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Felsó-Zemplén
mi:<jelenik minkén < 'si'tóktökön.

szerkesztőség:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő 

Török-utcza 220 azám.

Kéziratok nem adatnak vissza.

Bvrimmtetlvn levelek nem i.hatnak el.

Nyilt ter soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre . 4 írt.
Fél évre . •> frt.
Negyed évre I frt.

F.tfve*  szám ára Itt kr.

KIADÓHIVATAL !
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landeimm B könyvnyomdája.

Néhány szó megyénk társadalmi 
és gazdasági állapotáról.
Jól esik lelkűnknek látni azt, hogy a 

magyarosodás szelleme a mi tót vidékünkön 
is napról-napra jelentékenyebb tért hódit, 
mely körülmény különösen az üdvös nép
nevelési rendszernek köszönhető. Pld. a mi 
vidékünkön a magyarosodás szellemére nagy 
befolyással van a liomonnai polg. és felső
kereskedelmi iskola.

Azonban ez még nem elég az üdvös
ségre. Mert tapasztalat bizonvitja. hogy a 
szellemi kincsek bőségét csak ott találjuk, 
hol egyszersmind az anyagi gazdaság is meg
van. Pld. Anglia, Német és Francziaország. 
melyek anyagi javakban dnslakodnak, egy
szersmind szellemi téren is kitűnnek. így volt 
ez az ókori államoknál is, milyenek: Egyp- 
toin, Perzsia. Görögország és Róma.

Minthogy pétiig a művelődés oly szo
ros összefüggésben van a jóléttel, szükséges, 
hogy először a jólétet teremtsük meg-, evvel 
majd lépést fog tartani a műveltség is. A 
jólét előmozdító tényezői: a t/ttzrfflwít/, ipar 
és kereskedelem,

\ mi vidékünkön csakis a gazdaság 
és az iparnak csekély része indult fejlő
désnek .

Ámde a mi a gazdaságot illeti, a föhl- 
mivelés és baromtenyésztés az egész felvidéken 
még csak a nép saját szükségleteit sem fe
dezi teljesen, bár az kevéssel is beéri. Csak
hogy ez még nem elég, mert mint magyar 
honpolgároktól, azt is megköveteljük, hogy 
a közterhek viselésében, melyek bizony édes 
hazánkban eléggé nagyok, is részt vegyenek. 
Hát ezt honnan vegye ez a szegény nép, 
mikor maga is alig tud szegényesen meg
élni ? Nincs más mód. mint hogy vándor
botot fogjon, s jobb hazát menjen keresni, 
mely áldásait a munkás kezeknek bőven 
osztogatja, liol a közvélemény szerint min
denkinek az a sorsa, lmgy meggazdagodjék.

TARCZA.
Egy repkény története.

Egy százados erős mohos bámult falon, mely
nek már egyéb czélja nem volt, mint bnskoinoraii 
állva lesni az oly soká késő véget, elterült egy 
élénk zöld szinil repkény, indáival szeretettel, 
bizalommal ölelve át a ven falat, melynek lábánál 
született, mely az idő viharának saját létét tette 
ki hosszú évek során, hogy azt a másik letet 
megóvja, megvédje} hányszor allla utjai a víz
mosás vad árjának, hányszor verte vissza a kegyet 
len orkán prédasóvár körmeit, melyen anny iszor 
nyúltak a szép repkény gyökere, a szép röpkéin 
életzöld indái után, de‘hiába volt minden, Inába 
ziháltak a bőszült elemek, állt tántorithatailanul a 
fal és a védő anya nyakán a szent bizalom örö
mével, nyugalmával fonódtak újra meg újra a szép 
repkény reménvtelt indái.

Elválaszthatlaiml olvadtak egymásba, megér- 
tették, hogy esak együtt, egyert élnék.

Ha a repkény borzadt, érezve az északi szel 
jeges Jeliét, elejbe állt a vén fal. fülebe tat fa alt 
katlan pánezéfját. hiszen az ő melléről lepattant 
ártalmatlanul a jégóriás, megriad tőle, ha bírókra 
ment«*k  is, inegdönlln tlen szilárdságán ki arai 
minden hatalom. Ha jöttek megnyílt hegy katlanok 
ból bősz habok után még bőszebb hullámok, me
lyek kiszakítani, elmosni vágyták a repkeny gyengi 
gyökerét, megtörve oszoltak szét a ko <»nas un _ 
ingathatlan lábainál, repkéuye gyökeret mm«it» 
el egy mérges marok sem soha.

11a a magány óráiban kimerültén, unottan

Ezen uj haza, mint tudjuk, még a leg
kisebb tót gyerektől is oly nagyon gyakran 
hallható : Amerika.

Sokan ugyan azt állítják, hogy e tő- 
meges kivándorlás egy erkölcsi sülvedésnek. 
a hazafiatlanságnak a következménye, mely 
lassanként a mi tótjaink közt elharapódzott. 
T. i. hogy a tilt elvak'tva a meggazdago
dás fényétől, itt hagyja mindenét, csellel és 
furfanggal igyekszik szülőföldjéről megszökni, 
daczára annak, lmgy a kivándorlás nagyon 
megvan nehezítve, mivel a határon szigorú 
felügyelet van, s ha csak sejtik is, lmgy 
amerikai kivándorló, mint valami bűnöst, 
visszakisérik és néhány napra még személy 
szabadságától is megfosztják. Különösen ál
lítják azt a fiatalságról, mondván: a tót le
gény már csak azért is kívánkozik Ameri
kába. hogy ez által a katonai kötelezettség 
alól meneküljön.

Azonban nem agy van az egészen. Mert 
a sok ezer kivándorlóit közt alig van egy 
kettő, vagy tahin egy sem. ki ott véglege
sen megtelepedett volna, s amerikai honpol
gárrá lett volna. Kivándorol, mert a szük
ség kényszeríti, ott marad 2— 3 évig, inig 
nehéz munkával egy kit pénzre tesz szert, 
és aztán visszasiet szülőföldjére, hol csekély 
gazdaságát és az. előbbi nélkülözést is, nemi
képen jobban herei i.lexv,, tovább folytatja, 
lmgy honpolgári kötelezettségeinek eleget te
hessen. Hasonlóan tapasztaljuk ezt a tót le
génynél is.

