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Felsó-Zemplén
ME< í.lELEMK MIM >F.N ( sí ’TÖRTí »r< >N.

szerkesztőség:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Törok-utoza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 

Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak «l.

Ny itt-tér soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

4 frt.
2 frt.
1 frt.

előfizetési díj :
Egész évre
Fél évre
Negyed évre

Egye*  »xátu ára 10 kr

KIADÓHIVATAL.
Hova az. előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landeeman B könyvnyomdája.

A nyomorultakért.
A szerencsétlenség minden alakban szá

nalomra indítja az embert. Sajnálkozunk, lia 
béna egyén nyiíjlja felénk csonka karját 
alamizsnáért esdve. megdöbben a szivünk, 
ha a testileg nyomorék vonszolja előttünk 
járásra képtelen végtagjait. A könyörülő 
emberi szív alamizsnát nvnjt a szerencsét
lennek s fohászt az egek urához, hog\ ha
sonló sorstól mentsen meg mindenkit.

I >e van ennél még nyomorultabb sors 
is. A mikor ép tagok ép értelem mellett 
egészséges, munkabíró egyén van tétlenségre 
kárhoztatva, mert nem tudja magát megér
tetni, a ki ha beszélni tudna, nem alamizs
náért. könyörögne, hanem munkál kérne, 
melylyel, becsülettel szerezhesse meg kenye
rét, inig igy az alamizsnát sem tudja kikel 
dúlni, mert néma.

Majdnem minden falunak van ilyen 
szerencsétlenje, némelyiknek több is. Régi 
időben nem hitték el. hogy ilyenekből is 
lehet derék embereket nevelni, de ma már 
többszörösen be van igazolva, liogv ha in
tézetbe mehetnek, nemcsak mesterségeket 
tanulnak meg, kanéin beszélni is megtanít
ják. őket.

Édes hazánk bán nagyon sok ezeknek 
a szerencsétleneknek a száma. Az 1890-iki 
népszámlálás Magyarországra 16073 siket
némát mutatott ki. Hány jó munkás vál
hatnék ezekből, ha tanítva lennének, a mint
hogy az a néhány száz. a kit Váczon, Bu
dapesten, Kolozsváron, Temesváron és Ara
don képeztek emberré, miiidaiiny ija maga 
keresi a keny erét. Van ezek között asztalos, 
szabó, czipész, betűszedő, kőmetszői, szob
rász és más foglakozást űző.

Németországban több gyáros, vállalkozó, 
írnok is találkozik köztük, Amerikában pe-

T A R _C Z A
A megjavult.

— Elbeszélés. —

Nehéz kő esett le a falu népének szivéről, 
mikor harmadéve elvitték Fodor Sándort a javító 
intézetbe, hogy ott szülei jóakaratából a betyár 
kodhatnámságból kijózanítsák és hogy becsületes 
mesterségre fogják.

Azt hitték a jó öregek, hogy még nem kés 
tek el a vessző liajlitásával; csakhogy ók mar 
gyöngék voltak ahhoz. Eéltek, hogy a hajlitásba 
maguk törnek bele, ha a vessző nem enged. El 
küldték hát oda, a hol jobban értik azt a mester 
séget. Faragnak ott abból embert, ha mindjárt le 
is faragják felit.

A gönezölszekere harmadszor vau fordulóban 
mióta Sándor keményebb kenyeréből szeli a falatot.

Megváltozott e azóta a fin ? Ez a gondolat 
járja körösztiil édes apja fejet, h lelőtt töpreng 
gyakorta, mikor mámoros lejjel virraszt át fjeket 
a „Galagonyás*  bán, présháza esdi falai között.

Zavarosan zugnak füleiben a félrevert haran 
gok a szurok sötét éj óta, mikor a maga cseledj**  
dugta a taplót hajlékának zsuppos födelein*.

Hej. de világos éjszaka is volt az ’
A ’pineze előtti terebélyes vén diófát látpi 

mindig maga előtt. Borzalmas emlék ' Erről oldotta 
le •— már négy esztendeje annak remegő ke 
zekkel. hülőfélben levő fiát.

És ha homályos estéken meghúzódik három 
lábú alacsony zsámolyán, mérges kígyóként hevei 
előtte az öreg balta, melvet nem átallott a lom ott 
gyerek arra emelni, kinek másodszor köszönhette 
életét.

I dig, n liol legtöbb gondot fordítanak reájuk, 
niég siket ucma pap, tanító, postatiszt, stb. 
is van.

Magyarország még nagyon hátra van 
ezen a téren. Az t-lniult évben csak 100 
siketnémát neveltek, a míg ugyan ezen idő
ben Németországban 6000. Vmerikában 7000. 
sőt Ausztriában is 1200 volt az intézetben 
tanítottak száma. Xag\ baj az.. hog\ az al 
lám esak az utóbbi időben kezd velük s 
oktatásügyükkel behatóbban foglalkozni, de 
mert a tanítás nagyon költséges eo-ynek- 
egynek a tanítása kétszáz, négyszáz írtba 
kerül évente — sokai m in tehet a pénz
ügyei helyzet mostoliasága miatt.

Kimé] is nagyobb baj, hoiry marni a 
közönség tájékozatlan, azt sem tudja, hogy 
van-e intézet; a szülők, a kiknek ilyen sze
rencsétlen gyermekük van. min érdeklőd 
nek irántuk s rendszerint már akkor kérde
zősködnek, a mikor gyermekük a tanítási 
kort túlhaladta s többe fel nem vehető.

Találkoznak azután igen sokan, akik 
ha arról van szó. hogy a siketnémákat is 
tanítani kellene, azt mondják : tegye az 
állam, ez az ő érdeke. Hisz igazuk van ne
kik. de ugyanezzel a iog-gal kívánhatnánk, 
hogy mimleiitt'lc iskolát az állam tartson 
fenn, mert bármi történik is egyesek taní
tása és nevelése érdekében, az mind állami 
érdek, s mégis mit hitünk ? Községek, tes
tületek, egy házak sőt magánosok is vetél
kednek. hogy iskolákat és olyan intézmé
nyeket létesítsenek, a hol mimkabiró és 
értelmes egyénekké képezik ki a gyerme
keket. csak éppen a legszerencsétlenebbek, 
a siketnémák, vakok és hülyék nevelésével 
és tanításával nem törődött senki sem a leg
utóbbi időkig.

Valóban hézag|»ótló munkát van hi- 
I vatva teljesíteni a nemrég alakult „'Pesti

Betakarításkor kerek egv éve írsz, hogy a 
Szenté Tóthék Pistája azon módból kikerült, melybe 
Sándor csak később jutott. Az előttiekkel még egv 
húron pendült mimi a kettő, azért sorsuk is az 
lett. Most azonban, hogy a Pista egy évi otthon
léte alatt rászolgált arra a mondásra : hajlik, mint 
a német imád-ág, hát Fodor gazdának is volt 
reménység!*  fia javulásában.

Mindamellett s< ni volt nyugodalma az öreg 
nek. Nem akarta magát mentegetni. Belátta, hogy 
az a lépése, a mit tett, mióta Sándortól megtisz
tult a háza tája, nagy botlás volt. Hiszen tudhatta, 
hogyha Sándor hazakerül javulva, vagy akár régi 
természetéin n, Kovács Orzsét nem hagyja párta 
bán. Hogy is felejtem*  azt a leányt, a ki ••lőtt 
mindig a legelső legény akart lenni a faluban és 
a csárdában s a kinek pillantására nagyobbat szó 
kott dobbanni a szive.

Mért zavarodott hát meg feje annak a két. 
ragyogó csillagnak láttára, melynek fénye által az 
oltárig vezetette magát ? ! Mért m in zárta magába 
azt a leikéből kitörő „igen “I, a mit a szentség 
előtt kiejtett?!

- (>1*7.80,  < >rzse. te nyitottad ki előttem a
menyország kapuját, csakhogy a pokolé is meg
nyílt azzal együtt. Miért is vakítottál el tündök 
léseddel ? Ha Sándor laka a küszöböt éri, tudom, 
vége minden hejelmjának. Talán meg is húzzák 
fölöttem akkorra a lélekharangot, mit szól az a 
gyerek ha tudatába jut, hogy édes anyja meghalt, 
mégsem én maradtam özvegyen, ham in ő, a fin, a 
kitől elraboltam életének szent páráját .

