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Felsó-Zemplén
I

ME<i.lEI.I’.NIK MINDEN CSLTÖltTÖKÖN

SZERKESZTŐSÉG
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Törok-utoza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 

Bermentetlen levelek nem fogadtatnak el. 

Nyilt-ter soronkint 20 kr.

^Hirdetésel^utányosar^zágg^riak^

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre .4 írt.
Fél évre .2 írt.
Negyed évre I írt.

Ejrve*  ><záiu ára IO kr.

kiadóhivatal:
Kova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landesman B. könyvnyomdája.

Közvélemény a népnevelés mellett.
Aki a magyar közélet petyhüdt ábrá

zatát nézi, midőn körében a népnevelés kér
dését feszegeti: annak szive, ha igazán nemzeti 
közügynek tartja a közművelődést elszorul 
ti lagymatag föllendülésre, mely nem mér
hető össze a nemzeti njraébredés élénk köz
szellemével. lelkesedésével a népnevelés ügye 
mellett.

A kérdést fölvetni igen aktuális ma.
Csak tessék visszagondolni a mostani 

lefolyt iskolai vizsgákra! Miken másként 
folytak le ezelőtt három évtizeddel az isko
lai vizsgák ! Akkor széles rétegben hevítitek 
ti kedélyek a népnevelés ügyéért, mig most 
olvasóink közül nagyon sokan lesznek haj
landók felvetni a kérdést : ugyan hagyjanak 
békét az iskolának. Az iskola is olyan szük
séges, mint a levegő, de ugyan kinek jutott 
eszélie közvéleményt esinálni a jó levegő 
mellett ?

Eltekintve, hogy nem is olyan absur- 
dtmi a kérdés, mert modern Babylonokban 
a jó levegőért millió és millió alaptőkével 
társulatok alakulnak, de a hasonlat, a mivel 
egyenes letorkolás tan szándékolva, teljesen 
sántít.

A jó levegőt Isten adj-' •> jó iskola az 
emberek intézménye. Amazt okos tényezők
kel állandósithajuk. ezt esak állandó érdek
lődéssel tat thatjuk tömi.

Mert nagy ábrándozás feltenni, hogy
ha meg van az iskola, ha működik benne 
a tanító és járnak bele gyerekek : akkor meg 
van minden. Nincs meg semmi ! A jó isko- 
laiigvet a társadalom melege létesiti : ideig- 
óráig a tanitó lelkiismerete szerint virágzik 
az iskolaügy, de lelket, szellemi tartalmat 
és tökéletességet az iskolaügvnek a társa
dalom ad.

Csak egy kis körültekintést kell ten
nünk. Figyeljük esak meg: az iskola Ind

T A R _C Z A
Az özvegy férj. . .

Oly üres lett nekem minden 
A mióta itt hagyál 

Meglátszik még bárhol nézem 
Mit te tevéi, alkotói 

Ez is romlik, 
Az is bomlik. 

Elkezd tűnni, ide hagy.
Minden emlék 
Mit ismerek.

Csak ezt mondja „Árva vagy.u 
Árva vagyok, magam vagyok, 

Elhagyottan egyedül.
Szememben a bánat könyv 

Nagyon gyakran összegyűl.
Észrevétlen, 
Le-lecseppen 

Sokszor egész könyözön
S megújuló 
Emlékednek 

Virágait öntözöm. 
Mért tűnél el ? mért hagyál itt ? 

Miért mentél egymagad ? 
Mikor az a megásott sir 

Kettőnket is befogad, 
Mindig féltél 
Mig itt éltél, 

l’ntad magad nélkülem,
S most úgy látom 
Szép barátom 

Hütelen vagy — hüteleiH 

leginteiizix ehh hatásában? Bizonyára azt 
tapasztaljuk, hogy ott, hol az iskola télé a 
legnagyobb szeretettel, vagy mondjuk érdek
lődéssel fordul a társadalom.

Az iskolában nem folyik büró-niunka, 
ott a lélek művészetét kell szeleteiével meg
jutalmazni a társadalomnak. Nincs <d\an 
hatályos iskolai ellenőrzés, inelv csak meg
közelítené azt a szellemi iarkant vut. amit a 
közérdeklődés kölcsönöz nz iskolai munká
nak.

Es ennek a közérdeklődésnek épenséggel 
nem szabad kimerülni a1 iskola látványos 
dolgai, ünnepélvei látogatásával. E sorok 
Írója hosszú tapasztalata szerint, abban a 
városban, községben van legfejlettebb taniigv. 
amely városban a tanitiík társadalmi pozí
ciójukért nem küzdenek többé, mert azt 
állásukból kifolyólag megadták nekik.

Miután niegczáfolhatatlainil áll a tétel, 
hogy a milyen a tanitó. olyan az iskola: 
törekednünk kell arra. Imgy tanitóink a 
szocziális keserűségnek minél kevesebb érzését 
vigyék az iskolába.

Pedig a keserűség jelentkezhetik abban, 
hogy munkája bérét silány anakronizmussal 
mérik, pedig bibliai citátum, hogy minden 
munkás méltó az ő bérére: — de nyilat
kozik abban. h«»g> az os. fáiéba;. zban ki?, 
kés úri társadalom bizonyos törvényt állít 
fel az ő tisztes szegénységének és intelligen- 
cziáját érvényesíteni nem engedi.

l’gyan gondoljuk meg. micsoda mun
kát várhatunk attól, ki lelkében keseredve, 
jogos rezignáczióval megv az iskoláiul ? Ilis< 
ha a kérdés erkölcsi nagy igazságtalansága 
nem követelné is. ha az emberi jog nem 
parancsolná, már azért is meg kellene be
csülni a társadalomnak a tanitó személyét, 
mert kezébe adjuk a legdrágább kincset és 
ha önérzetét, becsvágyát nem emeltük, csak 
gyermekeink lelki kiképzésén állottunk rut 
bosszút.

Még sem hiszem, nem. hogy néha
Édes álinid kösepett 

Ne gondolnál kedvesedre
Ki oly forrón szeretett, 

Jöjj el értem 
Barna éjben

< Hí én vágyom te hozzád
< )szd m*  g velem 
Egyetlenem

A te kedves sirhazád ’

Jöj j utánam ! hallgas szómra!! . . . 
. . . Nem hiúban hívtalak

Boldogabbat nem is látott
Mint mi, ez a siri lak 

Most nyugodjunk 
Igv aludjunk

Csöndben, s egymás karjain 
Majd jön óra 
S hivó szóra

Élet nyíl sir halmain.

Eöltámadunk ! . . . szebb hazánkban
Megleljük mi elveszett 

Százszorosán péitlódik ki
Minden földi élvezet 

Téli zord fagy 
Messze elhagy

Soha többi’1 nem havaz 
El nem múló
< >rök tartó

Leszen majd egy uj tavasz.

Sxondy lufniii,

K*  Lapunk mai száma 6 oldal,

Érdeklődni kell tehát az iskolaügyért. 
A Ivü k Szilárdok a társadalom legnagyobb 
emberei, mint voltak annak idején a pietis- 
ták. kik a legszebb pályákat, az emberi 
egyéni boldogulást hagyták oda. hogy taní
tóvá legyenek.

A társadalom érdeklő, -e I an az is
kolaügynek. mint a növény...*k  a harmat, 
telüdiil tőle, frissebbe lesz, becsvágya növek
szik. Boldog generátiií. Imi a társadalom még 
nem fordult cl az iskolától.

Pedig egyre pang az érdeklődén. Az 
iskolaszéki tagság terhes nobile officinái lesz. 
Arra nehezebben kapni itt-ott embert, mint 
takarékpénztári igazgatósági tagságra, mert 
ezzel, fájdalom, csak munka jár. de jutalék nem.

Korunk szörnyű iitilitárizmusa áll be 
az iskola ellenségének. Közv izsgáink a leg
több helyen érdeklődés nélkül lefolyó évzáró 
alakiságok kezdenek lenni. Egy pár em
ber kötelességből még csak végig robotol, 
de aki belső sziiségből eredő szeretetbol 
jeleni ■ meg. az olyan a legnagyobb ritka
ságok közé kezd tartozni.

A tanítóság úgyszólván a magvar tár
sadalomtól elszigetelten vívja az ország má
sodik meghóditását.

Ne essék kiáltó szó gyanánt : csináljunk 
• k .daütrveinl nek H»z\ élemóny» hisz épt;n 
ez a tér az. Imi sok a teendő.

Mily hatással van a népesség a 
közgazdaságra.

Egv ország k<’zzazda*á2i  fejlődésének leg
főbb feltétele a népes? ég *ge.  A világ né
pessége,— mely számszerűit 1500 millió — az egyes 
országokban különböző számban van képviselve. 
Az egyikben több, a másikban kevesebb van.

Mennél sűrűbb valamely ország lakossága, 
annál jobban virágzik az illető állam közgazdasága.

Vannak olyan országok, melyek természeti 
adományaikat a gyér lakosság miatt eléggé ki 
nem használhatják, ennek következtében közgaz
daságuk sem virágzik.

Nyilttér.
Ezért ez egyszer telje*  felelősséget vállalunk és e 

kiváló iiősiexségre pedig azon meggyózóilé«ünk öaztönüz. hogy 
iránya annyira igazságos, mint Erdély miniszter, szövege 
pedig oly ártatlan, mint egy solymári szUz.)