így tehát e nehéz vád nem illeti meg 
őket, sőt ellenkezőleg, úgy vagyok meg
győződve, lmgy nagy költőnk szavai: „Itt 
élned, halnod kell!4 — bár nem ismeri, 
nagyon is megtalálhatók e csendes nép 
kebelében.

Hanem, ha a kivándorlást figyelemmel 
kísérjük, főleg 2 dolgot veszünk észre : 1-ször. 
hogy a kivándorlók száma nap-nap mellett 
nagyobbodik: 2-szor pedig, a mi különösen 
szembetűnő, lmgy nem a legszegényebb sorsú, 

szorult a fal keblére a szép repkény, félálomba 
ringatta a Ilii anya, egy egy szép mesét suttogva 
szép leánya fülébe, melyet annyit talált kora tör 
téllel mének számtalan lapjain, hiszen mennyit látott, 
mennyit hallott, mennyi jelenet játszotta le magát 
az élet tragieotmediájából előtte, volt ő klastrom, 
azután lovag vár. később börtön, végre kíváncsian 
keresett régi rom, inig beleuntak, elfeledték s most 
nyugalomban háborít lan toldhatja létét tovább 
. . . mindig tovább.

Hogvha pedig a falnak régi sebei megnyíl
tak ha a messze múlt boldog emlékei kínossá 
tették a jelent, ha elgondolkozva a régi dicsőség 
elmúlt szép perezein, megnyíltak a sírok, egy 
eltörölt, lezajlott élet csábjelenéseit játszva előtte 
el újra, csalogatón, hívogatva régi társai közé a 
kivéniiít falat, hogy a jelenben már csak ijesztőt 
vélt magában látni és átkozni készült kínra fel
maradt Tétét, elkezdett a repkény halkan suttogni, 
ugv dalolni, tündér szép vig danákat, melyek 
hallatára mint varázscsapásra eltűntek a halott 
látoniányok és az élet újból tapasztó biztató csókban 
örök üde ajkait a falinatrona fáradt homlokára.

Ilyenkor azután lehetőleg szorosabban simul
tak egymáshoz, úgy érezték, hogy elveszne az 
<»gyik ott, hol a másik, m in válhatnak ők el soha, 
mi az egyik alapja, az a másik gyökere és visszont.

t’sak a szép repkényen futott egy bizonyta 
lan érzés végig és megrendült néhány levele, pedig 
szél sem fújt.

Lám! az öreg falról img lehullott mint egy 
ősz hajszál, néhány apró kavics! De hiszen van 
még elég !

így volt ez számos éven át ! 

leginkább a jobbmódu. ha ugyan lehet 
őket igy nevezni, mert mind szegény, — 
a földbirtokos osztály vándorol ki a gazdag 
Amerikába munkát keresni.

Hát nálunk nincsen munka? kérdené 
valaki. — Bizony nincs, azaz van munka, 
csakhogy nincs a ki megfizesse. Hogy nincs 
munka, azt látjuk vagy legalább következ
tetjük abbéd, lmgy a lakosság azon része, 
mely Amerikáira nem mehet, vagy nem akar 
menni, bár tudtommal ilyen kevés van, min
den év június havában, aratás előtt egész 
rajokban megveti le az áldásos Alföldre, szin
tén munkát keresni, hogy a hosszú télen át 
legyen mit ennie.— Hogy pedig nálunk is 
van elég munka, azt is könnyű belátni. Mert 
hisz vannak országok, hol a ftildmivelés még 
annyit sem jövedelmez, mint nálunk a leg- 
terméketleneldr vidékeken és ezért mégis gaz
dagok ott az emberek, a nélkül, hogy más
hová vándorolnának.

Oly vidékeken, vagy országokban, hol 
a foldmivelés a lakosságnak elegendő fog
lalkozást és a megélés minden kellékét bőven 
nem nyújtja: ott az ipar és az. avval karöltve 
járó kereskedelem van hivatva a hiány pót
lására.

Igenis az ipar, még pedig a nagy vagy 
máskép gyári ipar azon tényező, mely min
denkinek foglalkozást nyújt és ezáltal egye
seknek a jólétét előmozdítja.

Az ipar iizéséhez szükséges első és tő
kellékekben, ti. in. nyers anyagban és mun
kaerőben. a mi vidékünk bővelkedik: ren
geteg erdők borítják az egész vidéket, de 
sajnos, vannak olyan helyek, a hol a nép az 
erdőnek a fáit nem igen tudja értékesíteni, 
legfeljebb, hogy itt-ott szenet éget, miáltal 
a nyers anyag' értékének 2 harmada elvész. 
Es ha még hozzá vesszük azt az előnyt, hogy 
a Laborcz völgye elsőrendű vásottal ren
delkezik. akkor meg van oldva a második 
nehéz feladat is. t. i. hogy az előállított ipar- 
czikkeket könnyen lehet forgalomba hozni.

Bár igv maradt volna !

Hanem ott a közel csermely partján, oh ott 
nagyon vig élet folyt szünetlen gyűlésben, folyton 
locsogtak, fecsegtek a nyughatatlan, apró cse pro 
habok, volt ott mindég elintézni való kérdés, egy 
újabb pletyka, a korhely pisztrángról, a bolond 
sásról, a fenhéjázó csipkebokorról, kit amaz nem 
tud megőrizni, a holdas éjek dalnokának csábitó 
udvarlójától.

De persze csak jó időben, mikor minden 
csendes volt, mikor a nap is áldott érzéketlen 
türelemmel meresztő sugarait rájok.

Bezzeg ijedten osontak szét, ha a felhők ha
ragosan tornyosultak, mikor az első szélroham 
rajtok végig söpört, akkor már nyomuk sem volt, 
úgy egymáshoz szorultak, kiírnál kapaszkodva pár 
tokhoz, a csipkebokor tövéhez . . . no meg a bo
lond sáshoz, hogy ha majd jönnek felülről a zá 
por szülte piszkos társak, hogy őket ki
ne szorítsák. — E nyers czimboráktól szörnyen 
féltek, de hiába, mert ha egyszer azok jöttek, nem 
menté meg őket sem a part, sem a csipkebokor 
. . . de még a bolond sás sem. futhattak, a merre 
láttak. Szemben a fal és repkénynyel a csermely 
partján állott egy délezeg fiatal fűz, büszke öntu
dattal emelve már tekintélyesen kimagasló tejét 
az őt szeretettel átölelő légbe. Hogyne volna ön
tudattal? hogy ne volna büszke? mikor őt nem 
család teremtő, mun család nevelte, egy kósza szél 
hajtotta mag vetődött a partra s lám. most mily 
tekintélyes fűzfa nőit belőle, önerejéből, nem segí
tette senki, m in is védte senki.