Szegény rossz útra tévedt öreg feje, meny 
nyit bűnhődik balga lépéséért. Nincs éjjele, sem 
nappala, folyton a jövendőn gyötrődik, melynek 
homályába szereim*  nézni. Lázas képzeletében 
villogni látja már a baltát fia kezében, hall tűz
vész kiáltást, és meghallja a szőlőhegy felöl a 

es szellemi fogyatkozásban szenvedőket gvá- 
inoljtó országos egyesület*,  a mely felada
tul tlizte ki. hogy a nagyszámú szerencsét
lenek sorsán javítson, mert a 16073 siket
némán kívül 15430 vak és 15908 hülve 
is van Magy arországban s összesen esak 9 
intézet : 7 a siketnémák. 1 a vakok és 1 a 
hülyék szamara, itgv. liogv e szerencsétle
neknek óriási száma ma is állatias sorsnak 
néz elébe. Ez a jótékony egyesület, a inelv
nek \fdnöke \ aszary Kolos bibornok her- 
czegersek. elnökei pedig gróf Batthyány' 
Gézámé és liakotszky István államszámszéki 
elnök, tágkörü működést fejt ki a szeren
csétlenek érdekében. Különösen három irány
ban működik. Eelvílágositást nyújt a szeren
csétlenek szülőinek, segélyezi a szegényeket, 
s intézeteket és iskolákat létesít úgy a va
gyonosabb szülőik, valamint a szegény ebbek 
számára is. Különös gondot fordít a szeren
csétlenek ipari kiképzésére s a felnőtt ipa
rosok munkáinak értékesítésére.

Ez a kiválóan humánus egyesület a 
legnagyobb mérvű támogatást érdemli meg 
s mert a tagsági dijak oly csekélyek, hogy' 
p. o. a rendes tagok évi 1 frtot, a pártolók 
5 Irtot, az alapitf> tagok egyszer s minden
korra 25 frtot fizetnek, a miknek fejében 
az egyesület „Kalauz1 c/.imü hivatalos havi 
közlönyét is kapják, lehetővé teszi, hogy még 
a legszegény ebb sorsban levők is hozzájá
rulhassanak a szerencsétlenek megmentésére 
irányuló magasztos emberbaráti munkához.

Mi magunk is melegen ajánljuk ezt a 
iiemesczcln egyesületet olyaisó-közönségünk 
figyelmébe s egyúttal felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy az egyesület titkári hivatala, 
mely Budapesten Vili. kér. Sándor-utcza
38. sz. alatt van, felvilágositást nyújt a si
ketnémák. vakok vagy hülyék érdekében 
hozzá intézett minden kérdésre.

vén diófáról jövő biztató suhogást is : adok én 
oltalmat, örök oltalmat . . .

A zavart agynak nem ad az éj csöndje sem 
nyugtot. Rémesebben szövi képét a békájából ki
szabadult ész. mely száguldozásában nem ismer 
határt. Beoson a menyország kapuján és eljut az 
alvilágba ; kalandozik a múltban és kutat a jövő
ben egyaránt.

Fodor gazda gyötrelmei a jövő homályába 
jelölték az ész éjjeli útját. El is jutott oda. látott 
is valamit. Csakhogy, mig máskor annyira hitt ál 
mainak, hogy tetteiben azok állal vezéreltette ma 
gát, most épen nem akart hitelt adni neki. Pedig, 
ha tudta volna, hogy épen most teljesül belőle va 
lami ! Fia tartotta lakodalmát boldogult feleségével. 
Az ő téstén pedig, mely hosszú jegenyefán ide-oda 
lóbálódzott, akár a korcsma ezégére, a varjuk tar 
toltak lakzit. Szégyenlette magát, hogy is álmod 
hatott ilyen bolondot!?

Fodor > *nak  egy hónapja van még hátra
a javító házba gész hónap, mikor mindennap
egy örökkévah gig húzódik. v

Nem igv édesapjánál! < >riiletes sebességgel 
morzsolódnak le lázas agyában a napok, mióta fia 
megjavult vonásait olvasta:

„Édes apám, mire kétszer vasárnapot szá
mol. fia már otthon lesz. I gy szeretném, ha a 
lisztek ndő ur mindjárt az első vasárnapon hirdetne 
a Kovács < >rzsóvel, a kim k szintén megírtam 
szándékomat . . .“

Ez« k a sorok teljesen megzavarták az eszét. 
Naphosszat mormolta e két szót: Kovács Orzse, 
Kovács < »rzse . . . Nem evett, nem ivott, nem is 
állt szóba senkivel. Meghúzta inagát pajtájában a 
széna közt, ajkán a Kovács < >rzse nevével. Égé 
szén elfeledkezett magáról Mozdulatlanul guhbasz 
kodott a fullasztó levegőben, éktelen csiripclése
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A folytonos esőzések, felhőszakadások és ár
vizek következtében itt a felvidék, de különösen 
a szlropk»»i járás anélkül is mostoha anyagi viszo 
nyok között élő lakói a szós/oros érteliwlien a lég 
nagyobb éhínségnek néznek éléin*  Tudja ízt vi 
deklinkön mindenki, hogy e szegény nép. melynek 
sem gyárak, sem a 111*  zógazdaság munkát in ni 
adnak, minő sanyaruságos In lyzetben éli le nap 
jait. Egyrésze kölcsönvett pénzen kivándorol 
Amerikába, de ott is bizony ma már alig ken s 
hét annyit, hogy a visszahagyott családját elláthassa, 
s ezenkívül a jó magas kamatra felvett utiköltsc 
gát. hogy visszafizethesse, lía a feleség megkapja 
is az Amerikából küldött pénzecskéjét, annak alig 
veszi hasznát, ott vannak mindjárt a nyakán a 
hitelezők, olt van az adó, stb. igy aztán nyomorog 
tovább.

Nép ink azon csekély része, in elv még ide 
haza van, nyáron át rendesen leszokott járni az 
alföldre aratni és úgy ahogy, ezzel is lendít nyo
morúságos helyzetén, ámde az idei aratásról úgy 
szólván üres kézzel jöttek haza, mert az idei rósz 
termés, munkát adott ugyan nekik, de abban kö 
szünet nem volt.

Népünk, miután itt minden későbben érik 
be. úgy szokott tenni, hogy a saját kis gazdaságát 
az Alföldről hazajövet szokta feldolgozni, ámde 
az idén milv keserves volt hazajöwt látniuk, 
hogy nemcsak az aratás nem ütött ki jól, de az 
utolsó reményük, kis gazdaságuk is tönkre van 
téve. Ami kevés termés mutatkozott, azt a foly
tonos esőzések nem engedték, hogy betakarithas 
sák. ott rothadtak a felburjánozott gabnam miiek 
a mezőn learatva. vagv a behordottak otthon esi 
rázódtak ki. avagy sokaknál a viz iszapolta azt 
be. Igy van ez a takarmánnyal is.

Még egyetlen egy reményük, a legfőbb 
élelmi szerük, a burgonyában nyilvánult, ámde ez 
is most már kezd rothadni a folytonos esőzések 
következtében.

E szomorú körülményekre az intéző körök 
jóakaró figyelmét már most azon kérelemmel hi 
vöm fel, hogy szegény népünk végclpnsztulásá 
nak nieggátlása érdekében tégy . k meg a szüksé
ges intézkedéseket.

t'flMhXem /> lén i.

Országos Nemzeti Szövetség.
Ki tagadná, hogy közviszonyaink ziláltak ? 

Társadalmunk beteg, megöli a közöny . Munka 
saink hazafias józanságát megmételyezi a nemzet 
közi so< ialisnni5 vs nemzeti egy ségünk ellen tör 
a nemzetiségi agitátorok aknamunkája.

L*  ló t «■ közönyöseknek maradnunk, midőn 
látjuk, hogy az egykor oly lelkes magyar társa 
dalom szét foszlik és darabokra szakad, hogy n\<> 

hozta ki sodrából, mikor napnyugat felé az őre 
gek is pihenni térti k. Bár a fészek csak hosszai 
kéznyujtásnyira volt fölötte, még sem érte azt el, 
mert m-héz bocskora alatt nyögve süppedt a ta 
karmány. Tajtékzó dühében olyat ugrott aztán, 
hogy a teje is meglapult, a mint a mest< rgeren 
(lába iitödölt. A kedves kis állatok gondosan ké 
szitett fészkét lerántotta magával és az öt ária.lan. 
csupasz Isten madarának egyenként választotta el 
fejét testétől, hogy az ő fülének ne „nyöszörögje 
nek” többel ebben az életben. Aztán a falnak vágta 
a csipetnyi darabkákat, hogy mindegyiknek ott 
maradt a nyoma.