Kérem alássan, én nyilatkozom, bocsánatot 
kérek azért, hogy nyilatkozom, — de megkezdőd
vén ezen lélekenielö irány lapomban, én sem ma
radhatok hátra : nyilatkozom. Nyilatkozom pedig 
azért, először is. mert nem bántott senki, másod
szor pedig semmiféle szavahihető embertől sem 
hallottam, hogy engem nem bántott senki. Har
madszor pedig nyilatkozom azért, mert ez nekem 
nem kerül pénzembe, mint más közönséges ha
landónak ia potya pedig, amint tudni is tetszenek, 
igen kelh-mes dolog ; negyedszer pedig nyilatko
zom azért, hogy megbosszuljam magamat lapom 
kiadóján, ki rendkívül szereti a nyilttereket — so
ronként 20 krjával - és most ezért a sok szép 
sorért nem kap egy fity inget sem, sőt elrontom egy 
éjjeli nyugalmát, mert mindig azon fog gyötrődni, 
hogv hány 20 krt dugott volna feneketlen zsebébe, 
ha ez olyan igazi nyilttér lenne. A kiadó pedig 
icgy szellemes író szerinti mint Carthago, minden 
körülmények között üldözendő; az szerinte, egy 
bőrszivü. bőrzsebü, szűkmarkú náczió, melv nem 
csak a vizet, de még az ollót is sajnálja a laptól, 
a nélkül pedig tessék elhinni, nagyon nehéz lapot 
szerkeszteni. Máskülönben türelme*  ember vagyok, 
mint szerkesztő, de vérszomjas akkor, mikor szer 
< segni hallom a szegény, h lhevült nyiltterező tollát, 
rohanva a papíron és háta mögött a kiadót, kaja 
mii mosolygó arezczal, amint magasabb élvezettel 
olvassa a sorokat (nem a tartalmát) és édeskés 
hangon hozzáteszi : Kiváló irály, monumentális
frázisok, valóságos választóvíz, egy kissé talán nem



felso-zemplen.
Ha tekintjük a közgazdaság egyik legfontosabb 

Agát, a föld mi vek’st, ennek tölvirágzása teljesen a 
nép sűrűségétől függ. Mert minél több lakosa 
van valamely országnak, annál kisebb földterület 
jut egyre. Á kisebb földterületet pedig jobban 
lehet megművelni, mint egy nagybirtokot.

Innen van az, hogy a parasztgazda, a reáeső 
kisebb földterületet intensivi bben műveli meg 
miáltal aránylag többet is termel, — mint azon 
földbirtokos, kinek ezrekre menő hold földje van.

Egy angol közgazdasági iró, Malthus. adott 
ki először erre vonatkozólag egy müvet, melyben 
a né|>esedésnek az emberi nem anyagi jólétén*  
való hatását tárgyalja.

Hogy egy ország közgazdaságára milyen ha 
fással van a sürü né|»esség. azt legjobban azáltal 
tudhatjuk meg. ha két olyan országot hasonlítunk 
össze, melyek közül az egyik aránylag sürü. a 
másik ritka népességű.

Vegyük pl. Angliát és Oroszországot. Alig Ang 
(iában egy kim re 113 lélek esik, addig Orosz 
országban egy kim. re csak Ifi.

Itathatjuk tehát, a mily nagy a különbség e 
két ország lakossága közt, épen olyan a különbség 
a közgazdasága között.

Angliában a sürü népesség eredményezi, hogy 
mindenütt nagy gyárak keletkeznek, melyekben 
ezrekre menő munkás dolgozik Itt van eltérj*  dve 
legjobban a munka feloszlás is. a mi nagyon • |ö 
mozdítja a czikk*  k tökéletes készítését. A munka 
felosztást csakis a nép sűrűsége teszi lehetővé, a 
mi jól hat az iparra, a niennyib*  n, ha egy ember 
folytonosan ugyanazt a munkát v••gzi. akkor ő 
azt tökéletesen fogja csinálni. Épen • nm k köszön 
heti Anglia, hogy ániezikkeivel az egész világpia 
ezot elárasztja.

Oroszországban az ipar é> kerek*  delem még 
nagyon alacsony fokon áll, minek legfőbb oka a 
gyér néjiesség. A rendkívüli nagy terület, melylyel 
Oroszország rendelkezik, nincs kellőleg benépesítve 
s a gyér lakosság nem képes eléggé kihasználni a 
természet adományait. Mennyivel fejlettebb volna 
< froszország közgazdasága, ha óriási területét k*  I 
lólrg benépesítené.

Közgazdaságának fejlettsége még nagyon Iá 
vol áll Angolországétól s mm is remélhet nagyobb 
in-'rvü közgazdasági föllendülést, mig területe oly 
gyér lakosságú lesz. Különösen, hol a természet 
nem kedvez, ott nagyon fontos a nép sűrűsége. 
Fontos pedig azért, mert mesterségesen pótolhatja 
hiányait Daczára. hogv újabban az emberi «r**t  
gépekkel igyekszenek li*ly<tl**il*iii.  mindazon 
állal nélkülözhet*  (len a nép.•»• g sűrűsége.

<’>ak a sürü népességű ország képes lenné 
szeti kincs.it a maga javára éléggé felhasználni, 
csak ily. n ország fokozhatja földmivelés, ipar 
és kereskedelem utján jólétét.

H r/x; Adolf.

A proletárok keletkezése.
Csodálatos. bőgj l>*»  magtar nyelvűnkben a 

proletár szó eredeti jelentőségeben használtatik és 
hogy nyelvészeink erre magyar kifejezést ihuii la 
láltak. Idegen szó és mégis. idegensége daczára, 
mindenki jól isim ri, mert befészkelte magát a 
társadalomba. N« in egy*  1*1*  az. mint a társadalom 
kebelébe Iwfészkelt. ott rejlő és dúló rákfene.

Makacs és vés. -Imes társadalmi ba j. mely 
n*  k kiirtása ép oly /.. mint a miiven m ii’•/».•'• 

eleg világos, de azért lehetne rajta könnyen segi 
feni néhány sorral. egv pár gaza iul**  r. himpellér, 
rip«*k.  stl*.

Kérem, tetszik látni. h"gy igazam van ; nvi 
latkoznoin k*  II. ez. az irodalmi faj az én lapomban 
is vliiltett**  csiráit es egyszer *-sak  azon v*  sz*  ni ina 
gamaf észre, hogy valami ciiltu^ hitközség össze 
vesz es éli Valamelyik szá Illőm elejébe vezaU’czi kk 
helyett . jegyzetet kényszerülök iktatni : „A fel 
halmozódott nyiltterek miatt j*-I*  n számunkból a 
szellemi rész elmarad, de nem kérünk bocsánatot, 
m*  rt hiszen a nj ilalkozó urak oh kiváló szellem 
mel humzutolják egymást, hogy : „Schauspiel tűr 
Götter . . .“

Hát ha már mindenáron nyilttér kell, csiná 
lünk nyiltteret.

Kit is kell legiizeinberezni kérem??... Azt 
a koczkás ruhás, repülő nyakkeudős, liegvesorru, 
lapossarku czipos. t.áncz.olva lépkedő uracsot : az 
üres h> m zegé-st. kim k nincs **gyébérl  feje, mint 
hogy a kalapot és a monoclit I*-gv«ui  Imvá tenni. 
A ki hosszú meggondolás és a talaj kipubatolása 
után, nagy merész*  ii megsért egy röfös lovagot, 
csak azért, hogy kellő replikára azután ügyeit in 
tézhesse és nyiitt«-r**zhessen.

. Baromlaky de eadeni 'l’iliamér bará 
tünk megbízásából Kurta József úrtól a mai 
napon fegyveres elégtételt kértünk, mit azon 
bán ez az ur indokolatlanul megtagadott. Ez 
zel az ügyet részünkről liefejezt ttnek nyílva 
niljuk.

Sashegyi Alfonz m. k. 
M*-tszossy  Halam bér in. k. 

gekbv ütközik a megfertőzött betegségeknek a ki 
gyógyítása. Es ép úgy. mint minden ragályos es 
veszedelmes betegségnél, annak elterjedésének meg- 
gáthisára közegészségügyi szempontból ovintezk*  d< 
sek szükségesek, úgy ezen társadalmi kórságnál 
is kellő intézkedések szükségesek arra nezve, hogv 
az ki ne fejlődjék v.agv ha már kifejlődött, meg 
mielőtt teljes incgérlelődéseig jutni, elföjt.i>sek mert 
későbben a kiirtás a legnagyobb nehézségekbe 
ütközve sem vezet sikeres eredményhez.

Hogy pedig a kiirtás t*  kiiitetében vzelt er 
hessünk, tudnunk kell a proletárisimisnak kelet 
kezesi forrását, mint annak szülőhelyet. tudnunk 
kell, mik és kik azok, melyek annak fejlesztésére 
befolyást gyakorolnak.

Tudjuk, hogy a szülök gyermekeiket bár 
részükre a kifejlődött ipar és kereskedelem terén 
elég tág kör áll nyitva a nagyobb szellemi le 
bet séget. a hosszabb illőt és sok költséget igénybe 
vevő tudományos pályára készíttetik. szülői vágyuk 
nak jobban látszik hízelegni, ha gyerim kük orvos, 
ügyvéd. mérnök, stb. lesz, mint iparos vagy ke
reskedő stb. Ez eddig helyes volna és kifogást 
sem lehetne ellene tenni, ha két igen is figyelembe 
vehető körülmény oly fontos szerep*  t nem játszana 
és ez a szellemi és anyagi tehetség.

Tudjuk, hogy valamint az emberek lestalka 
tukra nézve nem egyenlők és valamint az éghajlat 
és viszonyok, melyek a test fejlődésére befolyással 
vannak, különbözők, ugv kűlünbözm-k az emberek 
képesség és * rtelem tekintetében is. X- in mind 
egyik gyermek alkalmas tehát arra, hogy a na
gyobb szellemi tehetséget igénylő tudományos 
pályára léphessen. Es mégis hányszor tapasztaljuk 
— hogv gvenge tehetség és értelein Iliéi bíró gV*U'  
mekek szülőik akarata folytán arra kényszeritlet 
nek, hogy a tudományos pályán haladva, lépést 
tartsanak azzal, kit az ég nagyobb t<-kétséggel 
áldott meg és ki arra eléggé k*  p*  s. érett. Igaz 
ugvan, hogv a gvenge lelkiségre a szorgalom helyre 
póilólag j*jenik  ezhetik. de ez csak kivétel, m*  rt 
a szorgalom sajnos kezd « tanuló ifjúságnál 
fehér holló lenni és igy beáll, ni*  rt szükségképen 
be kell állnia a szülői akarat és reményűvel ellen 
tétes eredménynek.

Tapasztalhat juk, hogy a prol*  tárismus áldó 
zalait legnagyobb mértékben a felsőbb intézetek 
hol szedi. Mi lehet annak oka ? Nem más. mint 
az. hogy a középiskolákat csak Isten kegyelméből 
vagy egy kis protekczióval elvégzett ifjak, azon 
csekély kep'-sé-gget. melyet elsajátítanak a felsőbb 
tanintézetekben, hol a vasszorgalom mellett a 
szellemi érettség és képesség legfőbb mértékbe)) 
nicgkivánt.atik. boldogulni műn tudnak igy aztán 
volens noleiis pályájuk abbahagyására kényszeritlet 
nek. Az ilyen pályáját abbahagyott ifjúkból 
miután életének javarészét elföítölte — a más 
pályára lépése már késő és miután a prntekeziós 
vi híg ural ina alatt képességük és társadalmi állásuk 
nak megfelelő hivatalt nem kaphatnak, lesznek a 
proletárok.

