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Társadalmi intézeteink feladatai.
Elvitázhaflan tény. h«»gy századunknak, 

a fel világosod* * itt XIX. századnak, még mai
nap sincsenek tiszta fogalmai a teljes jog 
egyenlőségről. az emberi méltóságról. Nem 
ismerj tik az emberi tevékenység természetét, 
nem akarjuk belátni, hogv a munka, mint 
az ember testi- s értelmi s akaratierejt iiek 
szülemény e. ol y társadalmi szükségesség. mely 
haladásunkat, közös jólétünk emelését ezélo/.za.

Még mindig vannak társadalmi osztá
lyok. melyeket kisebb nagyóbb megvetés 
félelme mlkiil nem leint átlépni. Az aris- 
toeratia lenézóleg tekint a népre, a szellemi 
munkás az úgynevezett közép osztály 
kicsinyli az iparost, ez a földmivelőt és igy 
tovább. S ezen modern kast viszony inig 
egyrészről megbénítja az emberiség igyeke 
zetét, valamely sikert egymást kölcsönösen 
támogatva, közös erővel elérhetni, másrész
ről a lehető legkárosahban hat a közérzii- 
letre. társadalmi existentiákra.

A socziális élet e beteges állapotának 
orvoslása. az egyes osztályok ellentétes viszo
nyainak megszüntetése képezi a társadalmi 
kénlést, korunk legfontosabb kérdését. A 
tudományok komoly férliai. országok tör
vényhozásai foglalkoznak e komoly dolog
gal. a melyet azonban ép oly kévéssé- lesz 
képes megoldani egy es lángelme buzgalma, 
mint a szorziálisták rommuiiisták minden 
szellemi s anyagi jólétét sárba taposó tana 
tismiisa. Igaz ugyan, hogy a társadalom 
jelen kóros állapotának gyökeres orvoslása 
csak a munka általános elismerésétől, a mű
veltség elterjedésétől, a közszellem hatályos 
felléptéről, szóval: a társadalom reorganisa- 
tiójától várható csak, de addig is. míg ennek 
ideje elkövetkezik, a modern sociális szerve
zettel járó bajok enyhítése tekintetében a 
egliathatósabb gyógyszert az associatio, a 

lársulás van hivatva nyújtani.

T A R C Z A
Az özvegy nö. . .

Most élem én gyöngyélet*-m  
Mióta magam vagyok ;

Merre kelek, merre járok 
Minden úgy fénylik, ragyog.

Egyik épül, 
Másik szépül. 

Minden újból mosolyog;
Virág fakad. 
Kérőin akad, 

Ez ám a pompás dolog.

Igaz, hogy egyedül vagyok
S érzőin néha a magányt ;

De mindezt én elfelejteni
S újból játszom a h ányt. 

Fátyol nem kell. 
Nem fedem el

Szikrát szóró szememet.
Mert azzal én 
Még terhelném 

l’gy is terhelt szivemet. 
Hogy meghaltál és így hagytál.

Azzal én nem törődöm.
Mert én mint ügyes gazdasszony

Minden feléit őrködöm.
Míg Illeg Voltál, 
t’sak lumpoltál

S nem gondoltál én velem, 
Nem is tudtad. 
E*l  sem lógtad 

Hogy mi az a szerelem.

Ha azonban c < h akarunk érni. társa 
dalim intézeteink legnagyobb részét egészen 
más hasisokra kell fektetnünk, mint a ini- 
nőkön uianap ny ugosziiak azok : mert jelen 
légi egyleteink s intézeteink jobbára sziik 
körben mozogva, csakis egyes osztály ok 'ér
dekeit képviselik s így m in csak lmgy cl 
nem ny omjak, de sőt lmlár«»z«*ttaii  crősbitik 
a kasztszellemet. a iar>a<lahm osztályok el- 
SZ14B*t  éhségét.

Mj^ul<;ii associattónak, mint az egyéni 
érdekeket eg y esítő*.  őss/.Hüz* > instil utioiiak 
első*  s legtöbb teendop-: a munka es a toké 
közötti látszólagos különbség összecgvvzte 
lése. Mindaddig, míg az önző tok*  soszt.ily a 
szellemi s anyagi munkásokat - az em 
bért csakis vagyona szerint mérlegek c 
nem mint a társadalom egy ik m ik időzhet 
len orgánumát, hanem csak mint saját czél- 
jainak alárendelt közegét tekinti: mindaddig, 
inig a munkás a tőke hatalomban csak /.sár 
imkát látja: mindaddig a szocziális bajok 
ja\ ulását még csak remélni sem lehet, mert 
a különböző érdek és felfogás az elet iitain 
minduntalan összeütközésbe jő egy mással s 
a gyengébb folyton hátrálni kényszerül az 
erősebb előtt. A tőke, a munka közötti ellen 
tél azonban csakhamar elenyésznek, kiseb- 
biilne. Iia associát lóink lehetővé fennek a 
gyengébbnek az erősebbel való versenyzést, 
ha a tőkehitel s a munka erőket ügyesen 
coiicentrálni tudnák, ha az önérzettel l»ii", 
de önállóan gyenge s tehetetlen munkásokat 
s kis iparosokat nem alamizsnakép ál
lami segélyre. hanem mint az Angliában. 
Belgiumban. I*  'raiiczia*  »rszághan. Nemet*  *r  
szágban történik, önerejük, anyagi s szellemi 
tehetségeik re utalx a. az egy etemltges jotléillás 
s önsegély alapján egy közös érdekül s/.eim 
| \ isegge colligálmik : mert ezáltal nemcsak 
az lenne lehető*,  hogy az alsóbb ipar*  *>*  >s/ 
tály versenyre kelhetne a lőkehatalommal. 
hanem egyszersmind a sz.edelgó verseny, a

N*  in is hinnéd, mily jól « ’-rz*  in 
Magain csöndes éjjelen, 

lla h fekszem. nyugton alszom, 
S nem Ing el a félelem.

Mint ••/.•■Ion
Pár év - lőtt

Mig le éltél, kedvesem. 
Haza jöttél 
Eldöngettél

S nem volt nyugtom sohasem.

11. bölcs a sói-', hogv h-razott 
Téged az • n fejemről;

1 gy érzem, hogy egy súlyos kő
Esett le a szivemről. 

Most légy magad 
Mi sem zaklat

Csak a >irkó ny om l« ged
.ló neked ott 
Lent nyugodnod.

Igen, ugv koll te néked.

Hogy f-Itámadiink majd » gy kor 
Arra ne is gondolj már, 

Meri élig*  111 feltámadáskor
Sokkal sz« hb s jobb élet vár.

l’jra élek,
S már nem félek 

Soha több*-  tetöh'd.
Más karjain, 
Más ítjk.tin,

N*  m gondolok félőled.

/t fi I intii'm: A’// -/o*//  //. 

túlhajtott iparszahadság fcbzegliatéisai elle- 
licbrii is sikeresen mli k« "I b»’t 11« liek . a tőket, 
a munkát s értelmiségét szorosabb érdek so- 
lidái itásha fűzve, a takarékosságot vlőmoz- 
ditva. a yagy**n  s jövedelem arányosaid*  
meg*  >szléi sál ercdiin ny « zlietné-k s a proleta
riátusnak yégrt yetye. a munkásosztály 
anyagi hely zetéiiek javulását előmozdíthat
nak és ijy az osztályok kőzolii elszig’etrlt- 
segt-t s függetegséget key«sl»i|y e. a kölcsö
nös elleiiszeil vet észrey clietőleg kisebbitrllók.