Nagy vergődéssel ki tápász kod ott a fölhánvt 
takarmány közül é> söt.’tben nyílást keresett. 
Persze, nem vette •’ . mikor recsegéssel, nyi
korgással rázárta a U a szolgalegény. Ezen a 
bajon egy rúgással segíthetett volna ugyan, de a 
keze iígvébe akadt ásó más módra terelte. A kapu 
aljában olyan gödröt hányt ki vele, a inolyoii 
épen átbújhatott. Eltoporgott aztán a „Galagv 
nyás” ha. Sorra kóstolta a jobb időkből való bo 
rókát, a mitől aztán helyreállt kissé a ih ngalma. 
Mikor az utolsó fajtából hajlottá föl a kancsót, 
akaratlanul tanácsot kért attól, most már mittévő 
legyen ? A vén diófa adta Illeg erre a feleletet 
kísérteties suhogásával. Az ám ! eszmélt fol az 
öreg kitart az még engem ! . . .

Fodor gazda csak egy vasárnapot * zámollia 
tott fia megérkeztéig. Az utána következő szom 
haton virradóra megdermedve oldozták le arról az 
ágról, melyről ö vágta le valaha hűlő fiát.

A semmit nem sejtő, m- gjuhász.odott Sándor 
olyan vig fütvtyel, könnyű lépésekkel ballagott 
hazafelé a poros, rég m in járt országúton, mint 
a ki nagy, igen nagy tehertől szabadult meg. Az 
átmentén elhaladt szőlejük mellett. Körülnéz benne, 
gondolta, változott e valami, mióta utolszor látta ? 

FELSO-ZEMPLEN.
lilában elh nségeink rögtön rávessek magukat a 
haza testere? Lein t e közöny.»>öknek maradni ne 
LiinL midőn a ina,rvarnál nagvobb nemzetek nem 
látják feleslegesnek a társadalom folytonos ébren 
tartására egyesületeket, ligákat alakítani ? Midőn 
látjuk azt, liogv nálunk jóval kisebb Homániában 
milv vredmétív kel volt képes elérni a román liga, 
a hatalmas nagy Németországban a Schiilvcrein, 
Oroszországban a pánszláv egyesül. I. Szerbiában 
a Malién, stb stb. a ne lyek mind mind az il 
lelő nemzetek társadalmának verhetetlen es le nem 
nyűgözhető politikai hadserege.

Es amidőn mindezek et szem léljük, lehel e kö 
zönyösöknek maradnunk a magyar ligával, az 
.Országos Nemzeti Szövetséggel” szemben, mely 
nek hatalmas és nagy nemzeti feladatokat kepez.o 
czéljait örömmel és lelkesedés**  I kell nemcsak iid 
vözölni. liánéin felkarolni és támogatni is minden 
magyar embernek.

Nagyon találóan mondotta Pécliv l'atnas, ez 
az ideális gondolkozása állami, rtiu. e Nemzeti 
szövetség múlt évi ko/.gy iilés. n. ..A Nemzeti Szó 
vétség nem szorosan vett kullur egyesület, nem is 
akar azoknak verseny társa lenni. De meg ha az 
lenne is. ámbár ink&l.l> az*  »k na k munkáik*idásá  t 
van hivatva teljesen eredményessé tenni, akkor is 
lelkeseib-ssel kellene a Szövetséget felkarolni es 
hatalmassá tenni minden magyar embernek, hisz 
bármilyen versengésből is m in az egyesületek va 
lamelvike. hanem a haza kerül ki győztesen.

A nemzeti Szövetség nem foglalkozik politi 
kával s kitűzött czéljait tisztán társadalmi utón 
akarja keresztül vinni és hogy feladatai egyúttal 
nemzeti feladatok is bizonyítja az, hogy vezetose 
gében még politikai ('létünk kitűnőségei es veze 
rei is páiikiilöiibség nélkül helyet foglalnak Pcehy. 
Teleki. Jókai, Bariba, <'borin. Szapáry Gyula, 
Apponvi és érvényesítik tudásukat és tapasztala 
taikat a szövetség társadalmi. miinkásiigyi és
nemzetiségi osztályaiban

A társadalmi osztály a hazafias érzés ébren 
tartásáról és a fájsz*  n let növeléséről gondoskodik 
s nem téveszti szem elöl az aránytalan gyermek 
halandóság fontos kérdését s< in. A munkásiigyi 
osztály vezetésénél az az uralkodó felfogás, hogy 
a munkásoknak sokban jogos kívánságai kielégi 
tést nyerjenek, másrészről a munkaadók zaklatását 
és indokolatlan m< gterheltetés.’t sem téveszti szem 
elöl.

A nemzetiségi osztály, inig egyrészről kiil 
földre szakadt honfitársainkat igvekszik a hazának 
megtartani és segélyezni, addig másrészt a nem 
Zetiségi izgatok munkáját ellensúlyozza s az egye 
netlenség helyett a kölcsönös bizalmat igyekszik 
feh’dir. > .feni és megerősíteni. A sajtó-osztály végül 
a külföld nagyobb alapjaiv.al tart fenn össz.kötte 
tést. hogy hazai \ iszonyainkról azokat az igazság 
hoz. Iiiven tájékoztassa.

Es a N.mz.eti Szövetség e hatalmas munkák 
végr*  hajtására kíván-**  talán tagjaitól valami na 
gvolili pénz áldozatot ? Nem. nem pedig azért, meri 
egész h. ívesen abból indul ki. hogy alig számba 
vehető anyagi áldozattal rendes tagsági ilijűtkr. 
eg\ évre a társadalom legszélsőbb rétegeit is ké
pes lesz megnyerni nag\ nemzeti érdeket képező 
feladatainak.

Ezt a nagy fontosságú czélt az < >. N. Sz. 
különösebb) n a decentralizáció ólján, t. i. a vi

Keskeh y ösvényen fordul l»e, mely legrövi 
ilebbcn vezet a présházig, majd minden barázdá
nál niegszakitja útját, gondolkodik és valami illő 
dón kihozza, hogy « z itt a t’sider gazda r«*sze,  
amaz meg a Mónos bátyja uráé, itt van a Tóth 
Pista jussa, amott illeg . . de most már megakad, 
nem tudja mit mondjon : ez a magamé, vagy pe 
dig még a Kovács gazdáé*  Mert hogy az Or/.se 
öröké, az való igaz, . . d> hát . . . és itt félbehagyja
a gondolkodást ; gyorsított léptekkel ment az. ö 
táblájuk f lé*.

Nagy csojiortott vesz észre, épen édes apja 
pinezéje előtt. ’ >rdög adta, mit kereshet itt az 
egész eklézsia, t'sak nem az éu nevemre gyűltek 
össze az aty a fiák ?

Halk moraj, félénk tekinteti k fogadják Sáli 
dórt. A kik fölismerik is, féloldali távolodnak tőle, 
t 'sak a Szenté ’lotli Pista válik ki a többi közül. 
Ez a régi pajtás mondja el neki a történtek' t.

— Hogy édesanyádat eltemettük, nem telt 
bele két fertály. a|»ád elvette az < hv.sét. Mondtam 
neki, ne tegyen belőled csúfságot, illeg az ő fisz 
tes m vet se adja a világ nyelvére, de ő rám sem 
hederitett. Most meg. hogy a te napod fölvirradt, 
bűnös fé-lelméh' n halálra szánta magát . . .

Mint a sóbálvány, úgy áll ott Sándor. Ajka 
mozog, de szót nem bír a nyelve. Arcza kinosan 
rándul és alig hallhatóan mormolja : szegéin anyám, 
szegény apám . . .

Egyszerre fölkapja a fejét. Eszébe jutott a 
Kovács <trz.se. Azután clvánszorog arról az átko 
zott, szomorú helyről.

Senki sem látta többé t’sak az éjjel, mintha 
az o feldúlt ábrázata villogott volna á Fodorék, 
meg a Kovácsék házát nyaldosó lángok között, 
azóta nyoma veszett . . .

