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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

szerkesztőség:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-atcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI Díj :
Egész évre . . 4 frt.
Fél évre . •» frt.
Negyed évre 1 frt.

Egye*  szám ára 10 kr.

KIADÓKIVATAX.:
Hova az előfizetések, hirdetési éa nyílttéri 

díjak küldendők :
I»andssman B. könyvB/omdáJa.

Tarthatatlan állapotok.
A viliig teremtése óül tanúskodnak a 

példák számtalan esetben, hogy az erősebb 
uralkodott mindég a gyengébben zsarnoki 
uralma alá igyekezett, hajtani azokat meg
van és meg lesz ezután is. Csakhogy a inig 
a régibb korban, a hatalmat a nyers erő. 
addig az újabb és a jelen korban a tanulás, 
szorgalom, dolgozniakarás s dicséretes igye
kezet képviseli. Ez az oka aztán jelenleg is. 
hogy az erős és gyenge ma ép oly arányban, 
sőt talán még nagyobb mértékben megta
lálható s azok összeütközése, egymással szem
ben való találkozása még szembeszökőbb.

Az is természetes igazság, hogv az erő
sebb tél mindig a győztes, a mi fölött cso
dálkoznunk, vagy megütköznünk nem lehet 
nem szabad, mert hisz az erőt és hatalmat, 
ez idő szerint az ész, szorgalom és kitartás 
növekedtével inindnagyobb mértékben tehet
jük magunkévá, a miből meg iáiként követ
kezik. hogy a jelzett tulajdonságoknak par
lagon hevertetésével s nem értékesíteni aka
rásukkal egyedül magunknak árthatunk oly 
mértékben, hogy lépten-nyomon megbánjuk, 
ha elmulasztottuk a kedvező alkalmat meg
ragadni s az időt felhasználni, tehetségeinket 
kellően értékesíteni.

Mi volna tehát miiidamiviunk köteles
sége és teendője, hogy :r jólétet, a tudást, 
a hatalmat, a vagyont minél nagyobb mér
tékben bírhassuk?

Lelki- és testierőnk és tehetségeink 
folytonos művelése, képzése és az önsorsunk
kal cs helyzetünkkel való teljes megelégedés, 
a másokéra való nem vágyakozás, az önzés
nek. kapzsiságnak és haszonlesésnek tőlünk 
való távoltartása.

Es mégis mit vagyunk kénytelenek 
tapasztalni? Éppen ezeknek az ellenkezőjét.

T A R _C Z A
A fényező.')

A falu piaezán. ott a hol a portékás zsidó 
csapja a vásárt, ha néhanap idevetődik, egv szép 
reggel, a mint a portákon kinézek, látok valami 
féle ponyvás bódét, tető nélkül, liogv az eső is be
leessék. ha nagy port vernének odabenn.

— Komédia lesz, mondok s avval nyugod
tan térek a házba újságolni a nagy hirt. Miska 
kocsisunknak roppant megtetszik a dolog, lziben 
elmondja, hogy kést nyel az az ember, követ tői
nek a mellén és annyi mindent tud. hogy nem is 
hiszi, nem e az ördög czimborája. Azt is kiváltja 
Miska, hogy biz' ö ha igy van. ha úgy van. mégis 
elmenne, de oda pénz k» ll. Nyílt czelzásnak vet 
tem ezt a kijelentését, s már épen biztosítani akar 
tani a jó akaratomról, midőn nyílik az ajtó és be
ront a Julcsa.

— Itt a fényező, mondja nagy szuszszal.
— Hát az miféle madár ? kérdem en.
— .Jaj, az nagy csuda ember kérem. A Pista 

bácsi beszélte, mikor a hússal gytittein. \ an neki 
olyan tiikri, hogy csak az ember ele tartja, csak 
bele kell nézni, oszt' ő mindjén képét csinál róla, 
nem egyet, de százat is. Bizony.

— És hogy adja? kérdi praktikus lelkese
déssel Miska.

— Drága az nagyon. Húsz krajezárt kér ak
kora kis képért, mint a tenyerem.

— No az elég nagy, véli a bölcs Miska, de 
nyomban szedi is az irháját, nehogy ráüssön az a 
kis tenyér. A bojtárgyerek is utána igyekszik, s 
megy mind az egész falu a világ csudáját nézni. 
De nincs keletje a fényező portékájának. \ olta

*1 l)e nem koc*if«ny» ’x<»!

Irigyeljük a más szép ruháját, talán a 
mienknél nagyobb kényelmét, jólétét, szidal
mazzuk a sorsot, a mely tőlünk megtagadta 
az anyagi javakat, amiket nnisoknak. sze
rintünk kevésbbé érdemessebbeknek. bőven 
juttatott, az inditó okokat nem nézzük, folyton 
csak a következmények és eredmények le
begnek szemeink előtt. De, hogv fordítsunk 
s javítsunk a magunk sorsán és helyzetén, 
arra sem időnk, sem kedvünk. Innen van 
azután a beketlenkedés folytonos zugolódáa, 
töprenkedés s irigykedés.

Egyik irigyeli az anyagi javakat, a má
sik az előkelőbb helyzeteket s magasabb 
rangokat. S ez alól — mondhatni — alig 
van kivétel. Gazdagnál, szegénynél, keres
kedőnél. vagy iparosnál, egyaránt megta
lálható.

De tahin egyiknél sem olyan mérték
ben, mint épen a cselédeknél. Ugyanazért 
ez alkalommal bővebben esak az utóbbiakkal, 
a cselédekkel szándékozunk foglalkozni.

Általános a panasz országszerte, hogy 
házicselédeink hanyagol, dologkerülők, a 
mellett tulkövetelők és I ütlenek. A rábízott 
teendőket vagy nem képesek, vagy ami sok 
esetben bebizonyosodott, nem is akarják el
végezni, immel-ámmal felelnek meg köte
lességeiknek s lustaság, kedvetlenség, ravasz
ság! álnokság, és tettetés tőjellemvomisaik.

Hát bizony ezen körülmény igen nagy 
részben megfelel a valóságnak.

Nincs meg bennük a dolgozni szeretés, 
de annál nagyobb mértékben feltalálhatók 
náluk a niajmolás, gazdasszonyáik maga
viseletének. ruházkodásának, a fényűzésnek, 
urhatnámságnak mt vonásai.

Panaszkodunk hogy nem vagyunk ké
pesek jóravaló, tisztességes cselédet kapni, 
ilyen és olyan nagy fizetésért sem. mert ha 
az egyszer megígért, magas haviösszeget meg- 

képeti azt sem tudják még, hogy miféle a porté
kája, mert nincs az az ember, a ki a gép elé áll
jon. lla gyereket fog, az visít és inkább elfutna a 
világ végére, esak a masinától szabaduljon. Ha le
gényt próbál, az nagy hetykén vágja oda, hogy 
biz' ö nem megy. A fehér népje meg igen félős 
természet, pedig van közte nem egy takaros, szép 
menyecske, a kit érdemes volna levenni. Miska 
cselédünket is váltig biztatták, esak menjen, agyon 
üssük a németet, ha bántani mer, de ö meg a 
busz krajezár végett fél. Hiába kapaczitálja öt a 
német : „nur einmal probiren, próbál nem 
fizess1' — Miska nem bolond, hogv higyjen 
neki. I’toljára már Pista bácsit nógatják. <> kelme 
ugyan beszéli, magyarázza, micsoda az a fényező, 
de asszondja. fiataloknak való az ilyen. Várhatott 
a német, az emberek is elnézhettek volna ott 
akár örökhétig, mégsem láttak volna semmit, ha 
bíró uram nem jön. Jött, hivatalos, komoly képpel, 
azután elibe állott a ,.dájes‘- nak. s nagy tekin
télyesen kérdezte, mit akar. A német beszélt a 
maga nyelvén, a bíró meg hallgatta, de akármilyen 
okos ember is volt máskülönben, egv mákszem 
nyit sem értett belőle. Igv nem boldogulnak.

