vizsgáljanak át mindent. V.'gr**  a bálé*  
szobába vezettem őket, megmutattam az öreg ék 
szereit is. hogy érint*  tl.'iiiil helyükön vannak. Orö 
m*  in mámorában *•>  telj*  s biztonságom érzetében, 
székeket hoztam és kértem az urakat, hogy itt 
nyugodjanak ki, mig magam, diadalom által el
vakit va, székemet vakmerőén éppen arra a padlóra 
tettem, mely alatt áldozatom hullája szorongott.

A r.*ndíu'liivataln*»kok  teljesen megnyugodtak, 
viseletéin legyőzött minden gyanút l»- ndkiviil nvu 
godt hangulatban voltam. Leültek, beszélgettek 
mindenféléről és én jé*  kedvvel élénk részt vettem 
társalgásukban. !)*•  csakhamar észrevettem, Imgy
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közeikbe*jutva,  jéggé fagy. Mentül mélyebbre sülyed 
a növény hőmérséke. annál több nedvet engednek 
ki a növénysejtek, mely aztán a sejtközökben levő 
jeget gyarapítja és igv természetes, hogy a se jtek 
oldatából a víznek ily utódon való kiszivárgása, a 
sejtek tulajdonképi anyagát mindinkább ellenállókká 
teszi a inegfagvással sze ntben. A sejtekne k eze n 
vízvesztesége különös változást idéz elő a sejtek 
alakjában s ennek folytán magának a zsenge 
növénynek szilárd állományában.

I gyanis, mig a sejte k tele vannak oldattal, 
addig alakjuk duzzad s ruganyos, akár a levegővel 
felfújt hólyagé s igy a sejteknek ezen állapota 
megadja a növényrészeknek a szilárdságot, ki 
t*  ijedséget és ruganyosságot. De mihelyt a sejt 
nedve k kiszivárogtak’ a sejte kből, a sejthártyák 
elvesztik duzzadtságukat, megránezosodnak sa fiatal 
növény sziláit! állapota, ruganyossága megszűnik 
és e nnélfogva a növényrészek összeesne k és meg 
fonyadnak. Ezen oknak tulajdonítandó növényeink 
azon összeesése, melv a fagy befolyása alatt 
történik.

Addig, mig a fagyás fart, az összezsugorodott 
sejtek s sejt közökben levő jég semmi észrevehető 
változást nem okoznak a növény külsején. De mi 
történik akkor, midőn a hömérsék O fok felé 
emelkedik. A várható következmény rendesen attól 
függ, hogy a kiengedés lassú, vagy gyors módon 
történik. Általánosan ismert tény, hogy a tavaszi, 
vagy korai őszi fagyok a növényekre káros, vagy 
kártalan hatása 10*111  a fagy intensivitásától függ, 
hanem az ejj*  li fagyási követő reggelnek jellegétől. 
Ha tehát homályos és felhős a reggeli idő, mely 
alatt a kiolvadás fokozatosan és lassan történik, 
akkor a növényzet vagy csak keveset, vagy 
egyáltalában nem szenved a fagytól. De ha erős 
napfén v ny« I áll be a reggel, úgy a fagyott nővé 
nycink m-níhetetlenül elpusztulnak. Azonban ve
gyük ezen esetet külön külön. Ha a megfagyott 
növény fokozatosan kiolvad, akkor a sejtközökben 
Iwo jég lassan megy át cse ppfolyós állapotba 
s ez.e n lassú változás módot és időt nyújt a meg 
ránczosiilt sejteknek arra, hogy a fagyás alatt el
vesztett nedvüket ismét felszívhassák, s igy vissza- 
kapják duzzadt, ruganyos állapotukat. Ez esetben 
a megfagyott növényeink semmit se ni szenvednek, 
azaz: az éjjeli fagy ilyenkor elmúlik a nélkül, 
liogv csak legkevesebb nyomát is hagyná hatásának.

Egészen másképen áll a dolog azon esetben, 
midőn a me*gfagyott  növények kiolvadása hirt< lenül 
történik. Mint imént, úgy most is a jég vízzé olvad, 
ele miután az olvadás most hirteleniil történik, 
te hát a jégből kiolvadt nedvek még mielőtt az 
összeesett sejt*  k által felszivatnának, a növény 
felület miriadnyi apró likacsain elpárolognak; miért 
a sejtek nem nyerik vissza eredeti duzzadt álla 
potukat s igy a fagy által megtámadott levelek és 
fiatal hajtások összeesvén, 111 egfonynyadnak, úgy
szólván a szomjúságtól pusztulnak eí.