Bérén yí J.

augusztus 5.

déki szövetségek szervezésével tartja elérhetőnek. 
Az alapszabályok szerint ugyanis mindenütt, a 
hol nagy kózsé-gben tagja van a szövetségink, 
vidéki szövetség alakulhat, un ly szerves egészet 
képez a központtal. E vidéki szövetség, k értesité- 
sei által a központ mindig tájékoztatva l< bet az 
egész ország társadalmi, munkásiigyi és nemzeti 
ségi viszonyairól, ugv hogy valamely baj nieggát 
lására mindig idej« korán lephet közbe, vagy ut 
mutatást nyújthat az illetékes tényezőknek az or 
voslás módjaira.

A vidéki szövetségek megalakítása rendkivíil 
meg van könnvitve. mert hisz minden városban 
van olyan önzetlen lelkes hazafi, a ki vesz magá 
nak annyi fáradságot, hogy felír n központhoz 
(VII. Akáczfa Iitcza 32.• s bejenti azokat a férfia
kat, a kik hajlandók a szervező bizottságot Illeg 
alakítani. A központ sziveseii küld gyűjtőivel, 
inelv a szervező bizottsági tagok közölt szétosz
latván, a megalakuláshoz szükség, s tagok rövide
sen összegyüjtlietők. Elnököt saját hatáskörükben 
választanak s az alakuláson a központ képviselteti 
magát Ily vidéki szövetségek alakultak eddig 
Aradon, Szerencsen. Brassóban es külföldön Becs 
ben. A most folyó lázas szervezkedés következte 
ben őszre már1O vidéki szövetség megalakulása 
van bejelentve.

íme ez vázlatosan az Országos Nemzeti 
Szövetség czélja és működési tere, melyet min 
den liazali csakis magasztosnak. Jélekeni-dőiiek és 
a hazára nézve üdvösnek tarthat. Évtizedek szomorú 
tapasztalatai voltak szükségesek ahhoz, hogy ily 
nagy aránvu liga megalakuljon s er< dményes mű 
ködéséhen bizalmat helyi ziink, m< l't hazánk Icg 
jobbjai által élére.

A iieinz- ti köz.szellem újjászületését és meg 
erősödését a fajszeret*  t hatalmas megnövi kedését 
s a már tűrhet lenné*  vált társadalmi ellentétek el 
simítását és kiegyenlítését reméljük és várjuk mi 
az < hszágos Nemzeti Szövetségtől.

Katona Béta.

Vegyes hirek.
Föbiránk jiyyetmébc. E köziemé 

nyűnket azért czimezziik a főbíró úrhoz, mert tud 
juk, hogy minden olyan íigyln n. mely a várira 
vonatkozik es annak érdekében oinlitletik t< I. a lég 
nagyobb készséggel igyekszik segíteni rajta. A 
török iitezáról szól .ez ének. Valóban jól esik látni, 
hogy a hosszú készülődés után .é*gre  járhatéi álla 
pótba hozatott ennek az utezának az utja és meg 
szűnt az a botrányos állapot, mely a járhat lan ut 
miatt állandóan napirenden volt. Most ismét egy 
botrányé* 4 állapotról és p< dig sokkal veszélyesebb 
ről emlékezünk meg. Egy előre mm nevezzük meg, 
vsak felemlítjük, hogy van ebben az utczában egy 
olyan ház is, a Ind n< incsak a prostitutió űzetik a 
legszemérnietlenebb inéulon, hanem óriási mérvben 
vészéiv eztetv e van a közbiztonság is. Alig múlik 
el nap. hogy eldx n a diszházbaii ne idéznének 
elő a kétes « xistentiák valami botrányt, mely vagy 
kipásban, vagy egymás csúfos össze verésében és 
bútoraiknak az utczára való tényb g< s kidobálásá 
bán nyilvánul. Ezenkívül szállást talál ott minden 
utszéli és csárda beli kétes nő, kik a szemtelenség 
netovábbjáig folytatják piszkos és alávaló iizelmei 
két a jobbérz.ésü és tisztességes emberek méjtéi 
megbotránkozására. Ennek az állapotnak a meg
szüntetésére hívjuk fel a főbiréi ur figyelmét azzal, 
hogy ha adatokat kíván, a legnagyobb készséggel 
bocsájtjuk rendelkezésén*.  Ennek az igazi Augiás 
istállónak kitisztításához pedig nem kell más. csak 
Pali, a városi rendőr, a kit feli kell hatalmazni 
teljhatalommal, majd csinál ő ott rendet, mert ez a 
diszkompánia már messziről retteg tőle, de csak tőle.

f 7 lAránbirÓMáy a megyében. Mint 
értesülünk a’szinnai járás lakói körében ismét moz
galom indult meg az iránt, hogy Szinna székhel
lyel uj kir. járásbíróság létesítése valósitassék meg. 
A mozgalom élén tekintélyes egyének állanak, a 
kik igen figyelemre méltó érveket hoznak fel az 
uj járásbíróság felállítása mellett. Bírjuk Ígéretét a 
mozgalom • gyik vezetőjének, hogy legközelebb ez 
ügyben kimerítő közleményt tesz közzé lapunk
ban. A mi nézetünk különben az, hogy egy
hamar aligha valósulhat meg e terv.

Újhelyi állapotok. I’jhely valóban 
közeledik a rendezett tanácsú városok sorába. 
Ezt bizonyítják legalább nzok a feltördult állapotok 
is, a mik mostanában odaát napirenden vannak. 
Még egy félév választja el l’jlielyt attól az időtől, 
a mikoi mint rendezett tanácsú város, m-gkezdi 
működését és már most teljes erővel folynak a 
korteskedések és természetesen ezzed egviitt a vzi 
vakodások és felfordult állapotok is; ezen álla 
pofok fináléja már jelentkezik is : egy vívóterem 
megnyitása által, mert különböző és számos pár 
bajok vannak készülőben. I»‘csületl»iróságok alakul
nak és p« rm.inens ülések*  t tartanak a párbajozni 
készülő egyém k felett. A kik eddig egymással a 
legjobb baráti viszonyban éltek, most ha találkoz
nak az utczán és az egyik kezet nyujt a másiknak, 
ez kézfogás hely*  tt Icgaze in bérezi az illetőt és 
hátratetl kezekkel jelenti ki. liogv ily**n  emberrel 
n**m  fogok kezet «*s  nem beszélek stb. — Szóval 
I jhelyen most igen szépek és jók az állapotok. 
Csak előre .'

Or/.se


— Meghívó. A sárospataki ifjúság 1X97. 
augusztus hó Kán, a Sárospatakon felállítandó 
„Erdélyi szobor- javára a Kossuth kertben zárt 
körű nyári táncmulatságot rendez, melyre a meg
hívókat már kibocsátotta a rendezőség. Belépti dij: 
Személyjegy 2 korona, (’saládjegy 4 korona. Ked 
vezőllen idő esetén a mulatság a városházán fog 
megtartatni. Felülfizetésekcl köszönettel fogad s 
hirlapilag nyugtáz a rendezőség.

— Halálozás. Gyász borult a Stépáa vsh- 
Iádra. F. hó 3-án végelgyengülés következtében X3 
éves korában meghalt nagyváradi Stépán Vineze. 
A boldogult öreg urat nemcsak a megye határán 
belül, hanem azon kívül is igen sokan ismerték és sze 
vélték ritka becsületességéért és kiváló jósziviwé- 
geért. Az öreg ur sohasem vágyott \alami ma
gas hivatal után, bár több ízben kérlelték, hogy te
hetségéi szentelje a közügynek. Legnagyobb élvez*  
tét talált a gazdálkodásban és rövid tisztviselőskö 
dését leszámítva, folyton annak élt. Rövid életrajza 
a következő: Nagyváradi Stépán Vineze született 
Málczán 1X14. január hó 22 ép, iskoláit Sárospa 
takon végezte, azután többszöri leikérés folytán 
megyei pénztárnok, később pedig a rákóczi körű 
let főszolgabírója lett. Ezen állásában találta az 
1X4X iki szabadságba réz és a tetterős férfin min 
deli habozás nélkül állt l»e a nemzetőrök csapatába 
és az egész szabadságharezot végigküzdölte és el 
szántan harczolt számos ütközetben. Mini százados 
tért visza a harcztérről. Ezután már el sem fog 
falta volt állását, 'hanem teljesen visszavonulva élt 
és gazdálkodott birtokain. Temetése ina délután 
4 órakor lesz. A gyászoló család a következő je 
hűtést adta ki: „Özvegy Stépán Vinczéné született 
Kaziney Zsófia és gyermekei : Stépán Gábor; neje : 
Stépán Amália; ezek gyermekei : Ida. Aladár. 
Róza, Tihamér; — Stépán Ida özv. Boroukay 
György né és leánya: Boroukay Sarolta férjezett: 
Br. Pongrócz .lonőné; • •nnek gyermeke: Sarolta; 
Stépán Sándor és neje : Kaziney Rozália, Sté 
pán Apollónia özv. Mezőssy Ményhérfné; Stépán 
Borbála; mint testvérek fájdalmas szívvel jelentik : 
Nagyváradi Stépán I incze több vármegye volt tábla 
bírójának végelgyengülés következtében történt gyA- 
szos kimúlták Születeti 1X14 ben, meghall 1X97. 
augusztus 3-án. Földi maradványai folyó hó 5-én 
délután 4 órakor fognak az ág. Iielv. hitvallás szer 
tartásai, szerint a málczai sírboltban • helyeztetni. 
Málcza, 1X97. augusztus 3 án. Az örök békesség 
lengjen a legjobb férj ; apa, nagy apa és dédapá
nak drága porai felett'