Szükségben szállja meg az embert a gondo 
lat és bátorság, llát mit tett a német? Kapta a 
masinát és szembeállította bíró urammal. Bíró uram 
pedig nem azért volt katona, hogy megijedjen 
tőle. A gyerekek eszeveszetten futottak szerte, az 
asszonvné-pség ijedten húzódott hátra, egv neme 
Ivik még keresztet is vetett magára. Jaj. elemészti 
az :t gonosz csupasz szájú ember, mi lesz a fele
ségével, hová lesz a sok apróság. De biré» uram 
nem fél. A német helyét sem találja a nagy öröm 
töl. hogv végre megmutathatja, mit tud. Oda megy 
bíró uramhoz, kezét lábát igazítja, egv kicsit a 
fejét, egv kicsit a kalapot is a fején, de sőt még 
a bajuszához is nyúlna, ha biró uram engedné. De 

adjuk nekik, a másik hónapban már megírt 
nagyobb követelésekkel állanak elő. Eves 
cseléd pedig ritkább ma. mint a fehér holló.

Fájdalom, ez is igaz.
A mai házicselédeknek nem az a gondja, 

hogy dolgát hűségesen elvégezze, szellemi 
szórakozás hasznos és jóravaló könyvek ol
vasása által ismereteit gyarapítani törekedjék, 
hanem az alkonvatot alig várja s megyen 
sétálni s vasárnaponkint meg tenni valóit 
délután egv órára úgy a hogy feléből, har
madából elvégezve, igyekszik formálisan meg
szökni a háztól s felpiperézve, kifestett 
arczczal. siet, rohan oda, a hol csapatokba 
verődve szebbnél szebb s erkölcsösnél erköl
csösebb beszédek között tánczolja magát fá
radtra. hozzá hasonló férfiak karjai között.

Hát bizony ez is igaz.
llogy azután éjfél elmúltával vagy haj

nalban menvén haza, ki nem alhatja magát, 
eléggé s kihívó szemtelenséget tanúsít, ezt 
sem szükséges bizonyítani.

Általánosan ösmeretesek ezek mindegyik 
cselédtartó gazda s gazdasszony előtt! — 
Tettleg fenviteni nem szabad, szép szóra 
pedig nem hallgat s utóvégre is a gazd- 
asszonynak kell hallgatni s tűrni • nyomo
rúságos állapotokat, amelyeknek megszünte
tése mindannyiunk közös érdeke.

A megszüntetés módozatairól közelebbi 
alkalommal értekezünk.

Fürdői levél.
MAlcza, 1897. julius bó 27.

Mintha csak hallanám, amint az igen tisztelt 
olvasó az irónia maga sajátos hangján megszólal : 
Málcza------ — fürdő, — — — fürdői levél.

Komoly valóság pedig ez, tisztelt hölgyeim 
és uraim ’ Málczán — igenis — fiirdö van. Es ha

ezt már senki fiának nem engedi. Taszít egyet a 
németen, s önmaga pedri ki hegyesen, nyalkán. 
Ért is az hozzá, a kinek nincsen. Egyébiránt sej*  
tette, hogy mi lesz. Sőt ni, most emlékszik rá, 
látott is máreféle potvográfust gyöngyösi huszár 
korában. A „princzvelsz**  herczeg ur kedvére csi
nálta a huszárokat lovastul, mindenestül, mind egy 
képre. Ha ott nem vitt el az ördög senkit, bát itt 
sem viszi el.

És csakugyan, a német a masinához áll, be
ledugja a fejét, megint kiveszi, aztán mutatja bíró 
uramnak, hogv csak álljon mozdulatlan. Valaki 
közbeszól a néző publikumból.

— Menjen onnét kend, elkárhozik kend.
A biró ügyet se vet rá, csak áll rendületle

nül. Egyszer azonban eszébe jut valami. Ijedten 
kap a kalapjához s nagy sietve illeszti agyarára 
a pipát. Hogy vennék le az ő képét pipa nélkül. 
De mit ér, ha nem ég. Rá is kéne gyújtani. Az 
ám, de mikor dohány sincs a pipában. Más ál 
lásba illeszkedik tehát, előhúzza a kostököt, melyet 
még az apjától örökölt, szurkai a szurkálóval és 
kiveri a markába azt. mit már nem lehet elszini. 
Azonnal ott terem érte Kajla Marczi, a ki nagy
ban „élvezi.44 Így el van rontva a helyzet. A né
met forgatja a nemét, bántja a dolog, de mit te
gyen. ha élni akar. Türelemmel vár. Végre füstöl 
a pipa, l’jra elhelyezkednek. Ünnepélyes csend. 
A német rácsukja a tükörre, — vagy mi is az a 
kerek ablak ott, — a födelet, minden szem biró 
uramra tapad, a ki meg sem moczczan. Akkor a 
német egyszerre elébe ugrik, dörzsöli a kezét és 
szerfelett való nagy örömében csak annyit mond :

— Kertig.
A biró ur hatalmas, bodor füstkarikát bocsát 

a pipából, annak jeléül, hogy egy hajaszála sem 
görbült meg. < Oszladozni kezd a félelem, de nő a 
kíváncsiság. Mindenki közelebb igyekszik, bogy



________
ftirdözünk és fülledünk (kánikula van • h velezuűnk 
>» kell.

BaUtunfiiredről, Tátrafündról é*s  a többiből, 
régen, mikor létrejöttek. talán m m Iw.-h zt« k. m- rt 

volt divat; mostanában az.
. Avagy ezek a inai „gyöngyök" soha >< in 

voltak tán kicsinyek? Dehogy. dehogy ! kicsinyek, 
jelentéktelenek voltak ezek is sok ideig, atnig a
mai rangba feljuthattak. Keletkezésükről épen olyan
apró mesék, mondák szá longanak. amint a mienk 
rol már szőttek és levegőnek eresztettek.

Bajmén-z forrását kezdetben csak a beteg 
koldusok ismerték a várhegy alján és csak nagy so 
kára vette Poky Péter uratn. a vár ura. kezelése alá

Karlsbad forrását már IV. Károly. német 
császár lova Ízlelte meg legelőször, mikor t. i. va 
dászat közben a császár véletlenül e pezsgő, tör
rongó forrásra bukkant.

A mi forrásunkra, ha nem is egy császár |»a 
ripája, de legalább egy gazdaember >nk cstk'ju 
által lettünk figyelmesekké. Ez úgy törté»nt, hogy 
régen egy vak csikó, amint a sáncz partján legelt, 
addig addig botorkázott tovább, mig vegre tejjel 
egy gödörbe esett. Harmadnapra, mikor a gazda 
elveszett jószágát a sáros gödörben meglátta, nagy 
csodálkozva vette észre, hogy a csikó mindkét 
szeme, mint a kristály, úgy megtisztultak. Azóta 
hordják a vizet és sarát emberek beteg tagjainak 
gyéig vitására, mig ma már oly szerencsés In lyzet 
Imii vagyunk, hogy e forráshoz szép kis fürdőt 
állítottunk, a mi nekünk most kimondhatatlan örö 
lilét s boldogságot szert z.

