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szerkesztőség:
Hova a lap szellemi részét illető mimlen 

közlemény intézemb’

Torok-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 

r>éi-im ntetl< n leve lek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre . • frt.
Fél évre .2 frt.
Negyed évre l frt.

Egyes szám ara 10 kr.

kiadóhivatal: Z
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landesman B. könyvnyomdája.

Mi által leszünk hatalmasak?
Ha tekintjük az emberiség legnagy obb 

családját, az államot, azt látjuk, hogy szám
talan esemény gyakorol rá hatást, sok ese
mény tökéletességétől és tőkéletlenségétől 
függ, vájjon hatalmas-e egv állam vagy sem. 
Hány nemzet alapította meg hazájának nagy- 
ságát, hatalmát, liazatisága és szorgalmával? 
Hány nemzet ment pedig tönkre, lett gy en
gévé belviszályái és tunyasága által ? Nézzük 
csak az észak-amerikai egyesült államokat. 
Mily kis hűbéres adófizető gyarmatok voltak 
17S3. előtt, inig Vashington György tel nem 
szabadította őket, az angoloktól. Most pedig 
az egész világnak — azt lehet mondani 
első állama, úgy hatalom, mint pedig gaz
daság tekintetében.

Mindezt mi okozta?
Az. hogy a polgárok mind szabadság

nak örvendettek, belviszályák nem háborgat
ták az országot, a nép szorgalmas volt, ipart 
és kereskedelmet szorgalmasan űztek és en
nélfogva vagyonos. Ezen körülmény ek azok, 
melyek őket a mai nagyságra emelték.

Itt van még Francziaország. —- Mely 
állam heverte volna ki azt a csapást, oly 
hamar, a melyet a németek neki Sedánnál. 
úgy emberekben, mint pedig öt milliárd 
franc fizetésével vagyonában okoztak ? Es 
mégis most két évtized után hatalmasabbak, 
mint voltak két évtized előtt.

Mindez pedig abból magyarázható, Imgy 
a franczia nép szabadság- és honszeretö, 
munkás, szorgalmas, élénk kereskedést és 
ipart űző, művelt, továbbá pedig, hogy or
száguk kedvező fekvésű.

Eddig azon államokról szóltam, a melyek

T A R C Z A.
Halálvágy.

Mint lombul a vihar, 
Mint tombol az elem : 
Úgy harczol lelkemben 
.4 sötét érzelem!

.4 baljós gondolat 
Egymást űzi. hajija .
.4 rész fellegének 
Areza tűn ki rajta !

Érzem a részt! — Közéig 
.S’ kitörni készül már. 
Törjön ki — kész rogyok 
Lelkem reá reg rár!

Óhajtom a halált. 
Miöt' megszülettem. 
Hisz mindig boros roll 
.1 kék ég felettem.

Vem érzém a virág 
Tündért illatát.
.Vem haliám a madár 
Vidító szép dalát! 

a kedvező viszony ok foly tán hatalmasak, de 
nézzük azon államokat, a melyek kedvezőt
len viszonyok folytán nem hatalmasak. Itt 
találjuk Törökországot.

Mikor még a műveltség és kereskedés 
Európában kezdetleges volt, akkor a török 
nép mily hatalmas volt már. Törökország 
pedig mintegy parancsoló állást foglalt el 
a középeurópai népek között. Es a hajdan 
erős nép. most mily gyengévé lett. Ennek 
pedig az volt az oka. hogy nem állt a nép al
kotmányos. hanem önkénykormányzat alatt ; 
továbbá, hogy tunya, kereskedést, ipart, 
szóval a munkáit nem igen kedvelték. Ennél
fogva mindannak daczára. Imgy kedvező föld
rajzi fekvésük van, szegények és nem is 
hatalmasak.

Példánként hozom még fel < froszorszá- 
got is. Mindannak daczára, hogy öt millió ; 
kim. nagy ságú földterülettel és S0 millió la
kossal bir. mégsem hatalmas. Miért ? Mert a 
nép önkényuralom alatt áll és igv folytonos 
bellázadások zavarják az ország nyugalmát: 
második fő ok. mert a terület nagyrészt a 
kedvezőtlen éghajlat miatt terméketlen, har
madik ok. mert a nép nem áll a műveltség 
azon fokán, a melyen állnia kellene; ne
gyedik ok. mert az ipar, kereskedés nem 
igen virágzik náluk, igv az. állam, vagyis 
a nép szegény.

Hogy valamely nép hatalmas legyen, 
kell hogy 1 következő leltételekkel bírjon:

1. Legyen a nép szabad. 2. Legyen 
szorgalmas, munkás, ő. Elénk iparral, ke
reskedéssel biró. 4. Művelt. 5. Legyen a 
földterület fekvése kedvező, fi. Legyen az 
állam gazdag.

E feltételektől függ, hogy a nemzet

Mint egy sötét börtön,
Komor ez az élet.
Benne egy szegény rab! 
Csak reményből élhet.

Hogy megjő az óra 
Es lehull a bilincs!
Kilép a szabadba, 
Szenvedése már nincs !

Közéig már az óra, 
Közéig már a halál ! 
Ki most nem könnyezel . . . 
Könnye: majd síromnál)

Szentesi.

Fehér virág.
Pálban ismerkedtek im -g, Zoltán, aki előkelő, 

dúsgazdag család utolsó, egyetlen férfisálja volt, 
halálosan beleszeretett a csodaszép Zoinbory Aman
dába. akinek szépségén, ifjúságán kiviil nem volt 
semmije. <> volt ez időben az estélyek s bálok 
ünnepelt szépsége, a hölgyek irigyeltje, a férfiak 
bálványa.

Ki akadályozhatta volna az ifjút abban, 
hogy szi vével kezét is tel ne ajánlja annak, akit 
szerelme összes lángjával szeretett ? 

hatalmas legyen. Ha pedig e feltételek hi
ányzanak valamely nemzetnél, akkor bár 
legyen birtoka nagy, népe sok. mégsem lesz 
hatalmas. (Láttuk Török- és Oroszországot.) 

E feltételek elérése után törekedjünk. 
Különösen pedig a mai állapotok mellett 
az ipar és kereskededelem térén haladjunk 
előre, akkor vagyoni állapotunkban is vál
tozás áll be.