Tehát ily módon fagynak el kultivált növé
nyeink zsenge korukban. Bár vannak esetek, midőn 
a túl- rős fagyok a növény protoblazmáját is meg 
támadják s azt szétbontván, a szerves életre' képte 
lenné te szik : ilyenkor a lassú kiolvadás sem hasz 
nál a megtámadott növénynek.

Mathiásx József.

clsáppadok. Kívánni kezdtem : bár menm'm k már. 
Eejein megfájdul, fülem zúgott, de ők ülve marad 
tak és tovább fecsegtek. A zugás nőtt, — folyton 
nőtt és hangosodott — többet beszéltem, hogy sza
baduljak e kínos érzéstől, de nem szűnt, sőt ellen
kezőleg, mind élesebb lett, mig végre észrevettem: 
hogy e za j nem fülemben születik, hanem kívülről jő.

z\zt hiszem, e perezben nagyon el kotlett 
sápadnom, de még folvtouosabban beszéltem és 
emeltem hangomat.

A hang mind erősödött — ugyan mit tegyek? 
Ilalk, tompa, szakgatott hang, mint egy pamutba 
takart zsebóra ketyegése. Levegő után kapkodtam 
és a rendőrök még most sem vettek észre s*minit.  
Gyorsabban, izgatottabban beszéltem, de az a 
hang csak folyton erősbödöít. Felkeltem, vitat 
koztam niindt‘ii csekélység felett, lármásan, lázas 
mozdulatokkal; — de az a hang mind élesebb 
lett. < >h Istenem! mit tegyek? Tajtékozottam, 
dühöngtem káromkodtam! a székekkel hado 
náztam, a melyen előbb ült. in. lökdöstem vele a 
padlót, de ez a zaj, minden egyéb hangot le
győzött és folyton nőtt. Hangosabb lett, — han
gosabb. hangosabb ! Es ezek a bitangok tovább 
fecs.gnek, még kaczagnak isi Hát h.dietséges 
volna, hogy nem hallják? Nagy Isten — nem. 
min! Hallották, - gyanakodnak — mindent tud 
nak. mulatnak kim*m*»n ! Ezt gondoltam, ezt 
gondolom ma is. De minden, minden jobb, mint 
az a haláltusa, minden tiirhetőbb, mint ez a 
pokoli gúny ! N- m nézhettem tovább kaján mosoly 
gásuk — éreztem, hogy levegő kell, meghalok?!... 
és most, — hallga!... ismét hangosabban... 
hangosabban . . . még hangosabban . . . !

— Gaz bitangok! — ordítottam — ne bolon- 
ditsatok tovább! Bevallom t*  ttemet! Szakítsátok 
fel a padlókat. itt. itt! — Imgy dobog az a 
borzasztó szive. Angolból: Ipoty.
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Vegyes hírek.
— Próbakövezés. Városunk próbakövezési 

munkálataihoz valószínűleg még a jövő hét folya
min hozzá fognak. Ez a kövezés, mint már jelez 
tűk is, a F/eischmr féle háztól a járásbíróság épií 
letétiek sarkáig fog terjedni.

— Majális. A helybeli állami elemi nép 
iskola növendékei részére a tantestület tol vő hó 
20 án, kedvezőtlen idő esetén pedig 26-án, az 
úgynevezett vörösháznál levő (időben majálist 
rendez. A majálisban résztvevő gyermekek a 
költségek fedezéséhez 1’0 és 30 krral járulnak.

— Dénesfalvu Tudvalevőleg Szelepka 
község eddigi helyéről máshova lett tel*  pitv. és 
ez alkalomból nevét is megváltoztatta Dénesfalvára. 
Az áttelepítési, illetve az átadási funkezió e hó 7 én 
ment végbe, a mikor is a hatóság részéről 
Filzexaéry Tamás főszolgabíró, és a község áttele
pítési mim kálatait teljesítő Stilyorxzky István és 
Szobi k István butkai jegyző voltak jelen. Minden 
(‘gyes ottani lakosnak tényleges birtokába lett 
adva a részén*  kihasított terület és ezzel ez a 
hosszú és fáradságos áltelt pifési munkálat teljes, n 
befejeztetett.