Különösen a takar*-koss;íg<*t  kellene tár
sadalmi intézeteinkben el«»111«*zditani .

Tagadhatatlan, lmgy a nép természete, 
műveltségi foka, gyors igazság szolgád tatás, 
mind oly tény <-z.**k.  melyek a takar*  kosságra 
ösztönöznek : de különösen az álladalmi s a 
szocziális mti'zetek kötelesek oda hatni, hogy 
a társadalom minden osztályának alkalma 
nyíljék megtakarított filléreinek elhelyezé
sére s további haszn<*sitaséira.  Emeljük az 
asszoriatiók által az. alsóbb osztályok taka- 
rékossági liajlam.it s kiemeltük őket szá 
iiamló iu lvzetiikbőtl, lecsillapítjuk a forrongó 
kedélyeket s oly helyzetit biztosítunk ezál
tal az elny «uuottnknak. melylyel megelé
gedve, nem sóy :n « *gnak  másokéi utáni, kibé
kítjük őket sorsukkal s megszűnnek a je 
lenlegi állapotok ellenségei lenni.

Igyekezzenek tár>ad.ilmi intézeteink a 
mind ás*»sztálv  köz.*'*nb«»sseg ‘et nirgturiii. ön
becs- rzetiikrt emelni, munkakedvüket tel- 
<ő*ld>  társadahni czél**k  elérhetésére fokozni: 
gondoskodjanak a \ ag y **ntalan**k  r*'*l.  csepeg
tessék a különböző*  osztályok kekkbe az 
egymás iránti tiszteiéi s becsiilcs érzeteit, 
^zé-lesliitsé-k a ,-ziy ilizátió lálk«»rét s igyekez
zenek enyhítem a s/.egvii y séget, mozdítsák 
vl*»  az alsóbb neposztály politikai érdeklő
dését > hassanak oda, lmgy végre mind
annyian megértsük a mi'iikafelosztás jelen
ti »scg*-t .

A szellemi s any ági munka közötti elénk 

meg a minap 

íróasztala mel- 
bi-lé-pt*  in. za

Az elmúlt időkből.
Vis>za*-Ill|ékezé-S.  - -

< J v*-rm*-kk**i  i s.ij.itságoin már. hogy a mit 
egyszer meglátok, azt >z*  r*  t*  ni reszleb-iheii is meg 
vi -gálni. tanulmányozni

I. tulajdonságomnak árát adta 
sz*-gélíV  l’éí.-i kilátom.

Si*  Ive topp.-intoit.iin hozzá, 
lett iilt s gondolkozva irt. A mint
varba jött s k*  zalte .•-^/.• k ipkoilni a teh-irt papír 
lapokat . . . Én p* ‘»lig vz.-ket látva, hamar tisztába 
jöhettem, lmgy az * n I’- lám valami tárczafélv meg
írására Ve|em* ‘*|.-tl

N*»  m-kein s*-in  kellett több ' m*»li**n  olvastam 
el irodalmi kísérletét, s az •• l*«  Iregv.-zé-M-v. I most 

mi*loti  a délutáni nagy hőségben m-im-l' 1el* ‘ 
I*  H átainkat • l*«-*l  után a Im/.góság • l-* ‘lnv*»llija  
mint időszerű allatók*»zleiilényt  ha úgy an l»« válik 
i t s/erkesz.tő ur remi*  Ikez.'-si-re bocsájtom s a l. 
olvasó köz.ön-' g illetékes tagjainak a figyelmébe 
ajánlom.

* *
*

y|<lt 1 liol.l*.  ' - I k> - < Mik .-I i*-|*-|l,  
\ imilton épíll .-*/  - »/ i-nih-koMeh-n ! . . .

T i*  m |* a

Sz.i-r*  t*  k visszaemlékezni a miilira. S noha 
sokat érzek ott. a mi fájón m-li*  z*  «lik lelkemr**,  
iii'-gis * <1*  s minden gondolat, a mely *»d  i vezet, 
m*  rt *11111111  ifjúságom kedves p*-r*-z*-it  id*-zi  lel.

Édesen vissza tudok * inlék*  z.ni minden porezre. 
Még ifjú voltain. Egy szép külsejű alföldi 

községi t vallottam otthonomnak. < • y öny«*rii  te
rebélyes fák árnv'-ka volt udvarom labirinllija, a 
liol a n*-mes  i«l*  aliz.mus lumában gyakorta fűztem 
gondolataim a végtelenségbe!

liajlam.it


1897. julius 22.2

íurgkiilöiiböztétét a társadalmi életben szin
tén igen sok aiirhkliísiiak, egyes osztályok 
idegenkedésének pedig mondhatni egyedüli 
oka szokott lenni. S miért? mert a nagy 
többség a mnnkafelosztás fontosságát félre
ismeri. — Pedig vastag tudatlanság s elfo
gultság kell be nem látni, hogy a természet 
— etil tarai viszonyok, soeiális politikai in- 
stitutiók, különböző egyéni erők, hajlamok, 
képességek, szóval társalmi e.xistentiánk kö
vetelménye az erők eme megosztása, mely 
igaz ugyan, liogv rendek s osztályok elkii- 
lönzését is eredményezi, de egyszesmind 
kapcsot is képez közöttük s korántsem ve
zet a szociális életben oly merev megkülön
böztetésre, mint ezt a sociálisták s coinmu- 
nisták hirdetik, fsak a munkamegosztás 
mellett lehetséges a társadalom existentiája. 
a mennyiben az alsóbbrendű erők a mecha
nikus, — az anyagi munkára szorittatva. a 
felsőbbek a szelíemerkölesi politikai a társa
dalmi értékek productióját czclzo szellemi 
foglalkozásoknak adhatják magukat.

Igyekezzenek tehát társadalmi intéze
teink a szellem-erkölcsi munkát az anyagi 
munkával helyes arányba, érdekközösségbe 
hozni. De e mellett természetesen a tanügy 
helyes szervezete • iz<la*ági  szabadság aka
dálytalan fejlődé az emberi méltóság s 
egyenlőség elismerése, helyes pénzügyi po
litika. mind oly czélok. melyeket szem elöl 
téveszteni nem lehet, iiem szabad. A tár
sadalom pe<lig intézetek, társulatok által 
igyekezzék oda hatni, hogy a soeiális egész
sége és épsége biztosittassek s associatiók 
tiszta erkölcsi alapokra fektetve, öszhangban 
teljes hatálylyal működhessenek s igy soha 
nem fog liekövetkezni az az idő. midőn az 
elnyomott osztályok boszutól lihegő tana 
tizmusa rohanja meg a társadalom fennálló 
szervezetét, a mi hogy meg ne történjék, 
nagyon is érdekében áll az emberiségnek, 
mert ha egyszer a forrongó kedélyek leket 
vesztve, síkra szállnak, hogy vad negatívban 
tönkre zúzzák nemünk legszentebb intézmé
nyéit: akkor a durva erőszak fog diadalt 
ülni a jogos érdekeken.

Az obstrukciós Budapestről.
Irta Hrótly Alatltir.