Habár a proleiárisniiis a felsőbb taninféze 
lekben látszik is uralkodni, az. már a középiskolák
ban megvan ; ott van a csira, ott fejlesztik elbur 
koltan. dédelgetve és kecsegtetve, mint az elkényez 
tetett gyermeket szokás.

A szülőknek módjukban áll azon 12 évi idő 
alatt, im ly az • huni *’s középiskola bevégzéséhez 
szükséges, kellő im ggyőződést szerezni arról, hogy 
im-gvau gyerme kükben a tudományok elsajátitásá

Erre jön a mum*s  konklúzió;
„Segédeim és barátaim fenti nyilaik**  

zatával kapcsolatban Kurta József urat (???) 
ezennel gyáva, alávaló, hitvány, szemtelen, 
arczáflan. pökhendi, stb. — (a többit már 
tudjuk.)

haroniluky llaromliiky 7 íhfimt'r.
Azt hisszük. Ii«*gy  e rémitő nyilatkozatra a 

sza-r.uiesétlen lény iltterezett, számmá válik az Ön 
gyilkossági statisztikában. <>li műn! Nyugodtan 
meri tovább a szaiagot, ehiflbnt \ag\ posztéit és 
adandó alkalommal nvilt tér*  u a hol senki s*un  
lát ja. - jo| folpoto; a I ihaim’r urat, a ki monok 
liját visszacsipteti szemébe és örül, hogy senki 
sem látta

A másik kénun <’zápa Álnók ur, hajdaná 
bán toll es rongvkereskodo «ui p» tit és most tők**  
|»*uizes  cs váltokereskedő on gros. Sariidy Illés ur 
finak egyszer adott 2<mi frtot, azt is * gy SO frtos 
arany órában. im»>t három «'\ múlva. k*ui\  sz< r uji 
fásokkal fn. Saruily Illés bujdosik. (’zápa
nyiltterez:

J. ur annál is inkább igy*  k**zzék  
tartozását ny«»h-z nap alatt törleszteni, nuuá 
elleneseiben teljes neve közöltetni fog.

f'ziipa A hník'. 
bankár és földbirtokos.-

Hál itt kit kell logaz.cinberezni ?
A másik nvilttérben pedig inog pikánsabb 

dolog rsikl.iiidozza az vlvczetsóviir olvasók ínyét:
■ li. <1. osztálytanácsos innak. On on- 

gom kikosarozott. Könnyelmű vaksággal ne 
vetségossó tett. Pedig mi mindent l.eszélliet 
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hoz inegkivántató képesség és szorgalom és hogy 
két feltétel hiánya a gyermeknél gátló akadályul 
szolgálni fogé vagy nmn ? Igaz ugyan, hogy a 
szülök, mint érdekelt főlek, ezt igazságosan meg 
Ítélni nem tudják, mert melyik anyának nem szép 
vagy m in okos az ö gyermeke, de akkor, midőn 
gvermekíik jövője és boldogsága forog szóban, 
Ili, llözetidő az érdekeltség és részrelinjlóság.

Ha pedig elfogultan Ítélik meg, nem áll 
jogugban később panaszkodni gyermekük könnyel, 
miisége vagy rosszasága miatt, viseljék meggondo
latlan es.-h kvényük káros következményeit.

Nincs szándékunk a tanuló ifjttság azon ré
szét, kib ii a könnyelműség, rosszrai hajlam meg
van. pártfogásunkba vagy védelmünkbe fogadni, 
de nem menthetjük tél a szülőket sem azon vád 
alól, mely okét jogosan éri, midőn a tud.... ányos
pályára nem érett gyermeküket szülői kényszerrel 
arra ösztönözik, hogy tanulmányaiban lépést tartson 
azzal, kit az t’-g nagyobb szellemi tehetséggel áldott 
meg, és a ki tudományos pályára alkalmas és érett. 
És a helyett, hogv idejekorán elvonnák a tanulás
tól és képességének nn-gtelelő pályára adnák, ellen
kezőleg kényszerrel hatnak a gyermeki’*-,  mely 
kényszernek, mint a tapasztalás sajnosait igazolja, 
a legtöbb esetben igen rósz eredménye szokott 
lenni.

Ezzel kifeji' ttom, hogy a szülők mennyiben 
folynak be a proletárisnnis fejlesztésén-, vonja le 
minden szülő maga részére a helyes eonseipientiát 
és járjon a szerint, midőn gyermekének a tudó 
Hiányos irányban való*  nevelésé-nil van szó.

N’une venio ad forlissiminn. Ezek a középisko 
Iák, Nevetségesnek tűnik fel. hogy az iskolák, me
lyek a tudomány, művelődés és erkölesiség gyű 
pontjai, a proletárisinus terjesztésére is hassanak. 
Es mégis - sajnos de agy van.

Köztudomású, hogy a kulit, és állami tanin
tézeteket kivéve, a fegyelem laza, a szigor nines 
meg és valljuk be őszintén — tisztelet .-i kin’-tel- 
nek. hogy * gy kis protekczióv;il cluéz.rst és kegyel 
inét is lehet a tanuló részér*'  megszerezni, mely 
k*  gy* ‘l<‘inu* ‘k néha az ifjú egész jövője és boldog 
sága * sik áldo/.alul. Mert nyilvánvaló, hogy az ilyen 
grata perszona kevés képességet sajáiit el és azon 
kevés kép«'ss*'gg*  l a felsőbb tanintézeteken, elné
zésre nem számifhat. boldogulni nem tud és áldo
zatául esik a középiskolában élvezett protekeziónak.

Végül nagyobb mértékben hat a proletáris 
mus fejlesztésére az anyagi vagyon hiánya.

A szülőknek egyedüli vágyuk gyermekük 
boldogsága és ezt minden körülmónyk között elő 
mozdítani akarják Kiteszik magukat a I*  gnagyobb 
nélkülözésnek és nyomoron k. hogy csuk Illegsz**  
rezhessék gyermeküknek az existencziát, hogv az 
pálya folytatásában hátramaradást ne szenvedjen. 
Es ha még ilyen körülmények között sem lehet
séges. akkor esdekeléssel fordulnak a gyermekhez 
oly célból, hogy az saját erejével szerezze meg 
magának * xi>t*  n*  /.iáját. Ez legtöbb esetben meg is 
szereztetik. <!•• végeredménye az, hogy az által a 
tanul*'*  ifjú komoly, magasztos hivatásától elvonatik. 
nem *'lh«-t  annak többé t*  lp-s éréivly« l, mert a lét- 
fentartási gond a döntő momentum. így keletkez
nek aztán az id* ‘igl*  n« s. különféle foglalkozások a 
tanulók köréi*,  n. Ez- k kiliiz*»tt  czéljukat, talán 
némi hátramaradással — elérik, de nem úgy ám 
azok, kikn*  k az existenczia sincs biztosítva.

Mi csak rámutattunk azon tényezőkre, melyek 
a proletárisnnis fejlesztésére befolyással vannak

m'k !.’! Ha kettőnkre nézve erőszakos hatá
rozatát vissza nem vonja, beszélni fogok. 
II**)?...  Itt, e lap hasábjain.*

A ki kosa rázott.
A másik :

„Asszonyom ! Ne üldözzön tovább le 
velőivel, ha gyermekével nyomorban van, 
fogadja részvétemet, de nem érzek magam 
Imii apasági hajlamokat. Ha m in hallgat, a 
törvénytől kérek oltalmat.**

I.orinrz^ ügyvéd.
A lapok másnap meghozzák a választ, nem 

nyilttérben. ham m nyílt „vizu bői. A cziim-: Kettős 
öngyilkosság. Mindenütt a végjeiénél a nyilttér, 
rettentő sok könnyelműség, rosszakarat, sz«nnv, 
piszok. stl>. a magánéletben ; mikor meggyiileinlik, 
akkor ki kell takarítani a „nyilttérbe.“

Senki s*  m örül neki, csak a kiadó, spekulál 
a kiforratlan szenvedélyek liausse és l»aisse óval, 
kaczag és tolni a zsebét.

Ha Tihamér ur nem keresi az olcsó dieső- 
séget, (’zápa ur nem uzsoráskodik, akikosarazott 
nem spekuláczióból kíván nősülni és Lőrim z ügy
véd jóvá t. szi hibáját, nem kell nyiltferezni és 
szemet lesütni, ham m nyiltan nézhetnek minden 
becsület*  s cinlu r szemébe.

Arra ken-nt a tisztelt közönségi-t, hogy apró 
egyóni bajainkat ne vigyük a nyilttérre.

A Hxei'kcnxtn.

kincs.it
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foglalkozzanak annak kiirtásával azok, kik illeté
kesebbek mint mi. Szerény nézetünk szerint mind
addig, mig a szülök gyermekeik taníttatása mód 
szerében a helyes irányt nem választják, mindaddig 
inig a tanulók, privátosok, a tanárok elnézése és 
kegyelmére számíthatnak, mindaddig, mig a pro- 
tekeziós világ uralma meg m in szűnik, s végül 
mindaddig, mig a tanuló ifjúság komoly és magasztos 
hivatását kellően tel nem fogja és készebb a szén 
vedélves és könnyelműségnek hódolni, addig a 
proletárismus fejlődni fogós minden törekvés annak 
kiirtására ezéltalan marad.

Vegyes hirek.
.1 hétfői thxvéxz.

E. hó 12 én a déli órákban irtóztató puszii 
tást vitt véghez városunkban a Sztrajnyánban ki 
ütött és az erősen dühöngő szélvész által a Laborcz 
vizén keresztül hajlott szikrák következtében ke
letkezett óriási tűzvész.

Városunkban mindenki tudta, hogy veszede 
lein nélkül lehetetlen a sztrajnyáni tüzet eloltani 
és ezért kezdetben esak azok, kik a tűz közelében 
laktak , voltak leginkább megrémülve. Ez a rémü
let azonban néhány perez múlva elfogta városunk 
egész lakosságát és nem leheteti a kétségbeesett 
futkosásnál. jajveszékelésnél és menekülésnél egye 
bet látni.