— Nöegyleti kiizggülés. A nagymihályi 
izr. jótékony nőegylet f. hó 9-én délután tartotta 
évi rendes közgyűlését. A közgyűlést dr. Cllilrk 
Samum’ elnöknő nyitotta meg, a ki első sorban 
üdvözölte a megjelent tagokat, azután pétiig meg 
tette részletes és kimerítő évi jelentését, mit a 
közgyűlés egész terjedelmében egyhangúlag el
fogadott az abban foglalt indítványokkal egviitl. 
— A pénztári jelentés kimutatása sz*  rint az egylet 
vagyona 944 frt 03 kr. A lefolyt egyleti évben 
segély (•zésekre 702 írt 4s kr. fordittatott. — Pénz- 
tárnoknőnek. Rom-nbrry Ignácznénak, a pontos és 
lelkiismeretes kezelésért köszönet szavaztatott. 
Elnöknő indítványára dr. Fleisduirr Satuimé, 
Spiegel B*rnátné  és özv. Rosenberg Mari tisztelet 
beli tagokká választattak meg. Spiegel Samu né 
alelnöki állásáról lemondott, de a közgyűlés a le 
mondást nem fogadta el, hanem elhatározta, hogy 
nevezettet felkéri a továbbmaradásra. Végül 
egyleti titkárul egyhangúlag dr. Kállai József 
helybeli ügyvéd választatott Illeg. Miután még az 
elnöknőnek áldásos működéséért jegyzőkönyvi kő 
szünetet szavaztak, a gyűlés véget ért.

Kórházi kimutatás A nagymihályi 
nyilvános közkórházban a f. évi április hó folyamán 
következő volt a forgalom: Maradt a múlt hóról 
beteg 32, felvétetett .”>1, távozott gyógyulva 31. 
javulva 5, m*  ghalt 1, visszamaradt 26. Összes 
létszám 03. Ápolási napok összege 765.

Kijegyzések. Dr. Fit eh*  Ignácz helybeli 
ügyvéd eljegyezte magának Bodrog Keresztárról 
Fach*  Szerénke kisasszonyt. — ! Humánt Lipot, 
ungvári nagykereskedő eljegyezte Eitenbrrg Karoly, 
kántor leányát: Gizikét, llomonnán.

— Iskolai hír. A bomonnai felsőkereske
delmi iskolában az érettségi Írásbeli vizsgálatok 
f. hó 20 án kezdődnek és e hó végéig tartanak. 
A szóbeli érettségi júniusban lesz.

— Gyászjelentés. Özv. Búza Józsefné, 
szül. Margarétha Róza és gyermekei : Barna, 
József, Mariska, Boriska, Béla és Ilonka mély 
fájdalommal jelentik, hogy szeretett férje, édes jó 
atyjuk, liuza Jőz*ef^  Zemplénvármegye törvény 
hatósági bizottságának tagja, Toksva város fő 
jegyzője folyó hó S án. 04 éves korában, boldog 
házasságának 20 ik évében, hosszú kínos szenvedés 
után meghalt. Hűlt porait folyó hó |O én délután 
fogják a tolesvai római katholíkus temetőben örök 
nyugalomra tenni. Tolcsván. 1*97.  május hó S áli. 
Mindörökre áldott legyen drága emléke !

Kiadott feleség. Rulaj Mihály szí raj 
nyáiii czigánylegény nőül vette Oeskai Juli szob 
ránézi czigányleányí. Boldog házaséletük harmadik 
évfordulóját azzal ünnepelték meg. hogy a lovagias 
férj a rendes utón és módon eladta oldalbordáját 
Gyuriik Bagej társának 4, azaz négy osztr. ért. 
forintokért. A fiatal házaspár aztán nagy nász 
nép kiséret mellett vonult be a régi férj szellős 
paVillonjába, hol boldogan éltek ; csakhogy az. 
eladó se vette tréfára a dolgot. valószínűleg az 
ifjú pár mézeslieti benyomását alatt — a meg 
megmaradt 3 frt véti kárból új asszonyt vett maga 
nak llomonnáról. Es csodálatos! a kel házaspár 
most teljes békeségben él egv fedel alatt.

— (Bek üld eteti.) Tekintetes szerkesztő ur! 
Becses lapja utján óhajtom az illetékes egyének 
figyelmét felhívni az iparos iskolába járó tanonezok 
tűrhetetlen magaviseletére. Valóságos lázadást idéz 
nek elő ezek n többnyire elfásult rossz gyermekek, 
mikor az iskolából kijőve, az utczára érnek. 
Veszekednek, ordítanak, lopnak, gorombáskódnak

FELSÓ-ZEMPLÉK.
és felnőtt emberekre kiabálnak a nélkül, hogy e 
cselekedeteik elkövetése közln-n valaki részéről 
meglenyittetnének Talán mm ártana e tekintet
ben is valami hasznos intézkedést éhtlielépteíni, 
mert valóban tűrhet*  ti*  n dolgokat követnek el az 
inasgyerekek. Tisztelettel: Ipariizá.