Levél a szerkesztőhöz.
Mtilczu, 1X97. junius hó. 

Tekintetes Szerkesztő ur !
< >n azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy ir 

jak lapja számára miud< n héten valamit Málczáról. 
Igazán jót nevettem • kérés elhangzásakor, mert 
úgy gondoltam, hogy annak megfelelni nem lehet 
azon egysza rü oknál fogva, mivel kis falunkban 
min történnek olyan nevezetes dolgok, a mik ér
demesek lennének arra, hogy hírlapba kerüljenek.

Este aztán, hogy .gyedül sétálgatva, ereget 
lem a füstfelhőket, kezdtem komolyan gondolkozni 
az ön szavain, moly szerint : „térben és időben 
mindig történik valami és ha még olyan csekély
nek látszon is az, érdemes nemcsak a feljegyzésre, 
d< a hírlapi közlésre is. csak kellően legyen fű
szerezve.- Mondom, a mint így egyedül sétál
gattam és szavai fölött gondolkoztam, be kellett 
látnom, hogy igaza van; igaza van, mert sokkal 
jobban érdekli a mi közönségünket az, ha a saját 
körnv. köböl eredt, ott megtörtént dolgokat olvas 
abban a kis lapban, mely azt a czólt tűzte maga 
elé, hogy a vidék érdekeit szolgálja a tele telhető 
módon és eszközökkel, mintha más vidékek vagy 
pláne országok ügyeit ismertetné, melyek ránk 
nézve csak annyiban bírnak érdekkel, hogy tájé
kozva h szülik általuk az ország eseményeiről. — 
Ezen gondolkozásom köztien határoztam el maga
mat arra, hogy teljesítem ha nem is minden 
héten, a mint ön óhajtaná — olykor olykor kérését.

Mégis az ő kezei nyújtják a halálthozö italt 
az imádott leánynak, amint a tánez hevéből egy 
ablakfillkébe húzódva, oly esdőn könvörgött csak 
egy cseppnyi hűsítőért. Es ö habozás nélkül nyujtá 
az italt, a mely a leányt egészen felüditeni lát
szott , .

Hogyan is vette volna észre a hirtelen sápa
dást a szép arezon, hiszen ő vsak a tánezra nyílj- 
tett hófehér kart látta, meg az üdvözítő mosoly
gást piros ajkai körül. Aztán újra tánczoltak a k*  
ringó szédit.í dallamára. A kis fürtös szőke fő bá
gyadtan simult a férfi vállára . . . ekkor inár keb
lébe szívta a halál leheletét. Midőn távozásukkor 
a puha, prémes belépőt felsegité neki az ifjú, akkor 
már egész testében rész kötést érzett a leány, de 
azért mosolyogva suttogta: .Holnap elvárom. *

Másnap el is jött Zoltán. A szülőknek tudtára 
adja, hogy Amandát szereti s míiil akarja venni. 
Hogv ne adták volna örömmel beleegyezésüket ? 
Hiszen Amanda szépségének méltó kerete lesz a 
fény, pompa, a mi Zoltán oldalánál vár reá ! Pedig 
Amanda már ekkor beteg volt. Kebléből fojtó kő 
högés tört tél, szemeiben szokatlan tűz égett, 
a mely százszor szebbé tevén, de arczán Ott 
virullak a halál rózsái.

Megtartották az eljegyzést s édes boldogsággal 
számították a napokat, a melyek az esküvőtől 
elválasztják őket. A leány pedig napról napra 
halványabb lett s mind sűrűbben keik tf elrejteni 
a vércseppeket, a melyek egy egy köhögési roham



llát bizony az utóbbi időbeli igen sokat ha 
ladt a mi k*eségünk  és halad folytonosan még most 
is, úgy annyira, hogy ha megvalósít hatjuk már 
|»edig megvalósítjuk — azon legújabb tervünket i>. 
hogy hetivásárunk legyen, úgy valósággal köz 
pontja lesz Mák-za a közelében fekvő községek 
uek. mert már most is rendelkezik mindama esz 
közökkel, melyek ahhoz szükségesek, hogy köz 
ponttá váljék.

Eltekintve attól, hogy van körjegyzőségünk, 
körorvosunk, gvógy szert árunk, csendőrségünk, stb. 
az ipar és kereskedelem tekintetében is halad 
előre községünk. Legközelebb újjá fog épülni a 
most is lét.7.0 sajtgyár, a hol ezentúl nemcsak a 
helylteli, de a környékbeli tejkészlet is tel lesz 
dolgozva . a már meglevő kereskedések és iparosok 
száma is szaporodni fog legközelebb, még pedig 
egy jól felszerelt vas és füszerkereskedésscl ; to
vábbá egy mészárszék és hentes üzlet, pék és bor 
bély műhelyek nyílnak, hogy a lakosság igényei 
e tekintetekben is kielégíthetők legyenek.

Fölemlítem még uj gyógyfürdőnket, a mely 
rol t ula jdonkéj»*n  első sorban kellett volna meg
emlékeznem. — Sokat hallottam már. hogy kin*  
vetnek minket, málezaiakat, e fürdővel és anél 
ktil. hogy meggyőződést szereznének a forrás viz*  
nek gyógyhatásúról, a fürdő és melléképületeinek 
kifogástalan voltáról és berendezéséről, kimondják 
ítéleteiket, hogy az egész csak : fantazmagória. Ha 
aztán véletlenül ez*  k közül a jó urak közül valaki 
idevetiwlik és megnézi a fürdőt, kénytelen m gvál
toztatni előbbi nézetét és be kell látnia, hogy l*i  
zony az még sem faníazmagoria. hantin igen is 
komoly és életrevaló eszm- volt a fürdő létesítése. 
Hogy egyelőre n*  ni lehetett valami nagyszabású 
gyógyfürdőt létesíteni, hova százával járnának el az 
einbcr*  k. az nagyon természetes, mert hiszen ha 
el is tekintünk attól, hogy az Isten s*  in teremtette 
egyszerre a világot, minden józanul gondolkozó 
emberin k helyes*  lni kell azt az elvet, hogy’ .a 
kicsit mindig lehet nagyobbitani,**  különösen ha 
azt az igények kívánják. Es így van ez a mi 
fürdőnkkel is. Ili a fürdő, mely határozottan jó 
tékonyan hat és * ni hiti különösen a rh*  umás bán 
latinakat. kicsinynek bizonyul, úgy gondoskodva 
lesz annak kell**  és fokozatos bővítéséről is és ki 
tudja, idővel nem lesz-e a mi fürdőnk * gy nagyon 
is keresett ••> hírneves gyógyfürdő ; mert hiszen 
az szerintem végre is egész*  n mellékes, hogy hol 
van. csak használjon.