Vígan tárta ágait a légbe, diadalmasan lobog-
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Minden van teluít. i'sak vállalkozó szel
lem kell, mely ezeket az előnyöket folhaiiz- 
nálná és ezreknek nvujthatna foglalkozást.

Oly gyárak alapítása volna kívánatos, 
melyeknek tulajdonosaik gazdagok, tapasz
talt és teljesen megbízhatók, kiket első sor
ban nem a gyors meggazdagodás vezérel, ha
nem egvszersmind a szegény lap érdekéit 
is tartják szem előtt.

Volna csak vidékünknek. l’elsö-Zemplen 
vármegyének egv Széchenyije, akkor nem 
kényszerülnének tótjaink Amerikába vándo
rolni, avagy aratás idején az Alföldre hn- 
zódni. a telet pedig otthon tétlenül tölteni, 
és akkor nem kerülne a népnevelési es ma
gyarositó egyesületnek annyi fáradságába es 
áldozatába azok magyarositása.

liriiitfehl Mikiin.

Az erkölcsbiró.
Társadalmunk sohasem volt betegebb. soha 

sem voltak tagjai silányabbak; jellemben. felfogás 
bán és Ítéletalkotásban gyengébbek, mint most.

Kevesen vannak, kik feltétlenül megmarad
nak a becsület. a tisztesség utján és sokan vannak, 
kik már kenyérkeresetük módja folytán is a fisz 
tesség útjáról letérni kény teltnek Szóval, sok kö 
zöttünk a bűnös ember. S mégis mit tapasztalunk 
a bűnös cinl»ervkk«4 t. le rakott társadalmon ?

Nincs nálánál szigorúbb erkölcsbiró. Ha va 
(akinek bűne kitudódik, hogy örül, vihog a kárör 
vendó társadalom, hogy siet elitélni. • z. az ezer é> 
ezerfej ü szörnyeteg és segíteni kézzel-lábbal telje
sen agyonütni a szerencsétlent, kinek, inig az bőr 
tönét üli. családjától is megvonja a kenyeret és 
szerencsétlenné tesz, elziillésre kerget egyért nyolcz 
tiz embert.

S aztán ha ez az ember a börtönből kikerül, 
mint kerülik ót az emberek, nem adnak neki műn 
kát. tisztességes megélhetést, csak úgy messziről 
juttatják kifejezésre megvetésüket.

S ha egyik másik felebarát ártatlanul kerül 
is ki a vád alól, azért hiába mentette tel a tör 
vénvszék, mert a fölmentettél is elitéli a társad a 
lom. lenyakazza, hóhérul elküldi a gyanúsítást, 
mely arra a szegény emberre úgy tapad, mint a 
pióvza. S ha ez az ember munkát és kenyeret 
mer kérni, hát alamizsnát sem adnak neki, hanem 
az ajtót megmutatják.

Van a magyar igazságszolgáltatásnak egy 
gyönyörű elve, mely azt tartja, jobb száz bű
nöst felmenteni, mint egy ártatlant elítélni.

A magyar társadalom azonban más elvet vall 
s azt gondoíja; jobb egv bűnöst futni engedni, 
mint száz ártatlannak megkegyelmezni.

S igy is cselekszik. Akinek a neve a tör 
vénvkezési rovatba kerül, aki gyanú alá esik, akit 
váddal illetuek, az a társadalom előtt nemcsak éli 
télt lesz, hanem meg is hal számunkra. S ha a 
vádlott öngyilkosságba mm kergetteti magát, „élő 
halottá- deklarálják embertársai.

S ha meggondoljuk, hogy az a társadalom, 
mely ily szigorú erkölcsbiró tud lenni, milyen be 
teg, jellemben milyen gyönge és összességében 
milyen vegyes. A szegénységet bűnnek tartjuk s 
tulajdonképpen nagy erkölcsi uráskodásunk köze 
pette is szeretünk szemet hunyni a bűn előtt, ha 

talta rajtok zöld ezüstös leveleit, örülve az élet
nek, .‘írülve önmagának, o|v tetszelgöleg tudta nézni 
életvidor képét a csermely tiszta tükrében, mily 
karcsú, fényes.

De a dalár hű volt és ő hiába kaczér. pedig 
de sokszor nézett vágygyal széjjel, hogy már öl 
szépségéért más imádná, vágyódott ölelő karok, 
suttogó szavak, sóvár danák üdve, inenyországa 
után Nem elégít.- ki már az élet, nem a csend 
nyugalma, az öndicsőités egyhangúsága, nem a zá 
por kopogása, melynek cseppeit oly könnyen le 
rázta, nem a zugó vihar előtti hajlongás, nem a 
nap aranysugara, mely forró ölelésében annyiszor 
vérét szívta . . . ő más után vágyódott

Erezte, hogy lehetne ő ennél boldogabb !
Egyszer azután áttekintett a szomszéd falra, 

meglátta a gyengéden simuló szép repkényt a mo 
hős fal rideg keblén, nem is fordult el azután töb
bet tőle soha, valamennyi levele arra fordult, vá 
gya, m. ly eddig bizonytalan kapkodott szét a min 
dciiségbe. most már magot talált, melyet számla 
lan szállal befonhatott. Szünet nélkül a repkényt 
nézte, feledé fölötte önmagát, mi szépek indái, mi 
szépek levelei, mi édes. lágy, mélabus sutt< ’gása, 
mi boldogság lehet ölelése. mi meny ország volna 
törzsén fonódása . . . igy testé a képet a vágy, 
szünet nélkül tovább, mindig tovább, az ö levelei 
is elkezdtek suttogni hymnusok.it. meséket a rep 
kény felé, a jelen hymnusait. a jelen szebbnél szebb 
tündérmeséit, cpedés. vágy, Ígéret, eskü, dicsőítés, 
úgy röpültek kérőleg, ostromlókig a szép repkény 
felé mindég merészebben S az olv félénken simult 
ősz anyja hű keblére.