Nem bírjuk ugyan a „zordon Kárpátoknak 
fenyvesekkel vadregényes táját. “ s-m e fény ve 
sek trzondus speciális levegőjével sem élhetünk ; a 
„magyar tenger*  kék ragyogó hullámain sem Iliin 
hálózhatunk, — és mégis boldog gondatlan fürdői 
életet élünk — itthon ! És ez a fürdő már nem 
is csupán a mienk. • / immár egy messze terjedő 
környék beteg és nem beteg lakóinak gyógy és 
üdülőhelyévé vált egy>z*  rsinintl. Mintha bucsn 
volna mindennap ebben a keskeny utrzában a 
diszcsarnok kívülről csakugyan kis templomnak 
tűnik elő úgy állanak sorban a tót és magyar > a 
básu szekerek itt. Hoznak, visznek kösz.\énv«s, 
reumatikus asszonyokat, férfiakat. -»zii»iet nélkül.

Egy öreg bodrogközi embert, ki. mikor ide 
jött, lábain alig állhatott, kérd*  zt. m e napokban : 
.•Bátyám uram, mondja csak, mennyin*  javult az 
egészség.-, mióta itt van?"

„Egyelőre feleié a fájdalom megszűnt 
és lassan lépegethetek már és ha. uram, • • javu 
lás még tovább is tart, úgy esik áldani fogom e 
helyet és azoknak még a porát is. akik lehetővé 
tették, hogy a szenvedő beteg e természetes or 
vosság<»t használhassa.

Szeretném legalább rövid leírását adni • •/.. n 

lássa, mi lett. De még xárni kell. A fényező ki 
H/.e«li a masinából a képet é-s a bódéba fut. Miska 
cselédünk nekimerészkedik, észrevétlenül fi Imászik 
a kordélvre, mely a bódé ferde oldalát támogatja, 
s onnan kukucskál le.

- Most fösti. mondja hősi lélekk- I, de mén 
teli a lábába száll a itorsága. mihelyt észreveszi 
biréi uram szándék-i .1 ruházott volna a hivat.a
los soinbtáboijával. dább nem ugrik id-jében.

Akkorra meg .énét a kép. Mutatja a néniét. 
Lát csak cihámul mindenki. Ott látják 'lányi Pé
ter bíró uramat a maga t< Ijes valós.i.áhan Miska 
megszámlálja a gombokat biró uram mándliján 
hát I ramtia. egytől egyig mind ott vannak a ké
pen. P< díg ideje sem volt annak a né-metm k meg 
olvasni. A bírónak tavaly levágta a kis ujját a gép, 

hát nézd e ott sincs nn-g.
— Adta németje, akármi vau l» nned, fiiss 

le engem is igy - mondja elszántan Miska 
lluz grajezer, fileli a német röhögie. 
Megkapod azt is.

Meg van törve a jég \ fényező nem győzi 
csinálni a sok képet, külömU. n mikor bitó uram 
kisütötte, hogy nem muszáj egy< nkint. lehet több 
nek is egyszeri-. . Mar magam is k. zdek gondol 
kozni, elmenjek, vagy n*  menjek ? <’>ak volna
kivel.

Vaskó József.

Pali gyerek.
Irta TUrtik .leiái.

Ki ne emlékeznék reá z ’ Valahányszor azt az 
ódon ráináju képet nézem ott a falon, mindig 
eszembe jut.

Ki ne ismerte volna l'anos Palit, aki olyan

felso-zemplen.
„kis Postyénn. k“. halasára nézve legalább ahhoz 
hasonlítom) de legjobb „jönni, látni és próbálni!*  

Milyen kellemes benyomást tesz a szemlélőn 
például csak az is, midőn a reggeli órákban kü
lönböző osztályú nők és férfiak a friss lombozatu 
fasorok között f<i| le sétálgatva bevárják az órát, 
mikor kerül rájuk a sor a fürdőjegyek száma 
szerint - a fürdés.

A viz ivása min kötelező egyelőre a fürdő 
zőkre. Az orvos ur szivts engedőimével ihatunk 
kőbányai nDoppe|marz.eiitu és választhatunk villás 
reggelinek az „étlapból- bármit <-s bármennyit 
egészségünkre válik. Végig kell itt nézni egy ilyen 
„kánikulás*-  délutánt, amint hölgyek, urak vegyest, 
könnye n világosba öltözve, a fehér asztalokat kö 
rülülik és a vig csevegésnek, kaczagásimk vege 
sincs.

Fehér terített asztalok, gyönyörű zöld pázsi 
tón szél, s torebélv' s almafák alatt, mintha a 
sziámi fehér • h fántkák sorban ki lennének ren 
delvr, hogy azok hátán áldozzunk < iainbrinus pi 
rosképü felségnek aranyszínű italánál.

De rendelkezünk itt más kellemes szórakozó 
eszközökkel is: Tekejáték urak és nők számára, 
sakk játék, a „konfetti" dobálásnak egy különös 
módja, ami minálunk abból áll. hogy az itt a kert
ben bőven termett szentiváni pulin zamatos almát 
egymásba dobáljuk.

(’z.imbalom lösz a diszcsarnokban, ez nagyon 
is keli, imrt van több e magyar hangszerhez ki 
tűnőén értő bejáré*  vendég, aki csupa élvezetből 
magát és a publikumot bármikor szívesen el 
mulattatna.

Ib ndes zi-né-nk még igaz nincsen, de a nagv- 
mihályi Károly nagyon kitudja lesni az időt és 
alkalmat, mikor •*s  mint < gv fekete hollét ide 
.lecsap- D- ekkor már a kové-r csapiáros még a 
két kis barna leányával sein győzi hordani a sörös, 
boros p.daezkokat. D«. lm nehezen is. örömest 
mozog; ilyen fáradságának rendesen meg szokott 
lenni a tisztességes jutalom.

Leboeies Izsák.

Vegyes hírek.
I.eszakilát híd. Vasárnap este villám 

gyors ni terjedt el T hír. liogv a l’azdics közvetlen 
köz- lében levő és az úgynevezett Dus.i vizen ke
resztül vezet<i hosszú állami tahid leszakadt és 
öbb emberélet esett áldozatni. Elképzelhető, liogv 

milyen izgatottságot keltett városszerte ez a liir 
az esteli órákban annál is inkább, mert senki s<-m 
cz.áfolt.i im-g .-r/.t. Másnap reggel si< It- k a nevezett 
Ilidhez, hol tényleg im-gvo/odt*  k a terjesztett hir 
valódiságáról azzal a különbséggel, liogv szeren
csére. emberben nem esett kár. I gy.anis vasárnap 
az. ••Steli órákban liró/M-rycrfö/ körülbelül 42 «lrl».

Hosszú, sugár gyerek volt. Göndör fekete 
haja mi lldig legs/. bbeu Volt fésülve, nelil csoda, 
hiszen édes cziczoiiiázta. Erős fiú volt, ha néha 
az inasok megakarták verni az osztályt, csak Pali 
kapta kezére okét és szétverte az egészet, ilyen 
kor úgy megbámultuk a vékony, de erős kezeit.

Ha néha vasárnap délután összeült a „trium 
virátus.‘‘ egy kis bor is került az öregek pin 
czéjéból, Pali elkezdte húzni, a keserves dalokat, 
mintha a szivéből jött volna, lehajtottuk a tisztás 
a*  Jalra I- jíinket. bámultunk magunk elé, feledve 
mindent, « sak lelkiszenieinkk' l néztünk bele ald»a 
a kétes világba, a jövőbe.