Es hogy szerény levelein t.-ljvs legyen, meg 
kell * miilenem még. hogy mindazt, a mink van 
és a lilikkel dicsek*  dhetünk, a mi és a környék 
jóttevő urának: Str/uíu Gábor nagybirtokosnak 
köszönhetjük. ki lankadatlan kitartással és párat 
lan önzetlenséggel dolgozik azon, hogy községül! 
kel számottevő helyé tegye és hogy mind*  n tel 
tével az őt rajongásig szerető nép érdekeit előnioz 
dit Itassa. Málczui.

alkalmával előtörlek lázas ajka közül. Zoltánnak 
mm volt sza bad látni azokat! — Majd elmegyünk 
Abbáziába, oda. hol enyhébb a levegő s ott meg
gyógyulsz — suttogta az ifjú halvány menyasz 
szunyához. Amanda csendesen ismételgette: .Meg 
gyógyulok . . . m*  ggyógyulok.“

Egyszer aztán egészen kimerült. elgyengült. 
ágyát sem hagyta el többé. S a mint ott feküdt 
fehér, csipkés ágyában halványan, betegen. senki 
sem isim rt volna benne arra a ragyogó, viruló alakra, 
a mely habkönnyű ruhájában tovarepül a bálterem 
fényes parkettjén. Pedig ott szívta magába ott az 
illatos, langyos levegőjű terenilien öldöklő betegsége 
csiráját.

Szemei az emésztő láztól lecsukódnak, ajkai 
ról érth.-t*  tlen szavak röpp. nnek el. Majd cseiidesülni 
kezd S Zoltán nevét suttogja, (’dvözült imbolygás 
száll az ifjú fele a lázban égő szempárból s hala 
vány kis átlátsz**  kéz*  i az övéibe kulcsolódnak. 
selyemlágy haja végig ömlik a fehér vánkoson s 
l»« borítja az ifjú könnyektől áztatott arczát, aki 
eg*;sz  napokat tölt el igy térdelv*  beteg menny 
asszonya ágya előtt.

Zoltán! — suttogja hozzá — azt álmodtam, 
hogy mi esküdni m ütünk az oltárhoz, líámadták 
a menyasszonyi ruhát, a koszorút is a fejemre 
tették, csak az érth*  tlen s átlát szó kis k< zévcl 
megsimilj*  homlokát — hogy mi m in tiultani meg 
mozdulni. — Nyújtott karoil.it sem foga.Ihattam. — 
meri meg voltam meredve. — Egyszerre csak

FELSÓ-ZEUPLEN.

A gyermekek idegessége.
Napjainkban mindenki ideges. ez. a XIX. 

század uraik*.dó  betegsége. Életerős, látszatra egész 
bégtől duzzadó férfiak, n*»k  a legkisebb z*u\jre  
összerezu-nnek. a legcsekélyebb kellemetlenség 
kihozza őket sodrokból, az élettel való küzdelem 
tői félnek s ha okát kérdjük, egy*  dűli válasz min 
d*  iire : Ideges vagyok.

De nemcsak a férfi, a nő. felnőtt egyének, 
kiknek vállaira ránehezedik a napjainkban való 
súlyos életgond, de ideges már a gyermek is. az 
az iczipiczi parányi teremtés, a kinek üdének k*  I 
lein*  lennie, mint a f*  slő. harmatos rózsabimbonak. 
kinek az élet még csak egy álomnak tűnhet föl, 
a kinek bükében még csak szunnyad a szenvedély, 
idegeket felkorbácsoló, összetörő tábora.

A gyermekeknek nem volna szabad ideges 
n< k lenni > ha az. ez egyedül környezetének 
hibája.

Első sorban is a gyermek ma már nem gyér 
illek, de divatbáb. Alig két három éves, verseket 
magoltatnak vele mindenféle nyelven, egyszerre 
tanul a szegény baba németül, francziául s a fiatal 
mama rendkívül büszke rá. mily*  n okos, tanult 
az o kis fia. leánya s nem gondolja meg. milyen 
káros valami azt a piczi agy velőt igy megeről
tetni. s hogy mennyi hátránya lesz annak a jö
vőben, mert a természet mindenkor megboszulja 
magát ; különösen fiúgyermekek*  t szoktak ilyen 
korán kínozni, hogy a szalonban brillírozhasson s 
a papa szemefénye hat éves korában már három 
fél.- nyelven beszél és olvas.

Miután örökké mutogatják, korán hozzá szo
kik a társasághoz, a felnőtt emberek beszédeit 
mohón lesi és nem talál szórakozást az együgyű 
ártatlan gyermekjátékokban. Ha szerét ejtheti, ki 
lene/. tíz éves korában kézhez kaparitja már a Ja
jaikat is és nagy szorgalommal betiizgeti hasáb
jait. nv lyek éj»j»en n*  ni gyermekek számára Íród 
nak. Ebédeknél, vacsoráknál jókedvű házibarátok 
akárhányszor adnak a kis pajtásnak erős, nehéz 
borokból egy egy kortyot, szájukba nyomják a szi
vart vagy czigarettát is. mert hát olyan Hagysz**  
riien áll az aranyosnak és széles jó kedvükben 
n« m gondolják meg. hogy ez innak a gvönge, 
lőrék*  nv szervezetnek méreg, mely későbbi évek 
ben fogja hatását érvényesíteni. Válogatás nélkül 
viszik a gy rm* ‘k«‘ket színházba is, dráma, tragédia 
mindegy; a mama nem akarja otthon hagyni, 
* gészen szórakozás nélkül j»* ‘*lig  csak nem lehet 
egy széj» fiatal asszony. A gyermek aztán vagy 
•‘lalszik, vagy ha eleven, képzelődő természete 
figyel s mikor hazamegy is, napokig előtte van a 
I- sl*  tt világ alakjai, a kikhez hasonlé*  szeretne 
h uni, s elkezd otthon is sziliházat játszani.