— llarez a koldusok ellen í gy látszik, 
az elöljáróság is belátta már. hogy valamit lenni 
kell az idegen koldusok kitiltására, mert az állapot 
valóban kezdett már tűrhetetlen lenni. A helybeli 
elaggott és munkaképtelen szegényeket mind*  tiki 
s/.ives<n segélyezi, de a mikor tapasztalni kell, 
hogy nemcsak a környékbeli falvak, hanem a 
szomszédos megyék számos koldusai is rendsze 
r. sen kén-gélnek városunkban, sőt sok közülök itt 
állandóan meg is telepedett, bizony nem egvszer 
es nem is jogtalanul történtek felszólalások. 
Ennek az állapotnak iiv.si * gvsz*  -rr»- végét vetette 
a városi főbíró azon igen helyes intézkedésével, 
hogy az összes vidéki koldusokat elfogatja a 
rendőrséggel és a város terül, léről kitolom zoltatja, 
előbb azonban itt dutyiba kerülnek a hívek. Az 
(ds.i razzia •• ho s án volt, a mikor is a város
házához hariimiczhal vidéki koldust k isértek be és 
aztán kergették ki a város területéről

— Vasúti hír. Miniszteri intézkedés folytán 
a folyó évi június hó 1 ével meg fog szűnni az 
a régi szokás, hogy a vonatok érkezését és indít 
lásál ha rangjelzéssel eszközük.

— Megh ivó. A sárospataki akadémiai 
torna s vivő egylet folyó évi május hó 22 ik 
napján saját alaptőkéjének gyarapítására az iskola 
kertben játék onyczélu zártkörű tavaszi tánczmulat- 
ságot rendez. Kezdet*  délután 4 órakor. B*  lépti 
dij : Szcnicljegv I korona, (’saládjegv 3 korona. 
Eelüliizetések köszönettel fogadtatnak s hirlapilag 
nyugiáztatnak. Kedvezőtlen idő (‘setén a mulatság 
a városháza nagy t*miében  tartatik meg. — A 
torna és vivő egy let ez idei nyílt versenyt május 
lió 27-én délután tartja illegj

Szelíd intés. Egy amerikai lap Írja: 
A ki a nyakán levő pattanást gallérgomb gyanánt 
használja, a ki takarékosságból vasúti kocsik alá 
rejtőzik, hogy kik*  ríiljc a kalauzt, a ki é-jjelr*  
im'gállitja az óráját, hogy ne kopjék, a ki a t*  nta 
kímélése cz*'ljábó|  n. in tesz pontot a i re és vonást 
a t re; a ki anyja sirlialmát is beveti, hogy ott 
búzát arasson, még mindig gavallér az olyan 
emberit*  z képest, a ki műn fizet (lő idején, vagy 
pedig 2 3 hónapig elfogadja a lapot és a mikor
fizetést kívánnak, a lapot azzal küldi vissza. Iiogv 
.nem fogadtatik el.“

yyilvános nyugtázás. I’t. Iluziitkay 
Gyula ur szennai J’ngm.i plébános, a ki a hely
beli kaszinó könyvtárának gyarapítására I frt az 
az egy o. ért. forintot adományozott, fogadja ez 
utón szives adakozásáért a kaszinó köszönetét.

— yiryhirő. A nagymihályi áll. el. iskola 
tantestülete f. év és hó 20 án — kedvezőtlen idő
• •setén 2ií án — a „Vörös házu erdejében növen
dékei részére majálist rendez, m*  Ívre a helybeli 
t. közönséget ez utón tisztelettel meghívja a tan- 
testülft. — Este tánez a „Kos" vendéglő nagy 
termében. írásbeli értesítés csak a vidéki közönség 
részére fog kibocsáttatni.

- Kérelem. Szives bizalommal kérem a 
zemplénmegyei főt. kath. papságot, hogy az 
1871—73. években elhunyt Kaim Antal, r. k. 
vasúti munkás /szül. Cs. hországban 1K.33-ban) 
halotti bizonyítvány át 5 frt jutalomdij ellenében 
az én czimemre megküldeni kegyeskedjenek. 
Nyíregyháza, 1X97. május hó 12-én. Hányatz 
András, rk. káplán.