Hát még akkor, a mikor 5—6 ház égett egy
szerre és a még fokozottabban dühöngő szél ma
gasra és messzire hordta a szikrákat, milyen volt 
a helyzet. Sietve zárták be a távolabbi összes üz
leteket és vendéglőket is, az ntczák és a temető 
megteltek bútorokkal, ágy neműek kel es egyéb tár 
gyakkal, a lakosság, különösen az asszonyok és 
gyermekek, rémülettől eltelten, ordítva futkostak 
össze vissza és olyan kétségbeesett állapot volt, a 
milyent borzasztó látni.

Mindenki attól tartott és méltán, hogy a vá
rosnak legalább is háromnegyed része fog leégni 
és hogy ez be nem következett, két hatalmas té
nyezőnek köszönhető : az időközben lecsillapodott 
szélvésznek és a főutczán levő t.'zibur féle háznak. 
A csendesedő időben ugyanis sikerült az alsó -nt- 
czán lefelé terjedő tüzet továbbhaladásában meg
akadályozni, a f’zíáwr-féle ház pedig nem engedte 
sem erős tűzfalát, sem pedig bádogtetejét át a ha
talmas tűz erejének és kitartott szilárdan, miáltal 
a főutczán lefelé nem rombolhatott és nem pusz 
tithatott a tűz. Ha ez a ház leég, úgy menthetőt 
lenül elhamvadt volna a város egész jobb oldala.

Nagy szerencse a szerencsétlenségben, Imgy 
a tűz nappal ütött ki, mert ha az éjjel következett 
volna be, úgy Isten tudja milyen szivetfacsaró 
katasztrófa előtt állnánk ma, inért a sötétben nem 
csak hogy mentésre min lehetett volna gondolni, 
de a villámgyorsan terjedő és köröskörül égő liá 
zakból az. alvó nép egy nagy része semmi esetre 
sem menekülhetett volna meg, hanem biztosan tűz 
halóit szenvedtek volna.

Abból is konstatálható a litz irtóz.tatósága. 
hogy nagyon sok háznál nemcsak a tetők égtek el, 
hanem az erős kőfalak bodüledeztek, es ennek kö
vetkeztében széttöredeztek és elégtek a szobákban 
volt összes bútorzatok. Számos család van olyan, 
kiknek esak az maradt meg, a mi rajtok volt és 
ma könyöriiletből a város különböző helyein ta 
Iáinak menedéket.

A tűz különben következőleg keletkezett:
Délután 3/4 egy órakor kigyulladt Sztrajnyán 

bán a Szubúcik Mihály udvarán állói csűr, erről 
tüzet togott egyszerre két mellette levő ház : a 
Gajdot Marié és Andiik Andrásé. Az erősen díi 
liöngő szél a szikrákat átbordta a ktborezon és a 
í’nedmnn Simon házán, és a főttleza jobb oldalán 
levő átellenes háztetőkre hullott. Itt legelőször a 
Fnedman Márkusz háza gyuláik ki. utána pedig a 
Gruniruld Móré. E két házon hirtelen elnyomták a 
tüzet, de nem ért semmit, mert akkor már a szomszé
dos házak kezdtek égni és teljes lehetetlenség volt 
az oltásra gondolni. Kigynladt a J/uraior.ti-óa féle 
ház udvari része és erről a házról a szikrák sodor
tattak az alsó utczai házak udvarán levő mellek 
épületekre és rövid öt perez alatt égett és pusz 
tűit minden, a mi csak a tűznek útjába esett.

Ekkor már a tűz a főutczán is egyre és óriási 
arányokban terjedt, feltartózhatlaniil égtek a Grttn- 
irald Mór, Hrilnnl.ipót, Stríiiu/il <iábor, Krirdman 
Márkusz és Glilrk Salamon, .1/ur«ior«/r,» és gróf 
Sztárul/ féle házak egyszerre. A GrtíiuruldMr ház 
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ról aztán sehogysem bírt a tűz pusztitólag átcsapni 
a I iióar házra és ezen a részen nem is terjedt 
tovább.

A lakosság c közben csoportokba verődve, 
tétlenül állt és szomorúan várta, hogy mikor elé
gedik már meg a romboló elem kegyetlen pusztí
tásával.

Szerencse, hogy három óra körül megállt a 
szél és igy az alsó-iitczai Kubai Mihály házánál, 
hol a töszomszéd háza némileg távolabb vall, si 
került a tíiz továbbterjedései megakadályozni.

I tezai házak közül egysorban és egymás 
mellett leégtek a következők : (irünwald Mór, Brilnn 
lápot, Strömpl Gábor l-'riedman Márkusz, Glück 
Salamon. Marmorstein Jenő, gróf Sztárav ugvne 
vezeti .Szarvas- vendi-glőépiilete, özv. Lavotha 
Vemlolnó, Baján Imre, Buzinkay György, Hónig 
Hermán, Szabó Antal, itj, l-'riedmann Márkusz, 
Sznistsák Nándor, lloszpodár Mihály, Moha Mihály 
és Kubai Mihály féle házak égtek el teljesen. El 
égett ezenkívül összesen vagy nyolczvan mellék 
épület.

A leégett házakban körülbelül 45 50 család
lakott és mindegyik érzékeny kárt szenvedett. 
Legnagyobb kára van azonban Stnlmpl (iábornak 
és Miroiorsfeio Jenőnek, előbbinél nagymennyiségű 
zsiradék, szalonna és egyéb éh Imiszerek, utóbbinál 
pedig az egész üzleti raktár a benne volt összes 
áruczikkekkel és a szobákban volt bútorokkal 
együtt elégett.

Délután öt órakor ismét csendes volt min 
den, égett ugyan még igen sok helyen az udvarok 
l»an valami, de újabb veszedelemtől tartani műn 
kellett, iiv rt teljesen szélcsend állt be.

— Kinevezé*.  Skidtéty István helybeli kir. 
járásbirósági albiró a szolnoki kir. törvényszékhez 
ügyészszé kineveztetett. — A mennyire örülünk 
Sknltefg albiro kinevezésének, épen úgy fájlaljuk 
távozását, mert nemcsak jó bíró, de a társadalom 
egy rokonszenves tagja is volt.

.1 kerékpározók ellen. Lapunk múlt 
heti számában „Beküldetett*  czim alatt az. ujdon 
ságok között felszólalás történt a kerékpározók azon 
önkényü eljárása ellen, hogy esténként folyton ott 
biczikliznek, a hol a közönség tömegesen sétál, mi 
által folytonos zaklatásnak van mindenki kitéve. 
E közleményünk ellen egy bieziklista nyilatkozó 
tót küldött be hozzánk, de az alább egész terjedőimé 
ben olvasható remielet tartalmának kiszivárgása után, 
azt visszavonta Mindenesetre nagy örömünkre 
szolgál az, hogy úgy a városi főbíró, mint p« dig 
a In ly beli főszolgabiróság jogosnak és méltányos 
nak találták az egyesek és különösen a lapunk ré 
széről tett felszólalás helyességét és siettek a követ 
kező rendelet kibocsájtása által a közönség érde
keit megvédeni :
20M1. I. sav Nagymihálgi járás J&9Zolgóbivájától.
Tekintetes Sulvovszky István városi fohiró urnák

Nagy Mihály.
A kerékpározás ellen hozzám beérkezett töld» 

rendbeli panasz folytán felhívom t. főbíró urat, 
közölje a város közönségével s különösen azokkal, 
a kik kerékpáron járni szoktak, hogy *•«//  8 Órá
tól Itt óráig a kir. járátbirósági épülettől a 2 t» -mp 
lom térig terjedő utvondloo a kerékpározd*  „lHo*.**

Továbbá, midőn a kerékpározói a tilalmazott 
időn túl a városból kiindul, vagy oda visszatér, 
legfeljebb egy könnyű kocsi gyorsaságával halad 
hat, s haladását a sétáló közönség figyelmeztetése 
czéljából jelezni köteles.

Kötelező továbbá este a lámpa használata.
Ezen felhívás ellen vétők esetről esetre rend 

bírsággal lógnak sujtatni.
Felhívom tehát a t. főbíró urat, hogy jelen 

felhívásomnak haladéktalanul érvényt szerezzen.
Nagy Mihály, 1897 július lió I I én.

Eüze**éry  Tárná*,  /. .
f. 11.) Joenlyaldrő.

Korházi kimutató*,  \ helybeli nyilv. 
közkórház június havi forgalma a következő volt : 
Maradt a múlt hóról 34 beteg. Fölvétetett július 
hóban 37, távozott gyógyulva 37, javulva 12. gyó
gyulásán 3. meghalt 4, a kórházban visszamaradt 
15. Összes létszám 71. Ápolási napok összege 929.

Kell-e tu’zoltó*ág?  A mikor egy egy 
nagyobb tüzeset van városunkban, mindig idő 
szerűvé válik az a kérdés, hogy kelbe szervezett 
tűzoltóság vagy sem ? Mi minden alkalommal 
hangoztattuk és hangoztatjuk ma is, hogy igenis 
nagy szükség lenne nálunk egy’ ilyen testületre, 
mert a mostani nem jöhet számításba. Hogy 
azon Imn nehogy ezúttal is, mint már egy alkalom 
inai, félreértessünk, megjegyezzük, hogy mi nem

és épen ezért nem indokolt a neheztelés, ha min
den egyes alkalommal sürgetjük a t űzőit ősiig szer
vezését, .mert igy az nem ér semmit. — Ha lett 
volna jól fegyelmezett tűzoltóságunk, bizony a 
hétfői tűz sem öltött volna olyan borzasztó arányokat, 
mert erélyes vezetés mellett nagyon sok épület 
lett volna megmenthető. Ezúttal ismételten azt 
hisszük, hogy a képviselő testület belátja, miszerint 
nem elég az, ha bizottságot küld ki tüzrendészeli 
szabályrendelet készítésére, mely bizottság, mellé
kesen legyen mondva, nem tesz semmit, hanem 
ezt a kérdést egészen más módon és alapon fogja 
megoldani. Ha pedig maga a város, mint erkölcsi 
testület, vagyoni viszonyainál, vagy egyéb okoknál 
fogv i nem képes létesíteni a tűzoltóságot, csinálják 
azt meg társadalmi utón vagy ha ez sem megy, 
foganatba kell venni a szentesített törvényen alapuld 
kőtelező tűzoltóság fölállítását. Hiszen ha az ember 
megfigyeli azt a végnélküli indolencziát, mely 
veszély esetén az itteni nép viselkedésében nyil
vánul és ha megfigyeli továbbá azt, hogy csak 
pénzért, még pedig • lőre kifizetve, hajlandó csak 
veszélyben lévő embertársán segíteni, akkor való
ban elfoghatja az ámulat, mert ilyen embertelenség 
s< hol az országban nem fordul elő, csak itt, a 
miért talán még is csak jó lesz komolyan gondol
kozni e kérdésben.