Ez es ehhez hasonló dolgok teszik a gyer
mekeket idegessé, kora éretté . . .

elkezdett alattam mozogni a fold . . . és én 
kétségb* ‘* sv.- láttam, hogy te itt maradsz — inig 
<•11 . . . oh Zoltán ' meghalok — tudom, érzem.

Szemei könnybe borulnak s egy újabb köhö
gési roham egészen elveszi minden erejét, s kime
rültön esik vissza a vánkosokra.

Hangos zokogással borul a férfi a drága testre 
s a tehetetlenül nyugvó kis kezeket csókolgatja. 
Vigasztaló szavakat nem talál számára, hisz az ő 
szive is olyan nehéz, olyan súlyos.

Elérkezett az esküvőre kitűzött nap. Csak 
ugyan mennyasszonyi ruhát adtak a leányra, koszo
rút is tettek a fejére, széj*  fehér myrtus-koszorút 
s fátyolt is borítottak a koszom fölébe ... A szú 
zaktól irigyelt szép leány, a gazdag Dereeskoy 
menny;asszonya ott fekszik ravatalán, szép szemeit 
**r*»k  álomra csukta le a halál. Piros rózsák, hal 
vány liliomok borulnak hi<leg márvány alakjára, 
a mely csak lehűlt fehér virágnak látszik ott a 
többi virág.»k közt. Lábához gyöngyvirágkoszoru 
vall h lyezve, széles leket*  szallagjáli *• felirat : 
Letűnt vezércsillagának: Zoltán. — Hiába ébreszt- 
geli vőlegénye hivő szava! hiába hullanak mozdii 
latlan alabastrotn arczára a forró könnyek, hiába ’ 
Miért is tűz a naj.sugár az elhervadt virágokra, 
a m* ‘lv*-k*  t az éjszakák fagyos csókja érintett ? 
Hiszen nem kéjes melegével felébreszteni azokat.

AVm eth J rri h ka,

1897. junius l().

Nem kell n gyermekeknek ezifra ruha, erős 
kávé, thea, nem kell a nagyok társasága, színház, 
késő lefekvés, de a helyett hordjon jó erős, bo 
vászon ruhát nyáron, a miben ugyan esetlenül fog 
ugyan kinézni,’de mindenesetre egészségesebben, 
mert tagjait szabadon mozgathatja, futhat, szalad 
gálhat, igyák mentül több tejet, egyék sok gvü 
mölesöt forogjon csak a gyermekek közt a kinek 
eszm. Hl. m tét követni bírja, gondolatkörét osztja, 
színházba legfeljebb évente egyszer, kétszer nézzen 
meg valami látványos darabot, a mi csupán a sze
mét foglalkoztatja s nem lesz ideges tfibbé, ép úgy 
mint nem volt nagyapáink idejében; eleg, ha ké
sőbb az élet nehéz tusába semmivé teszi idegeit 
mim k már a szegény gyermekeknek n bölcsőben 
kezdeni ezeknek megrontását?

Ezt kell figyelembe venni az intéző köröknek, 
ezekre kell hallgatni s i munkát jutalmazni, mert 
le ni minden oklevél ad képesseget is, hanem csak 
képesít a további önképezésre. A kitúrt dajkát 
pétiig nyugtassa meg azon öntudat, hogy köteles
ségét liiven teljesítette s azon könnyekben lelje 
vigaszát, melyeket ártatlan növendékei hullatnak 
kezére.

Mostohát nem sirat a gyerm. k. de az édes
anyát zokogva siratja.

x. y.

Vegyes hírek.
.4 ma fái ifi. A több Ízben elhalasztott 

iskolás gyermekek majálisa végre valahára e lio 
.» án m< gtartatott. Cgy délig vsak kitartott az idő, 
de ekkor az clmaradhatlan eső megeredt és esett 
vígan körülbelül két órahosszáig. Ez az eső igen 
sokat ártott, mert azok, kik csak ebéd utánra ter
vezték kirándulásukat, lemondtak az erdőbe vonu
lásról. A romlatlan gyermeki kedélyt azonban még 
az id«> mostohasága sem volt képes lelohasztani, mert 
a szülők büszkeségei kitartottak mindvégig rendü
letlenül és vígan szórakoztak késő estig.

SxinéHZet. Múlt számunkban említettük, 
hogy A;/h Almiár Munkácson működő színtársulata 
városunkba szándékozik jönni. A bérletek gyűjtést? 
czéljából itt is járt a társulat egv tagja, de 1 1 bér
letnél többet nem tudott összehozni, miért is - 
a mint ért*  sülünk lemondtak arról, hogy ezidö- 
sz*  rint hozzánk jöjjenek.

Vizbefult ilyennek. Pünkösd első naj*  
jának délutánján Firbtj Vilmos két bérese lemen 
tok a Laborczhoz lovakat úsztatni és fürdeni. Für 
dés közben Perun András ölébe vette erővel a 
nálánál fiatalabb Ilzaad András 16 éves fiút és be 
vitte a folyó mély vizébe, hol nem tudni, véh-tle 
niil e avagy szándékosan, eleresztette és mig ő 
gyorsan kimenekült a vízből, addig a szegén}’ fin 
ott lelte halálát. Kevéssel az eset után kifogták a 
szerencsétlen fiú hulláját és felbonczolás után elte 
mették. A mint a viz partján akkor volt szemta 
nuk állítják, Pertut szándékosan olt*  vízbe a fiút, 
a ki folyton könyörgött neki, hogy ne vigye a 
mélv vízbe, de ez nem hallgatott reá. Perun nyom 
bán le lett tartóztatva, de később szabadlábra he
ly*  zteletett.

— Meghívó. Alól i r*  itt fii r*  l * i igazgatóság 
ezennel köztud-*másra  hozza, hogy Málczán az 
újonnan létesített közfürdő m* ‘gnyitása alkalmából 
1X97. évi junius 13-án nyári mulatságot s ugyanaz 
nap este tánczczal egybekötött estélyt rendez, 
melyre a t. cziniet tisztelettel meghívja Stejuin 
Gábor ig. elnök. Az estély részvételi jegy ára 
személyenkint 1 frt.