„Lásd, hogy sorvadok, lásd, hogy megtörök 
szép repkény érted-, merengett a fűz. .megtörök 

FELSO-ZEMPLEN.

gazdag ember követte el. ludjuk. hegy az a mii 
liomtM uZMU-áhól csalásból szerezte vágyónál, de 
ma milliói vannak a . z elég, hogy görny.-dezxüuk 
.lőtte s kállainkon oszloppá emeljük. Sok embert 
meg nem azért Ítélünk el, mert bűnt követett • I. 
hanem ügy th usége miatt ; a bűm*  kitudódott * 
azért kell bűnhődnie.

S a szegénv bűnösök liiaba akarnak meg
bűnhődve a jó útra térni : a gazemberekkel teli 
társadalom nem v. szi tői "két magába * teli torok 
kai kiáltja feléjük : ninc> feltámadás

Szomorú viszonyok, szomorú helyzet, élre 
milő állapotok és dermesztő kiáltás ez a második 
ezredév hajnalán.

. . ílát igy akarunk modern államot fejlesz 
leni? igy akarjuk a második ezredév biztos alap 
ja.it lerakni? . . . Hiú ábránd, üres kepzelődcs . . 

Azt a nemzetet, melynek társadalma nem erős, 
nem egységes, amely beteg a gondolkozásban, 
jellemében, s a mely a tagjaival szemben nem is
mer irgalmat, ham ni örül, ha az ártatlant bűnössé 
teheti s a bűnöst feláldozhatja. - azt a nemzetet 
megöli, elpusztítja maga az idő

A törtéin lem ugyan azt tanúsítja, hogy a mi 
nemzetünk a legszivósabbak egyike. I ><• itt a szi 
vé.sság nem használ. Szívósak h hetünk s vagyunk 
rossz szokásainkban is. Az enyészetre ám meg 
sem lehelül k megérve. A társadalmat tehát re tor 
múlni kell. Születni kellene egy mag\ar Megvál 
lónak. Szükségünk volna egy magvar Sz..Ionra, 
vagv egy uj Széchenyire, aki fáklyát gyújtson a 
sötétségben tévelygő társadalomnak.

E gyünk rajta, Imgy minél előbb akadjunk 
egy magvar Mózesre, aki kivezesse a pusztából a 
nyájat. Vagy ezt csak egy jövő m mz.edék érheti 
meg? hiszen most olyan „rossz időket élünk, 
rossz csillagok járnak" . . .

Nagyváradi Stépán Vincze 
temetése.

„Temetésről jövök. gvá>Z"s temetésről.“ A 
gyászének inélalms dallama fülembe zeng meg • 
a megindít.’. zöngelem végig rezg szivem húrjain, 
megérinti azt. a mely a legszoinorubb hangot adja, 
amely kimondja a legfájdalmasabb valói : Str/nÍH 
Vincze meghalt E lm 3 án. nyolc/, vanliárom és fél 
évi földi vándorlás után elköltözött, hogy kipihenje 
a hossza, terhes nt fáradalmait az ő atyjának haj 
lékaiban.

Nagyváradi Sir.pún Vincze amilyen egyszerű 
volt életében, oly pompás ravatalán. F. hó 5 én 
temettük el azt. akinek éleiében dusgazdagsága 
mellett is, a legtisztább becsületességgel párosult 
takarékosság és egyszerűség volt fő jellemvonása. 
A fényes nap, mintha jelképezni akarta volna a 
kedves halott jellemtisztaságát, oly ragyogó szép 
ségben löv.-llé szét forró sugarait. Délután 4 órakor 
minden irányból megindult a roppant népáradat a 
halottas ház felé, hogy megadja a végtisztességet 
annak, ki életében oly soknak szerzett tisztességet. 
Különösen a megboldogultnak nemeskeblü fia. Sté[nÍH 
Gábor kastélyából olyan szép úri közönség haladt 
lerőnni a kegyel, tes tisztelet adóját, aminöt ritkán 
láthatni egvütt. A hosszú betegség alatt annyi só- 
haj. hallott kastély parkszerű udvarán volt felállítva 

a feléd hajlásl.an. karjaim, ágaim kim. riilve nyúl
nak folyton feléid, csak utánad hajlok, csak érin 
tésed büvhatása mentene meg engem. Jöjj csak 
egy perezre és karolj át. hadd ott az érzéstelen 
falat, lásd nálam minden élet, boldog szép élénk 
élet, könyörülj rajtam, száz indádnak csak egy 
legkissebbikét nyújtod felém és üdvöziilök ! . . . 
E nélkül elszáradok, • Ikárhoz.om ! < >h egyetlen szép 
repkényem. könyörülj rajtam, ne rontsd meg iiatal 
életem, mely oly erős és oly hatalmas tudna lenni 
karjaid között ! Könyörülj én szép repkény. in !

Eleinte a szép repkény rá som hallgatott. 
Terhes volt a folytonos zugás, inkább a mohos fal 
regéire figyelt, mely most ösztönszerüleg mindég 
mesélt az annyira hozzá siinuléi leánynak. Dehogy 
azután a fohászok mindég jöttek, a hangjuk oly 
fáradt kétségbeeséssel szüntelen ostromolta, arra 
nézett ő is. látta a fűz délczegen szomorú alakját, 
érzé. hogy ért.- sorvad napról napra jobban, úgy 
elszorult, ha ö a mohos falat védeni tudja, mért 
hagyná elveszni, a szegény szép fiatal íiiz.-t, oly 
fiatalon, hiszen neki annyi az indája, hogy a fal 
egynek hiányát nem is érzi.

Jöjj én szép repkényem, csak egy indát, 
csak a legkisebbet, mert éget, elszánt a vágy, 
irgalinazz hát én repkényem, tehetek én róla, hogy 
annyira szeretlek ?