— fíeteg törvén y*zékí  elnök. Az újhelyi 
kir törvényszék elnöke >eyfried József, megbete
gedvén, miért is hivatalos teendőket nem végez és 
szabadságra megy.

— Talált hulla. E hó 9 én Novak József 
alsó-körtvély si r. katli. pb bános jelentette a In lv- 
beli szolgabiróságnál. hogy az < hidova folyó alsó*  
kört vélv esi partjára egy 13—14 évesnek látszó is
meretlen fin hulláját vetette ki a víz. E jelentés kö
vetkeztében a szolgabíróságtól kimentek a helyszí
nére, de miután igy sem lehetett a fiút felismerni, 
megadatott az engedély annak eltemetéséhez.

— A leégettek figyelmébe. Nem tartjuk 
fölöslegesnek a hétfői tűzvész által sújtott azon 
lakosok figyelmét felhívni, kiknek ingóságai biz
tosítva vannak és a kik az indokolt félelem követ
keztében bútoraikat és ruhanemüjoiket mentési 
czélból más helyre szállították és ez által meg
rongálódtak, hogy ezen körülményt az illető biz
tositó társaságoknál okvetlen bejelentsék, mert 
nemcsak az esetre köteles a társulat kártérítést 
fizetni, ha a biztosított tárgy leég, hanem akkor is 
tartozik fizetni, ha mentések következtéban rongá 
lások és egyéb károk fordultak elő. Tartozik to
vábbá a mentési költségeket is megtéríteni. — A 
biztosító intézetektől pedig teljes joggal elvárjuk 
és megköveteljük, hogy az ilyen nagyobb tüz
esetek alkalmával szokásos helyszínén való rögtöni 
kifizetést azonnal foganatosítják. Egyébiránt pedig 
lesz rá gondunk, hogy az egyes biztositó társula
tok mikénti eljárását nyilvánosságra hozhassuk 
azon czélból. hogy a biztosítani szándékozó közön
ség tudhassa, hogy melyik társulatnál kössön biz
tosítást.

— Halálozá*.  Egy gyászjelentést vettünk, 
mely tudatja, hogy Srhu*zter  Alajos herczeg Lich- 
f rostéin A. nyug, gazdatisztje e hó (ián meghalt 
llorbók Radvánvon.

Meghívó. A sátoraljaújhelyi ifjúság 1897. 
évi július hó 17 én a „sátoralja-újhelyi kereske
delmi társulat- javára az /lóowyi-féle kerthelyiség- 
ben zártkörű nyári tánczmulatságot rendez.

Az ungvári tfizré*z.  Nemcsak nálunk, 
de l 'ngváron is roppant nagy tűz pusztított szóm 
haton Leégett vagy negyven épület és igen sokan 
hajlék nélkül maradtak.

Imi, olra*ní  nem tudó ráltókiite- 
lezett*ége.  A m. kir. (’uria 1897. évi 1137 I*.  
szám alatt helvbehagyta az alsó bíróságnak azt az 
Ítéletét, mely kimondotta, hogy az Írni, olvasni nem 
tudó személy váltókötelezett lesz, ha az aláírás oly 
módon történik, hogy keze az egyes betűk aláírá
sánál egy második személy által vezettetik. A kéz- 
divásárhelyi törvényszék Ítéletének indokait, a 
melyeket a felső bíróságok is elfogadnak, követ
kezőkben közöljük: Habár a bizonyítás rendén 
azon ténykörülmény nyert igazolást, hogy kifo
gással élő alperes a váltót nem önállóan sajátke
zűiig irta alá, hanem csak a kezének az irásbani 
vezetése által, miután az Írni olvasni nem tudó 
személy váltókötelezett lesz akkor is, ha az aláírás 
oly módon történik, hogy keze az egyes betűk leirá 
sanál egy második személy által vezettetik; s te
kintetül, hogy ezen körülményt K. K. tanú eskü 
alatti vallomása, mely szerint a váltónak alperesi
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Általi »Hiris.i j< lz. tt módon é|.|».n tanú
vei történt, ignzolja; s tekintettel tovablu B. I'. 
szintén eskü alatt tett vallomására, moly szerint 
alperes elölte úgy a vált.'.kötelezettség létezésit, 
valamint a váltónak általa miként történt aláírását 
beismerte, s hogy a váltoösszeg fizetésére halad.'- 
kot kérni több alkalommal járt, s tekintettel végül a 
B. .1. és K tly. tanuk vallomására, amelyek szin 
lén a kötelezettség feliforgásira nézve nyújtanak 
bizonvitékot; ez által alp. ress.-l szemben a váltói 
kötelezettség igazolva lévén s a kifogás törvényes 
alappal min bírván, öt kifogásával elutasitani s a 
kil.oesátott sommás végzés hatályának teinarlása 
mellett a vallótoké s járuléka megfizetésére kötő 
lezni kellett.

Sz«lm<ln<i<llim<xznhl>it<i>t. Sin
dór kir. all.iró szabadságideje még két héttel meg
Losszabbittatott.

— Nemzetközi iimreeexeni/. Víkl-röi 
<1 felsége az angol királyné i.<> eves uralkodási 
jubileuma alkalmára f. évi jidius sz. pt. inb.-r h.'. 
napokban Londonban nemzetközi iparverseny tar 
tátik, inelvre bejelentések, t elfogad a londoni ki 
állilás magyarországi vezérképvisclösóge Budapest 
(ivár uteza 1'.'., mely mindennemű felvilágosilással 
készséggel díjtalanul szolgál.

4 lelkéitzi illet menyek javításáról ig.-n 
fontos törvényjavaslatot állapított meg. mint erte 
sülünk, a kormány. A B. II. szerint immár fór 
inailag' is majdnem teljesen elkészült s az ősz fo 
lyamán törv.’-nvhozási elintézés al.á terjesztendő ja 
vaslat kiterjed a római és görög kath. lelkészek 
kivételével valamennyi l.itfelek. zet papjainak illet 
ménveknek minimumát az első öt év alatt liatszáz. 
további öt év leteltével pedig, összesen teliét tíz 
év alatt nyol.-zszáz forintra emelendőnek szabja 
meg. Az ily alapon megalkotandó törvény az állam 
kincstárnak egy millió és százezer forinttal való 
évenkénti megterhelését fogja maga után vonni.

Kinevezőn, Xáffrány Imre helybeli vas 
úti pénztárnok állomási főnökké kineveztetett és 
az upori állomás vezetésével megbízatott. Az itteni 
állomásra pedig pénztárnokul Széykuthy Mihály ne 
vezt« tett ki.

Lapunk mai számának .. Csarnok u róva 
tában kezdjük meg Lwku Gusztávnak. a hírneves 
novella Írónak, egyik remek elbeszélését. Felhív 
juk erre olvasóink figyelmét.

Kérelem.
Lapunk szives támogatóit tisztelettel kér

jük. hogy méltányolni munkásságunkat, szíves
kedjenek előfizetési hátralékaikat beküldi ni es 
az előfizetéseket megújítani.

J léhiflóhiratal.

CSARNOK. 

Ki a legbünösebb?
Irtat 1.auka (iuxztdr.

I.
Kakuszy. távoli rokonom nálam volt nejét 

bemutatandó. Má a leendő házasságról sok furcsát 
és jellemzőt hallottam s mevallom. kiváncsi voltain 
látni oly nőt. ki magát a legbecsületesebb, de egv 
szersmind a legközönségesebb lélekkel akként je 
gyezte el. hogy magát feláldozva, egy szolgalei
ket boldoggá tegyen.

Kakuszv hosszabb ideig vasáruslegény volt 
egv olyan nő rokonának pártfogása aiatt, ki maga 
is számításból és nem szerelemből ment férjhez 
s ki csendes elégedetlenséggel a legkiválóbb er 
kölcsii. de egyúttal nem kiválóbb műveltségű 
férjét addig kedvtelenitgette, inig az egy kora 
tavaszi napon erőszakosan véget vetett életének.

A halott ai már csak sajnálni lehetett, az. élő
nek azonban mindenáron meg kellett menteni re- 
putatióját és nyugalmát, s ig\ alig hogy a szeren 
csétb nt behantolták. az életben maradottnak barátai, 
rokonai azt kezdték beszélgetni, hogy l’áltl'v. a 
rendezett viszonyú, < -t kisebb városi arányban 
gazdag vaskcrcsked /.ért lett öngyilkossá, mert 
tiltott, sőt talán tör' *s  és titkos viszont bán élt 
egy másik növel, ki magára és gyermekeire nézve 
társadalmi és törvényes jogait követelte s a Ilii 
felen és esküszegő férj irányában perrel és nyíl 
vánossággal fenvegetődzött.

I’álflynak halála nemcsak az özvegy, hanem 
Kakuszv jövőjére nézve is határozott. Az özvegy 
eladta kereskedését és soha többé férjhez. nem ment, 
készpénz tőkéjének kamataiból eh, unokatestvéré 
1‘áltlv pedig lemondott a vasáru sságról, s tanulmá 
nyait folytatva, mérnökké*  lett, s Pesten maradt 
foglalkozásban.

Már három évet töltött Pesten, annélkül, liogv 
a nősiilés eszébe jutott volna. Mindennapi, M»t 
mondhatnék, épen in ni ajánlatos külsejével sem 
kiválóbb benyomást nem gyakorolt, sem kedves 
emléket nem hagyott maga után, talán epén azért 

felso-zemplen.
mert ő félt közeledni, a nők pedig inkább mellőz 
tők, mint keresték ; jött és ment a társaságokba, 
hogy szerelmi érzelmet nyert, adott vágj csereit 
" 111A negyedik évben egyik barátjához utazott 
Gödöllőre Lajo> napra.

Mint falusi névnapoknál rendesen, vacsora 
után a vendégek tánezra keltek. Az ünnepelt jóba 
rát, n« ni tudni számításból e vagy veletlensegbol, a 
mérnököt egy gömbölyű testalkatú, inkább vörös, 
mint szőke 20——22 évr-s leányra tette tiStyelllK-ssé, 
hizaliii.-isuu súgván K.ikuszvnuk fülébe, liogv «• ki’tl 
VI s teremtés érdeklődik iránta. sőt már állása es 
neve után is kérdezősködött.