— Szomorú ébredén. A már évek bősz- 
szu sora óta tartani szokott gyvrmokmajálisok al
kalmával a helybeli vendéglősök italokat visznek 
ki a Sztrajnyán területén I*  vő ••nlőhe, hol a ma- 
jálisi közönséget szokták kiszolgálni. Igy volt ez 
a tolyó hó 3 án tartott majális alkalmával is, csak 
hog\ ••/.úttal bekövetkezett az, a mi eddig még 
soha sem volt. I’gyanis valaki sietett jelentést fen 
ni a szobránczi pénzügyőrséghez, hogy’ majális lesz 
és hogy ott vendéglősök jogtalanul italokat fognak 
kimerni, mire az ottani szemlész j»olgári ruhába 
öltözve, átrándult és a majális alkalmával meg 
győződött a jel.‘ntésb*>n  foglalt állítások valódisá
gáról. Másnap aztán beállított a kint volt kilcnez 
ven<l* ‘glö>höz és külön külön tényállást vett fel ve
lük. Mint halljuk, 5—5 frt büntetés lett kiszabva 
egyr*  -* ‘gyre. A vendéglősök azt mondják, hogy 
a szobránczi jn’nzügyőrség nem járt eí jogosan, 
mert először Nagy .Mihálynak és Sztrajnyánmik 
og\- regáléja van. másodszor j»*  *lig  ők már évek 
óta merm k ki italokat a majálisokon és soha sem 
jutott senkinek eszébe, hogy ezért őket bünt*  téss*d  
sujtassák. Viszont a pénzügyőrség is azt állítja, 
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hogy neki van igaza, mert az italin< rési engedély 
ben megjelölt helyen kívül a k.iresinárosnak sehol 
sínes joga kimérést eszközölni. — Mint halljuk 
különben, a vendéglősök együttesen felebbezni 
fognak ez ügyben.

— Éretlen vlcxcx, l’gy látszik, hogv vá
rosunkban van egy pihent eszfi úri emlu r, a ki 
zavaros észjárását követve, gondoskodik, iiogv Nagy- 
Mihály valahogy el ne felejtődjék a világ által. 
Erre enged legalább következtetni az, hogy hol 
elD’>k, hol pedig a másik tóvárosi lapban meg
jelentet minden alapot nélkülöző közleményeket. 
Legutóbb is egy eljegyzési liir jelent meg . gy 
tóvárosi lapban, természetes szintén minden alapot 
nélkülözve, ez által az illető úri ember m in tudni 
mi okból, nevetségessé akarta tenni városunk egy 
tisztességes családját és különösen c család felnőtt 
szép leányát, kinek m vét gúnyból elferdítette és 
toldatokkal ellátta. Ha tudná az ember, ki követi 
el nálunk az ilyen éretlen viezczeket, hát könynyen 
el lehetne bánni az ipsével, de igy egyebet nem 
lehet tenni annál, minthogy megvető mosolylval 
kell fogadni az illető tacskó gyalázatos tetteit.

— Gyászjelentés. E ezim alatt a „Fél
egyházi Hírlap44 bán a következő épületes nyilttér 
jelent meg: „Alulírott megtört szívvel tudatom a 
nagyközönséggel, hogy a helybeli római katholikus 
néppárt hivatalos lapjának a „Félegyházi Híradó
nak izr. vallásit felelős (,?!?!) szerkesztője Eriiét' 
Éliás ur ('?’!!) közhasznú tevékenysége folytán a 
hitvány, ezudar, rongy ember díszítő jelzőkkel 
ellátott érdemjelek tulajdonosa, f. évi május hó
30-án  a „Félegyházi Hírlapiban megjelent nvi 
latkozatom folytán a tisztességes emberek sorából 
kitörőltetett — s a sok szemtelen kedés és az ezzel 
járó utálat folytán bekövetkezett erkölcsi agóniá
ban jobb létre szemlerült. A megboldogultnak ! .*•  
szánalmas földi maradványait, az erkölcsileg ki
múltunk hátramozditói és bérenczei fogják majd 
titokban spirituszba tenni, hogy az utókor Feuer 
Éliás dicső emlékétől tanuljon tisztességet és lo 
vagiasságot A néppárt zárt sorokban gyászmenetet 
rendez! A koszorúk a „Híradó- szerkesztőségébe 
küldendők ! Szegény Éliás ! !! A gyászolók m vében : 
Hónai Mihály, ügyvédjelölt.1,

— Harmadik osztály a gyorsvonato
kon. Említettük már, hogy a magyar államvasu 
tak igazgatósága most azzal a tervvel foglalkozik, 
hogy a gyorsvonatokon harmadik kocsiosztályt 
is járasson s ezért behatóan tanulmányoztatja az 
osztrák államvasutak legújabb forgalmi eredményeit, 
minthogy ott a gyorsvonati harmadik kocsiosztály 
május elseje óta az összes fővonalokon érvényben 
van. Az esetre, ha a magyar vasutakon hasonló 
berendezés létesül, amiről azonban legfölebb csak 
a jövő évben lehetne szó, máris meg van állapítva 
az a korlátozás, hogy gyorsvonati III. osztályú 
jegyek csakis hosszabb útvonalra, tehát VII—Xl\ . 
zónákra adatnának ki, mert ellenkező esetben a 
szomszédos forgalom és a kisebb távolsági forga
lom túlságos erősen terhelné meg a gyorsvonatokat, 
ellenben elnéptelenit«-né a személy vonatokat. Egyéb
ként azonban a gyorsvonati III. kocsiosztály ügye 
nem haladt annyira, hogy ma még a részletek 
megállapításáról lehetne beszélni.