Kereskedelmi iskolai növendékek 
Önkéntessége. A vallás és közoktatásügyi mi
niszter rendkívüli fontos körrendeletét küldött a 
felső keresk. iskolák igazgatóihoz, a melyben a 
miniszter kimondja, hogy a jövőben egv évi ön- 
kéntesi kedvezményre n» m tarthatnak igényt az 
akár külföld, akar ausztriai keresk. tanintézetet 
végzett ifjak, mert ezen intézetekben a ma
gyar irodalmat és történelmet a tanulóknak nem 
adják elő a kellő mértékben, A miniszternek ez a 
rendeleté különösen két szempontból érdemel figyel 
met, egyrészt ugyanis a magyar ifjak a hazai 
tanintézeteket fogják támogatni, amelyek semmivel 
sem állanak alacsonyabb nívón a külföldieknél, 
másrészt pedig bizonyságot tesz arról,hogy a minisz
tériumban nagy súlyt helyeznek az ifjúságnak a 
magyar irodalom és magyar nemzet történetében 
való kellő kiképzésére.

— Színházi hír. Hotnonnai tudósítónk Írja: 
Ágh Aladár, a nyíregyházi színház igazgatója, tár
sulatával városunkba érkezett Mihály, a
budapesti népszínház egyik tagjával. Szerdán 
tartották az első előadást, amikor is szinrekeriilt a 
„Betyár kendője,- a melyn k sikere felől előre is 
meg volt győződve Homonim város közönsége, mi 
kor a főszerepet (Bandii A’/as Mihály nr adta, ki 
nek Ilire hamarább itt volt, mint ő maga.

— Megfelebbezett mértékletesség Í eskü. 
Egy, a nép boldogulását előmozdítani akaró lelkész, 
hogy gör. kalli. híveit a szeszes italok tálságos 
élvezetétől elszoktassa, a szertartás végeztével a 
hívőket a templomban megeskettotte, hogy három 
évig nem isznak semminemű szeszes italt. Az
italmérési adok bérlői ebben megkárosításukat látva, 
a pénz ügy miniszternél panaszt emeltek a lelkész 
eljárása ellen s arra kérték a minisztert, hogy 
mentse fel őket a szerződésben kikötött magas 
szeszadófogyasztási illeték fiz*  lése alól A pénzügy
miniszter erre átíratott intézett a vallás es kozok 
tatási miniszterhez, melyben kérdi, hogy meg van e 
engedve a lelkésznek, hogy hívőit eskü alatt kény 
szeri tso a szeszes italoktól való megválásra

— Kskiivó. Fnchs Sz< rénke és <//•- 
Ignáez helybeli ügyvéd folyó hó 17 én esküsztök 
egymásnak örök hűséget Bodrog Keresztáron.

— Kifogott hulla. Folyó hó 3án Néz 
pestről jelentést tettek a helybeli főszolga bírósághoz 
hogy a nézpesti holtlaborcz vizéből egy évesnek 
látszó ember hulláját fogták ki. A jelentés követ 
keztében a szolg.ibiró es a járási orvos Nezpestre 
mentek, hogy a rejtélyes ügyben a szükséges in 
tézkedéseket megtegyék. Hogy ki volt a szeren 
len ember, nem tudni, azt azonban beszelik a néz- 
pestiek, hogy mintegy két héttel ezelőtt ott járt a 
faluban és többekkel beszélt.

FELSO-ZEMPLEN.
Az uj pénzügy igazgató. Rövid ittlét 

után már eltávozott I jhelyből Ze*7/er,  a volt pénz 
ügy igazgató a ki rendbe hozta teljesen az igaz 
gatoságot. Az uj igazgató: Jálapkorics Vazul, 
tegnap érkezett meg F (helybe, hogy hivatalát el' 
foglalja. Az indoháznál a pénzügy igazgatóság tag 
jai területileg fogadták és üdvözölték.

— A rhléki xxt német rentlexém. A 
magyar _színész egy. sülét igazgató tanácsa l.giitólj. 
a vidéki sziiiész.-t rfiid.zésév. I foglalkozott. \ ja 
vaslat sz» vilit t. város kapna állandó sziné-sz. l. t és 
pedig; Kolozsvár. Pozsony, ’l'.iii. svár. I >..|neezen, 
Szeged, Arad. E városok közé sorakozik nirijii 
Kassa is, lia állandó színháza lölépííl. Az iigyii. 
v.-zett elsőrendű társaságok állomásitólv il is meg 
jel.ihék; ezek között van Miskolez, Ilin. Ivliez. 
Eger. Sátoralja rjliely és l 'rigvár városok lógnak 
tartozni. I ’jln ly t teli.ál mindig a Miskolezon mii 
ködé szintársiií.ii fogja felkeresni . venkinl legalald. 
kétszer.

A poéta éetáeirita etyé,ltlmlek tan 
fotnaina. X posta ■ > távírdánál ke .-l.si szol 
gálatrn alkalmazandó üm fiitól 7m írtig i nodko 
dó évi lizotéssel és lakpénzillelm. nvekkel javadal 
mázott posta és távirda segédti*:t,I,  kiképzésér, / 

Zíd M/kezdve Ital hónapra terjedő 
gyakorlati tanfolyamokat oviinak az ország több 
posta és távirdaigazgaióság Verőidében .l/.írworos 
szó/1 /<•» és Mi.kolczon. Ezen lanfoly aniokra haliga 
lókul felvétetnek : kisebb hivatalnoki alkalmazta 
fásra jogosultsággal biró katona altisztek, posta 
mesteri vagy kiadói minőségben szolgáló olv férfiak, 
kik a gimnázium, reál vagy a polgári negyedik 
osztályát vagy ez-kkel egyenrangú más iskolát 
végezlek, ugyanezen iskolai előképzettséggel biró 
és Is ik életévüket meghaladón má> férfiak, végül 
ha ily pályázók kellő számmal nem találkoznának 
a fenti iskolai előképzettséggel rendelkező lő ik 
életévüket letöltött ifjak is. A felvételre inegki 
vántatik annak igazolása, hogy folyamodó 35 ik 
életévét még nem haladta ml. magyar állampolgár, 
a magyar illetve ha liorvál szlavonországi ille 
tőségii s liorvát nyelvet szóban 'és Írásban telje 
sen bírja, fedhetetlen előéletű, a posta és távirda 
szolgálatra testileg js alkalmas, mely utóbbi körül 
inény közhatósági orvosi biz miyitványnval igaz i 
lando. .1 IttufoltptiHuk luilltpitt'ti bt-if.itasi »’>■ tuniUj 
fejtittH 1(1 j'itot kiitflenfk Ji.'hti x » tHj Itji ,(,*,■  
tdttl csak az ujazolcáugHiial Lirá katonai altisztek 
tnentchak Jd. \ tanfolyam szakáivsz.erii bevégzése 
és az előirt szakvizsga letétel- után a hallgatók 
posta •■s távirda segédtiszti áll.'e*ra  képesítést nyer 
nek, illetve a posta és távirda seg -dtisztj> löltek 
létszámába vétetnek és hasznav» In tőségükhöz ké 
pest segédtisztekké kinevező lin k. A kik tehát e 
tanfolyamba belépni óhajtanak, sajátk< ziileg irt 
születési, orvosi, erkölcsi és iskolai bizonyitvá 
nyokkal felszí relt kérvényeiket f. évi augusztus 
hó 31 éig és pedig a már közszolgálatban állók 
rendes eloljáré»ságuk utján, a többi' k pedig az il 
lető szolga kiró \ agj polgármester köz.vetítésével a 
tanfolyam helyére nézve illetékes posta és lávir 
daigazgatósaglioz n v ujlsák be.