A mérnök mosolygott, de azért Reményi Ma
riskát figyelemmel kezdte kisérni.

Akarod, hogy bemutassalak!? — kérdő 
barátja felhivólag.

Ki tudja, a leány óhajtja e ? válaszolt 
a mérnök egykedvűen.

— En azt hiszem igen. különben meg 
biztosabban is megtudhatjuk.

Ezeket mondván a háziúr, a tánczolopárok 
köz<*  vegyült s csakhamar Mariska előtt állott meg. 
Kakuszv kiváló figyelemmel kisérte arczvoiiásaikat. 
A leányka csakhamar kedélyesen mosolyogni kéz 
dett. és egy oly édes pillantást dobott a mérnök 
felé, miliőt az még sohasem nyert nőszemélylöl éle
tében s aminő nemcsak biztat, hanem bátorít is.

Lajos három lépést tett előre s intett barát 
jónak.

A mérnök bár még mindig gondolkozott, von 
tatva mégis megindult. Amint barátjához ért, az 
karonragadta s Mariska elé czipelte.

— Kakuszv Antal mérnök, barátom, óhajtott 
nagy sóddal megismerkedni.

Most barátja felé fordult:
— Reményi Mariska kisasszony !
Ezután rögtön magukra hagyta az uj ösnie 

rősökel.
Kakuszv. alkalmasint, mert egészen uj világba 

találta magát, hirtelen szólni sem tudott, hanem 
mozgolódva hallgatott.

— Mérnök ur nem szokott iánczolni.’? 
kezdő meg Mariska a társalgást.

— Deák korom óta nem tánczoltam, sőt ak 
koriban se örömest tánczoltam, mert hirtelen tol 
melegedtem, sőt el is szédültem.

— Ila az ember gyakrabban tánczol, ezen 
kellemetlenségek mind megszűnnek, sót az ember 
egy becsület'sen áttáinzolt éj után érzi magát leg
könnyebben.

Ezt már többektől hallottam !
— I >e úgy van, én magamon tapasztaltam.
A mérnök szemével azonnal megmerte a Ma

riska vállszélességét egyik végétől a másikig, sőt 
lábait és kezeit sem feledve ki s miután a dombo 
ruhásokon is átnézeti volna, a szokottnál lelkeseb 
ben jegyző meg :

— A láncz nemcsak hátráltatja, sőt inkább 
elősegíti a termet és az idom kifejlődését.

Mérnök ur bizonyosan külön figyelmet 
fordított a Láticzosnőkre ? !

• Ezt Mari nagyfádnál is van szerencsém 
tapasztalni.

— Miliő udvarias!
Kakuszv már zavarban volt, hogy mit vála 

szóljon, de szert meséjére Mariskát a válasz perezé- 
b< n röpítették el közeléből.

Nemde kedves t reintés?— kérdé kedé
lyesen előtte t rmett barátja.

Nagyszerű! felséges! Valóságos mathema- 
tikai gömbölyiiség. Maga a gondviselés is mérnök 
nőnek tereintette.

— Igazad van! Hanem az is bizonyos, hogy 
téged is a gondviselés késztetett Gödöllőre, hogy 
lb tnenyi Mariskával megismerkedjél s tnegkezd- 
liesd tatarozását azon útvonalnak, mely az örök 
frigyhez és a családi élet boldogságához/ vezet.

Barátom ! akarod, hogy őszinte legyek ? 
Nevezhetnélek különben barátomnak ? 
Én telek a házasságtól J
Sf.rsjátck az igaz, de te és Mariska ! . . . 
Rettentő példákat láttam!
Tanulmányoznunk kell a nőt, kivel egy

bekelni akarunk.
Azt tartják, hogy természetet cserélnek. 
Az i> igaz lehet, csakhogy én Mariskát 

gyermeksége óta ismerem. Mimiig szelíd, szerény, 
istenfélő és munkaszerető volt.

— Hátha természeteink ellenkeznek!?
Ember, hát nem vágyé mérnök?— Ha 

talmadban áll szokásaitok és hajlamaitok talaját 
simítani, határait megszélesbiteni, vagy keskenyi 
leni, vagy elhordani.

E perezben Mariska közelede tt.
I raim ! most mi rajtunk a sor. .fogaink 

kai élni akarunk. .I Janién \Valzer“ van s én Ka 
kuszy urat kérem fél egy tourra.

Nagysád. 12 éve. hogy nem tánczoltam. 
Nyugodtan adhatja át magát gonviselésein 

alá ; ha els/.édiil és bukni akar, féltartóztatom.
— Halálos beteg leszek!
— Égj pohár hideg limonádé meggyógyítja.
— Esedezem, csak egyszer körül ...
— Az páratlan volna . . . kétszer és nem 

többször.
Kakuszv sápadtan hajolt meg sorsa előtt.

Mariska száguldott e Kakuszyval, vagy Ka 
kuszv Mariskával, azt nehéz lett volna meghatá
rozni, az azonban kiszámítható volt, hogy a „két 
szer körül- m hány másodpercz alatt betánezoltatott, 
valamint azt is láthatta mindenki, hogy mikor a 
leány a mérnököt karjai közül kibocsajtotta, az 
t gv pár ölet vakon rohant előr.‘, aztán magától fo
rogni kezd, tt, későbben pedig egyenesen a pohár
tartónak tartott, egész testével reázuhant s azt 
mindenestől feldöntötte.

Még Mariska is segített őt felemelni.
— Megmondtam, hogy tizenkét éve nem tán 

czoltam, már most v.*ge  a poharak és palaczkok 
nak ! szólt meglehetős zavarodottan — és biz
tosító barát jót, liogv a kárt kész megfizetni.

Antal! Az ilyen biztosítások kétszeres 
sértések Mi örülünk, hogy fejed, karjaid és lábaid 
helyett csak poharak törtekei; Mariska pedig, ki 
elszédilett, bizonyosan osztozkodni kívánna az al 
talad közvetlenül okozott kár megtéritésében.

Na még csak az kellene, hogy ön tizes 
sen. midőn én kértem fél a koringére s én vittem 
oly sebesen, hogy 12 évi nyugalom után,okvetle
nül el kellett szédülnie; ha karjaimmal elérem, bí
zón vosan el sem es<»tt volna.

Bár ily erős támaszom akadna az élet 
után való szédüléseimhez, válaszolt Kakuszy 
mosolyogva, mialatt homlokáról az izzadságot le
törülte.

Ki tudja, ha szépen megkéri, nem vál
lalja e el Mariska a támogatást ?

I'gyan bácsikéin - jegyző meg Mariska 
— és elpirult.

Talán Kakuszy is elpirult volna, de még min 
dig olyan vörös volt, mint a főtt rák.

A mérnök egy időre hütőzni ment a folyosóra, 
de bár csak most kezdte érezni, hogy kar és váll 
csontjai fájnak, mégis titokban maga magának be 
vallotta, hogy a gömbölyiiség költői képviselője, a 
jól megteremtett Mariska, egyike a legkedvesebb 
és legszerctetrem<'ltóbb teremtéseknek. Visszatérve 
a tánezszobába, valahányszor a leányka pihenni 
leült, mindannyiszor mellé furakodott.

Kakuszy ur! ugye nem haragszik reám ?!
— Mit gondol, nagysád!? En és neheztelni ! 

bárcsak egyetlen kék folt maradna örökre háta
mon. hogy azt nagysád emlékeiül megőrizhetném.

Isten őrizz! kedvesb emlékkel is szívesen 
szolgálnék szerencsétlenül járt tánezosomnak, ha 
bizonyos volnék benne, hogy azzal örömet okoz
nék m ki.

Szívesen hordoznám bármi csekély tanú 
jelét rokonsz.cnvém k.

Mariska egy félrőf vérvörös szalagot bontott 
ki fürtéiből és azt e szavakkal nyújtó át a boldog 
Kakuszynak :

I ram ! önt e szalagommal ezennel örökre 
lovagommá avatom.

(>h Mariska nagysád ’ mért nem avat in
kább jegyesévé.

A mama, ki épen odaérkezett, egv hatalma 
sat lökött h ánya oldalán.

Tehát jegyesemmé, egészítő ki Mariska 
elpirulva és akadozva.

A szülök és Kakuszy vetekedtek az idő meg
rövidítésében, — négy hétre a történtek után An
tal és Mari férj és feleség lett. k, de frigyüknek 
kettőn se örültek úgy. mint Cserpák Lajos, ki 
őket összehozta és megisinerkedtotte.

II.
l’dvar melletti kert< eskémből épen szobáimba 

valók menendő, amint két férfi és egy nő udvarom 
közepén, különös mosoly-grimacek és hajlongások 
között utamat állotta.

Kakuszyt azonnal felismertem.
— Barátom! Kedves kötelességemnek tartot

tam habár távoli, de szeretett rokonomnak, nőmet 
bemutatni.

Szerencse, hogy szólott, im rt nekem az édes 
odaengedés nyomán, melylyel karján nyugodott, 
azt kellett volna hinnem, liogv az a férj és Antal 
öcsém csak szívességből csatlakozott hozzájok.

Remén) i. most már Kakuszy Mariska, 
szeretett nőin; Cserpák Lajos barátom!

Mariska az igaz, hogy furcsa gömbö lyüség 
volt. < ’st i pák ur pedig lopva oly sajátságosán ka
csintgatott szeme közé, hogy én szegény Kakuszy 
rokonom jövőjét már most is félteni kezdettem.

Amint szobáimba érkeztünk, Mariskát nőm 
nck mutattam be s csakhamar vele is hagytuk, mi 
pedig férfiak egy másik szobában telepedtünk meg 
társalogni és politizálni.

Boniiáez ! hitted e valaha, hogy meg fogok 
nősülni?

— Fogadni mertem volna reá. A Kakuszy 
családban hagyományszerii a házasság, — negyven 
ev alatt tudtommal hat Kakuszy házasodott nn*gs  
a hat Kakuszy ötyeimyolezra szaporodott.

Én azt hiszem, hogy a hetedik Kakuszy 
házassága az én érdemem — jegyző meg Cserpák 
s ely sajátságosai! mosolygott,’mint azok szoktak, 
kik valakit rászedtek.