Már akármit is mond az a sok fővárosi, en 
vsak azt mondom, hogy n«*k*  in mégis vsak jobban 
tetszik a zajos fővárosi, mint a csendes, egyhangú 
vidéki elet. Hiába sopánkodnak annyira, hogy igy 
meg amugv : az iszonyatos hőség, az olvadó asz
falt, a folytonos zaj. stb. stb., én mindamellett 
csak előnyt adok a fővárosnak a vidék fölött. Mert 
bizony az úgy van tapasztalatból beszelek . hogy 
helybeli embertársaim nagvn csalódnak, ha azt 
hiszik, hogy a jó vidékiek békében liüsölnek. Biz’

S végre is, a mikor már elszakadt csapongó 
képzeletem fonala, eljárt pihenni lelkem egy fák
tól könilövezett csendes egyszerű hajlék felé, mely 
minden idylli szépségével lakóinak méltó czimerét 
hirdethette . . . Most is. mintha látnám a kedves 
helyet; az egyszerű, fehérre mázolt s náddal fedett 
házikót, előtte gondosan ápolt kerttel ! . . . S 
noha reményem biztos révhez nein is köthetém s 
jó| sejtettem, hogy a szerelem virágai a kertből ki 
tépve vannak, mégis vágytam oda s igen sok 
kedves pervzet töltöttem el ott! ... De az idő 
eljárt; és most édes visszaemlékezni, bár szúrós 
útja ez ifjúi emlékeimnek, melyen járni esik fáj 
dalinak közt lehet ! . . .

< Üt — a természet szépségeivel felruházott 
helyen élt visszavonulva jó szüleivel a kedves 
leány. Nagyon jól esett körükben tölteni néhány 
pervzet. Ezt gyakorta is meglevőm. < ’k oly jók 
voltak ! . . . Pedig, ha látták volna a Iclkiharvzol, 
mely éjjel gyötört s nappal nyugalmam vette el, 
talán kíméletből hideg barátságot mutattak : a tér 
mészetes . . . kedves helyett! . . . 11a e kebelnek 
titkos ajtaja sajnálattal fordullak volna onnét el 
azon tudattal : volna. Remény után ott is a csalódás 
ballag! . . . Oh de azt akkor még nem is hittem 
volna ! . . .

Rövid idő múlva távoznom kellett édes ottho
nomból. távoznom kellett ifjúi reményeim rózsás 
tanyájáról.

Nehezen bár. de megtörtént. Minél messzebb 
hányt a sors kalandja, annál jobban fájt valami 
keblemben. — Nyugalmam nem volt sehol! Néha 
néha álmom hozta meg, m mit nappal hiába vár 
tain s a nvgnyugvás angyala olykor rám tekintett.

Nem is feledem el soha ! Mintha csak most 
történt volna, úgy t*mh*kszem  egy kedves álomra, 

FELSO-ZEMPLEN.

ottan is csak olyan kánikula van, mint itt liiiná 
Inuk (föltéve, hogy nem hullanak ludtojáaiiyi jég 
darabok az egek led . Sót — - mi több itt mi 
nálunk sokkal könnyebben lehet a meleg elől el 
menekülni, mint ott lenn a vidékén ’ Rendelkezi*  
síinkre állanak a k*  rtek, a fürdők, a tejcsarnokok, 
stb. Esteliden ki hint sétálni a Duna partjára.

Mindez olyasvalami, amivel a vidék nem di 
csekedhetik. S a tóvárosiak legnagyobb része mégis 
csak tói' tón panaszkodik, sopánkodik. \ alouau 
milyen telhetetlen az ember !

Az aszfalt is teljesen ártatlan az ellene emelt 
vádat illetőleg, hogy oh ad. Dehogy olvad .' Sót 
ellenkezői*  g, hősiesén viseli a nagy hőséget és a 
rajta járó kelők nagy súlyát !

Ami pedig a folytonos zajt illeti, az — leg
alább is én előttem — nagyon kedves. Már termé
szetemnél fogva is mindig olyan voltam, hogy 
rendkívül nagy előszeretettel viseltettem a zaj iránt. 
Soha sem kedveltem az ünnepi csendet, a magányt.

A fővárosi életnek ez a zajos volta már egy 
magában véve is bizonyos mértékbeli unaloműző. 
Akárhol járjak keljek is. mindenhol hallom a ló 
vasutikoiidiíktőr földöntúlinak. vagy jobban mondva 
sírból jövőnek tetsző tülkölését, a villanyosok eles 
csöngetty iijét. a kocsik robogását. Es előttem mind
ez uj. mindez bizonyos impressiót gyakorol reám.

Lehet, hogy később megváltozik hajlamom, 
de most, mint kezdő fővárosinak, nagyon tetszik 
ám ez az elet .'

Avagy nem nagy élvezete, ha az ember 
úgy belegabajodik az utczák labirx ntlmsál.a, hogy 
alig l>ir Belőlük kibontakozni *?  !

Szerintem még a/, sem nagy baj, hogy az 
a sok budapesti elment nyaralni. Mert bizony a 
nyaralni elmentek között igen nagy azoknak száma, 
akik afédc emberi formájukból kivetkőzött divat 
bábok. Ezek a roppant módon kiállhatatlan lények 
különben elég szép számban vannak igy is kép 
viselve hazánk szivében. Az ilyenek valóban ki 
növéséi a társadalomnak. No de hát bele kell nyu
godni a változhatlanba. Az ilyenekkel minden 
nagy város meg van áldva.

Ezek daczára is jobb azonban a tóvárosi élet 
a vidékinél! Piám*  most: ezekben az obstrukciós 
időkben, amikor még az országgyűlés is egy iitt van.

Egy kétszer én is benéztem a t. Házba és- 
mondhatom — nagyon sok híres és érdekes vili 
bért láttam ottan. Láttam — többek között — az 
öreg Madarász apót, ezt a tipikus öreg kuruezot. 
akinek galambos/ hajához oly jól illik a világos 
nvári in agy .n i aha és a kiirt a szárú csizma.

Dezső miniszterelnök, hálósipkás tővel, 
zsebredugott kezekkel sétálgat az ülések tartama 
alatt, részint az ülésteremben, részint a butiét tá 
ján és erősen meglátszik rajta, hogy az ellenzék 
obstruálása szörnyen untatja.

Mint látszik, a házban való elnökség is nagy 
dolog. ebben a kánikulás, obstrukciós világban, 
iib-rt Szilayt/it nagyon gyakran hely ettesili Lány 
Lajos, az egyik alelnÖk.

Látni a képviselők közt író-embereket is. Töb 
bek között ott láttam : ILrczey l*'erencz«  t, Szát» 
Pált, h’onxuth E**r«  in*zet  és Picid er Győzőt.

\ au azonban Pesten egy olyan dolog is, ami 
iránt nem viseltetem valami nagy rokonszenvvrl 
és ez — a folytonos lépcsőmászás.

1 hát. igen tisztelt Szerkesztő ur ez ízben 
már leteszem a tollat, mert az Andrássy-uton már 
korzó van és én is sietek belevegyülni a sétálók 
tömegéb. . A visszontlátásra !

— folytatja Béla barátom — a melyet, hogy tel 
jes legyen a t. olvasók unalma, röviden le is irok.

. . . Szép est volt. A csillagok milliárdjai, 
amint megannyi fényes csillárok tündököltek. 
A hold bágyadt tényt vetett a nyugvó tőidre s 
halvány sugaraival megvilágította a szunnyadó 
mindenségi ! t’seml volt. Aludt minden s én az 
édes álom karján szemléltem ezt . . . Majd gyér 
nő k voltam s az önzetlen szeretet játékában ön 
feledlen éltem gyermekéveim. Boldog valék. mint 
a gyermek szülője karján, ki nem tudja még. hogy 
van kikelet s hervatlás, nem tudja, hogy van re 
meny és csalódás!