— CzintadontáuyozáM. \ kiráh Haisz 
Gedeon közegészségügyi télíigvelőnek, a nAgvnii 
hálvi kíiz.korház volt főorvosának az osztálx taná
csosi címet díjmentesei) adományozta

— A birofiág kóréitól. Stéjan Lászlé. műn 
kácsi jbirósági albiró. saját kérelmére a szobránczi 
kir. jhiróságlmz helyeztetett át.

— Sertésrátiá ruk benzint tetette. Miután 
az egész I ’ngvárniegve s« rtésállománva fertőzve 
van már a sertésvészszcl. az alispáni hivatal a ser
tésvásárok beszüntetését az egész vármegye t« rü- 
letéle kit- ijesztette.

KötizönetnyilráHÍtáft. Mindazon jóbji 
rátáink és ösinerőseinknek. kik feledhetetlen férj' m 
temetésén résztxeiini szivv'ck voltak, és <z által 
mély tájalmiinkat némileg en\hitették. • /. utón is 
fogadják a magam <'■> gyermekeim hálás köszömetét. 
Gálszé-cs, 1X97. évi aug. 2 áll.

" f.tikaltts Isit tinit,.

Kilépett ktittzinói tag. Ilon.....iáról
Írják lapunknak, hogy az utóbbi hetekben folyt ••«. 
közönségünk elolt • -léggé i>m rete> nyílttéri harez 
következtéin ii /ahótjf'n Sándor honioimai ulbizlos, 
az egyik nvillté-ri ellenfél, az ottani kaszinóból ön 
ként kilépeti. nie!y kilépést a kaszinó tudomásul 
Vette. Ezzel megemlítjük a>t is. hog \ a jelzett 
és lapunk ellen irányuló sajtóper mindez ideig 
nem lett folyamatba té\e, jóllehet, hogy innen 
onnan már le is telik a törvényes határidő.

— Szerkesztő ráUozátt. .A .Kassai Hírlap- 
SZerkesZto^é-gé-beli t. e. ailglISZtllS ||O I étő| változás 
állt be. I’gvallis a lap eddigi főszerkesztője. Itfissler 
István a szerkesztőségből megvált és helyét Haltai 
Géza mint szerk< sztő, H. k>ji < >dön pedig mint fo 
munkatárs foglalták el

— Autonómiai nzurazáa. A helybeli 
róni, katli. hívek vasárnap szavaztak le a város 
házánál az autonómiai képviselő \ álasztása ügy ében. 
Mint köztudomású, két jelölt i- van : gróf Aittlrasng 
Aladár és Viczmtindg Udön. A hívok közül fel 
tűnőén kevesen szavaztak, összesen Hifi an. Ebből 
Aitdcássy grófra esett lí>5, Vicznubulyra pedig 1.
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honvéd főhadnagy nemrégiben egy oly czipősarkot 
talált fel, melynek segítségével viselője még egvszer 
annyi utat képes megtenni, mint a mennyit a 
jelenleg használt czipösarkokkal. Az ujoiian feltalált 
sarok külseje nagyon hasonlít a mostanihoz, csupán 
az a kiilömbség, hogy bolsejél»c!i eg> rugó van 
elh- lyezve, m< ly a lalmak járás közlwm igen kelle
mes lökést ad, úgy, hogy a járás nem csak meg 
könnyebbül, de meg i< gyorsul. Az uj találmányra 
a szabadalom már meg is van adva, amennyibeil 
Barcsay Lajos mérnök és Nagy Sándor, mint a 
Magyar F. gy vergv.ár megbízottai kísérletet teltek 
v> le Budapestről llidegkutig, mely alkalommal a 
testnek csak ig«-n csekély kifáradását észlelték 
Xot mi több, a budapesti levélhordóknak első meg 
próbálás nlán még sörözésre is jutott idejük, jól
lehel máskor ugy anezt a munkál csak nehezen 
tudták a meghatá rozott idő alatt elvégezni. Ilir sze
rint a cziposaroknak a katonaságnál való alkalmai 
zását a honvédelmi miuiszler szintén fontolóra 
'ette.

Aggott ütött ember, .lul ius hó 2x án 
jelentés érkezett a hely beli kir. járásbÍrósághoz, 
mely s/.erint Morva községben egy oltani lakost 
agy oniitiittek fejszével. A vizsgálat során beigazol 
tatolt az, hogy a szerencsétlen ember veszekedés 
közben iittctvtt agy on. A teütes — mert csak egy 
van nyomban le lett tartóztatva.

liíettéró okierét. AtUec Bé a adótiszt 
és l,'iintme}' György iparos a vármegyétől dicsérő 
okleveleket kaptak a július hó 12 én dühöngött 
tűzvész alkalmával tanúsított odaadó és fáradhallan 
mentési k<izr« működéseikért.

Az őrmezői két plán liberót izmusa. 
Nátafalvi tudósitónk közli velünk. hogy ott is Illeg 
történt már az autonómiai szavazás, A szavazást 
megelőzőleg az őrmezői r. k. káplán beszéalet in 
tézett a hivekhez és arra kérte őket, hogy gróf 
Atalriissi/ Aladárra ne szavazzanak, mert ö húzta 
In a polgári htizasságnt é> most meg ha rá szavaz 
nak. hát eltörli a róni. kath. vallást egészen a föhl 
sziliéiül. Ezen a diszszónoklaton természetesen meg 
hotránkoztak az értelmes un berek, de evvel a 
jeles káplán nem törődött egyáltalán, mert neki 
elég olt az, hogy czélját elérte; nem szavazott 
senki Antlrássgra. Az már igaz, hogy furcsa 
nézetei lein tn< k az enilitett káplán urnák a libe 
rálizmusról.

Megrongált ezüst egyforintosok be- 
ráttása. A magy ar kir. pénzügyminiszter f. évi 
július II éli lf» 390 sz. alatt kelt rendeletével a 
sérült és forgalomból kizárt o. é. ezüst egy forin
tosok beváltási idejét iiieghosszabitandó, oda intéz
kedett, hogy az átlyukasztott, vagy a másképen, 
• le szintén m in a rendes forgalom folytán súlyban 
megfogyott o. é. < ziist egy forintosoknak az állami 
pénztáraknál és adóhivataloknál való kezelése és 
l»(‘váltásánál, az ily séríilé> következtében a köz 
forgalomból kizárt és hivatalból átlyukasztandó 
illetőleg ollóval bevágandó ezüst egy forintosok a 
fél kívánságára a körinöezbányai m. kir pénzverő 
hivatal által nyers súly szerint és pedig I kgrm 
verde anvag iitáu hatvan o. é. Irinyi egységárt 
véve alapul. 1X9X. július hó 15. meghosszabitott 
határidőig korlátlan mennyiségben bevállassanak. 
I’igy elmezfetjük mindazokat, akik ilv si’-nilt, meg 
kopott vagy Ivukas ezüst forintos birtokában van
nak. hogy azt beváltani igyekezzenek.

— Országos rásárok. Fugvármegye te
rületén augusztus hóban a követk*  ző helyeken és 
napokon fognak országos vásárok tartatni : Sze- 
rednyén aug. 3 án és 31 én: Csapon |Xán; Nagy 
Boreznán és Nagy Kap-»>on 23 ; Szobránczon 25-én.

A utonomiai képrisetö. Lalmrcz Volyán 
1x97 évi augusztus hó 1 én tartatott meg a g. kath. 
Iiivek részéről az autonómiai kongresszusra kül 
dendő képviselő választása. Beadatott 2B3 szavazat 
és mindnyájan kuskorics János nagymihályi kir. 
já rásbi róra szav a ztak.

Szietetett emberek. Nyíregyházáról ír
ják a következő rémes históriát. Följelentés érke
zett az oltani rendőrséghez, hogy az orosi szőlő 
egy kis háziban egy ládába szorítva egy teljesen 
mezfelen fiatal leányt tartanak. E följelentés foly
tán Kovács I'. Pál rendőrtanársosnéhány csendőr 
kíséretében kiment a helyszim re éscs.a k ugy an meg
találta a fiatal 17 éves leány t öszszezsngoritva 1’4 
méter ho.xszu ládában, teljes, ii meztelenül fe
küdve a láda fenekén. A leány, aki mint a vizs 
gálát kiderített- . teljesen hülye s beszélni nem tud, 
Né-meth Józ.s--f vasúti kalauznak a gyermeke. Az 
apja havi G forint tartási dijat tizet érte a szőlőin 
lajdonosnak. A botrányos esetről jegyzőkönyvet 
Vettek fel.