\aloban, Lajos ismertetett meg boldog
ságom golyóbisával.

Bonifácz zavarba jött, mert Antal még rava 
szabbul mosolygott.

S hol ismerkedtél meg Mariskával ?
— Lajos napján, Cserpák barátomnál. A szó-
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szoros értelmében a családi élet lánczniba tánctól 
tatta szivemet.

Boldogsága érzetében látását és hallását 
annyira elvesztette, hogy fejével örömében neki 
ment pidiárszékemnek s annak egész, tartalmát 
összetörte.

- Már akkor közeli boldogságom sulvanvomta 
szivemet és agyvelőmet.

Nagy ritkaság, hogy az ember ily hamar s 
könnyen feltalálja földi üdvösségét.

t sakis úgy s akkor sikerülhet oly hamar 
es könnyen, ha baráti kéz, mint mutató tábla áll 
a ezélhoz vezető ut elején.

— Mar valóban hinni kezdem, hogy Cserpák 
barátunk figyelmeztetett ifjú boldogságodra.

Igaz.' csakhogy én talán figyelmeztetése 
nélkül is észrevettem volna, mint mérnök, boldog 
súgom gömI >ölyŐségét.

Csakhogy bátorításom nélkül nem mertél 
volna feléje közeledni.

Közeledni igen, talán csak nyilatkozni 
nem mertem volna.

Ami bizonyítandó volt! . . .
Nyilatkozás nélkül nem lelet sem hódítani, 

sem megnyerni.
Cserpák, miután még egy pohár bort felhaj 

tolt, besurrant az asszonyok közé.
(Folyt, k.iv.)

Szerkesztői posta.
II . »/. Bánócz. I gvan kérem no izéljen.
Jf. /». Iloiiioiina. Azt a iimlt Inti közleményt m in 

elevenitlietjilk fel njból.
lilUiKÓ. Sokkal jobb ijry.
'í'. /. (Budapest, i A napokból privát levél me/y. 

Kös/.öliet a küldeményért.
/.'</// pantára járónak. 1 gy látszik. Imjry <>u rop 

pánt «*rószakosko«b>.  Megmondottuk mar. szóval, hogy min 
den alap nélküli és már legalább vagy hatszor Imkiildött 
ftirmedvényét nem közöljük. Ha ön haragszik a postára. még 
abból nem következik az, hogy más ix haragudjon arra. 
Nyugliasson már.

AeffriHuM Vauira. Kedves levelét vettük <•' őszin
tén szólva, annak tartalma igen kellemesen érintett. Tudjuk 
hogy mennyire el van foglalva, és azért nem is kérjük jelenleg 
arra, hogy részünkre befejezze azt a mindenesetre érdekes 
munkát. Mi is azt tartjuk, amit ön : .A mi késik, az nem 
malik.“ A mi pedig azt az „erkölcsi zsiradékkal**  történt 
kenést illeti, az a bizonyos már régen megérdemelte és tiszta 
meggyőződésünket követtük akkor, a midőn felgyürekezve 
hozzá fogtunk a .kenéshez.** Végre örvendünk, hogv ott is 
rásütötték lapunkra a „patent- jelzőt. Jelzett megtisztelő lá
togatását előre is köszönjük.

Sz. Nagy-Azar. i Tehát most már tudjuk a hosszú
hallgatás okát. Kívánságának teljesítését a kiadóhivatal által 
eszközöltetni fogjuk.

H. .1. (Budapest.! E számra későn érkezett. Jövő 
számban hozzuk.

-V. •/. A -Körtvélyes., Szabad-e remélni szívesen tett 
Ígéretének beváltását ?

Felelős szerkesztő fiái I ihatni.
Kiadó-tulajdonos La nilisma a H.

Nyilttér.
Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget <»

Tekinteten Csásxár József okleveles sei/éil- 
jegyzö urunk!

Kosarétcxon.
A „Felső Zemplén**  folyó évi 2*.  számában a 

nyílttérijén közzé tett támadó soraira válaszom a 
következő :

1. Engem Mazur Ernő és /'<»/ Béla urak az 
ön megingásából azzal ken-stek fel, hogy a meny
nyiben önnel szí niben a kaszinóban „bitang*  és 
„gazember*  szavakat használtam, adjak ezért elég 
tételt ; s mivel kijelentettem, hogy ezen kifejezé
seket nemcsak önnel, de senki vei szemben sem 
használtam s a ki ezt állítja „hazudik*  ; lermésze 
tes, hogy az elégtétel adást megtagadtam.

2. Ugyanezen urak előtt azt igenis kije 
lentettem, hogy én használtam ugyan a „Felső 
Zemplén*  f. évi 25. számában megjelent névtelen 
közleménnyel szemben azon sértő kifejezést, hogv 
„ha tudnám.ki volt a névtelen czikk Írója felpofoz 
náin;“ de mivel még most sem tudom ki a ezikkiró 
s megbízottjai sem mondták azt. hogy „ön*  az, de 
ezért nem is kéretett általuk ön részére elégtétel ; 
sem meg nem adhattam ; sem meg nem tagadhattam.

Végül ezen uraknak azt is mondottam, kii 
lömben én magam ellen fegyelmi s a közleménnyel 
szemben sajtóügyi büntető eljárást kiírtéin s ennek 
befejezéséig sem nem adok sem nem kérek elég
tételt.

Hogy pétiig az első pontban említett kilép*  
zéseket nem használtam, mellettem bizonyú az. 
hogy azon kiváló kaszinói urak, kiktől állítólag <>n 
értesült ezekről, mai napig lel nem kerestek s kér 
(lőre nem vontak.

Már most ezek után a nagy közönség bölcs 
Ítéletére bízom annak elbírálását, helyén volt e ve
lem szemben (sas zár Józszef urnák feltűnés kel 
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tcsre s egyvbre számított indokolatlanul sértő ezen 
ujaldii szellemi kirohanása.

Legvégül Illeg csak azt jegyzem Illeg, hogy 
a „Gyáva tt szóért öntől elégtételt nem kérek ezek 
után, s mm veszek ; mivel cn mint családos em 
her. ;»X eves tisztességes kort értem el, ön pedig 
csak 24. életevében álló kiskunt ; s hogy gváva 
m in vagyok, megmutattam ezt a; 1866 ik évi had 
járatban, mikor ön meg a világon sem volt; s mi 
vei ön okleveles sjegyző ur még a Imi eddig al
kalmazva volt mindenünnen rósz emlékeket hagyva 
hátra maga után, távozott s húzódott meg sógorá
nál. Nyíltan megtámadta a m< -zó laborczi posta hi 
vatalt; a Lvubisei pl. bános és káplánt, s azon he 
lyeu való alkalmazása elhagyásakor főnőkét, telje 
sen alaptalanul; most engem támad lépten nyomon ; 
<b*  éb rein cn azt is, hogy utáuani még sógorát 
is megfogja marni szellemi röppentyűivel.

Honimmá. 1*97.  évi július hó 12 én.
Zalánffy Sándor.

Még egg kicsit a jóból.
A köziigyekrol általános szempontból lehet 

csak szólani, m< rt ha önmagunk sajátos szinii szem 
üvegén vizsgáljuk az általános érdekű ügyeket, 
akkor különös véleményt alkotunk.

I*m  általános erdekü dologrol és általános szem 
pontból irtain, miliőn a nagy ráskai egvház eljá 
rását bíráltam, mely alkalommal annak jelzésén*,  
hogy a nagy ráskai egyház e téren nem egyedül 
all. felemlítettem Báuóczot is és azt írtam róluk 
hogy ezek mint emlékoszlopuk emelkednek ki az eni 
Lktztl mezején, mely oszlopra nem a szeretet lány 
betűi, hanem a yyarszükkehlihéy mente utói vannak 
rrsre. Ez a kilétéi áll Búnóczra is. Áll pedig azért 
mert egy alkalommal Bánócz is megtagadta a ta 
nitói értekezlet ellátását.

Itulka József, banoczi lelkész ur. ezen kilé 
telt minden igaz volta daczára is — egyházára 
es magára nezve sértőnek találván, minthogy a do 
lóg másként állását bebizonyítani nem tudta, kapta 
magát es ah Ivett, hogy m geb*gedt*tt  volna an
nak kijelentésével, miszerint az. ellátás az egvház 
nak iskolaépítésből eredt terhei miatt lett iiiegta 
gadva, — ellenem, n int egyén ellen fordult és még 
a nyilttertől sem idegenkedvén, engem szeméh . ni 
ben védekezés helyetti támadott, mire nekem ok
vetlen felelnem kellett. Ez a felelet de verbo ad 
verbum veszi nevezett lelkész ur kifejezéseit és 
sorlm felel azokra. Válaszom védekező és m m tá
madó volt, mert hogy a támadást személy ellen ki 
intézte először, azt mindnyájan tudjuk. Hogv in 
dokolt és méltó volt e a válasz ? azt is tudjuk.

Hutka. lelkész ur azi állít ja köziemén vemről, 
hogv az I szőr indokolatlan és mm helyes. 2-szór 
valé»tlan és sértő.

En én.- röviden csak azt félelem, hogy a 
„Zemplén*  24. számában megjelent köziemén vem 
minden pontjában igaz, tehát m in sérti.. Hogv in
dokolatlan és nem helyes azért, mert Bánócz 
1895 ben ellátta a tanítói értekezletet és mert 
Isten is ketfyelmelie fnyadja a. meyté<n hiinöst; azt 
hiszem, hogy még ez egymagában mm bizonyit 
közleményein indokolatlan és épen ezért nem íie 
lyes volta mellett. A bűnt < ha már bűnösről van 
szén elfeledni nem olyan könnyen lehet és aki egv- 
sz. r nyilvánosan bűnösnek lett mondva, annak . rköl 
esi bizonyitvánvába m in szabad azt Írni, hogy 
tetten ehn /, fiiéin még olyan szent életet folytat is 
azután. Avagy azért, mert Kálmán királyunk sok 
jót cselekedett, elvész az emlékezet előtt s nem 
iogja az utókor a reá emlékezésnél mindannyiszor 
előrántani a II. Béla megvakitását ? Azért mert 
Zrinvi Miklós dicső halállal halt img. az elfo<ni 
lati an kritikus előtt fedve marad annak azon kap 
zsisága, melynek Katziáner tábornok. Zrinvi lég 
jobb barátja és szövetségese is áldozatul esett. A 
bánóczi egyház |XS5|.<I1 igen is szűkkeblű volt, 
én pedig erre a lényre hivatkoztam. Hogy |x*J5  ben 
jó intézkmlés történt, azért lehet azt mondani, hogy 
Bánócz sohasem volt szűkkeblű?