Nem valami nagy igényekkel jött a világra. 
A Puli apja ttr.asági kertész, volt, egy hideg éjszakán 
kint virrasztót!, meghűlt, két hé*tig  nyomta az ágyat, 
azután meghalt. Pali még akkor kiesi volt, egy 
'•reg né-nje ölé-b.n nagyokat a czifra inges barát 
nak. meg a kántor énekének. Kicsi volt még. m in 
tudta mi a szül", mi A szülői szeletet.

Az anyja varrásából tartotta fenn saját és 
gverim-ke életét. Pali pedig tanitgatott kisebb fin 
kát é-s ebből rak osgatott felre m liánv frtot. Pali 
mindig az első tanuh»k között volt, keveset tanult, 
de eleget tudott, a tanárai pedig szerették az alá 
zatos csendes fiút.

Az anyja még most is napról napra tartotta 
fenn magát, a szorgalmas fiú rakosgatta össze ne 
hány garasát, sokszor büszkén mondta, hogy neki 
már egész tökéj., van. Egyszer házuk előtt v.ala 
mit li<-zitáltak és Pali dicsekedett vele, hogv ő 
azt is megvette volna. A forintok lassan gyűltek, 
a másik évben már 50 irtja volt, a milyen kis 
összeg ez. ép olyan óriási tök< egy diák előtt.

Nagy reményekkel néztünk a jövő elé.
Paliból mindenki tanárt vagy legalább is fel

tört i árt; azonban hirtelen nagy csapás érte, az 
édes anyja, az áldott jó öreg asszony, kidőlt a küz
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ökröt hajtottak a cselédek a hídon keresztül 
azon czélból, hogy a viz innenső oldalán meg 
úsztassák azokat. Ez. szerencsesei! Illeg is történt, 
de a mikor a jószágokat visszahajtották és a Ilid kö 
zepé-re értek, hirtelen óriási ropogás következett 
és a másik pillanatban lezuhant az ökröknek 
egy része a híddal együtt a vízbe. < >t ökör 
belefult, a többit sikerült megmenteni. Valóban 
szerencse, hogy épen • bben a kritikus pillanatban 
nem mentek emberek keresztül, mert biztosan be 
letoltak volna a viz.be. A hid mintegy Iá méter 
hosszúságban szakadt le, a min annál is inkább 
csodálkozhat az ember, mert csak mostanában vet 
ték azt filapos javítás alá és költöttek rá egy pár 
ezer frtot. Hogy tulajdonképen mi volt a katasz 
tréfának az. oka, tudni még nem lehet, azt azon 
bán hangoztatja mindenki, hogy ezen az óriási for
galmú hídon roppant laza volt a felügyelet.

Autonómiai képviselő választás. 
A jankóczi plébániához tartozó Czernína, Tankócz, 
Lukasén*/..  Kosarécz, Gyapalócz, .Alsó és Felső 
Sitnvicze községek rk. választó hívei az e hó 25 én 
tartott választások alkalmával valainenynyien Szinyt i 
Merne István min. tanácsosra adtak szavazatukat, 
őt óhajtván a bártfai választó-ke illet részéről az 
aut. congressus világi képviselőjéül. A xSzinyí-í-csa
lád, mint nem rég F. Sitnyicze község birtokosa 
és az ottani egyház kegyura. humanitásával nem 
egyszer tanúsított bőkezűségével a környék álta 
lános tiszteletét vívta ki magának, ennek köszön 
heti Szintjei Merne István a választásnál megnyi
latkozott osztatlan bizalmat.

Új állami iráui/intmiátus Kassán. 
Azon szülőkre nézve, kiknek 1<»—ltj éves olyan 
leánygyermekeik van. kiket nevelés és oktatás 
végett a szülői háztól elvinni kénytelenek, nem 
lesz érdeknélküli ha tudtukra adjuk, hogy a vallás 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter a kassai állami 
felsőbb leányiskolával kapcsolatban folyó évi 
szeptember elején, tehát az uj tanév kezdetén, az 
internátus megnyitását elrendelte. Az internátus 
nevezett leányiskolának az ősszel megnyílt palo
tájában lesz elhelyezve s összesen 40 bennlakó nö 
vendék számára a modern igényeknek teljesen be
rendezve. A miniszter az évi tartási dijat 250 fiiban 
állapította meg; a zongora tanításért külön évi 
.»0 Irt fizetendő. Megjegyezhetjük még azt is, hogy 
a kassai állami felsőbb leányiskola palotája a maga 
nemében sok tekintetben páratlan, arányait tekintve 
nincs hozzá fogható az országban s az internátus 
is igen tágas. A bennlakást magában foglaló szárny
ban a tanítónői s igazgatónői lakásokon kívül a 
növendékek részére külön nappali és hálószobák, 
társalgó, ebédlő, fogadó és zongora szobák, mosdók, 
fürdők, s eikiilönitett betegszobák állanak rendel
kezésére. Az intézetnek tágas udvara nyáron játszó
télen korcsolyázó térül, parkírozott része üdülő s 
tanulóhelyül szolgálhat. Az intézet élén Kolam- 
knrnzkij Elza igazgatónő áll, ki tudomásunk szerint 
az érdekelt szülőknek bővebb felvilágosítással szí
vesen szolgál.

VJhehj készülődése. Mint újhelyi egvik 
tudósitónk értesít, ott már erősen készülődnek a 
nagy változásra : a rendezett tanácsú várossá való 

dők sorából, m in bírta tovább az életharezot és 
elköltözött férje után a boldogabb hazába.

Gyönyörű tavaszi napon temettük. A termé
szet ébredett mindenfelé, arezunkat az üde tavaszi 
szellő csókolgatta, a Pali szeméből az enyhe lég 
száritá fi i a környékét, busán ballangtunk hazafelé. 
A szegény asszony most már boldog, csendesen 
nyugszik ott a ,. k<’k virtgu h;< nt alatt.“

,.A kék virágn liánt alatt!- Ez volt a jó 
Lidi néni krdveninótája, lia munkáját végezte, 
mindig i zt dudorászta magában.

I’ali |H'dig ólt nálunk, sziik családi köriiiik- 
b<-ii bele illett <*z  a csendes lájdalmas arezu fin. 
Mind.... lap kitm ntiink a virágos temetőbe, ültet
tünk az alacsony sirlialomra egy í gy virágot, I’ali 
mindennap egyet felejtett.

Velünk szentben egv sirkőárus lakott, élné 
zegettiik a liófeh.'-r earrarai márvány emlékeket, 
betiizgetlük az Írásokat. Délután, amiül arra jártunk, 
egy szép sirkövet láttunk felállítva, rajta egv an 
gval. amint védőleg terjeszti szárnyait. Palinak 
nagyon megtetszett a sirkö, egyet gondolt, bement 
az üzletbe.

A ránezos képű vén zsidói asszony 50 írtra 
tartotta n sirkövet. Pali nagyot bámult, azután be 
lenyelt zsebébe, szótlanul átadta összerakott filléreit.

Másnap kimentünk a temetőbe, megnéztük a 
szép emléket, azután buesut vettünk uz anyjától, 
a tóim tőtol, ii sírkőtől.

Nemsokára városunkba egy színész trupp 
érkezett. Pali beállt közzéjök. azóta eltűnt.

Nem hallottmtk róla semmit ! Ki tudja hol jár, 
merre nyomorog? Ki tudja, Imi zeng a hegedűje, 
a világ melyik szélében húzza az. értelmes nólá 
kát, vagy, talált ő is megtért pihenni.