— Nem fölosztottak bírót. Monokon a 
biró választás 1X97. jnliiis 21 éré volt kitűzve; 
de a járás előrelátó főszolgabirája látva zavargást 
és sejtve az abból kifejlődhető incidenst, nehogy 
vérontás legyen, a választást felfüggesztette s a 
bírói ügyek vezetését a lielyettos biróra bízta.

Jótékonyság. K/. általunk egv súlyos 
betegen fekvő és nyomorban sínylődő öreg urinö 
javára gyűjtött összeget rendeltetési helyére juttat 
tűk. Az illető megk'-rt, hogy hálás köszönetét ez 
utón tolmácsoljuk.
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— Kórházi kimutatón. A nagy miliályi 
nyilvános közkórházban a julius havi forgalom a 
következő volt: Maradt a mull hóról beiig 15. fid 
vételeit 3tl, távozott gyógy uh a 2»l, javulva 3, gyó 
gyulatlan meghalt í, a kórházban visszamaradt 
19, összes lel.szám 45. Áp<dási napok összege ;»83.

Jegy zárói unztán. Liszkán julius 29 én 
ment végbe a jegyzőválasztás Füzesséry < hlön lo 
kaji főszolgabíró választási elnök vezetése alatt. 
A városi képviselőtestület Kubtsy Ferenc/. eddigi 
traucontalvi körjegyzőt választotta meg egyhangúlag 
nagy lelkesedéssel a városi jegyzői tisztségre.

— heégett templom. Nagy szerencsétlen 
ség történt a nagymiliályi járáshoz tartozó Itákócz 
községeiken folyó hó 3 án. I ’gyanis bádogosok dől 
goztak a templom tetején és közben hirtelen tűz 
keletkezett ott és mielőtt az oltásra gondolhattak 
volna, lángba borult az egész templom fedél/.*  te 
és teljesen leégett

— Próbából. Iloinonnáii, /Me tánczlaniió 
julius 31 én sikerült próhabált rendezett; a láncz 
virrádtíg tartott.

— Talált gyermekhulla. Julius hó 28 án, 
I’jhelyen Kuruhausrr Bernét liérktM-situlajdonos tia 
RAkócy utcai kőhíd közelében lófürösztés közben 
egv kora szülött gyermeket talált a Mony v.ában. 
A rendőrség nyomban értesülvén az esetről, a 
foszlásnak induló hullát a kórház halottas kamara 
jába szállíttatta. Az orvosi vélemény szerint a 
koraszülött nem volt életképes. A rendőrség « ré 
ívesen nyomozza a gyermek anyját, eddig azon 
bán < redményteh ntil.

Színház.
A lefolyt hét előadásai csak megerősítettek 

bennünket a társulat felől táplált jó véleményünk 
ben. Jól megválogatott darabok, gondos betanulás 
biztosították a társulatnak, fájdalom, csak az t-r 
kölcsi sikert ; a búcsú előadás pedig, Ihtlich Ma 
riska. a közönség kedvenezének jutalomjátéka, telt 
házat csinált. Az alábbiakban szólunk a múlt hét 
előadásairól :

Csii törtökön julius 29-én) ./ó/> tww H7wá7fu 
ment gyéren látogatott ház előtt. A kar teljes hi 
anya és a díszletek fogyatékossága sokat levont a 
darab hatásából; jók voltak Kinn Mihály < Rip Rip 
és Percze! Mari Lisbet .

Szombaton julius 31 én „J falu rosttá*  ment. 
Az előadás jó, a közönség kevés volt.

Vasát na/t aug. 1 én Du Maurier , Trilhy*  jc 
ment telt ház előtt. A saison fénypontja kétségte 
lenül ez az előadás volt. Az összes szereplők igye 
keztek kitenni magukért, a siker oroszlánrésze 
azonban a ez im.szerep személyesitőjét, Ihtlich 
Mariskát illeti ; oly praecis, minden niianceaban 
kidolgozott alakítást nyújtott, hogy .Trilby*  je, 
merjük állítani, díszén- vált volna az ország bár 
mely előkelő színpadának ; partnere A’iss Mihály 
i.Svengali az absolute nem neki való szerepben 
igyekezett tisztességgel megküzdeni.

Kedden aug. 3 án- utolsó előadásul, lhtltch 
Mariska jutalomjátékául „A kis Lord*  ment. Alii 
tólag víg életkép, tényleg tetemesen megnyirbálva. 
A darabból a legjobb igyekezet mellett sem h-he 
tett valamit csinálni. Ihtlich Mariska kedves kis 
lord volt. Jók voltak még Kecskeméti Irma lErrolnéi 
és Fekete (Ixírd Dorineourt i.

Kiss Mihály ur „a jutalmazandó iránti szi 
vessegbol*  berekedt, s igy a szinlapon jelzett ének 
száma elmaradt.

A társulat innen Homonnára ment, hol Szer 
dán aug. 4 én a „Betyár kendö)é*  vé\ nyitja meg 
előadásai sorát.

PulamedfH,

CSARNOK.
Ki a legbünösebb?

Irta I.a tikit (ianZidr.
Antalkám ! nem avatnál be engem is ezen 

boszorkányságba, hogy a Baldácsy kastélyt, mely 
nem igen tetszik, megvásárolhatnám !

— Majd későbben, — most még hivalkodá 
sommal könnyeit elriaszthatnám Szerencsemet. 
Azután meg te különben is csaknem százezer l’o 
rintlal szabadon rendelkezzél.

— Kamatjaival igen ! A tőke végrendeleti lég 
gyermekeimé.

Még egy negyedig künn társalogtak. Lajos 
azután távozott, Mariska és Antal pedig a szobáim 
tértek estelizni.

— Kedves férjem minek tréfálsz Cserpákkal? 
utoljára csakugyan elhiszi, hogy olyan szerencsés 
kereső vagy s ha megszorulunk, saját erszényünkre 
utal, holott eddig mindig ő segített ki nehány száz 
forinttal zavarunkból.

Antal oly sajátságos mosolyra voná ajkait, 
hogy Mariska csakugyan nem tudta, tréfa e vagy 
valóság az az 500 frt.

Estelizés után Mariska zongorázott, Antal |»e 
dig fütyült, kiki magának, azután pedig megcsó
kolták egymást és lenyugodtak aludni.

Ismét három év lelt el azon megelégedett 
ségben, mit egyréarről ügyei k, másrészről hz 
og-vügyih'k boldogságnak neveznek. — A Kakuszy 
család sZ-tporodoff lélekben cs vagyonban; —-
Aranka mellett még két fiúcska. Kozma és ltömjén 
is csevegett, 
bölyűbb lett, 
a százasokat

A már 
vmsz májusa 
igy szólott barátjához:

Május 10 ótól június végéig a bikszádl 
funl<>l>eii fogjuk u múlt <'‘''k fármluluiait ki 
nvugodiii.

Lajos, én szegény ember vagyok ; nekem 
használna, engem felfrissítene a fürdő, de erszénye 
met megrongálná.

A fürdői költségeket en logoin viselni, 
csak az étkezés terheit rovom rátok. Minthogy 
pedig kamrátok rendben van, az nem fog sokba 
kerülni.

— Asszony, mit mondasz hozzá ? 
a férj pisloiigalva.

— Azt mondom, válaszolá Mariska ra 
gvogó arczczal. liogv valóban ideje már, Imgy mi

család szaporodott lélekben es vagyonban;

mosolygott. Mariska még göm
Antal nr pedig csak ugv esomaszolta 
tárczájába.
lombokban és dalokban nyilatkozó t i- 
1 so napjának üdvözlése folytán Lajos

kérd<'*

is kiszellőzzük és kimulassuk magunkat.
Bikszád havasi fürdőhely regényes vidékén 

f kszik. gvönyöríi oláhlányokkal bővelkedik, s az 
aranve-n-t gyökeresen gyógyítja. Hálom igen nagy 
előny, amiért is évcnkiiit meglehetős számú vendé 
gok látogatásának örvend.