S midőn egyik karját újból opedve nvujtá 
t repkény f. lé. ennek egyik indája átfonódott a 

séi vár tiiz ág.ir.1.
Mi más volt i-z, mint a mohos vén fal öh- 

lése, ali! mi más -tzi’s volt a sima lágy fiizágon 
fonódni körül végtelen öleléslien, azután ngy csó
kolni szüntelen a szép ezüstös leveleket. 

a pompás ravatal, a hgkülöinbözólib feliratú, <li 
ssti'snvl díszesebb koszorúkkal ékesítve. í'unepi. 
megható es. Ildii, ti gyülekezett az úri közönség. 
Midiin már egviitl volt a gyászoló család, «z alxmii 
,v. !• /'. tauilói rn'kk’ir'1 meghatóan Ints acem- 
dókban kérdező: .Mért 'Jif Iioi-hk, o/,/ némi r m-- 

!•«/? Megfelelt erre Sillll.orirs |‘ál. p.izdicsi .ág. Iiitv. 
eV lelkész, ki igazi szónoki hévvel előadott gyász 
beszédében szépen kifejtette, hogy mikor kívánatos 
az embernek a tneglialás és hogy ez a sereg mél
tán borús, néma, mert .ihitét Ao/x.rxo' fekrzik itt, 
i'útét ki>iH>rnlban kulim halott. Azért ilmlrzztik a 
bú kiinii >fo.t. a.irrt iiltvni'k gyánzriiluizatot.*

A gyászinia „ámeti“ je után .Menj /liheiitű 
kezdetű gyászdalt énekelte az énekkar, melynek 
utolsó hangjainál a segitii rokonfelek karjaikra 
emelték az erős érez.kopursót s gyászos dallam 
énekkis. ’-ret molh tt kivitték a Sfejníii család újonnan 
épült sírboltjába. Ott láttuk a kisén tb. n a gyászba 
borult családon és rokonságon kívül Zemplén vár 
megy»‘ úri közönségének szinc-javát, sót a távolabb 
lakó tisztelők közül is sokan megjelentek, hogy 
részt kérj«*m  k a fájdahunból.

A sírboltnál A7«« Tamás, málezai ev. r. f. 
lelkész, niegliatét siri beszedet tartott, mely után 
elhelyezték a kedves halottat örök nyugvó helyére. 
Legyen álma csend s. békén nyugtató. A nagy 
számú gyászolókhoz küldje el az l’r vigasztaló 
angyalát !

Vegyes hirek.
ránúrunK‘. Már isin, t orszá

gos vásár volt városunkban a héten, de csak ab
ban különbözött a rendes In ti vásároktól, hogy ba- 
romvásár is volt, különben p‘-<lig egészen hasonló 
volt azokhoz. M glátszott a< egész vásáron, hogy 
még nincs pénz és azért nem is ért ez semmit. A 
szarvasmarha ára nagyon leesett, mit legjobban 
bizonyít az, hogy igen jó karban levő teln in t le
hetett venni 3<t -35 frlért.

ltákórzysxahof. II. Rákóczy Ferencz 
fejed, lem emlékére A bánj Torna vármegye torvény- 
hatósága elhatározta, hogy Kassán, nevezett feje
delem lovas szobrát gyűjtés utján megcsináltatja. 
Z.-mplén vármegye adta n hazának a LS-ik század 
eme legnagyobb szabadsághősét s hisszük is, hogy 
ha a gyűjtő iv elérkezik megyénkbe, a felhívásra 
igvekezni fog ki-ki fillérjét a szobor m«*gval<)sitá-  
sára illetékes helyre juttatni.

— Khterezén, Wilcxek István sátoraljaúj
helyi kir. törvényszéki jegyző a márinarosszigetí 
kir törvényszékhez albiróvá kineveztetett.

— Aratási eredmények Gátsxécsen. 
Az eddigi cséplések eredménye szerint egy ka
taszteri holdon termett búza 6 — 7 m.'termázsa, rozs 
5—1> métermázsa, zab 3—6 métermázsa és árpa 
4—5 métermázsa A kukorieza kerti vélemény, k 
takarmány és ezukorrépa, valamint a káposzta is 
az esős időjárásban buján fejlődik.

Az öreg mohos fal nem vett mit sem észr. , 
egyhangúlag mesélt tovább arról a rég elmúlt 
időkről, mikor még fényes lovagvár volt.

Mikor azután egyik inda átszökött, sok hüt 
lenséget látott még a nyár, a fíiz folyton csengett, 
szép rrpkénv mindég engedett, hiszen vágy szült 
vágyat úgy az egyiknél, mint a másiknál. — oly 
vegnélküli boldogság volt a napfény arany porában 
a fíiz ágakkal, az ezüst levelekkel fürdeni a fényes 
tengerben, vagy ha elfáradlak a holdas éjjeken, 
csillagfénynél, madár dalnál, cserm. ly tükrénél 
lágy balzainos esti szellő mellett suttogva önfeled
ten ingani s a ma után minden holnap kimerít 
hetlenűl uj örömet hozott.

A vén vak fal meg csak mesélt, mindég 
szomorúbban, most már azokról az időkről, midőn 
rom volt, lekopaszult tagjait szúrta a nap, nem 
fedték, nem csókolták már az indák, de ó nem 
látta, bénultan nem érezte, hogy el van hagyatva 
. . . csak mesélt tovább.

Igv folyt le a nyár, a fűz nőtt, szép repkény 
meg njabb újabb karral öl. Ite át, boldogok voltak, 
néha fel fői villant az öreg elhagyatott anyafal 
kísérteié szép repkény . lőtt, de a boriit leveleiről 
mielőbb lecsókolta a tűz fényes ezüstje.

De bizony a fűz nem nőtt fői az égbe, szép 
repkény nem is bánta, megtalálta ő az eget a 
fűz k<‘belén.

Hanem mikor eljöttek az őszi szélvészek, az 
őszi záporok, érzé szép repkény, hogy füze gyen 
ge. inig a fal szilárdan állt és védte gyenge tagjait, 
addig hajlott a fűz és hintázó indáit megtépték, 
megs»*hz«k  a part bokrainak tövisei. De még 
szenvedni is oly édes volt véle.

hymnusok.it


1R9". augusztus 12. FELSO-ZEMPLEN.
— Népünnepély. A málezai búcsú alkal

mával, mely e hó 2o án lesz, nagyszabású népűn 
nepély is tartatik a fiinlíinél. A népünnepélyén 
különféle versenyek, mint zsákbafutás, fazéktörés, 
követválasztás, lepényevés, versenyfutás, torzkép 
verseny, stb. lesz. Este tánezvigalom és egy orszá 
gos liirii tűzmester állal tartandó tűzi játék is ren 
deztetik. Mint értesülünk, erre a népünnepélvre 
nagyban készül az egész környék intelligens 
lakossága.

— Tfíx. F. hó én délután 2 órakor isme
retlen okból Falkus községben tűz keletkezeti, a 
mikor is rövid fél óra alatt négy ház égett le tel 
jesen.