Később a múló álom ifjúvá nevelt. A nagy 
társaságot kerültem, örömet csak Körötökben ke 
restem s találtain. A nők társaságát sem kerystem ; 
hiába hallottam súgni: Szeresd a lányokat! En nem 
tehetem ezt. No de láttam is az álomképeket, a 
mint susogták : Alacsony l« Ikii ez : in*ni  tini hozzánk 
felemelkedni! a lányokhoz !i Oh de a tündér 
álom kimentett engem. Nem volt ellenvetés s 
könnyű volt elhinnein. hogy nékik a czifra, az 
egyszerű, nekem a természetes. a külsőben
keresik a szépet, én a lélekben. < »k érdekhez fii 
zik a boldogságot, én a jó szívben találom annak 
alapját Nekik a hit mellőzhető valami, nék» ni 
mindeii ! E meggyőződésben 'aztán az ábrándos 
álom megnyugvást adott s igazoltnak tudtam min 
den tettemet.

De a képzelet futó hullámai a — csendes 
álom karján még magasabbra vertek. Eszményké
pem. idilli eszménykép*  in állittá tél élőmbe! . . . 
A természetes egyszerűség őszinte színében, a 
szelídség fátyolával takarva jelentette meg öt, a 
kedves leányt. Megjcleoése nyílt s nyájas volt. 
Beszéde vonzott. Egyszerűsége hódított s nemes

Vegyes hirek.
TaburrkpéHxtári féléri klmutatáM, 

A nagy miliályi k«rcske<hdmi és hitelbank rész 
vény társaság június .“»O áll lezárt első félévi mérlege 
küldetett be lapunkhoz, melyből kitűnik, hogy az 
Összes Üzleti ágak a folyó évben is jelentékeny 
fejlődést inul*  tnak Az aktivák 357.550 frt 26 kr., 
a passivák 351.134 frt 46 kr. Az első félévi nye
remény 934 frt !Mi kr. nyeremény áthozat betu
dása mellett 6315 frt NŐ kr. A váltótárcza ál- 
lománva 239.54K frt 33 kr. Az emelkedés a múlt 
évi zárlattal szemben 59.914 frt 41 kr. A betétál- 
lomám 120.227 frt 73 kr.. a szaporodás decz.
31-től  ti hát 2S.S73 írt 27 kr. A viss/.leszámitolt 
váltók összértéke 145.371 frt 08 kr. Az első fél
évben leszámítolt váltók darab száma 3613. Az 
első félévi összforgalom volt 1,894.376 frt 17 kr.

— NépfiyüléM. A helybeli róm. kath hívek 
részéről az 1897. évi julius hó 31-én megejtendő 
autonómiai kongresszusra küldendő képviselő meg
választása ügyébt n 1897. évi julius hó 25 én déli 
12 órakor a kaszinó kerthelyiségében népgyülcs 
tartatik. A népgyülést Sulyovtfzky István városi 
főbíró hívja össze. Mint értesülünk a helybeli róm. 
kath. hívek kongresszusi képviselőül gróf Aníővwxy 
Aladárt óhajtják megválasztani.

Sxh»háxl hír.' Ayh Alaiiár színházi igaz
gatónak sikerült Kixx Mihályt a budapesti népszín
ház elsőrendű bariton énekművészét 4 előadásra 
megnyerni. Mihály, a hudap< sti népszínház
kitiinő énekművésze, csütörtökön f. hó 22 én kezdi 
meg szinháziinkbaii nagysikerű v**ndégszen  plését. 
A vendégművész csütörtökön „.4 luliiar kendői?'' 
népszinmüben, szombaton, a népszínház szenzációs 
újdonságában B .4 yyintexi vtuh-mitp Géczy István 
pH mi frtos pál vádijai nyert kitűnő népszinmüvében, 
vasárnap. ^ r>:Ln" Bokor József pályanyertes nép 
szinniiix ében, kedden, „ Lili" operettében lép fel. 
Ezen érdekes előadások r« nd«*s  helyánikkal tartat
nak meg, m» Ivekre félhivjuk a közönség szives 
tigy elmét.

— KoHyrenuzufii képvíxelo. A s. a. új
helyi választókerülethez tartoz<’> nagy miliályi gör. 
kath. hitközség hívei f. hó is án tartották meg a 
kath. autonómiai kongresszusba küldendő világi 
képviselő választását. A választók a pai'ochiális lak 
udvarán nagy lelkesedéssel Roxkoricx János nagy- 
mihálvi kir. járásbirót választották meg kongresz- 
szusi képviselőnek.

A llonioniHll m. kir. állami faipari 
szakiskola 1^96 97 évi értesítőjét küldték be la
punknak. Az értesitőt Kovát*  József igazgató szer 
késztette és megtudjuk l»előle, hogy az iskolába 
beiratkozott az I évfolyamra 17. all évfolyamra 
7, a Hl. évfolyamra 3, a IV. évfolyamra pedig 3; 
összesen 30 tanuló. Évközben ez a csekély szám 
leapadt 16 ra, mert a zsidó vallásu tanulók szom 
bati napon m m akarták az iskolákat látogatni, 
miért is az iskolából kilépetteknek tekintettek. Az 
iskolának van összesen 9 tanárja, tehát héttel ke
vesebb, mint tanulója, a mi bizony elég furcsa 
és bizonyítéka annak, hogy ezt az érdemes és 
hasznos tanintézetet m in tudják a szülők kellő tá
mogatásban részesíteni az által, hogy gyermekeiket 
nagt’obb számban járatnák oda. — Az értesítőből 
megtudjuk azt is. hogy a derék tantestület való 

lelke nyíltságra tanított. Rokoniéiként megértette ő 
s a tiszta szeretet oltárán keth*n  áldozánk. Boldog 
valék! Egymás boldogságában osztozánk . . . <>h, 
de a mi öröm, az gyorsan múlik el! Nekünk is 
válnunk kellett.

En elkisért<*m.  Majd megáltunk s fülembe 
súgta: Hozza meg az idő. a mit tőle remél! . . . 
Ezzel elváltunk. Ha tudta volna haldokló rémé 
nyom, m in mondta volna azt s távozása sem tör
ténik oly hamar! Itália néztem ; úgy tűnt el mint 
futó csillag, gyorsan, láthatatlanul, . . . örökre ! 
Mégegyszer tekint* ‘tt»*m  vissza, de már későn, — 

felébredtem édes álmomból . , .
. Nyitott ablakomra nyájasan bólintott az 

utczai fa ága s a liiis szellő ki bejárt magányos 
szobám ablakán és még mimiig fülembe hangzott 
kedves társam utolsó szava. Eu pedig félig álom 
bán. télig ébren sóhajtva kérdem, hogy : Vájjon 
meghozhatja e majd az idő? ... a behajló lomb 
tagadva intett s a szellő fájón súgta . . . soha . . . 
sem! . . .

\ **nek  vagytok már hervadhatlan ifjúi emlé
keim fejezi be barátom görcsös In tőkkel rövid 
közleményét. Azóta már sok idő múlt el ! Az évek 
egymást kergetve enyésztek el a múlandóság vég
telen tengerén. Elvittek magukkal mindent, csak 
az • mlékezet őrzi emléköket! . . . S bár sok sötét 
pont fájón int a múltba, bízni enged még most is 
a jövő, mert a tört remények sírkövére ezt jegyezte 
fel az elmúlt idő: Hit, . . . remény . . és 
szeretet !