A sírkövet régen befogta a piszok, a halóin 
besüppedt, de én azért minden évben ültetek egy 
szál virágot a régen elfelejtett sirlialomra.
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átalakulásra. A miniszteri rendelet értelmében a 
rendezett tanács 1898 évi január 1-én kezdi mii- 
ködöset. A képviselő testület nagysága már a 
törvény szellemében megáll,ipittatott,,- szerint lesz 
(m ymlis es tu, választott, tehát 13(1 képvisel,.tea 
tíileti tag. Most, bár még szűk körökben, emlegetik 
az egyes állásokra való jelölteket, de természetesen 
ez meg nem irányadó, mert az év végéig igen 
sok változás történik e tekintetben is. Mint 
értesülünk különben, városunkból is van az egyik 
elsőbbrendü állásra jelöltjük az újhelyieknek.

— Az el»o zenekar. A rósz idöknea szin
tén egyik jele az is, hogy jól szervezett első czígány 
zenekarunk feloszlott és szétmentek tagjai minden 
felé uj hazát keresni. — bár ha ideglenesen is 
mert erősen hisszük, hogy a nyár elmúltával még 
is csak hazajönnek esigányaink, mert ók is ismerik 
azt a közmondást, hogy; .Mindenütt jó, de b- 
jobb otthon-

— Eltávozás. Mint :i mai számunkban ol
vasható „Búcsúzó" bél is látható, Skultéty István 
volt kir. albiránk városunkból miután e hó 
24 én felmentetett — végleg eltávozott, hogy 
Szolnokon a kir törvényszéknél alügyészi állását 
elfoglalja.

— Ikultafkodátt. Ma egv hete este ugv 
9 óra tájban n helybeli híres legények közül né
hány virtuskodott a Landrsmaii Major vendéglős 
lakása előtt, Imi a virtusságnak az lett a vége, 
hogy kettő ogész komolyan összeveszett, miközben 
üres szikvizes üvegekkel verték egymást agyba 
főbe. Epet, ebben a kritikus pillanatban ment 
haza Laadesman felnőtt leánya és a mikor a hős 
legényekhez ért, az egyik minden tétovázás uél 
kiil az üveggel úgy vágta homlokon a mit sem 
sejtő leányt, hogy menten elborította a vér és 
összerogyott. A sérült leányt azonnal orvosok vették 
ápolás alá és bevarrták a sebet, a vadállatot pedig 
bekísérték, de harmadnapra már ismét kint vert, 
a mellét.

— Elfojtott tiiz. pénteken este úgy 9 óra 
"tá" a béresuteza egyik házában ismeretlen okból 
tiiz ütött ki. de szerenesére sikerült idejekorán 
azt eloltani. Szerenesére, mert akkor épen olyan 
nagy szélvész dühöngött, minta I2iki tiiz alkalmá 
val, a mihez hozzájárult az is, hogy sötét éjjel 
volt és ki tudja, hogy milyen óriási piisz.tit.ást vitt 
volna véghez ez a tiiz is, ha nem sikerül ideje 
korán észrevenni és elfojtani.

— Óvodai viznya. A helybeli állami ovo 
dálián kedden volt az évi vizsga, melv alkalomra 
a szülők közül igen sokan jelentek meg és gyö 
nyörködtek az apróságok bátor versi-léseiben és 
egyéb okos feleleteikben. A vizsga után számosán 
üdvözölték a két óvónő kisasszonyt, kik leikiisine 
rettel és odaadó gondozással ápolták a rájuk bi 
zott gyermekeket.

Halálozást. Súlyos csapás érte Tóth 
Árpád városi jegyzőnket apósának. Lakatos István 
ny. adóhivatal beli ellenőrnek Imssz.-ts betegség után 
Gálszéesen bekövetkezett elhalálozásával. A meg 
boldogultál városunkban is igen sokan ismerték, 
mivel huzamosabb id.-ig működött itt, mim el 
lenőr. Temetése ma délután 5 órakor lesz.

— „A madaránzS*  Ki ne ismerné- ezt a 
gyönyörű zenéjü, k edves operettet? Azok, kik 
színházba szoktak járni, bizonyára elragadtatással 
emlékeznek meg e darabról és ha csak szerét te 
hetik, nem mulasztják el, hogy minden egyes al 
kálómmal végig ne nézzék azt. Közönségünknek a 
mai napon nem csak az lesz módjában, hogy a 
.Madarász*  operettet végig élvezze, hanem gyö 
nyörködhet a jelenleg városunkban vendégszereplő 
és ma itt utoljára fellépő Kiss Mihály remek ala
kításában. Igen helyeseli tette Kiss, a budapesti 
népszínház c legelső énekművésze, hogy utolsó fel 
lépteül a „Madarász" t választotta. mert e darabban 
neki olyan szerepe van. mely igen sokáig fog a 
közönség emlékezetében megmaradni. —- Közönsé
günk bizonyára nagy számmal fog a mai luiesu 
előadáson megjelenni és rokonszenvével elhalmozza 
az orsz.ág legszebb énekesét, ki azt méltán meg is 
érdemli.

Eelltó'xzakadást. ,\ sztropkói járáshoz 
tartozói Zavada községben e hó 23 áll óriási felhő
szakadás volt. A mezei termények mind tönkre 
mentek. A hirtelen keletkezett árvíz dél felé- foly
tában pusztításaival < Irosz Peruba község lakóit 
ejtette ijedelembe, Imi az alantabb fekvő kerteket 
és belsőségeket egészen elöntötte. Igv a gk. lel 
késznek méhesét 40 köpű mé-hliel elsodorta, melyek 
máig sem voltak feltalálhatók.

— Mikor a földön már többé nem lexz 
boly. Ravenstein angol statisztikus kiszámította 
nemrég, hogy 2072-ben már nem fogunk többe el 
férni a földön. Tehát már 175 év múlva várhatjuk 
a világ végét, ha csak — a mi igen valószínű, a 
megélhetési viszonyok odáig nem változnak. I gyan 
akkor mint a geológusok kiszámították. Anglia 
kőszene is el fog fogyni s igv mindenesetre kritikus 
század lesz a XXI ik század. Ravenstein számítá
sának az alapja, hogy termékeny vidékek, n m-gy 
szögkilóméterenkint 2011. pusztákon 1O es sivaL-i 
gokon csak egy-egy ember élhet meg. I-. szerint 
a földön 590<ti 10,oi 10 ember fér el s ha évenkinl 
mint az eddig volt, az emberiség, mely most

• tMayyarorxzáy nayybirtokoaai“ 
ezuuen egy könyvet adott ki Urintei István mely 
ben a nagybirtokosok és a birtokukat ké-in-zó föld 
mennyiség betűrendben vannak feltüntetve Min 
donesetre érdekes könyv ez « adatai szinte irigv 
segre költenek a mikor látjuk, hogy egv némely 
sz.-rem-sos halandó miként rendelkezik százezer 
holdas domínium felett, inig nekünk talán száz 
ezrünknek sincs egy holdnvi terület, mit magún 
kenak mondhatnánk. Innen láthatjuk meg, hogy 
milyen nagy urak vannak még mindég szét, 
Magyarországon. Legnagyobb birtokosként sze
repe a Magyar Állam, 2,73X419 kát. holddal, 
mindjárt utána Jön Eszterházy Pál hen-zeg 42(1.7X3 
kát. holddal é-s azután sokan a fiiurak közül kik 
nek mind telül vannak birtokaik a lOO.OiH, katli 
holdon.