— Ax iinyyllkoH .koszi rno.*  Folyó hó 
5 én estefelé nagy feltűnést keltett az a gyor
san terjedt hír, hogy a />»«*/  Mór korcsmám*  
kaszirnője, helyesebben pinezérnője agyonlőtte ina 
gát. A hír tényleg valóságon alapult, Revolverrel 
meglőtte magát J7óö.< Janka komáromi illetőségű 
h ány és sebt*  következtében másnap a helybeli 
közkórházban, ahova időközben beszállították, meg 
halt. Az orvosi vélemény azt mondja, Imgy a >z< 
rencsétlen leány mielőtt meglőtte volna magát, mer 
get is ivott.

— J kenyér titka. Erzsébet fa Iván történt 
az alábbi, borzalmasságánál fogva hihetetlen tör 
ténet. Az ottani pékhez a midi csütörtökön, egy 
kelleténél is sokkal nagyobb, hosszúkás alakú ke 
nyértésztál vitt egy ismeretlen nő sütés czéljából s 
bevárta, mig azt betolják a tüzes kenienczébe. 
Elmúlt azonban péntek, el szombat s a nagy ki
sült kenyérért senki sem jelentkezett. A dolog 
a pékmesternek annyival gyanusabbnak tűnt tel, 
mert valami különös szag áradt ki a ken y érből, 
mel vet aztán fe|v ágtak. Ekkor látták borzadva, 
hogy abban egy újszülött csecsemő holtteste van 
teljesen megsült állapotban Jelentést tettek az eset 
ről a csendőrségnek, mely a gyilkos, eddig isme 
rétién néinber ellen, aki ezt a rémregénybe illő 
dolgot elkövette, a vizsgálatot megindította.

Eljegyzés. Hogárdy Dániel zempléncsa 
nálosi ev. ref. lelkész eljegyezte CKeiiigh? Marisk i 
kisasszonyt kegyes Kényén.

— Kútkének á'gyében. fíartha Ödön or 
szággvülési képviselő, kinek eddig is sok érdemei 
vannak a ruthének ügyének javításában, múlt lm 
29 én muzsalyi nyaralójában ez ügyben népes érte 
kezletet tartott, melyen a felvidéki gör. kath. leiké 
székén kívül világiak közül is többen megjelentek. 
az értekezletet fényes lakoma követte, mely a 
késő éjszakába húzódott át.

Meghívó. A „va ra linói önképző és ön
segélyző iparos egylet" Varaimén, a „Magyar ko
rona1* szálloda termeiben. 1897. szeptember hó X án 
jótékonyczélu tánczmulatságot rendez, melyre t. 
czimet és b. családját szívesen m< ghivja a rende 
zőség. Belépti dij : Személyenként 2 korona, esalá 
dónként 3 korona. Kezdete X órakor. A tiszta jó 
vedelem részben az iparos egylet . részben a köz
ségi kisdedóvoda pénztárát fogja illetni.

A szegény fiiz, meg a szegény repkény 
hajlongtak, hol emerre, hol amarra, ha egyik vész 
elrohant felettük dühösen megszegve testüket, 
jöttek zajló habok, elúszunk együtt szebb, boldo 
gabb tájak télé, hol ismét átkarolhatom a partot, 
újabb. boldogabb létet teremtve mindkettőnknek ? u

S a fűz csak lassan recsegett ropogott, hogy 
a szép repkény észre ne vegye, mint veszíti a 
talajt, megszakadt sejtjei belől vérzettek el, szép 
repkény a zápor cseppjeibe vegyítő saját könnyeit.

Az öreg fal meg elhagyatva érezte, hogy 
mossa lassanként köveit szét a zápor, hogy ingatja 
meg alapját a neki rohanó ár, de tudta, hogy 
mozdulnia nem szabad, mert akkor, mert akkor, 
kitépik szép repkényének gyökereit, az pedig 
ha ő szenved is, — éljen boldogul.

A folytonos hegy katlanokból pedig megmer 
hetlen tömegekben tódult ki a piszkos iszapos 
ár. tovaragadva mindent, mi Htjában állt, csak a 
mohos lal nem engedett, védelmében a fűz a 
hozzá fonódó repkénynyel.

A fűzet azonban tördelte a vihar, nem tudott 
már elég gyorsan hajlongani.

„Szép repkényem, ne feledd, Imgy szebb 
tájon újabb élet vár? . . . Mert feltámadunk? . • . 
sóhajtott fel a fűz, de a repkény már áléit.

Most nagyot rendült a föld, az öreg lal 
beomlott, végig zúdult az ár és bőszült, piszkosan 
tajtékzó Imllámiban mégegyszer felmerült a ki 
tépett fűz, melyet oly görcsösen átölelt a sz-p 
repkény.

Gál Vilutos.

— Katonai /órúxdr. A csász. és kir. I 
közös hadügyminisztérium hozzájárulásával ezennel 
közhírré tétetik, miszerint a hadsereg iószükségh » 
téliek fedezése végett a vármegye területén Tőke- 
'Verebesen, f. é. szeptember20 án. Sátoralja 1’jhelyen 
f. é. szeptember 22 én katonai lóvásár fog tartatni. 
Ezen vásárlásra egy kiküldött katonai bizottság 
tbg m- gjelenni, mely az elővezet, tt lovak közül meg 
fogja vásárolni mindazokat, melyek katonai czélokra 
alkalmasaknak és arra nézve megfelelőknek fognak 
találtatni. Miután a föczél az. hogy a hadsereg 
fészere minden közvetítés nélkül egyenesen a 
tenyésztőktől vétessenek meg a lovak, annálfogva 
tigyclimztetnek a tenyésztők, hogv teljes bizalom 
mai vezessék elő katonai czélokra alkalmas eladó 
lovaikat és túlzott árak követelése állal a megvé 
telt lehetetlenné ne tegyék, miután mindenesetre 
jobb árakat kaphatnak ezen közvetlen eladás által, 
mint az esetben ha lovaikat kö/vetitök útján 
juttatják a hadsereghez. Alkalmas minden szilárd 
testalkatú, jó mozgást és Kitartást Ígérő, túlságos 
használat állal még m< g nem rontott s a katonai 
használatot gátiéi hibával nem biró I egész 7 é-v« s 
és l.»S centiméter magas ló. A 7 évit már meg 
haladt lovak semmi esetre m-iii vétetnek meg, 
valamint a 1;>X centimotorén vagy 13 markon 
alóli lovak közül csupán ki\<-telképen vétetnek 
meg egyes olyan példányok, melyek kiváló jó 
testalkatnak és kitűnő vérrel bírnak. A megvett 
lovak azonnal a helyszínén átvitelnek é- kész 
pénzben kifizettetnek. Az elővez. t< - helye, a vám- 
illetőleg községházán tudhat" in< g. Kelt Budapesten. 
1X97. julius hóban. A t<üldmive|é>ügvi in. kir. 
miniszter.