— — — — — En ineg azzal toldom ezt 
meg jó barátom, hogy miként álmod csalóka volt 
s múló, láss abban »gv élettörténetet, melynek 
moh s keresztjére azt irta Reviczki: Az élet csak 
hangulat! (j*\)  
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I.au figyelemre méltó tananyagot végzett b<- a lég. 
nagyobb l.-lklisnierett.-l. — A szakiskola fontos 
feladatinak tartja, hogy végzett növendékeit lelt.- 
töl.-g mindjárt oly műhelybe h-lv.zz.e ,1. almi 
egyrészt az iskolában tanullak alapján szélesebb 
körben nagyobb gyakorlatra és ügyességre tehesse 
nek szert, másrészt pedig, hogy munkájuk után 
már kenyerüket is megkereshessék. E eiéllml az 
igazgatóság érintk ezésbe lépett a kercsk. és ipar 
kamarákkal, jónevíi butorgyárosokkal. asztalos 
mesterekkel és faragókkal, hogy tanulóinak elör. 
szerezhessen helyet. Az igazgatóságnak ez az el 
járása azt eredményezte, hogy utóbbi óv. kló n la 
tudóikat mind igen jól eltudták helyezni, sót már 
nem tartozik a ritkaságok köze az az eset sem, 
hogy egyes gyárak és műhelyek megk*  resé>. k. t 
intéznek az igazgatósághoz a végből, hogy a végzett 
növendékeket ajánlják nekik bizonyos állások l.e 
töltéséhez. E megkereséseknek m in mindig tudott 
eleget tenni, mert elegendő végzett tanulókkal 
nem rendelkeztek. A szakiskolának -<> évi fenn 
állása alatt a teljes éves tanfolyamét 55, a négy 
éves tanfolyamét pedig 5 tanuló végezte el. A vég 
zettek közül 47 mint faragó, esztergályos, szobrász 
és asztalos működik, X más pályára lépett, 5 nek 
alkalmaztatása ismeretlen. Az IS'.mí ’.»7. tanévben 
a teljes négyéves tanfolyamat jó eredménnyel 
csak egy tanuló végezte el. ki a diósgyőri vas 
gyárban nyert alkalmazást. A szakiskola évi be 
vétele 2575 frt. kiadása pedig ’JÍMtU frt volt.
A szakiskolába már augusztus hó folyamán elfő 
gadnak jelentéseket, a beiratások azonban csak 
szeptember 1 tői 5-ig tartatnak az intézett tanács 
termében A szakiskola I. évfolyamába oly tanulók 
vétetnek fel. kik valamely közép vagy polgári 
iskola két osztályát, vagy pedig az elemi nép
iskola 6 osztályát sikerrel elvégezték. Minden ta
nuló a beiratáskor 5 frt mühelybiztositékot tartozik 
letenni, ezenkívül a tandíj évenként fi frt. melv 
m k telét le íratáskor, másik felét pedig február 
közepéig kell lefizetni.

— Személyi Itir. Gróf G'./ö/i Richard ny. 
tábornok, dr. Pogány (J»r«» városi orvos apósa, 
városunkban időzik.

— Hrtkű eó. Dr. Kállai József helybeli ügy 
véd f. évi augusztus hó 17 én tartja esküvőjét 
JJ’óMer Rózsika kisasszonnyal.

— J topotyániák neyitnéye. Múlt szá 
inunkhoz későn értesültünk a topolyániak azon 
tettéről, mely szerint a városunkban dühöngött 
tűzvész alkalmával körülbelül 16 szekéren igen 
sokan siettek hozzánk, hogy segítségére legyenek 
a tűz által sújtottaknak. A nagy mihál viak példát 
vehetnének a topolyaiunktól. kik otthagyva mezei 
szorgos munkájukat, bejöttek segíteni.

— Vízbe fűlt. Folyó hó 15 én egy tfuderrzti 
György ne»’ii parasztember, mostoha anyját teme 
tendő, Jeszenöről Barkóra ment, még pedig bogi 
útját megrövidítse, a Laborczon ment keresztül. 
\ isszajövet a viza sok esőzés következtében nagyon 
megáradt, agy hogy a szegény embert elsodorta 
és a vízbe fűlt. Holttestét megtalálták

— Alapszabály jóháhayyán. A nagy 
mihályi polgári olvasó egyesület alapszabályait a
m. kir. belügyminiszter f. évi 5‘J 774. szám alatt
a bemutatási záradékkal ellátta.

— Autonómiai mozyalom. Tokajban 
— mint értesülünk — július 11 en választották 
meg az autonómiai képviselőt. Mohdai Etele alis 
pánnal szemben nagy szótól tőséggel MalLith József 
gróf választatott meg.

Pontúeizyálat. lkot Róbert kir. tanácsos 
posta és távirda igazgató, megvizsgálta a homonnai 
posta és távirdahivatalt, hol mindent a legnagyobb 
rendben talált, miért is a személyzetnek teljes 
megelégedését fejezte ki.

yl topolyániak rűluMztána. A topo 
lyáni gör. kath. hitközség, az autonómiát szervező 
kongresszusra világi képviselőül szintén Ibishorics 
János nagyniihályi kir. járásidról választotta meg 
nagy lelkesedés mellett.

— A török-uteza. Nem akarjuk állítani, 
hogy a mi érdemünk az. hogy « török ntcza mii
ki van kövezve és ina holnap használat <-z.éljála>l 
átadalik a közönségnek, de hugi ne járultunk volna 
igen sok felszólalásaink által ahhoz, hogy az a hot 
lányos állapot, melyben ez az tllcza évek hosszt! 
sora óta volt, megszűnjön, senki sem állíthatja.

— Il>artextfileti hír, Említve volt már 
lapunkban is, hogy a helybeli iparlestiilel a saját 
kebelében egy betegsegélyzai pénztárt óhajt lélesi 
feni. Ez ügyben beadvány is int.-zt-tett a kassai 
kereskedelmi és iparkamarához, hol a legkedve 
zőlib módon intézkedtek a jelzett ügyben és a kő 
vetkező átiratot intézték a testülethez: .A tisztelt 
ipartestületi elöljáróságnak Nagy Miltályon. A tisz-

FELSŐ-ZEMPLEN.
I lelt elöljáróság foly ó évi Xo. számú I.. adványára 

az összes ügy iratuk visszazárása mellett válaszol 
juk. hogy a létesítendő testületi lietegsegélyzö pénz 
tár alapszabályait a törvényes kellékeknek és a 
megállapított munkabér átlagokat a lu-lvi viszo 
nyéki,ak megfelelőnek találtuk, miér. is s. mini 
akadály nem forog fenn arra nézve, hogy a fisz 
lelt elöljáróság az 1HH2. évi 13.22*.  sz k. r. ske 
delnu miniszteri rendelet ért. Iliiében a vissz.akiil 
dóit alapszabályokat 4 példányban a testületi pénz
tár székhelyére, mint illetek-s iparhatóságnak be 
terjessze. Ezen ki.... na őszintén kívánja, hogy a
testületi pénztár mielőbb létesüljön. józan és laka 
rékos gazdálkodás mellett az iparos alkalmazottakra 
áldásos intézménnyé- fejlődjék. Kassán. 1«<>7 évi 
jiilms hó ló én. A kereskedelmi és iparkamara tö
vében : Szakmáin elnök. />■</ titkár.

khtefezéx. Oláh István kir bírósági al 
jegyző, ki -Sö/y.-rx.-á,/ István ||-|y|„.|i ügyvéd il.e 
dójában huzamosabb i.l. ig volt ‘alkalmazásban, a 
tapolezai kir. járási,Írósághoz jegyzővé kinevez 
tetett.