Emlékező teh< tségemniel dics, kodni eszem 
ágában s.-m volt; de hát már csak nem szerethe
tem azon tűrni a Huujbizhatlan jelzőt. Külömben 
emlékezhetik l< Ikész ur. hogy midőn személyesen 
megkérdezi, m. miszerint hiszi-e önmaga a nvilvú 
nossúg elé hozott állítását emlékező tehetségemről : 
egész határozottan azt felelte, hogy nea? hiszi! Azt 
hiszem nekem is kevés mondani valóm lehet ehez!

A sz.emé'lyes sértegetés terére tisztelendő ur 
engem nem. csakis én követhettem önt oda. Ezt 
kérem nem lehet letagadni, mert ezt a m. t. 
olvasóközönség már megítélte.

Ilntlia, lelkész ur jónak latja visszavonulni 
és kijelenti, hogy löl.bé nem xálasz.d. Először nem 
kellett ..N\iltté-r*  re lépni, nem pétiig harcz hevében 
megugratn i Nem p> katona, ki csak addig bátor 
é-s erős, inig az ellenséget gyengének hiszi, a tűz 
e|o| pedig megfut. Nincs könnyebb, mint ilyen ki
jelentéseket tenni.' De síit talán a tűz? Aki íiarczr.i 
kel, ne fusson meg |. Ikészi állásának móltósúgá 
val mentegetvén magát; hanem tartson ki és vá

__  5 

laszoljon ; de válasza és általában egész fellép.5*©  
legyen méltó egy református paphoz, ki inég hozzá 
egyházmegyei megválasztott főjegyző is! Külömben 
nem azok szoktak a harczból inegugrani, akik 
in ni félnek ! De jól van ea igy!

A l>áhiH*zi  egyház érdemes lanái-sának nyi
latkozatát esak annyiban tekintem sajátiának, a 
mennyiben presbyterek neveit látom alatta; de 
hogy az egyház kerületi jegyzőkönyv 12. pontja 
bél kikanalazolt kifejezések Íieszíivésével megtákolt 
nyilatkozatot ki irtaeski fogalmazta? azt bisztosan 
tudom <-s masok is tudják, l-.rrol, tehát, minthogv 

letkezésének történetét ismerem, nem is szólok 
többet, esak annyit, hogy ilyent ón is tudnék írni! 

fisztelendö Hullni urnák jobban kellene azt 
tmliii.^ mint nekem, hogy az ilyen személyeskedő, 
in iltteri veszekedősek, mint aminöbe engem most 
bele vitt, egyházunk javát és tekintélyét legkisebb 
mértékben sem emelik, de még inkább meg kellett 
volna jegyeznie a hasonszenvi gyóigvmód alap 
elvét : eontraria eontrariis eurantnr.

Egyébiránt tartsa lel az ujját, aki haragszik : 
megtudjuk, kinek van igazsága !

Fábián Jntrán,
er. rrf. UtniUí.

Ideiglenes iroda áttétel.

HDr. Kellnex 

ügyvédi irodáját 
tűzvész következtében ideiglene
sen, selyem-uteza. Klein-féle ház 
I. emeletére helyezte át.

párnái Andor 4 

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

3ST a.e-3r-^rilxá,13rori..
.Ajánlja kitiinó minőségű valóidi hamisítatlan, az 
IS'.t.'f. évi XXXIII. törvényezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai ki merőben mérsékelt úrban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42.
n * " , 54.

„60.
feszt féle I iuuai yyöngy 1.00.
Hegyaljai szamorodni „ 1.50.
W-iki , . gyógybor . 200.

.Jx oeeoM urak b. tün/elmébe!
Tokaji asszú gyógy bor 1 liter 3.00.

4.00
5.00

Ménesi veres asszú 1 »
Szyrmiai régi szilvórium „ 1.50
A borok úrai nagyobb mennyiség vételénél egyez

ségilrg olcsóbbak.

\ au Szerencsem a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy üzletemben állandóan f r i ■ * 
csapolásu kőbányai zer, villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható.

Ebéd, ráesőén, hideg és meleg éte
lek 'i nii/i mbulen szakiibun étlap sze

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

újonnan renovált vendégszobáimat.
— Ttitfau idtillók cm karuidtziark. is

A helybeli es vidéki közönség szives tudó- 
músúra hozom, hogy núlani evőesskösök, tá
nyérok. tálak, poharak stb., melyek nagyobb 
vendcglútúsokhoz szükségesek, in é rs é kelt dijja- 
zásért kölcsön adatnak.
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Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajt » aa 1**1.  évi 60 t.•<•/.. 10S. 

$-■ érteiméi*!!  »M>nuel köxhirré te*xi  hogy * beregBaáaai kir. 
U>rvény»*ék  1K#7. évi 3044 -zámu végaéae következtében 
/>r. CrííM .S<ÍM«/or ógjrvűd által képviselt 
javára Wu/yi Mária aaobránru lak>»» elten 7<> irt « jár. erejéig 
lt*>7.  évi májú*  hó 4-éu faffaDatoaitott kié légi té*i  végrehajtáe 
utjáu lefoglalt és 357 írtra becsült bútor, ágynemű. két 
ló. egy kóunyQ, egy teher*  zeker egv azáu, ftO «lrl». szálfa, 
tűzi fa, egy aaállitható pajta é- trágyából álló ingóságok 
uyilvános árverésen elaóatnak.

Mely árverésnek a szobráiiezi kir. jbiróaág I67K/I«M7. 
1*.  sz. végzésé folytán 3<» írt tóke 70 írtnak l«U7 évi február 
hó 14 napjától járó fi»/e kamatai és eddig összesen 1H írt 
30 krbau biróilag megállapított költségek erejéig Szobránczon 
alperes lakásán leendő eszközlésére 1897. évi julius hó 
20. napjának délutáni 3 órája határidőül kitflzetik ■ - 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1**1.  évi 60. t.-ez 107. é*  IO«. 
$»a értelmében kéaxpénztizetés mellett, a legtöbbet igérouek 
becsánm alul la el fognak adatni.

Kelt ftzobránczon. I»H7. évi július hó 10. napján.

liuijatu Iaijok, 
kir. hir. végrehajtó.

N.-Mihályi sörfőzde és malátagyár.
Van szerencsénk a n. é. közönség szives 

tudomására hozni, miszerint f. év július hó 
1-étöl sörgyártmányaink árusítását a 
,Fe)s<í-Zeinplén“ kiadóhivatalával átél lenben 
fekvő

■ Klein-féle söresarnokban
a következő árak mellett eszközöljük :

pohár jégbe hűtött sör 4 kr.
korsó „ „ 8 kr.
üveg ..Bock"-sör 12 kr.
liter sör utczai kimérésben 14 kr.

Tisztelettel

Nagymihalyi sörfőzde es malatagyar.

J

Glück Mór N.-Mihaly.

■

Ajánlja az
EPERJESI NÉPBANK KALYHAGYÁR -------------

tiszta fehér, barna, zöld, chamoi*,  majolika, atb. xzinii utánzóit 

CSERÉPKALYHAIT 
valamint disz, s kandalló, kandalló® kályháit és takaréktüzhelyeit 
melyek ez iparágban elsőrangú helyet foglalnak el es számos kitünte

tésben részesültek.
Jutányos árak mellett a legszolidabb kivitel biztosittatik.

...Ly.lL

1

kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állitói végzik. Egész épü
let. k kályhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el.

Mintakályhák raktáromban meytekinthetok, — 
^ortla.zxd. és Bomán Cement 

jutányos árban nálam kapható.

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY TÁRSULAT BUDAPESTEN.

GÖZCSÉPLÖINK
i tökéletesség legmagasabb fokán állanak. 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára,
mely a gazdálkodáshoz szükséges Öl I Z6I 

gacdaUgi gépeket gyártja. 3 
Részletes árjegyzékkel és szakbavágő felvi 
tagosítással szívesen szolgálunk díjmentesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezosködésre 
készséggel adunk kimerítő és fel világositó 

választ.
Felsomagyarorszag vezerkepviseloje :
K:i-.E2insr miks^.

Nagy-Mihályon Barnai szálloda 2. szám.

!! Meglepő újdonság!!
Uj módszer szerinti nafiyitása mindennemil és 
iiai/íjsáiiii arcxképnek igen olcsó árak mellett.

A nyári idény tartama alatt az. általunk 
bérelt közfürdőben hideg

kádfürdő- és zuhany jegyeket 
is árusítunk és pedig. hi>gy a n. é. közönség 
rokonszenvével találkozzunk, a következő bér
leti árakat szabjuk.

10 drb. jegy 3 frt 20 drb. jegy 5 frt.
Az ekképen váltott fürdőjegyek másra 

át nem ruházhatók.
A n. é. közönség pártfogásáért esd.

A nagymihalyi közfürdő bérlösége.

Monov-bfoiüc-. (j)laj-. A(Iii;ir11-
és (f)pal-;iF<zl?cpeh.

.4 képek tapasztalt műrészek által készítve, meg nem halványodnak, s a hasonla
tosság minden tekintetben tökéletes.

Az általunk követett módszer következtében képesek vagyunk egy csoport
képből egy alakot kivenni, vagy több egyes képből csoportképet állítani össze 
anélkül, hogy elkészítése nagyobb ár mellett eszközöltetnék.

Xaggitunk Lithogruphiát. Zineographiát. Fametszetet, Uajzokat stb.

—- Egy kép elkészítése 19 napig tart.  .... .
liörebb felvilágosítást ngnjt J. FrítZ eV f'o. mjm Frankfurti czég helyett

LANDESMAN B. könyv- és papirkereskedése NAGY-MIHÁLY.
"" Mintakép ugyanott megtekinthető. —- ■ ■

REICHADOLF 
férfi-ruha készítő 

Nagy-Mihályon, föutcza 17 
ajánlja n a g y r a k t á r á t a legújabb divatu 

FÉRFI-RUHA 
SZÖVETEKBEN.

Legolcsóbb öltönyöket

I saját nagy választékú valódi angol i 

gyapjúszöveteiből 
készít a legújabb divat után

Nyomatott Landesinan tí. könyvnyomdájában.