— .1 xztropkó-olykai g,„-. kaik templom
renoválását, mely eddig a legszánalmasabb álla 
l'1"1'.-"1 v“» -........ . költséggel, molvm k egy ,-é-sze
gyűjtés, más része kölcsönből folyt j,,-. Il7«z/<W« 
< iábor gk. lelkész megkezdette.

— írexedéxben levó állások. A na-y 
mihályi és királyi,. -Imeezi kir. járásbíróságoknál 
üresedésbe jött albirói állásokra már ki van írva 
a pályázat.

— Kútba exett yyermek. Iloinoimán 
Moskovics 1....vendéglősnek egv 4 éves fia pénteken
az udvaron levő mély kútba beleesett. A gyorsan 
érkezett segély következtében sikerült a gyermeket 
kimenteni.

/•'/'/ meyröyzött váltóhamixitó. E,-l 
tiiné-st keltett ezelőtt mintegy másfél évvel egy 
kisráskai parasztink. A7,-,//(/ Andrásnak nyilvános 
ságra jött váltóhamisításai. Sorba hamisította ha 
sonnevii rok.... linak aláírásait és az egész környék
tak.-u-é-kpé-iiztár.-iit megkárositoita kisebb nagyobb 
összeg erejéig. 11. mint mindennek a világéin ugv 
Kii-dh/ András uram özeiméinek is vége szakadt 
é-s megtörtént ellene a feljelentés, minek követkéz 
télien az újhelyi kir. törvényszék az e hó 23 áll 
megtartott vé-gtárgy.-dás alkalmával két évi börtönre 
ítélte a jeles firmát. Érdekes a dologban az, hogy 
e lm 2(1 án, tehát a vé-gtárginiás után, ismét tettek 
a helybeli kir. járási,Íróságnál följelentést Király 
ellen egy 14x trtos válté, hamisítása miatt.

— Orxzáyox xörárpa váxár. Az Gr 
szágos Magyar tiazdasági Egyesület, ugv is mint 
„Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének 
Központja, a Borsod megyei gazdasági Egyesülettel, 
a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete és n miskolezi 
ipar é-s kereskedelmi kamarával karöltve, Miska! 
ezon 1XH7. auyuszhts hó ■':<> ón orszáyos sóárpa 
vásárt rendez. A vásár Mi'kolczon a vármegvi-h.-íz 
nagytermében, délelőtt 9 órától délután 1 óráig 
tartatik. Ezen vásáron ré-sztvenni óhajtók, eladó 
sörárpajukbol, mintául faj es minőség szerint. 10 
kgmot a borsodtnegyei gazdasági egy esület titkári 
hivatalához, (Miskolez, Vármegyeház. 4 kgmot 
pedig a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének , Bu 
dapest Alkotmány Utez.-I 31 szám) tartoznak be 
küldeni. A lo-küld •s li.'itáridtje augusztus 10—27. 
A beküldött minták a vásárt megelőző napon egész 
nap, a vásár napján pedig a megnyitás előtt egy 
• •rával megtekinthetők. Ezen vásár iránt « rd*  kiö
tlőknek részletes felvilágosítást nyújt, kívánatra 
üzletszabályzatot és bejelentési iveket küld a bor 
sodmegyei gazdasági egyesület titkári hivatala. 
Miskolez 1 N’t(. julius ho 15. I Tivadar,
ügyvezető titkár.

Huesuzó. Mindazon jó barátaimnak és 
ösineröseimnek. a kiktől Nagy Mihályitól Szol 
ttokra való végleges távozásom alkalmából szemé 
lyesen elbúcsúzni a rendelkezésemre állott idő 
rövidsége miatt nem volt szerencséin, - ezúton 
mondok „/«/•'« hozzád'*  <»t s kérem, tartsanak meg 
továbbra is jó barátságukban. Nagy Mihály, 1X97. 
julius 2l: án. Skiillvtti István.

Nem tesz potyá rí teá n y iskola I ’jh e- 
tyen. Mint érő sülünk. a vallás- és közoktatásügyi 
miiiisz.b r leiratot intézeti S. A. I’jhely város közönsé 
géhez, melyben tudatja, hogi a tervbe vett polgári 
leányiskolát nem létesítheti, mivel annak szükségeit 
táré zaja nem bírja meg.

— Állatorvos választás, Az üresedésben 
levő állatorvosi állásra Tokajban a beérk< z« tt 
pályázók közül Hitlyrt Gyulát választották meg 
városi állatorvosnak.

— Hírlapirodalom, A év óta Kassán 
megjelenő PanHonia czimii német hetilap augusztus 
hó I tói mint magyar politikai napilap fog m»g 
jelenni. A lap íéielős szerkesztője dr. Hohemutcr 
Iguáez, társszerkesztö és gazdasági rovat vezetője 
Kwz János, a jogi rovat vezetője dr. Gliirk Lipót 
lesznek. Az uj lap kiadótulnjdonosa ifj. Natier 
Henrik nvoiiidatiilajdonos fis l’ngár Adolf.

A biztosítás netovábbja. Megáll az cm 
bér esze, ha az amerikai lapokat olvassa. Két csere 
példányunk mindég hoz valami újabb meglepetést 
számunkra. Van párta elleni és iker biztosítás is. 
Az ilyesmi is csak Amerikában történhetik, a
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^■nnkeek vállalkozó szelleme tud cnak ilyen goudo-

Párisban történt az idegenek klubjában. A 
biztosításról beszélgettek s egy frauezia képviselő 
nagy hangon dicséri a frauezia intézeteket, amelyek 
tiiz, viz, jég. baleset é-s egyéb mindenféle károk 
ellen biztosítanak.

Egy amerikai asszony is vm a társaságban, 
aki mosolyogva hallgatja a' képviselőt. Aztán oda 
szól neki.

— Elismerem, hogy a francziák mindenben 
ü gy-őznek bennünket szegény amerikaikat, de ami 
a biztosítást illeti, Ott Ilii vagyunk előnyben. Önök 
mé-g csak a nyomunkba se érnek.

— Miért ?
Mi minden elképzelhető eshetőség ellen 

biztosítunk .... Éti például — ikrek ellen vol
tam biztosítva. . .

Ikrek ellen?
Igen, Kétszer örvendeztetett meg a piros- 

i-sőrü néni két két gyermekkel. . . . Mimi a két 
esetben ötvenezer frankot fizetett ki az illető 
intézet.

A képviselő odavan a bámulattól, Xo ennyire 
igazán nem vitte még Eraneziaország. Sőt Amerikán 
kiviil egy állam sem. Csak egyet szeretne miig 
tudni.

— Es . . . é-s kérem, mondja nagysád, milyen 
czitnen biztosította magát az ikrek elleti ?

Az amerikai asszony végignéz rajta.
— Milyen fölösleges kérdés, llát - baleset 

ellen.

Színház.
El u, ni hallgathatjuk, hogy rend tekinteté 

bon az óha jtott javulás máig som állott be. A pont 
X ólára hirdetett előadások pont 9 órakor kezdőd 
nek. s a közönség ez időköz alatt porhanyóra van 
praeparálva a darab minél inteusivebb élvezésére; 
egy egy számozott helynek 2—3 boldog (|) birto
kosa van. a kik veszekedhetnek a prioritás fölött, 
s jó szerencse, ha az. emigy kivívott helyet meg 
IS találják ; és, és. de hát minek is folytassuk, 
már ez máskép, úgy látszik amúgy sem lesz. A 
lefolyt hét előadásairól alább szólunk :

l‘<'utrkrn (jul. 23 án) „fístyár hodlijr' ment 
szép szánni közönség előtt A7«« .Mihály vendégfel
lépte melleit. A vendégművész kitűnő játéka s 
gyönyörű énekének inegérdemlett tapsokkal adó
zott n közönség, részt követeltek maguknak a si
kerből partnerei llulieh Mariska (Örzsi) és Bérezel 
Mari Buzi Zsófi Kecskeméti Irma , Boris asszony) 
nagyon fiatal sálon parasz.tasszony volt.