I illáit I.'uIcmiiI/, A n.agvniiliálv topo 
lyáni országúton a napokban nvoh-z drl. lyukas 
kulcs találtatott. Tulajdonosa a kulcsokat /f-wí 
Feroiicz rákóezi körjegyzőinél átveheti.

— Hitcnii. Vasárnap, azaz folyó. hó lX-án 
Homonnán templomi I... sn tartatott, melyre a
szomszédos falvakból igen soka......  el. A
Imesti alkalmából Sknrk.it/ Ágoston apátldebánosiiál 
elu-d adatott, melyen a környékbeli lelkészeken
kívül számosán vettek részt.

Tíix, I. he 14 *-n  dé-lntán Márkon tűz 
ütött ki. a mikor is öt ház t.-lj.-s........ l-’g- tt. \ tűz
keletkezésnek oka ismeretlen

VirálJ eliulán. Egy helybeli nriesalád 
ti.d nagy obbm.-nny isegii különb-le eserepesvirág 
elad--. Értesítést ad a kiadóhivatal

HIRDETMÉNY.
<» esász. és apóst, kir Felségének Itéeslien 

IXH7 évi május hó 14 én Hm sz. a. kelt legfel 
sobb elhatározásával a nmgjwrm-szdgi k.áh. n/f/ház 
önkor,náni/z.áa »z,rrrz.gr ti linilapr.trr .',/i/br 
hir.inJá Iir.zágu. kiáll. ./i/nl.'g . .... -urnái választói
kerületéhez tartozó n.nj.iiniliáli/i rám k.áh. pl.l.ánia 
frriil.i... o Eelsó-ge által lst’-tt évi október hói 2.">-én 
—•*.»4<*.  sz. a. jóváhagyott szabályzat 1!!. y sa ér 
t-lm-'ben megalakított összeirási és választási kül
döttség n--vében és megbízásából .zennel közhitre 
teszem, miszerint az ágsz.irt rálag.t.J. nrije./,/ 
zák. irt .... ,v.w/ .I/ÓA..7, l.'á nt'.i rár*»  hu .<•
hlnársh rmrhrn kö gr.nl.rr kih trtrtf , s m/yóm./t /, 
Au 2I‘-../ az érdeklett róm. katli. hivi-k által in.'./ 
trknáh.h.; 07. összeírás ellen netán emelendő pa
n.aszok pedig .-zen X nap alatt, az alnlirott kül 
döttségi elnöknél bej.-lentendök.

Egyúttal pedig ugyancsak a küldöttség névé 
ben es megbízásából az önkormányzati országos 
szervező gyűlésre küldendő k.prigrh, ,„../,át.igztá 
"ár., h.itáriui/nil f. IKH7. ári iiui/hkiIhs liá / 
na/i/áf A'.tyy M ihnh/hn « rán.gliáz hmárgh, ni. h. n 
n ull hozzáadással tűzöm ki, hogy a szavazatok 
napon rri/grl á ..rátái á. n. áráig fogadtatnak el.

Kelt Nagy Mihályban, Ix'if. évi jiilins 21 én.
l’áláHt/i Héztt, 

kiilil.iltai'.ii t lui.k.

Színház.
Ágh Alafl.ír társulata sok viszontagság után 

városunkba érkezett. Társulata bár kis szánni. <!«• 
törekvő, képzett es íijjves tagokból van összeállítva; 
kevés kifogásunk van a társaság működésének ngy 
nevez, tt művészi része, annál több az admi 
iiistratio .-llen, l.rilietetlen kapkodás minden téren. 
Parányi színpad. Béllel, bérlet gyűjtés nélkül ; ál 
tálában i fidig nem tapasztalt fatalizmus a direetió 
részéről. Kedves közönségünk pedig, mely min 
denha mele^ érdeklődést szokott tanúsítani a szí 
nészet iránt, ezúttal bániulaios in közönyös. Remél 
jük, hogy ezentúl közönvet levetve, inegérdemlett 
pártfogásban fogja rész«*sii.  ni a társulatot.

Az Cflflig íefőlvt előadásokról az alábbiakban 
számolunk he ;

\ asárnap jul. is.án- Bf»ki»r „ G'y» iv/,ux.»:oay“ a 
ment üres ház előtt. (fssz.evágó előadás volt, méh 
bői Dulich Mariska i Korcsa), ki kedves, eleven 
gyorekasszoiiy v«»lt és Fekete •>anvi inas, ki si 
kerrel aknázta ki hálás szerepét, váltak ki. Kecs
keméti Irma Mariska*  b tszett még; a nem neki 
való szerepben is ügyesen mozgott. A többiek sem 
rontottak az összhangon.

Hétfőn jul. 1'Jéii ^Iho'and t:x Ihowl* -011 
kaczagott a közönség. Az ö>*z.es  szereplők egyaránt 
osztoztak az est sikerén. Különösen jók voltak : a 
kf t Burám! < Kövesdi és Lorándii és Fekete < ’<» 
fpiardier . Kitűnő alakítást nyújtott K<‘cskf ineti Irma

l'atpierelte ben. Briliáns courlisnne volt; megmu
tatta, hogy mit h hét intelligentia és ambitió révén 
egv episodszrrepből csinálni.

Kedden jul. áll llerczeg F» Tem-Z B Hvtithy 
loi.<r ment mérsékelten látogatott ház előtt. Az 
előadás nagyon jó v<dt Kitűnő játékukkal kiilö 
nöxen Kecskeméti Irma Honlhv Ida és Köv.sdi 
Nemere Sándor szolgáltak rá a közönség tapsaira. 

Diiíich Mariska Margit • kedves baktisch volt; 
\ ihari Sass Iván azonban úgy mozgott és decla- 
máit, mintha ő volna ama bizonyos gránátos, 
.mely ólomból vala “

Szerdán Július 21 <’u Ruttkai György 
. IliilfinintiLoi" ját adták eléggé jól látogatott ház 
előtt A darab elég jó ahhoz, hogy többet is lehe
tett volna belőle csináíni. Fekete (ielbgiosser nagyon 
akart tetszeni s túlzásba esett. Nagyon jó volt 
I'erezel Mari Erdei Juliska*  kinek szép énekét és 
jó játékát a kfízöiiség isnii telteii tapssal jutalmazta 
s U. hány én- kszámát meg is ujráztatta Lorámli 
llollo ,-s ,\gh \ arga szabó hozzájárultak az est 

sikeréhez. Dulich Mariska Józsi- aranyos kis 
fodrászinas volt.

Ma július 22 f n Kiss Mihály budapesti vendég
művész telleptt*  lllelletl „ Hrtyál' krndttjf*  tllegy. 
I gy liKszük szűgségtclen úgy a darabot, mint a 
vendégművészt a közönség figyelmébe ajánlanunk.

Pala medert.

CSARNOK.
Ki a legbünösebb?

Irta l.auku tiufiztae.
II.

Antal öcsém? Ez a <’serpák tán rokona 
Mariskának ?

Alig hiszem. Régi ismerőse és barátja 
Rvinényiéknek.

— Mióta ismered?
Azóta hogy Pesten lakom. Hefenkint meg 

fordul l'f sten mulatni és költeni. Özvegy embt r 
• gvf tlen fiinál és leánykával, kik*  t imáflásig sze- 
r.-t. a kiknek száz száz ezt r forintot biztosított. 
Hogy számadásaiban illegne zavartassék, többé 
ii*  in fog megnősülni, hanem a biztosított 2<mi.<mmi 
frt kamatját szépen esetül*  sen elkölti.