— Egyházmegyei gyűlés. \ f. zempléni 
•*v.  ref. egyházmegye ő.-.zi közgyűlését f. hó 27 én 
tartja meg.

Lövöldöző koesies. Hétfőn délelőtt egy 
ungvári kocsis időzött a .1/.»>•/. m-ó-s Mm borkén - 
ked<i udvarán, a mikor is unalmában egv töltött 
revolverrel játszott Időközben beszédbe eredt vele 
Máskor ic*  cselédje és a mint <-z közel in*  ni • ko
csishoz, a revolver elsült és a leánv egvik szenn t 
ég arczát megsebesítette. A sé-riiltel beszállítottak 
a közkórházba, a kocsist pedig letartóztatták.

— Helyreigazítás. Lapunk múlt számá 
bán. „A bíróság köréből" czim alatti hírünkben az 
foglaltatik, hogy a szobránczi kir. járásbiro-áglmz 
albiróvá saját kérelmére Xt/jan László helyeztetett 
át. Minthogy e hifiink téves, ezennel helyreiga 
zitjuk és megemlítjük. hogy a j. l/ett állá-ra nem 
Stefiin László, hanem nagyváradi Xfípdn La szlé> 
pályini birtokos és munkácsi kir aljárásbii lm 
lyezt« tctt át.

Katonatiszt mint feltaláló. Ein-ied 
ler miskoh-zi es. és kir. tíizérfohadnagy feltalált 
egy uj szerkezetű járom hantot Kummet melynek 
nagy előnye az eddigi járom hámok fölött abban 
áll. hogy nem fűvel vagy szőrrel, hanem — a pne
umatikus biczikli rendszer sz« rint — levegővel 
van megtöltve. A találmány valóban remek es 
önmagát dicséri. A járom hám Kummet terme 
szelesen megtartja a régi alakját, de az a r< sze, 
melyre a ló a teher húzásnál a legnagyobb nyo 
mást gyakorolja, ezáltal, hogy levegővel van meg 
töltve, mm töri a lovat, hanem mintegy Imzzási 
múl. A ló tehát képes a legnagyobb "főt kifejteni 
a nélkül, hogy a hám a testét törné. A melleit az 
uj pneumatikus járom hám könnyebb is i reginél. 
Levegővel való megtöltése — úgy mint a biczikli 
nél — kézi szivattyúval történik és egyszeri m< g 
töltés után hónapokig eltart. A levegő guminiesólH 
van. mely ismét bőrtok által van vé-dve. A mis 
kolezi tüzérségnél nagyban bróbálják az uj szerke 
zetii pneumatikus járom hámot és az a legnehezebb 
próbákat is kitünően kiállotta. Megjegy-z.zíik. hogy 
e találmány úgy Magyarországban mint Ausztriában 
szabadalommal bir és a feltaláló ép most fáradozik 
az angol szabadalom megszerzésén. Besza-ia'/ni meg 
egyelőre nem hűiét, miután a nagybani előállításra 
ép most folynak a tárgyalások a geniális feltaláló 
és egy gyár között. A mint az uj járom liánt át 
lesz adva a közforgalomnak, bizonyára nagy ke 
lendőségnek fog örvendni.

— Xyáiri tánezmulatsáy. A lasztoméri 
ref. és gör. szert, iskolák javára a lasztoméri úgy 
nevi Z' tt „Sztrázs" erdőben f. évi augusztus hó l.»én 
zártkörű nyári tám-zmulatság rendeztetik. Belépti 
dij : 1 frt, csaladjegy 2 frt. A jófékonyczél • i de 
kében feliilfizetések köszönettel fogadtatnak s hir 
lapilag nyugtáztatii ik. Kezdete di’diitán 3 órakor. 
K< lh Illetlen idő esetén zárt helyiségről gondos 
kodva van. A hölgyek a legegyszi riibb ruhában 
kéretnek megjelenni. Italok a helyszínén mérsékelt 
áron kaphatók.

Vásár. A szerencsi vásár augusztus 
lilán és köVHtkező napjain, a kassai országos vá 
sár augusztus 23.. 24. és 25 én lesz megtartva.

— Tizenkét milliárd njsáylay. Egy 
újabb statisztika szerint az évenkint kiadott iíjsá 
gok száma: tizenként milliárd. Hogy erről az őri 

ási nagy számról fogalmat alkot 
hogy ezekkel az újságokkal, .’k 
nvi felületet lehetne betakarni. . 
781.240 tonna. Hogyha csak egy 
nyomná ezt a sok újságot és másod|»« 
újság készülni*  el, 333 év múlva jeli . 
az egész kiadas Egymásra téve so.oo, 
gasságot érnének el az újságok. Föltéve, 
ember öt perczi t szentel a maga újságai, 
vasására. az az idő. a mit a fold népesség 
évin n újságolvasásra szán, összevéve, lOO.OOi «-t 
tesz ki.

Színház.
Homumia. |S‘.*7.  aug. 10.

Ágh Aladár színtársulata városunkban műkő 
dik, s habár a város intelligeníiájának egy része 
fürdőkben üdül, mégis körülbelül 3o bérletet sike
rült össz.i ■hozniuk, amely tekintve a jelen körül
ményeket, szépm k mondható.

Ilomonna város értelmisége mindég pártfo
gásában részesítette a színészeket, amely azon
ban jelen alkalommal nem mondható kielégítőnek, 
holott olyan jeles művészben volna alkalma gyű 
nyörködni minden este a közönségnek, mint A7ss 
Mihály, kinek mimlen oldalról a legnagyobb elis
meréssel tartozunk.

Két körülmény indíthatta őt arra, hogy Ágh 
Aladár társulatát meglisz’eljp vendégfelléptével, 
vagy az. Imgy magát a vidék közönségének azon 
részével ismertesse meg, amelynek nincsen alkalma 
arra, hogy a fővárosban élveztesse játékát ; — ez 
dtal mindenesetre emeli hirm-vét, a másik kö
rülmény pe<lig az lehet, hogy Ágh Aladár igyekvő 
társulata iránt felkeltse az érdeklíidést.