Sz.onl.otoa jul. 24óu, (lóczy István „Gyt- 
nosi rudriráy- a ment telt ház előtt. A'ísx Mihály 
Bálánk:, Imre- és Perez,-! Mari (Magdolna) bűz 

gólkodlnk az. est sikerén. Kitűnő harangozó volt 
l ekete Pál. I orpe Csura ki ügyes alakításával 
folytonos derültségben tartotta a közönséget. •

I asámap (julius 25 én Bokor . 77/™“ jement 
meglehetősen látogatott ház előtt. A közönség már 
kifáradt az egymást követő népszínművektől, hoz 
zájárult még, hogy Kiss Mihály iudispositióval 
küzdött; • uie körülmények okozták, hogy a kö
zönség kedvetlen és hideg maradt mindvégig.

K'ddm jul. 27 ,-n- Kövesi „ Viyóczrk^ bohó
zata im-nt. Silány fi'-rezmunka, bili,-tétlen meseszii 
lessel. Az. összes szereplők kiteltek magukért. Kü
lönösen tetszett Dulieh Mariska - Gizii ki törül met
szett .felsőid, leány" volt; mesterien előadott 
couplet it a közönség sűrű tapssal jutalmazta.

Szerdán -július 28-án.) Az előadást a gyér 
számit közönség miatt nem tartották meg.

Ma julius 19-én Kiss Mihály vendégfellépte 
mellett „Madarász*  operetté megy. I’gy a darabot, 
mint a vendégművészt a közönség figyelmébe 
ajánljuk.

Jelentésünk végén hangsúlyoznunk kell, hogy 
Krinrth Iguáez karmester szakavatott kísérete és 
játéka nagyban hozzájárult az előadások sikeréhez.

I‘alamedex.

CSARNOK.
Ki a iegbünösebb?

Irta l.auka (lusztáe.

Hl
Kakuszy olyan furcsa cs sajátszerii gazdái 

kodási rendszert folytatott, hogy azt se neje, se 
barátja (’serpák. nem bírták megérteni, valamint 
az is feltűnt meg ismerőseinek is, hogy a mérnök
ségét egészen elkanyagolta.

Földeket vásárolt, vagy ráfizetéssel cserebe
rélt, de azokat ismét (‘ladta.

I’gyanigy tett a szarvas és lábasjóssággal is. 
Időként mennyit nyert vagy mennyit vesztett, azt 
se neje, se barátja nem bírták kipuhatolni. — 
Örökké jött, ment, utazgatott, pedig a második év
ben egy Jaranyfürtü és égszeinii kiesi Kakuszy 
mosolygott elébe. A leánykát valóban Arany
kának keresztelték s midőn a világra jött, Antal 
sirt örömében.
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Mariska i*  gvara|Hxlott testl»en és lélekben, 
— azaz napról napra azelleindusabb és kedélyesebb 
és időről időre gömbölyűbb lett, úgy annyira, hogv 
télen rendesen az ablakot, nyáron pétiig az árnyé 
kot kereste.

Caerpák vsak Kakuszyéknál találta jól ma 
K*<*  s nem félt Mariskának se súlyától, se mele
gétől.

A városka, melyben Kakuszyék és Cserpák 
bizalmas összebeszélés után megtelepedtek szöllő- 
hegyek aljában feküdt s a kertből, mely az exmér 
nők udvarához tartozott, szépen el lehetett látni a 
Szent-l>onát kápolnáig, mely a szőllőhegy tetején, 
az egész vidéket uralta.

Antal gyakran • -t a szomszédfal vak ki, az 
országos és hetivásá a. a szőllöhegyekre, stb.. 
8lő. — de hogy hov....... gy s mikor fog hazajönni
azt sohase mondta se nejének, se barátjának.

Egv forró júliusi délután együtt ültek s be 
szélgettek a házelőtti diófa alatt: Mariska. Antal 
és Cserpák barátja. Egyszerre csak a férj szoba 
jába távozott a szalmakalappal fején és nagy bottal 
kezében köszönt.

— Hová. hová. Antal pajtás?
— A szőllőhegyre. a pinezébe bort nézni. 

Épen ina hallottam, hogy az öreg Nothelfernek 
igeu jó és olcsó Schillerje van.

Antal lehajolt nejéhez, — előbb őt. azután 
Arankát megcsókolta. I^ajos barátjával kezet szőri 
tolt, azután pedig a kerten át eltávozott.

Aranka vagy kétszász lépésnyire elkísérte, a 
kert közepéről azonban szaladta visszatért.

Mindenekelőtt kisérjük el a házigazdát.
Kakuszy sétálva bár. a Donát kápolnáig meg 

sem állott, oda megérkezve, egy nagy berkenv*  ta 
árnyaiban pár perczig nyugodott, azután pedig 
mint a legjobb gymnasta a fára kúszott s annak 
terebélyes ágai közt jól elhelyezkedvén, egy’ prés 
pectivái vont elő oldalzsebébol. s azt félölnvi liosz 
szuságra kieresztve, előbb udvarának, azután kert 
jének irányozta.

Alig, hogy a házigazda hazuról eltávozott. 
Cserpák és Mariska — a kis Arankát a dajkára 
bízva — azonnal felkeltek ülőhelyeikből és kar 
öltve a kertbe indultak.

A kert hátulján, szabad kilátással a luezer 
násra és szőllöhegyekre, állott a nyitott méhes. — 
Belsejében tiszta vakolattal, fonott székekkel és 
árnyas, hűvös belsejével, nyarankint igen kedves 
társalgó helyet szolgáltatott.

Cserpák és Mariska kiviül a méhes mellett, 
ogv nagy tölgyfa alatt foglaltak helyet egymás 
mellett.

Mariskám .* kereshettem és találhattam 
volna e jobb férjed számodra?

— Lajosom! lámpással se, mindhárman hol 
dogok vagyunk !

— Sokáig kellett figyelnem és kutatnom, hogy 
emberünket feltalálhassam, de Antal várakozásun 
kát kielégítette s most már a teljes megelégedés 
és megnyugvás révében kötöttünk ki.

— Ki tudja, soká fog e ez igy tartani’?
— Bizonyosan mindaddig, inig meg nem 

halunk !
— Sokszor szinte sajnálom szegény jó Anta 

lómat.
— Tanuld meg azt édesem, hogy az. amit 

nem isinerüuk, se nem örvendeztet, se nem szomorít.
— Bizonyos vagy-e benne, hogy ő mit sem 

sejt, mit sem gyanít ?.’
— Bizonyos! Antal nem volna képes eny 

nyíre színlelni.
- Pedig igen sokan nagyon eszes embernek 

tartják.
— Tudományosnak igen .* Rendesen azok közt 

találkoznak a legegy ügy Obiak.
— Emlékszel. hogy egyszer csókod után azt 

kérdezte, hogy nem szivaroztam eY
— Engedett a természet ösztönének ! szivar 

szagot erzett és kérdezősködött oka után.
— Sokszor az ilyen emberek a legvesz«del 

m esőbbek
— Három év alatt csak kiismerheti*  m em 

be remet.
— Hátha ő még most is tanulmányoz ben 

nünket ?!
— Az meglehet! Csakhogy a tanulmányozás 

hosszú, az élet pedig rövid ; mire ö készen lesz 
tanulmányozásával, addig nemcsak mi magunk, 
hanem szivünk is megöregszik s ő azt tapaszta- 
landja. hogy most már nem is boszant, ha meg 
szokott köreinket háborgatja.