— Királyi ajándékok a nemzetnek. 
Jó királyunk, I. Ferencz József, számtalanszor ta- 
nujelél adta már a magyar nemzet iránti szerété 
tének. Alig vettük hírét annak, hogy Hl. Béla 
királynak és nejének fejedelmi eltemetéséről intéz 
kedett, már is újabb terveiről hoz hirt a napisajtó. 
A király újabb terveinek egyike az, hogy a bécsi 
burgszinház mintájára milliós költséggel ragyogó 
fényi! udvari színházat építtet Budapesten. A fel
ség másik terve az. hogy mihelyt uj királyi pa
lotája óriási méreteivel elkészül, nyomban lehozatja 
Budapestre a bécsi Burg. az udvari múzeum 
és kincstár összes magyar vonatkozású emlékeit, 
műkincseit, levélgyiijteményeit. Felséges urunk 
mindezt a maga kezdeményezéséből teszi. B»- akarja 
ezzel bizonyítani, hogy hü magyar nemzetével 
együttérez.

— Szabadságon. Eereticzy Sándor kir. já 
rásbirósági albiró szabadság idejéből f. hó 1 I tői 
kezdve négy hetet igénybe vesz. — 7oí/i Árpád 
helybeli városi jegyző egészségének helyreállítása 
végett julius I tői kezdve hat heti szabadságra 
megy. — Jelenek Gyula helybeli szolgaid ró négy 
heti fegyvergyakorlatra bevonul.

— Iskolai rizsgálatok. \ helybeli á! 
látni elemi népiskolában az idei évzáró vizsgálatok 
a következő sorrendben tartatnak meg: Junius 
hó 19 én az. összes ti és leányosztálvokban a val
lástanból, junius 21 én I. leány, I. ti és 11. leány- 
osztá.y, 22 én 11. ti. III. ti- és III. leányosztály, 
23 án IV. fi, IV. leány. V VI tiosztály, 21 én 
\ \ I. leányosztály ; 27 ' U d. u. I« >z. az. ipariskolai
tanulók vizsgálata és 29-én zárünnepély.

Országos vásár. X helybeli úgyneve
zett „Antal “ nyári országos vásáré hó 15. és 16 án 
lesz megtartva.

Halálozás. Folyó hó s án este a hclv 
beli közkórházban meghalt llrtznat/ Lajos gál- 
szécsi szolga bírósági Írnok 62 éves korában, a ne
vezett unoka testvéré volt Kossuth Fercncznek.

Pályázati hirdetmények érkeztek a 
kassai kereskedelmi és iparkamarához, melynek 
tudakozó irodája a szükséges felvilágosításokat 
adja. I. M. kir államvasutak í zlel vezetőség Deb- 
rcezen 12371. sz. A vonalain alkalmazott hivatal
nok es gyakornokai részére szükséges egyenruhák 
szállítására. Pályázati határidő 1897. junius 29 én 
deli 12 óra. II. M. kir. államvasutak igazgatósága 
7: >262. szám. A m. kir. államvasutak részére az 
1897. és 1898 ik évben évenként szükséges mint 
egy 12,000 tonna kályhák fűtésére való sziléziai da
rabos vagy koczka szén szállítására. Pályázati ha
táridő 1897. junius 19 én deli 12 óra III. K. u. k. 
lntendanz des 6. Corps Nr. 21*2,  25 m. ni. régi 
de nem feldarabolt papír (dudására. Pályázati ha 
táridő 1897. junius hó 22 én. IV. Királyi pénz 
ügy igazgatóság S. A. l’jhely 25006. szám. A tokaji 
régi tiszahid lebontásából nyert és használható jobb 
minőségű faanyagok eladására: Pályázati határidő 
1897. julius .> en Tokajban d. e. 9 órakor a kir. 
adóhivatalnál.

Egy gordiusi esőmét. Abban semmi 
furcsaság sincs, ha egy fiatalember beleszeret egy 
özvegy asszonyba, akniek már eladó leánya van 
és feleségül veszi. De ha ez az eladó leány meg
tetszik a fiatal ember apjának és tetejébe meg
osztja vele a házasélet örömeit és keserveit, akkor 
aztán a rokoni szálak egy olyan gordiusi csomója 
kászálódnék össze, amelynek megoldásába bele 
őszülhet a világ bölcső is. Az a fiatal ember lég 
alább, akivel az ilyesmi megesett, egv társaság 
bán a minap szinte elérzékvnvülve beszélte el az 
ő rokoni kötelékeit. Az apám, — a fiatalember 
szavait idézzük. - feleségül vette a mostoha leá
nyomat és igy a feleségem apósának anyósává 
lett.a mostoha lányom mostoha anyámmá és a mostoha 
apa mostoha fiúvá alakult át. A mostoha anyám
nak, tudniillik a feleségem mostoha leájivának fia 
született, az én kis testvéröc«cin, mert hiszen az 
apámnak és mostoha anyámnak a fia. de minthogy 
a mostoha anyámnak a fia, a t deségem nagyanyi 
szerepre emelkedett és én nagyapa lettem mosto
ha-fivéremnek. Nemsokára engem is nn•gajándéko
zott a feleségem egy egészséges fiúval. Az anyám, 
fiamnak mostoha nővére egyúttal nagyanyja is, 
mert a fia a mostoha fiának és az apám sógora 
gyermekemnek, mert annak nővére az ő felesége. 
Testvére vagyok a saját fiamnak, aki az én mos 
toka anyámnak a gyermeke. Sógora vagyok az 
anyámnak, a féleségem nagynénje a saját fiának, 
a fiam unokája az apjának és én magamnak a 
nagyapja vagyok. Oh egek, mit tegyek?.’

— mindent lehet az emberinél esi~ 
náhti. ha azt szétbontják, azt a washingtoni t<*r  
inészettudománvi muzeum sz.elenczékben és palacz 
kokban tárja a látogatók szeme elé. Egy 154 font 
súlyú egyén holttestéből a következőket állították 
elő és őrzik a múzeumban; Egy nagy iivegpalaczk 
bán először i> 96 font víz, mely nagy mennyiség 
talán némelyeket visszariaszt, egy másik íivegsze 
lenczébc 3 font vegytiszta, a testből nyert tojásfe 
hernyót, inig az eny\tartalmát egy !<• font súlyú 
tábla represt utálja ; egy másik üveg az összes 4‘ , 
font súlyú tisztított zsiradékot tartalmazza, míg 
a csontokból 81 , font foszfursavas ineszet és 

1 font szénsavas moszet nyertek ; ezukor keim nyitó 
Hurcalcium konyhasó mindegyik összekötésből 
mintegy egy font került ki a tetemből. Egv másik 
úgy anott lévő kiállítás az emberi testben levő |eg 
fontosabb elemeket tartalmazza részben számokban, 
n’szben pedig anyagokban. E szerint egy ember 
mintegy 97 font élenyt, 15 font könenyt. 31 , font 
légenvt és 1 köbláb szenet tartalmai. Továbbá nyer 
lek ludőlc 120 gr. chlort, 99 gr. Hűért, ."hmi gr. 
foszfort. 90 gr. ként, 60 (10 gr. nátrium és ká
lium fémet, valamint 3 font calciuimfémet.