Elindullak tehát május 10 én ; Antal a fel j. 
Mariska a nő és Lajos a házibarát. Mariska a vi 
lágért som utazott volna szekén-n. Lajosnak egy 
valóságos kastrum dolorisába pakollalának.

A felnő In-lvit — mint hogy Lajos volt a 
gavallér — Antal foglalta el Mariskával. Lajos 
akként intézk*  d< ti. hogy szembe legyen Mariskával.

Egv egész állomásnvira utaztak háboritatla 
nul. Antal a második állomásnál szunyókálni kéz 
dett, Lajos minden szemlehuiiyásnál kereste a 
Mariska kacséit s ajkaihoz emelte.

Egyszerre Antal nemcsak elaludt, hanem bor 
kelni is kezdett.

— Mariska és L-ijos mosolyogva összeiicztek.
— Hergelv ! csendesen hajts, mert a nagyságos 

asszonynak görcsei vannak — figyelmeztető Lajos 
a kocsist, és egy’ forintos bankót nyomott a mar 
kába.

A kocsis oly lassan kezdett hajtani, mintha 
pióczákat vittek \olna a hamburgi vásárra, négy 
egész óra lelt ej, inig az első állomásra megér 
keztek.

Itt 
czoinbot 
Délután 
indultak . __„ -
a lovak, most már nemcsak Antal, hanem Mariska 
is elaludt, Egyedül Lajos maradt cbr« n. A Mariska 
arczai mindinkább pirulni kezdőnek, sőt hogy no
csak a nap nyugvása legyen szépségben tökéh tes, 
izzadni is kezdett s igv a legköltöibb alkonyt 
képviselve, annak gyönyörszeinlőletébcii Lajos is 
elsz.enderiilt.

Egyszerre esak fulladozni kezdett, felnyitá 
lassan szemeit, de valami oly közel esett arczához, 
hogy mit se láthatott, szólni akart, (le ajkain ón 
súlyú teher nehézkedetl, a miért erősebb lökést 
merészelt karjaival.

Szemei megszabadulának a fátyoltól ajkai a 
tehertől, 
ajkain.

A
nézett.

két óráig pihentek és eltek. Hideg liba 
hozott Mariska magával, az volt ebédjük, 
egy órakor magyarországi Sirocco mellett 
tovább. Alig tettek egy negyedórái utat

Az álmodó Antalnak hosszú csókja égett

lökésre felébri dvén, Antal merően reá

— Ali. minő álmaim voltak Lajos’?
— Ördög vigye álmaidat! Engem majd 

kodba lukasztottál.
— Almomban csak pár perczczel ezelőtt 

keltám meg donna Izabellát. Mióta Borii Gyurit 
olvasom, éyel nappal vele ph.intasirozom.

— Igazi királynői csók volt, nn rt lélegzetem 
is elállóit belé.

— llát tégéd csókoltalak meg?!
— Helyesebben engem martál meg.
Nevettek, azután ismét elaludtak. Azaz Lajos 
színlelte az alvást, de késeim szája izét 

•bren maradt. Azonnal, a

csó

csó

esak 
megédesítendő, ébren marailt. Azonnal, a mint 
Antal hortyogni kezdett, a Mariska arczaira helyette 
ajkait. <‘sok ja nagyon is tüzes lelu-tett, in rt a 
félálomban maradt nő oly erősen találta férjét fel 
emelt és leeresztett tenyerével, hogy az a csattanás 
után rögtön ébren és józan h tt.

V
Azonnal, a mint /Xntal a lak helyiség köte

lében fekvő erdőségbe érkezett, III- glassilá lépte it 
és esendeaebbeii haladt. Néhány száz lépésnyi szé 
lesebb utón való haladás után egy ke-sk« nv, gahi 
gonva csipke-bokor és kecskarágó fiatalosok között 
vezető gyahigösvénvre- ért, mely majd egyenesen, 
majd kanyarulatokba futva, oly hosszúnak tetszőit, 
hogy Mariska már már félni kezdett az aléltságtój 
és kimerüléstől.

Folyt, kör.)

Felelői sxerke*?.tő:  Oál I Urnáit. 
KiN<lti-tuhjd<mos: lAinttcmnan li.

Nyomatott Landeamau H. könyvnyomdájában.

26Ű. »x.

IöV7.

Árverési hirdetmény.
Alulír! kiküldött végrehajtó az I8M1. évi LX. !.-<•/.. 102 

j a t'rlehuwbeM ezennel közhírré teszi, h<»gy a u. inihályi 
kir. ibirÓM-ig 4l5'.lMzánoi végzem*  által h'iiedtnan Simon javai i 

Lajos ullen <»MM*e*eu  15 trt 42 kr. pork-dlsé.í k ivelulet 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás^ alkalmával Inróilng 
lefoglalt és 37'.*  írtra becsült cséplőgép és vegyes házibutu- 
rokból álló ingóságok nyilvános árverés utján eludatn.-ik.

Mely árverésnek a fenti sx. kiküldést rendelő végzés 
folyt in a helyszínén, vagyis m cséplőgép Berettőn délelőtti 
10 őrMeor hm N bútorok Nagy-Mih-ily..u leend<i eszközlésére 
1897. év *ug.  hó 12-ik n*pj<na.k  délután 4 órája 
határidőül kiiüzetik es ahhoz venni szsndékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hiv.itn.ik meg, hogy az. érinteti in- 
g s gok ezen árverésen az 18K1. évi LX. t.-cz. 107. 
§ i érlelinébvii a legtöbbet ígérőnek becs ,ron alul is 
elailatm fognak.

Az el írverezendő ingóságok vételára az I8»l. évi 
LX. t.-cz. 10M. § han megállapított feltételek szerint lesz ki 
tixe tendő.

Kelt Nagy Mihály.m, 1897. évi julius h . 25. napján

Gál VUmoti,
kir. bir. végrehajt.!.

§ M

L.ijos ellen ói.s/.e>wii 15 irt 42 kr. pork-Jlsé.í k >vnluiés 
I.. . I. I. I . l' .. lb ■ i t -I u uiLullll-lV.il I111-..ÍI . ..

Ügyvédjelölt 
irodámban azonnal állandó al
kalmazást talál. Javadalmazás: 
Teljes ellátáson felül 40 forint. 
Tót nyelv ösmerete előny.

Nagy-Mihaly, 1897. aug. 2-án.

Sulyovszky István,
ügyvéd.

£ -KASSAI KORONA-SÖR.' , -M

Van szerencsém a ii. é. közönség szives 
tiitloinására adni, miszerint iijoiinan beren
dezett 
ben f.

I
I 
I
I

Sörcsarnok és kerti mulató helyem
éi i augusztus hó 1-étöl kezdve 

pohár kassai korona-sör 4 
korsó „ 
liter r
üveg „

Hideg és meleg 
Ilkában kaphatók.

r „ 8
14
12

szil

ételek a nap

kr.
kr.
kr.
kr.
iHÍtuleii

Tisztelettel
ZZőnig' XZerrxxa-zi.

garnai AI1(I°F 
„K o a“-hoz ozimzett szállodája 

Sitáray gróf kastélya álellenében 
Wag-y-Mlhály m.

Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXXIII. törvényezikk értelmében kezelt

a

asztali és csemegeborait
utczai kimérésben mérsékelt árban.

1 literKitűnő minőségű asztali bor
n » • "

42.
54.
60.

1.00.
1.50.
2.00

Feszt féle Vitatni gyöngy 
Hegyaljai szamorodni 
889-iki w w gyógy bor

Az orvos urak b. figyelmébe!
Tokaji ásszá gyógy bor

legf. - » .
Ménesi veres ásszá 
Szyrmiai régi szilvóriiim
A borok árai nagyobb mennyiség 

ségileg olcsóbbak.

Van szerencséin a n. é. közönség

1 liter 3.00. 
n 4.00
„ 5.00
n L50
„ 1.50

vételénél egyez

\ an szerencséin a n. é. közönség szives tudomá
sára lio.aii, hogy üzletemben állandóan f r 1 ■ ■ 
caapoláau kőbányai ser, villái reggeli 

ói frin kauai viritli kapható.

Ebéd, vacsora, hideg és meleg éte
lek a nap minden szakában étlap sze

rinti rendes árak mellett kaphatók.

Az utazó közönség szives figyelmébe ajánlom
újonnan renovált vendégszobáimat.

— Tágan idálbik én kumínzinek. —-