.>/eyveszett eziyány. Sztrajnyán végén 
történt a napokban, hogy a czigányok egy veszett
ségben elhullott lábas jószágot kapartak ki a föld
ből. L*  tt erre nagy traktamentuin, csakhogy az 
izleles bankét után az egy ik családf**  ugyancsak 
megjárta, m*  rt az utolsó falatozás közben való
színűleg egy kis csontocska megakadt a torká 
bán. mit azonban ő nem igen vett komolyan, 
mert továbbra is igen jó izüeii falatozott. Követ 
kéz*  tt aztán, hogy pár nap mulv.i erősen fuldokolt 
és már már ősei felé kezdett gondolni, a mikor a 
czigány tanács elhatározta, hogy az illető meg
veszett. Lett erre nagy riadalom, előkeritettek
• gy nagy kötél*  t. összekölött«‘k vele a paczienst 
és így maguk ( lőtt két oldalt vezették a ladoméri 
javasasszonyhoz. I'tközben — mert ez máskép 
nem is leli*  t betértek • gy csár*Iái*.",  s ott az 
összeszedett iltiköltségből etl*  k és ittak. A szegény 
beteg, bár a bölcs ítélet szerint már meg volt 
veszve, különös étvágyat érzett s kérte társait, 
hogy legalább egy kis szalonnát és kenyeret 
juttassanak neki. Kisérőtársai csakugyan adtak 
neki, de ettől hirtelen rosszul lelt és úgy látszott, 
h-igy megfulladt. Errre az egyik czigány rángatni 
kezdfe, a másik teljes erejéből verd*  ste hátba és 
uram fia. mi történt? egv alaktalan tömeg ugrott 
ki a torkából és n**m  lett semmi baja.

— Országos vásár. Városunkban f. hó 
Inén országos vásár volt, a mikor is az obiigát 
eső jelentkezett. A vásár nem igen volt nagyobb 
egv jókora hetipiacznál. — Szarvasmarhában azon
ban f*  Itiinő nagy volt a felhajtás.

— Pénstfáték. Az elöljáróság figyelmét 
óhajtjuk ezúttal felhívni a nagyobb iskolás gyer
mekek és iparos tanonezok azon szokására, mely 
szerint az egyes dugottabb utczákon és a temető 
körül folyton pénzre játszanak és e miatt fél
napokat is távol töltöm k hazulról. í gy az iskolás 
gyermekek, mint pedig az iparos tanonezok e 
játék miatt egyéb teendőiket nemcsak elhanya
golják, de hogy pénzelhessenek, nem riadnak 
vissza kisebb biiiiténvek elkövetésétől sem, csak
hogy néhány krajezárra szert lehessenek és játsz
hassanak. Mi azt hisszük, hogy az elöjáróság 
igen helyesen cselekedne, ha e csúnya játék meg- 
szüntetésére valami szigorú intézkedést venné 
foganatba.

Horzas/.tó bűntett. A s.-a. újhelyi kir. 
törvényszék bünfenyitő bírósága t. hó 7 én tartott 
iiléséb*  n 12 évi fegyházbüntetést mert Kár*  
Andrásra, ki leányával Kacs Máriával négy éven 
keresztül folytatott bűnös viszonyt, mely idő alatt 
a legotrombább kegyetlenkedéssel s fenyegetések 
kel tartotta vissza leányai, hogy elvetemültségét 
leleplezze, de a leány végre is a törvény oltalmá
ban volt kénytelen menedéket keresni a minden 
erkölcsi érzést nélkülöző gonosztevő ellen. Az el
itéit fásultan nyugodott meg az ítéletben, mig az 
Ügyész és védő felebbeztek. amaz az Ítélet sú
lyosbítása, emez enyhítése szempontjából.

— A kút áldozata. A zsadányi előhegyen, 
az úgynevezett Guttman-féle szőlőtclcpen négy 
munkás kutásással foglalkozott, s mivel a talaj 
alsó része kősziklás lévén, a köveket puskaporral 
r**bbantották  szét. E hó 1 én a reggeli órákban a 
munkások a kősziklát kifúrták s puskaporral töl 
tötti’k meg, a kanóczot pedig meggyujtolták és 
kimenekültek az üregből. A kanócz akkor el nem 
sült. Délután a munkások leereszkedtek a kútba, 
hogy megvizsgálják miért nem sült el a kanócz s 
a mintegy 10 méter mélységű üregben addig 
babráltak a töltény körül, mig végre a puskapor 
tüzet fogott és szétrobbantotta a kősziklát, miköz
ben a tolesvai munkások közül Molnár András 
kutmesternek a balkarját vá’.ban, valamint fél- 
arczát és félszemét kiszakították a szétrebbent kő
darabok. mig a többi három munkás veszélyes 
sérüléseket szenvedett. A megsebesült munkásokat, 
a kik valamennyien családos emberek, szekérén 
szállították lakásaikra, feleségeik és apró gyerme
keik nagy sírása közben. Hogy kit terhel a fclelős- 
>ég. a hatóság fogja kideríteni.