Furcsa, hogy annyira szivén fekszik hol 
flogságtfik ! ?

Kakuszi a helyett, hogy válaszolt volna, oly 
sajátságos gúnyosan mosolygott, hogy rokonát szinte 
megzavarta.

Talán az. öreg Cserpák — és öreg He- 
meny iné . . .

— Nem lehetetlen . . .
— Öcsém, öcséül ! he, he. h»- ?

Bátyám, bátvám ? ha, ha, ha!
Már öcsém ? higyj a mit akarsz, de Cser 

pák uram nekem különez emberin k látszik !
Mimi*  n inkább, csak az nem, nagyon is 

természetes ember, talán egyetlen nagyobb hibája, 
mert azt hiszi. Imgy < okosabb másoknál, meglehet, 
liogv idővel ♦*  tekintetben is okulni fog, a mikor 
egyikévé leend a legszeretetr.méltóbb embernek. 

Bonifáez. Antal arczáli feledte tekintetét, lilost 
úgy tetszett n< ki, mintha azon egy kis ravaszságot 
is észlelt volna.

(’serpák is visszaérkez<‘tt körükbe.
Az asszonyok igen jól találják magukat, 

de Mariska neheztel egy kicsit Imgy meg sem nézed. 
Antal egv pohár bort felliajt*»tt.  azután eltá 

vozott.
I ram*  mit gondol, minő férj válik ked 

v*-s  rokonából ?
Antal öcsém munkás és becsületes ember ! 
Mariska már is megköszönte választásomat. 
Hát ön választotta’?
Szegény Antal ? < > igen jó ember, de nem 

tini bánni az asszonyokkal. Nélkülem alkalmasint 
m*  ghal a nélkül, hogy a családi élet boldogságát 
ismerte volna.

Es Mariska nagysám is boldog . . . na 
gyón szereti . . . ?

Boniláez a kf-r<l*-z*  ttnek minden vonására fi
gyelt.

Lehet e ily férj*  t m in szerelni ?
. . Munkás, b**csületes  . . . ezt öli tnondá 

és iga sága van . én m«-g azt mondom, hogy 
szelíd házias, hű s a mi a legtöbb, nem szerelem 
felt**.  I ram .’ A szerelemft-ltő férjek, még ha kií 
l"nb*  ii a Ivgszeretetrviiiéltóbbak is, agyongv**trik  
mjeiket.

Nek cm nincs szct-i-ncsém nniságodnt kő 
z.t Icbbről ismerni, Imm-in már Ciliiig is meggyőzött 
arról. Imgy rokmmmn.-ik ig.-iz és Ilii barátja.

Ibmít.-icz. Lalán életében először most másként 
érzett, mini almgv nyilai kozott.

— Legnagyobb örömöm, ha barátaim és is
merőseim között megelégedést, egyetértést és Imi 
dogságot szemlélhetek.

Az. asszonyok ó-s Antal nyitottak a szobába
— La jos barátom! még egy pohárral az asz 

szonyok . g-'-szs- gó-re. azután megyünk, — szólt An
tal s csakugyan, a mint poharaikat kiürítették, 
köszöntek ó-s távoztak.

Sknrk.it/
rrrz.gr
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— No anyjuk, tartasz az uj menyecskéről?
— Kedves tár? _ u, jó kedvű asszony, de . .
— he . . .
— Mondjad csak apjuk, rokona < ’serpák Ka 

k oszlóknak! ?
— Ugyanezt mórén is kérdeztem. Nem rokona !
— Akkor . . .
— Na akkor . . .
— Akkor nem helyeselhetem a < ’serpák és 

Mariska bizalmásságát.
— Na már én is azt mondó vagyok 

azaz: még nem mondok semmit, majd későbben 
többet látva és tőidéi hallva, több*  t is le szellő tünk.

Antal hazafelé elől ment, Lajos pedig katján 
vezette Mariskát — Mire a lakás kerítéséhez ér 
tvk, a hold fellegt k közé bujt s minthogy Lajos 
az udvar sülyedéseit nem ösiuerte, a férj vette át 
nejét karjaira s a házibarát ügyelve ment titánok 
— A mint az épület tornáczához értek. Mariska 
iámét Lajossal maradt, s Antal előre ment dől 
gozó-szobájába, hogy gyertyát gyújtson.

Midőn gyufái akar gyújtani, véletlenül a tor 
náczra nyíló ablakra nézett és jó. eléggé világosan 
szemlélhette az épen elbuvó holdnál, hogy helyezi 
Lajos barátja ajkait Mariska, az ifjú nő ajkaira. 
A mint a gyertya meggyűlt, barát és no a szo
bába léptek.

Lajos kézéi nyujtá Antalnak.
— Jó északát boldog térj !
— Irigy led ugye boldogságomat!?
— Óhajtanám számomra is a nélkül, hogy 

irigyelném. Mariska nagysád! csókolom kezeit! 
Szép álmokat!

Cserpák kezet csókolt Kakuszynénak, és fii 
työrészve távozott.

Mariska körülkulcsolta az Antal nyakál és 
megcsókolta.

— Jó éjt édesem !
— Angyalom, nem szivaroztál!?
Mindketten mosolyogtak, de be is jegyeztek 

valamit; a no azonnal emlékébe, a férj későblren. 
midőn egyedül marad, tározójába.

Mondanom is alig kellett talán. hogy Maris 
kát a szivarozás kérdése zavarta meg; az Antal 
tárczajegyzete pedig ily tormán nézeti ki :

1 _fs m i.
h-.lyt. köv.)

FELSO-ZEMPLEN.

Hogy sógorom mellett vagyok alkalm.tzv i. Abban 
talán csak nem lát összeférheti, nséget ? Hiszen ott 
közelében a rokoni érzületnek frappánsabb példái 
val is van alkalma találkozhatni? I’é védésben 
van a támadó, midőn engem 24. évemben levő 
kiskorúnak nevez. A <»•». i ütközetekben különben 
együtt voltunk Z. úrral: én álmomban, o pedig 
a „Nvilttérbeír rohant neki a porosz hadseregnek ! 
lh különben valakinek a kólára apellálni gyenge 
ség: Iliié példa vau rá. hogy KO éves aggastyánt 
is akasztottak, s (alán fiatalabb volt, a ki elítélte. 
Vármegyénknek is elég olyan tisztviselői*  van. ki 
tőlem korban fiatalabb, s kikn*  k bármelyike más 
beosztás mellett Zalán//// urnák ma elöljárója le
hetne. Nos, azzal is fék álról beszélne ? En azt Ili 
szem, hogv jelenlegi körülményei mellett még ke 
zet is puszilna ’

Ennyit a czáfolatból. Sokkal több a teendőm 
semhogy apró dolgokkal, szunyogesipés. kkrl rá 
érnék törődni. Ebben az ügyben mm nv ital 
kozom többé, ha mindjárt feketének neveznek is

Ám a közjó érdekéin n síkra - állni minden 
kor hazafias kötelességemnek tartom, az árulko 
dósból és hize'keii.’sböl szerzett kenyér. I pedig 
nem fogom irigyelni, mert n- ni lehet o!y züllött 
a kor. hogy önzetlen, s egy.-nes iránvu telteinket 
elitélje, szerintem legjobb az egyenes ut: a Jelien 
und leheli lassen*  elvét magaménak vallani nem 
fogom soha!

f'xr/xr/ír Jiiznrf.