CSARNOK.
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Irta Ssosdy Int vau.

Aztán eltávozott, azzal a két piczinyke köny 
cseppel mely rezgeti, ragyogott azokban a netélejts 
szemekben, sajnáltam bántott viseletéin — szidni 
próbáltam buksi fejemet. az igazság s az réz azon 
l»an mindig azt felelte igy van jól, jobb most — 
mint később. Szobalánya a midőn a reggelijét be
vitte s úrnőjét a köreveire dőlten sírva találta 

úgy jött nekem mint a furin „mit csináltam az 
ő drága jói asszonyával ’u

Eredj bolond tudsz i> te a mi dolgunkhoz.
Délben nem jött le az asszony, hanem öt 

óra tájban a Miczi repítette a tanyára, l’tána 
néztem pajtás, csettinb ttein a uyelvemimd mini 
az az < halöiigős Laczi bácsi szokott ha szép uszonyt 
neszt It. Késő este jött meg, hej de nem magába, 
gavallérok ménje léptetett nyomába. A nyurga 
alispán meg az a potyándi, mindenütt található 
Bagolyvári bárócska, voltak a kisérök, szinte im g- 
lepett mily rövidetesen rája találtak.

Megvacsorált lefeküdt, •’jjeli lámpája rózsa 
színű fenve — csak alig látszott ki a felhőtlen 
ségb... No a kaszinóba, mintha elmeimén k tán! El 
ugy an......... Szerencsétlen flótás — ezer forintot
hozott be az est<’,n Bedő alispántól.

Keveset kártyáztam ez ideig, a kevésszeri
nek azonban az eredménye mindig az én veszte
ségem volt. Lám lám édes Gabi pajtás ez ki
vételes este lelt. Kellett hogy az legyen. Hát az 
volt e ? Az *

Nem kártyázom többet. A kaszinót — a 
társaságot gyakrabban fölkerestem ez időtől, szó
rakoztatásomra volt ideg alkalom. Színház estélyek 
jótékonvczélii murik nagy számmal. Ilon nem hi
ányzott igéről sem. Kagyogó kedélye, szives le
köti lező modora, feltűnő szépsége a hódolók egész 
légióját vonta körébe. Néha kaczérkodott különösen 
a te neked is említett széltolókkal. Ha lánczba 
került - animoval — tüzel lejtette — járta — ke
ringte a kimerülésig, állítása szerint nem fárad el 
sohn.

Egy estén magam is neki vadultam — emlé
kezz vissza a fényes, nagy közönségü vármegyei 
bálra. Magad mondtad nincs eszem, és hidd el 
nem hazudom ha igazat adtam. Három teljes na
pig sajgót a lábam - szédült a tejem. Nagyobb 
gyönyört m m érezhetett Mohamed mi kor a hete
dik égbe került, mint nyögő testem — zsibongó 
vérein az ő ápolása alatt.

— Nem tánczolok többet.
Nem azért, hogy ápolását elkerüljem, mert 

az kéj volt, mit ritkán találok föl, de a szelíd 
.szemrehány ás kilátszott rám tapadó szeméből.

Szeretném • mostani 1 letet is megváltoztatni 
nem az eredetire visszavinni az ugv sem lehető 
már. hanem óvni ot. kit jobban szeretek magam 
nál - jobban életemnél.

Félteni s« in kell abban igazságod van — ne
veli a hódolóit, udvariéit, de nyugalma nincs.

\ agy egy hónap előtt, késő este jött haza a 
színházból, hívott cng« m is nem kisértem el. Édes 
nevetéssel bocsájtá el Bedét. Szobámba jött.

Szegény barátom, maga még mindig ébren . . 
Sok a dolgom Ilon.
Igaza van maga dolgozzon, én addig mula 

tok. Nem is kérdi hogy tetszett a mai darab ?
Azt hiszem, ha ön jól mulatott, csak a da 

rab szellemessége okozta.
— Mindenesetre, meg Bedé ki ma nagyobb 

bolondnak mutatta magát mint a minő.
— < >n ezt kedvelli ?
— Maga kényszeritett reá.

Es ha kérem édesem legyük jóvá a hibát !
— Azt felelem nem lehet. Mikor szakitot 

tál édes barátom a régivel, eldobtad a jövőt is. 
Kimondhatatlan fájdalommal adtam meg magam, 
s választani ez uj zajos életet. Te a szerelem el- 
híili'si rol beszéltél, feltetted az elhamvadástól, pi
tiig en életem utolsó perezéig fokozni hittem, s 
hidd e| Sany i barátom az enyém erösbült folyton. 
N- in ját<'-k nem tréfa volt a mit tettél, de erős 
elhatároz.mily ent ritkán teszünk. Fölkerestük a 
társaságokat, mert elszigetelni magunkat kedved 
továbbra nem volt. Fázó testtel összetört, szívvel 
gondoltam a papiros gavalérokra, a léhiitőkre kik 
kel együtt lenni egy levegőt szívni — ostoba 
f«»gcsiiket hallgatni kell. Megtörtént az átmenet 
a többi?. . . megszokom - maga is megszokja 
Sándor, meg lássa meg lehet azt szokni. Nincs 
oly csapás, nincs oly keserves, s fájdalom a mit 
ez a rongyos sziv elviselni ne tudna, erős akarattal.

— Igy tehát maradnunk kell e mostanival ?
Sajnálom, in ni tvlietek^máskénl, ne boly

gassuk többé e dolgot.
Aztán megölelt — keblemre liajtá szép fe

jét, kért hogy csókoljam meg hiszen ő enyiin 
marad ezutánra. Mit tehettem, mit szólhattam ki
békülve de meg m in nyugodva engeillem ma
gam vezettetni szobájába.
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Csodálkozol e hót utóbbi viseletemeil ?
— Nem.
— Elitész ?
— Nem.
Köszönöm Gabi. Hibás vagyok n.m tagadom 

k«-mény büntetéssel lakottam hibámért. Jót akartam 
csak a reform kivitele mm volt eléggé*  meggondolt. 
Hamar — volt a jelszavam — pedig a hamar 
bán egy betűje sincs a jónak.