Kereszt ül döfte a tehén. Erdő-Horváti 
bán szomorú halál! al múlt ki Kalőrzzki Mihály 
fiatal, szép felesége. Tehene elszabadulván, három 
napig m m tért haza, mig végre az asszony kere
sésére indult s nagy keresés után jószágát a nagy 
erdőségben meg is találta. Midőn haza akarta 
hajtani, a megvadult tehén neki rontott és a 
szarvával keresztül döfte a szerencsétlen asszonyt, 
a ki nyomban szörnyet halt. A holttestet csak 
másnap találta meg a férje. Temetése nagy rész
véttel ment végbe.

— Tavaszi mulatság A homonnai felső
kereskedelmi iskolai ifjúság f. hó 26-án tavaszi 
tánczmulatságot rendez a „Szirtalján“, melyre a 
n. é. közönséget tisztelettel meghívja a rendezőség 
nevében : Ugray Lajos, tanári elnök. Króh Izsák, 
biz. elnök. íhurbaum Dezső titkár. Rtichard Miksa 
pénztáros, Voglrr Rezső tánezrendező.

— Szótő ültetés. A Tokaj Hegyaljában 
általában, főleg pedig határában az amerikai ne
mesitett szőlők ültetése ez évben nagy lendületet 
vett 'Pályán közel fit Ml hold van már beültetve; 
Mádon, Liszkán, Tolcsván ésTályán kezdeményesett 
regenerálását a szőlőknek szinte nagy buzgalommal 
követik, sőt az utóbbi két helyen gőzekével is 
rigoliroznak. Eleinte nagvobbára vad (amerikai) 
vesszőket ült élt*  k és azok zöld ojfással, részbeu 
kemény ajtóssal is nemesittetvén, vagy helyben el 
lettek hoinlitva. vagy levágva máshová vitték és 
ott elültették. Most azonban többnyire már nemesí
tett, az az beojtott vesszőket ültetnek el. melye 
két a szőlőbirtokos vagy maga kerített és egy 
évig iskoláztatván, a gyök*  rés oltvány a rigoliro 
zott szőlők, ültettetik ; vagy az állami telepek
ből, es*  tleg magános*  >któl vett, hol most már 80 
felért az ezerét kapni. Ez utóbbi eljárás költs* ’- 
gcseldi ugyan, de biztosabb és gyorsabban vezet 
czélhoz. Egy kalászt, hold uj szőlő, mindent bele 
értve 12OO Hit mi frtba kerül. A nagyobb szőlő- 
mivelők közt felemlitjük : báró Maiilot, dr. Szabó 
Gyűl i. György Gyula, B rz*  viczv, Sponor urakat, 
l»ár«» Sardagna-nét. báró .lungenfeldet, Bcrnát Bélát. 
Május 31 én I.'hi ném*  t gazda, kik Magyarországon 
körutat teszle k. Tál vára jönnek az újonnan telepitett 
szőlőket megtekinteni. 11.

/ f egy község^a lakú lás. A szerciln y e i 
szőlőbirtokosok hétfőn tartott közgyűlésükön, melyen 
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Tomáczky Kálmán beregszászi szőlészeti és borá
szati felügyelő is részt vett, hegyközséggé alakultak 
a törvényes formák mellett.

— Jól megmondta. Lila kisasszony: De 
Aladár, kapitány ur, fogna-e szeretni akkor is, ha 
megöregedném s ruttá lennék? — Kapitány: 
(udvariasan Kedves nagysám, ön megöregvdlietik 
ugyan, de rútabbá nem válhatik.

— Tánczmuiatnág. A sárospataki ev. ref. 
egyházi énnekkar folyó hó li»án Sárospatakon, 
Kossuthkertben, az ev. ref. templom építési költ 
ségeinek fedezésére jótékonvczélu tavaszi táncz 
mulatságot n ndez. Belépti dij : személyjegy 1 kor., 
családjegy 2 korona. Kedvezőtlen idő esetén a 
mulatság 23 áu fog megtartatni.

CSARNOK.
Ha visszamehetnék....

Ina fíródi/ tliuhir.

Meg voltam híva egy öreg nénihez, ki föl 
díjét szerette bennem.

A legelső alkalommal meg is tettem látó 
gatásomat.