— Ennyi csalás és csalátásnak mind nem 
kell*  tt volna történni, ha te szeretett Lajosom meg 
nősülhettél volna.

— Ipámnak önző s leánya és unokái érdé 
keit biztositó végrendelete gátolta meg mindkettőnk 
még sokkal szebb, nemesebb és összliangzóbb jö 
Tőjét. Nekem aztán már nem lehetett egyebet ten 
nem. mind oda törekedni, hogy téged egyetlenem 
számomra biztosítsalak és szived vonzalmát mind 
örök re in egörizzem.

— Oh Lajosom! Ha le kellett volna rólad 
mondanom !

— A nők könnyebben felejtenek. De ha ne 
kein kellett volna téged elvesztenem ? !

Ezeket mondva. Cserpák nyakonkarolta Ka 
kuszvnét. — Élvezzük életnynrunk szép napjait.

Mariska ajkait nyiijtá barátjának, ki azokat 
tűzessen megcsókolta.

Kakuszy a berkenyefán olyan hahotára fakadt, 
hogy csaknem kiejtő a prespectivát kezeiből, iniu 
táu annak jó üvegein az egész jelenetet oly tisz
tán kivehette. mintha csak mellette történt volna.

Csakhamar azután alkonyodul kezdett s a 
szer*  tők a méhesből, a tölgyfa alól szép csendesen 
a lak felé sétáltak. Antal pedig a berkenyefáról 
leereszkedett a kápolna melletti pázsitra.

.Bolond világ s bolond emberek! Számtalan 
szór midőn azt hiszik, hogy másokat csalnak meg, 
magukat csalják meg legjobban és legkcseriibben “

Ezt hangosan gondolva, kivette tározóját s 
egy bizonyos lapon harmadik tételnek ezt je
gyezte oda:

1=500.
Midőn szép csendesen fiistölgetve hazaerke 

zett, nejét és barátját épen a helyen találta, melyet 
akkor foglaltak el, midőn eltávozott.

— Nos Antal! találtál eladót vagy vevőt, ki
fizette-e magát gyaloglásod ? ! kérdő Lajos, ba 
rátjától.

— Barátom ! Nagyobb a szerencsém, mint 
az eszem, anélkül, hogy eladót, vevőt, vagv bort 
kóstoltam vagy láttam volna, nyertem 500 irtot.

(Folyt, kör.)

Szerkesztői posta.
/{. A. ■ B|>**»t.  E héten teljesen lehetetlen volt külöu- 

Ihízo oknál f*>£VM.  Majd kipótoljuk.
Ktnutnirz. Megun*  jryit rázhat lan okból csak hpzárta 

előtt vettük kézhez és igy közlésére nem is gondolhattunk.
Alinak ft kiizséyi Itir'HKlk. Leveléből csak az/ 

bírtuk elolvasni, hogy .községi bíró.*  a többit nem híztuk 
kibefiizni. tisztességesebb Írást kérünk és akkor elintézzük a 
dolgát.

I'. .S'. Ilomonna. A <-»i|>ogás önnek nem áll jól.
HtUtkő. Ka érdekelt azt kérdezi, hogy a halak bírnak-e 

szépen és kellő mérvben?
Szíritpk<i. ’l 'i ?
I fütiétf. Szerintünk nem áll az, hogy a közönség 

van azért a vendéglőért, hanem megtórditva. Ha önnek nem 
tetszik, könnyen segíthet rajta, mert hiszen nem kényszeríti 
senki arra a dologra, a mit említ.

Felelős szerkesztő: (ifit I ÍÍHHta.
Kiadó-tulajdonos: kail<lr*IHU  H H.

GLÜCK Mór N.-M.IHALY. I
—..............................  í
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Ajánlja az.

-------------  EPERJESI NÉPBANK KÁLYHAGYÁR -------------  

tiszta fehér, barna, göld, chamois, majolika, stb. szinti csiszolt 

CSERÉPKÁLYHAIT
v.-ilamint disz. s kandalló, kandalló*  kályháit és takaréktüzhelyeit 
mely.-k ez. iparágban elsőrangú helvet taglalnak el és számos kitűnt*-  

lésben részesültek.
Jutányos árak inellett a legszolidabb kivitel biztosittatik.

kályhák fölállítását a gyár kipróbált, szakavatott állitói végzik. Egész épít 
letek kályhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el.

flinliikiíliiliiik riikhirniiiliiiii megtekinthetők. —■
Portiam.d. és ZBozxxá-n Cement

jutányos árban nálam kapható.

A

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

NAGYMIHÁLYI SÖRFŐZDE ÉS MALÁTAGYÁR 
jó hírnevét megalapítva, az újkor igényeinek megfelelő átalakításokkal és 
gépberendezésekkel tovább működve, a n. é. közönség által megkedvelt 

ászok-, márcziusi- és dupla márcziusi
a n.

1___ ixord.0-, valniiiint palsiczlssörét, '■
minden tekintetben megfelelő .dákban és minőségben, a t. sörfogyasztó kö- 
zönség és t. vendéglős urak szives tigyeltm’-bi*  ajánlja.

A sőrfozile .1 r.-á vonatkozó helyi viszonyokat előnyösen felhasználva, 
azon kellemes helyzi-lli.-n van. miszerint az irányában támasztott I. gkénve 
sebb igényeknek is telj, s mértékben képes megfelelni, s igy a h.isoimeinii 
vállalatok versengését városunk és vidék*-  területén bízvást felveheti azon 
reményt taplábáu, hogy pontos es lelkiismeretes kiszolgálás által az egész 
körzetben gyártmányaival a piaezot a maga részére biztosítja.

E.hligi tapasztalataink azt bizonyitják, hogv a t. vevőközönség síké 
rés működésűnket egész készletszükségletének nálunk történendő fclezésév. I 
támogatja, s ezt továbbra is kérve, vagyunk

tisztelettel
ifi BÖrfíixde f-x Hialátaniitír.
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Nyomatott Lamiestnau B. könyvnyomdáját..*.

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY TÁRSULAT BUDAPESTEN.

GÖZCSÉPLÖINK
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak.

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges ÖIIZ6I 

gazdasági gépeket gyártja. 5 
Részletes árjegyzékkel és szakba vágó felvi 
lágositással szívesen szolgálunk díjmentesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezősködésre 
készséggel adunk kimerítő és felvilágosító 

választ.
Felsomagyarorszag vezerkepviseloje :

K2ZL.E2TXT IvíIKS-A.
Nagy-Mihályon Barnai-szálloda 2. szám.

KASSAI KORONA-SÖR.
Van szerencséin a n. é. közönség szives 

tudomására adni, miszerint ujonnan beren
dezett Sörcsarnok és kerti mulató helyem-
ben t. évi augusztus hó 25-étöl kezdve

1 pohár kassai korona-sör 4 kr.
1 korsó n n 8 kr.
1 liter 14 kr.
1 üveg „ 12 kr.
Hideg és meleg ételek a nap minden

szakában kaphatók.
Tisztelettel

XZöxxig- Hermán.
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