A nyári idény tartania alatt az általunk 
bélelt közfürdőben hideg*

kádfürdő- és zuhany jegyeket 
is árusítunk és peili<r. hogy a n. é. közönség 
rokonszeinével találkozzunk, a következő bér
leti árakat szabjuk.
10 drb. jegy 3 frt 20 drb. jegy 5 frt.

Az ekképen váltott fiinlííjegyek másra 
át nem riiliázliatók.

A m é. közönség pártfogásáért esti
A nagymihályi közfürdő berlösége.

1897. juliuB 22

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

tudomására hozni, miszerint f. év július hó 
l-ét.;I sörgyártmanyaink árusítását a 
„felső Zemplén" kiadóhivatalával átellenben 
fekvő

a
l Klein-féle sörcsarnok bán
következő, álak mellett eszközöljük :

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

3 Tiszteletiéi
Nagytnihalyi sörfőzde es malalagyar.

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY TÁRSULAT BUDAPESTEN.

GÖZCSÉPLÖINK
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak.

Magyarország legnagyobb és egyedüli

gazdasági gépgyára.
mely a gazdálkodáshoz szükség. > ö £ 8 Z C S 

gazdasági gépeket gyártja. 4 
Részit tes árjegyzék k*  I és szakbavágét felvi 
lágosilással szivesm szolgálunk dijnu-nlesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezösködésre 
készséggel .-idillik kimerítő és felvilágosító 

választ.
Felsotnagyarorszag vezerkepviseloje : 
ic l z::: it nxzE i zr s 

Nagy Miltályon Barnai-szálloda 2. szám.

Szerkesztői posta.
I . •/. A. Körívéivé*,  i Kö-zöiijiik. Jövő számban kö 

xöljitk.
/.cf/ri/WM. M.-ili-za.) A küldött hírről mar előzőleg 

vettünk tudomást • - azt megírtuk. \ mikor az. öli ért. — 
jött. már ki vált szedve és igy azt félre kellett tennünk A 
diskreezió biztosítva van.

H. X. .üdvben. Nem leltet.
lliHiinniKl. A mint tetszik.
//<«. Helybeli I . ved. a ezikkirá-lioz nemcsak telit i. 

toll és papír kell, amint irja. hanem még e^yéb is *zíik-.-ge«  
ahhoz, a mivel ön egyáltalán nem rendelkezik.

../^a ifi iHit'jHj ti fiihl,**  Igaz, . -akii.- ' ezt
uem ön fe<lezte fid.

KtZilÖ író. (Helyben. Niuo benne se *..  m- paprika 
és Igy elelllésztlieletlen.

Felelős azerkesstő íítil I Útiam.

Kiadó-tulajdon. Lil Hilftniti 11 It.

Nyílt-tér.
Ezen rovat alatt költöttekért nem vállal felelősséget a xzrrl..

F IW L E.
Le vagyok alázva egészen a |>orig . . . t’sikv 

Gergely Tódorkájáva) szólva: Lelkemre szikla ne 
heziil, homlokomon a szegy*  n bél vege ég ! Hogyne? 
Hiszen a „F. Z.“ múlt számának nyiltt. r. b.-n a 
legautenticusabb tényező dis«|ualificált a nagy világ 
előtt — tökéletesen. . . . Lehetséges, hogv min*  
e soraim napvilágot látnak, szégyenem elöl elköl 
tűztem az árnyék' ilsgból, s frissen hantolt síromra 
gyilkos önvád által űzetve koszorút hoz Z—,.//)/•*.  
a régi, jó. becsületes „Sorg*  r“ és ni«*gkűvet.  mond 
vált: .Bocsásson meg; kérem, mert mm én esi 
náltam. “

Es én már most elhisz, ni neki, mert az i 
nyílttéri stílus m m az ö .elemi- képzettségén vall. 
» nem tudhatom azt sem. nem e játékot iiz valaki 
mindkettőnkből. Már neki az „okleveles segéd 
jegyző ur*  -at sem szabadna oly kicsinvloleg emle 
getni állásánál és képzetségénél fogva sem Külön 
ben a tenyérnyi szövegben felfedezett 11 pontos 
vesszői; sejtenem engedi azt a műhelyt, a hol a 
fbrmedvény kalapáltatott.

No, semmi. Nem polemizálni akarok. csak az 
ellenem felhozott vád.'' ellen védekezni saját egvéni 
reputáczióm érdekéi A ki támadni tud. tudjon
bizonyítani is. Volt étkeim ajánló bizonvitvá
nyai, s fitt nyilatkozatai tnegczáfolják azt. mintha 
én rósz emlékeket hagytam volna mindenütt ma 
gam után. — A felhozott, s egy postahivatallal 
szemben a közérdek és saját jogos érdekeim ve 
delmében tett lépéseinél Zalán//)/ !) ur első sorban 
im ggralnlálta. Hasonlóképen tett a Ivubisei plébá 
nos ur folyamatban volt eljárás alkalmával is, bár 
amaz eljárást nem én kérelmeztem. Hogv volt fő 
nökömet hasonlóan támadtam volna, tagadom, ezt 
ő sem hiszi el. a mint hogv alaptalanul bárkibe 
is bele kötni nem lehet, s igv nem is szokásom. —

Glück Mór N.-M.IHALY
Ajánlja :iz

EPERJESI NÉPBANK KAI.YHAGYÁR -------------
tiazta jrftrr. burna, zöld, rhuhioÍn, nuijnlika, stb. szinti mbixolt

CSEREPE ALYHAIT
valamim dis - kandaUó. kanrlaHós kályháit*  takaréktüzhelyeit 

ez iparágban elsoiaiigu lu-lvel foglalnak el és számos kilőnie 
lésben részesülö k

Jutánvos árak mellett a legszolidabb kivitel biztosittalik.

1 n ■ 
. 1. i-L...

CFi

kályhák felállii.í-ál a gvár kipróbált, szakavatott állilén végzik. Égé 
lelek kályhabereiidezé-é-t tetemes áréiig*  <lnié-nvn\«-l vállalom el.

>/hifiikülf/hítk i,ukfái‘innbun iiieytrkhifliehik, —
F’crtla.xid. és Oezxxent

jutányos árban nálam kapható.

Van szerencsénk a n é. közönség szives tmlomására adni, miszerint 
a több év óta üzemben lévő

NAGYM1HALYI SÖRFŐZDE ÉS MALÁTAGYÁR

" lxcrd.c-, Miluiniiit palaczlr^örét, ■
minden tekintetben megfelelő alakban és minőségben, a l sörfogvasztó kö 
zönsé-g és t. vendéglős urak szives figvelméb.*  ajánlja.

A sörfőzde .1 reá vonatkozó helyi viszonyokat előnyöst 11 felhasználva, 
azon kellemes helyzetben van. miszerint az irányában támasztott kgkéiive 
seld) igenveknek is teljes iin-riekben kepes megfelelni, s igv a hasonm-mü 
vállalatok versengését városunk és vidéke terül*  lén bizvási felveh*  li azon 
reményt táplálván, hogy pontos es lelkiismeretes kiszolgálás által az egész 
körzetben gyártmányaival a piaczot a maga r<;sz*  r. I

Eddigi tapasztalataink azt bizony itják. hogv 
rés működésűnkét egesz ke-zletszíikségleténck nálunk 
támogatja, s ezt továbbra is kérve, vagyunk

tiszteleti.*|
iliúltji sörföxilr é.s Hiiilálaififár

bizto-ilja.
■ a I. Vevoközöuség sike 

történendő fedezéscv«-l

•sz épii-

F TICT Xl'rr -rf’ry xj'rr xirr 5^A.^ ^A/^
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Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.