Egy fülledt levegőjű, kicsiny, sötét szobába 
léptem. Midőn már szemeim némileg megszokták 
a kétes homályt, a pamlagon az öreg nénit vettem 
észre, a ki alig bírt már megmozdulni.

— Ki az? kérdé elhaló hangon.
— Berki Lajos vagyok Halmáról.
— Ah! tört ki a kellemes meglepetés ön

kénytelen hangja a néniből. Hát mégis eljött?... 
Hát mégis eszébe jutottam ?...

— Eljöttem, mondám, hogy kissé elbeszél 
gessünk a mi kedves Halmánkról.

— Halma. Halma, te kedves hely, suttogó 
az öreg asszony, szemeit behunyva, mintha oda 
képzelte volna magát az óhajtott helyre. Ha vissza 
mehetnék kebledbe . . .

Kérdezősködni kezdett. kiterjeszked*  tt a leg
apróbb részletekre is.

— Hát a Miska bácsi hogy vau ? Meghalt?! 
No lám! O is itt hagyta ezt a bünfészket. Az 
igaz nem volt már mai ember. Nem egyszer 
kergette meg a gazmuszkát Halma alatt.

Szép, boldog idők jártak akkor! Ha a tárogató 
hangja tulharsogta az ellenség vad orditozását, oly 
buzgón, oly hálásan küldtük fohászainkat fel a 
magyarok Istenéhez.

Hej, ha visszatérnének azok a régi jó idők!.. 
De mit is beszélek? Hiszen az évek tovaröppen 
tek. Csak legalább visszamvhetnék oda . . . < >h, ha 
visszamehetnék !

Az alkony már leeresztette sötét szárnyait a 
kicsiny szobára, a nyomasztó csendet csak a jó 
öreg halk zokogása zavarta meg olykor olykor s 
minden csak azt suttogta körülöttem, azt suttogták 
a rozzant bútorok, azt suttogták a mogorva falak, 
azt suttogta a kétes félhomály:

— < Hí. ha visszamehetnék .. .
— De kedves néni, szakítottam végre félbe 

az ünnepélyes csendet, hogyan is került ide ?
— Hát elmondom azt is. Nemrég volt, talán 

csak vagy 50 évvel ezelőtt, de én még akkor 
fiatal leány voltam. Ott laktunk Halmán és nagyon, 
de nagyon boldog voltam. Hogy milyen, azt csak 
most tudom, most, mikor már minden elmúlt, 
mindennek vége, vége . . .

Itt az öreg asszony halk zokogása ismét 
félbt‘szakította beszédjét és suttogó hangjából csak 
ennyit lehetett kivenni:

— Ha visszamehetnék . . .
— Mily háboritlan volt akkor boldogságunk, 

mily gondtalan életünk, vette ismét fel a beszéd 
fonalát a jó öreg. < >lv gondtalan volt életünk, 
mint a tarka piléé. melynek egyedüli feladata 
abban áll, hogy virágról virágra szálljon. De 
hiszen gyermekek voltunk . ..

De a gyermekkor elrepült és érzelmeim és 
vágyaim is egészen megváltoztak, egészen más 
irányt vettek fel.

Egyszer aztán eljött hozzánk egy férfiú, de 
valódi, nem oly közönséges, mint a maiak.

Dús, göndör, hollóhaja oly szépen omlott 
vállaira ... sötét szemei oly nemes tűzben égtek. 
Termett© olyan volt, mint a sudár jegenyeszál 
Ha szép, férfias hangja megcsendült, a mennyekbe 
képzeltem magam ...

De minek is kitértem meg őt lefesteni. Már 
öreg vagyok. Nincs meg bennem az. az. ifjú tiiz. 

az az ifjú lelkesedés, a uielylyvl le raj zol hatnám. 
Hiszen ő oly nemes, oly fenséges volt. ..

Megláttam és megszerettem.
Úgy látszik, sziveink megértették egymást, 

mert rövid idő múlva megkért. Hogy mily boldog 
voltam akkor, annak csak a jóságos Isten a meg
mondhatója.

Egybekelésünk rövid idő alatt megtörtént, s 
ő elhozott engem o helyre, e házba, hol most 
vagyunk.

De ugylátszik, az irigy sors nem tudta el
viselni önzetlen, zavartalan boldogságunkat, mert 
elragadta tőlem egyetlen, drága, jó uramat . . .

Itt a jó öreg szavai görcsös zokogásba 
fúltak el.

S most ide vagyok lekötve, nem láthatom 
viszont kedves szülőföldemet. < >h, ha oda vissza 
mehetnék . ..