Kilenczre jár az idő, készüljünk Ilka
vár. Lugossvéknál lesz ma az estély, mondjak ott 
jól Ildiét mulatni. A kocsi előállt, jón is a szoba 
lány — ne várakoztassuk szegénykét. S ha majd a 
hegedű száraz táján a vigabbja zendiil. es a po
haraiknak koczintása csendül, az elmondottakon 
ne merengj el mélyen — de nézd mily pompásul 
lejt a feleségem.

V.-jre.

»z*»rkc*7.tó :

GÁL VILMOS
Kíatló-tulajdonoN:

LANDESMAN B.

lo*.*2.  szám.
Tk

Árverési hirdetmény.
iiogviiiihálvi kir. jArásbirósig mint telek 
hatóság közhírré teszi, hogy a Zemplén 

termény és hitelbank

A 
könyvi 
megyei kercskegelmi, ipar --------
végrehajtatónak Maadrl Mar végrehajtást szenved., 
elle ni II.'Hl frt tőke követelés és járulékai iránti 
végre hajtási ügyébe n a s. a-ujhelyi kir. törvényszék, 
a nagvmihálvi kir. járásbíróság területén lévő 

Ihákócz "községben fekvő a rákóczi 120 ik számú 
tel. kje gyzőköny vben A 1. sor 42*  hr. s; ám alatt 
felvett közös legelőből, a B. .» es X sorszám alatt 
Maadrl Mór tulajdonául fe lve tt nránylagos jutalékra 
az újabb árverést 3300 frtbán ezennel megállapított 
kikiáltási árban elre ndelte*  és hogy a fciinebb meg 
jelölt ingatlan az 1897 évi julius hó 12-ik 
napján d. e. 10 órakor Bákocz község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól eladatni nem fog.

Arverni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 1O" „ át vagyis 46 frt 2<> krt ke-sz 
pénzben, vagy azlSXl. 6ot.cz. 42. íjában jelzett 
árfolyammal számított és az IXXf. évi novembe r 
hó I én 3333. szám alatt kelt igazságügyministe rí 
rendelet X. íjában, kijelölt óvadékképes értékpapír 
bán a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1**1.  60 
t. ez. 17o íja értelmében a bánatpénznek a biró 
ságnál . I.deges elhelv< zéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járás bíróság mint telekkönyvi hatóságnál 
Nagy Mihályon lx$>". május hó 13-án.

Skuttéty kir. alléi ró.

Iramai Andor
a „K o s“-hoz czimzett szállodája

Sztáray gróf kastélya átellenében
XT a g- 3’- IvX i Ix á 1 y c n.

Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1X'»3. évi XXXIII. törvényezikk ért*  Iliiében keze lt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor
n

1 liter
n

EoZt féle 
Hegyaljai 
HHlMki _

V innal in&igy 
sZa inon nini

gyógybor

42. 
ál 
60.

1.00. 
1.50. 
200.

Iz orron urak h. jiyijrhHébr!
Tokaji asszú gyógybor

n • *
legf. .
Ménesi veres asszú
Szyriniai régi szilvórium
A borok áiai nagyobb mennyiség

ségileg olcsóbbak.

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

és friss kassai virstli kapható
Ebéd, racttora, hidra ,x farira étr- 
irk a nap minden szakában cthlj) sze

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

újonnan renovált vendégszobáimat.
— Tóaan Mállók ón kuraMánrk. — ír.
A helylieli és vidéki közönség szives tudo

mására hozom, hogy nálam evőeszközök, tá- 
nyárok, tálak, poharak stb.. melyek nagyobb 
vendéglátásokhoz szükségesek. Illérs. kelt díjjá 
zásért kölcsön adatnak.

1 liter 3.00. 
. 4.00
. 5.00
. 1,.rS »
. 1.50

szives tuiloni.e

X-
FÖLDBIRTOKOSOK FIGYELMÉBE!

A közeledő

CSÉPLÉSIIDÉNY
alkalmával tisztelettel ajánljuk cséplőgépek és kazánok -az.laságos és .líínvös fiitésére 
külmmseii alkalmas királdi ga,|ógzen4péteri

akna, cséplési és darabos szeneinket,
mely, k év. k óta a t. gazdaközönség körében közkedveltségnek örvendenek.

Kívánatra készségei’! szolgál a legjutányosnbb ajánlattal a

MAGYAR ÁLTALÁNOS K0SZÉNBÁNYA RÉSZV.-TÁRSÜLAT
VEZÉIiKÉPVISEI.ETE :

Br ó dy Sándor nmál, TTn g várt.

— — - - Mossatok a hírneves 
„LESSIVE PHENIX“ 

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

Egyedelárusitás Nagy-Mihály és vidéke részére

MARMORSTEIN JENŐ
füszerkereskedésében. 6
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TÜDŐS GYULA
nri- és rxői czipész

Föutcza >•- N A G Y - A\ I H A L Y. -J- Föutcza
-VWWWvWVvWV'.VvWvWVeZeeeVe.

I isztelettel tudatom a n. é. közönséggel. miszerint műhelyemet Kassáról 
uh*  sittévé. az<»n kellemes helyzetben v:igv<»k. hogy

férfi- és női lábbeliket
a logizl vsesebb és legszolidabb kivitelben készíthetek.

I öbb évi működésem hazaink nagyobb városaiban szakmámban való 
teljes jártasságot eredményezett számomra, s a n. é. közönség támogatása 
mellett azt a legteljesebb mértékben érvényesíthetem is.

A n. é. közönség szives támogatásáért esd

TÜDŐS GYULA
— ■ * ~ '■ >* —■— ’■ « J —2LÍ .-x:-_-v;_ x? -. x: ■_ v; ,-vj : -x;

* ' * ' - ■' - ’ i • -x ; . ; ..z-; . -x -x; . t ->0 .

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.
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