De kedves néni, kérdém oly hangon, 
melyben a szánakozás és csodálkozás volt elegyítve, 
mi tartja most már e helyen.

— Kedves fiam, lánez.oknál erősebb kötelékek 
fűznek engem e helyhez. E hely földje az ő haló 
porával keveredett össze, s e maroknyi por az, 
a mi engem itt tart, a mi miatt vissza nem 
mehetek szülőföldemre.

< >h. ha vissza mehetné k . ..

Mikor távoztam, az éj már teljesen leeresz
kedett a tájra és a süni sötétségben is mindig 
csak e megindító jelenet lebegett szemeim előtt: 
Egy öreg, megtört asszony, a mint zokogásba fűlt 
hangon suttogja :

— Ha viaszamehetnék !. ..

Felelés szerkesztő:

GÁL VILMOS

Kiadó-tiil.j.lonii.

LANDESMAN B.

Nyilt-tér.
(Ezen rovat alatt k./.lőttekért m in vállal felelősséget a

1 •>'.». sz.

Árverési hirdetmény.
Ahdirt kiküldött végrehajtó az 1ss|. évi I.X. t.-*•/..  | 02 

t-a <-rtelinel><-ii ezennel közhírré teszi, hogy a s.-a.-njlielv*  
kir. törvényszék .í'.*2»»  -/.ámít vé^/é..- által lh'. KÓlhli 
thizni'j iigyved által képviselt /.'</«7.<r6Henrik javára Hirmh 
Izrael ellen 6<hi frt tóke, ennek 1 *•.•«.  évi *h  * z. hó 1. napjától 
számítandó •»% kamatai és eddig összesen 47 frt 52 kr. 
perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával l>ir<>il«g lefoglalt és 5|s fit |o krra becsült 
vegyes házihntorok, áruládák és különféle röfösarukhől álló 
ingóságok nyilvános ári érés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 25s'.»/|s'.»7. sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán a helyszínén, vagyis alperes n.-inihályi lakásán, 
le. n.ló eszközlésére 1897. év május ho 17-ik napjanak 
délután 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz. Venni 
szándékozók esennel oly megjegyzésül hivatnak meg. hogy 
az. érintett ingóságok ezen árverésen az |ss|. évi L.X. t.-cz. 
1o7. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is 
eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1MMI. évi 
l,X. t.-cz. Itm. §-l>an megállapított feltételek szerint lesz ki
fizetendő.

Kelt Nagy Mihálym. 1H'.»7. évi május hó 5. napján.

Gát l'i/lllOM, 
kir. hir. végrehajtó.

" — ■ - Mossatok a hírneves 
„LESSIVE PHENIX“

!!! franczia mosószerrel!!!
PICOT J. párisi szabadalma. Kezesség chlormentességért.

Egyedelárusitás Nagy-Mihály és vidéke részére

MARMORSTE1N JENŐ
füszerkereskedésében. 2

! FAGYLALT!
Van szerencsém a nagyérdemű közön

ség szives tudomására adni, hogy kávéhá
zam hm 1 naponta friss

FAGYLALT
kapható és kívánatra házhoz is küldetik.

A 11. é. közönség szives pártfogását kéri 
mély tisztelettel

ZIMENTSPITZ MÓR
a „Hungária" kávéház tulajdonosa.

W Ünnepélyes alkalmaknál, n. m.: 
tánezestéh éknél, lakadalmaknál. majálisok
nál mindenkor lesz kapható.

4- [.>irn;ii /\n(lor 

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

KT a. g- 37-- XéE ih.ály on.
Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1X93. évi XXXIII. törvényezikk érit Iliiében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42.
„ , . - - Ó4.

• Go- 
Készt-féle Vinnai gyöngy „ 1.00.

Hegyaljai szamorodni „ 1.50
XX9-iki B „ gyógybor , 200'

Az orvos urak b. figgel mébe
Tokaji ásszá gyógybor 1 liter 3.00.

„ - , 4.00
h'gf. w „ 5.00
Ménesi veres asszú „ 1.50
Szyrmiai régi szilvóriuin , 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez

stígih'g olcsóbbak.

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

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

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

újonnan renovált vendégszobáimat.
— Táffan istállók én korninzinek, — 14

A helybeli és vidéki közönség szives tudo
mására hozom, hogy nálam evőeszközök, tá
nyérok. tálak, poharak >tb.. melyek nagyobb 
vendéglátásokhoz szükségesek, m é r s é k e 11 dijja 
zásért kölcsön adatnak.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.