Bármelyik körülmény legyen is az igazi ok, 
-emmi esetre >e|n Von az |e neki, de sót dicsére- 
b t érdemel - a collegialitás is magával hozza.

Figyelmet érdemel a társulatban a vendégen 
kívül, egy kedxes kis színésznő, Ihtlich Mariska, 
ki kitartással, igyekezettel és kedvvel sokra viheti. 
Különben a társulat többi tagjai is igyekeznek a 
közönség kívánalmainak megfelelni, s hol a szép
ség hiányzik, ott a játé-k pótolja azt.

Az eddigi előállásokról a következőket tu
datom :

Sztttltiii aug. I én mint mát lapunknak múlt 
I számában közöltük _.l llctyác kcmh>it - népszínmű 
| került s/inre. a mikor is egv virágcserépben fel 

dlitott petréilcum lámpának ügyetlen felállításából 
származó téldülése folytán, egy perez alatt lángban 
állott a színpad, s csakis a fiatalságnak gyors köz
belépése akadályo/.ta meg a tűz tovaterjedését, kü
lönben fé-lni lehetett volna, egv katastruphálmz ha 
sóidéi veszélytől, igaz ug\ in. ímg\ a ház m in \ olt 
zsúfolva.

( xiititrtökiai aug. ű é-ni _/•’//» rtm Winklc"*  ope
retté1 In-n A’/.*.*  Mihálx urnák Bip van \\ inkb sza
bad vadász játéka, nagyszerű alakításaival szer
zett ékezetes estét a közönségnek Sokat veszí
tett a darab, a díszletek hiánya által, amiben a 
társulat mm bővelkedik. l’erczel Mari Lisbet) 
szépen énekelt

Xzttmbafitn aug. 7 én < íé-czv Istvánnak érdé 
kés népszínművét _J giiiimxi i'adrictiy" ot adták 
telt ház előtt. A7s> Mihály úrral Balánka Imre) 
együtt érzett a közönség, s Ims magyar nótái, nem 
eg\ szép szembe <<allak könvek**t.  A kis Dulieh 
Mariska Mária a megcsalt feleségm k fájdalmát 
megkapom elevenítette m>g. \'ig perezeket szer 
zott Fekete Törpe t'siira harangozó képében, va
lamint Kertész .Marczi butasága is sokakat m« g 
nevettetett. A dara » szépen sikerült.

]’tistítntip aug. s. kitett a társulat magáért 
Mausier „ /r/Z/o/-4-jének előadásával. A megtelt te 
rém köz.íínsége elragadtatással nézte Dulieh Maris 
kának Trilby játékát, ki még a fővárosban is 
megállaná helyét A7x.s Mihály ur Svengali mel 
lett. Fárasztó bár. d« hálás szerepét úgy merítette 
ki. hogy csak dicsérő szót mondhatunk felőle

AV.sx Mihály ur m m csak Trilbyt, hanem a 
közönséget is hypnotikus álomba merítette játéka 
által, mely esak a darab v»’gén múlt el.

Kecskeméti Irma Billió anyja igen elegáns 
papné volt.

Élők • születőn vannak A szerelem szikrája, 
í iyerekasszony. Vigéezek, Télen, nielwkról majd 
részletesebben szédülik.

*/./• Járőr.

CSARNOK.
Ki a legbünösebb?

Irta Isink" (•nsztár.
Egv óráig haladhattak s a kiváncsi s gya

nakvó nő már megbánta vállalkozását, amint Antal 
ur egy óriási bükkfa alatt hirtelen letelepedett.

Mariska örült, mert már alig bírták lábai, 
hogy bár kissebb, de ot elr< jtení inógis alkal
mas mogyorófa alá pihenhet. Közel egy óráig 
Antal meg se mozdult, úgy hogy Mariska félni 
ke/ilett. nem fog e szokása ellenére, a későbbi órák
ban is. a szabadban künnmaradni.

Eg} szerre Antal téállott, és valamivel sebeseb-



ben mint azelőtt, haladni kezdett. Mariska meg 
nyugodt kelndlel és kipihent lábakkal követte. Meg 
jó ideig gyalogoltak majd ritkásahb. majd sűrűbb

lefele,ültetvények és fák között, majd völgynek
majd hálómnak felfelé, Iliig egyszerre az ösvény 
kissé mervdekebb hegynek vitt, mely már messzi
ről magasaid*  fákkal körülvett tisztásabb....  ....... _ _______ helyet 
mutatott. Antal alig hogy megjelent a hegy féléjén, 
azonnal el is tűnt, úgy hogy .Mariska felni kezdett, 
hogy min' ő felérkezik, megfigyelt férjet eltéveszt 
heti Mire o szaladni kezdett.

A megfutandó ösvény egyik hajtásánál vsak 
nem utolérte férjét s alig volt tőle távolabb io|<- 
pésnél. Pár perezre megállóit, hogy Antalt előbbre 
bocsássa. Ismét egyenes ösvényen haladtak. Fél 
órai gyalogolás után Antal egy sánczolatiorma 
mélyedésbe ereszkedett. de onnét csakhamar egy 
zöldtuvi s gerinczezetre kúszott lel s ott megáivá, 
egv orgonafa lombjai közül lopva figyelt valamit.

Mariska feltedeztetés veszélye nélkül nem 
követhette, azért várnia és figyelnie kellett.

Egv negvvdórai leskelödes után Antal vissza 
lépett, de csakhamar el is tűnt.

Mariska rémülve gondolt arra, hogy ily koson, 
ismeretlen helyen egyedül maradt az erdosvgln-n 
Mindenek előtt az Antal által elhagyott helyre kel 
lett törekednie. < > is nagy nehezen fvlkuszott a g« 
rincZezetre s az orgonafa lombja közé helyezkedett. 
Egv kőfalas és ablakokkal hosszában ellátott épületi 
háttérből gyertyavilág érinté szemeit, kissé figyel 
mesebben vizsgálódva, egy szoba belseje tűnt fel 
előtte. Mindent világosan kivehetett, a mi a g.o- 
bábán történt. Lajos a pamlagon ült. Antal előtti*  
állott és beszélgettek.

Egyszerre minden világos lett előtte. Kicsibe 
mull, hogy el nem ájult és össze nem rogyott. 
Sietett a helvet keresni, a melyen át leskelődő térje 
a fürdőépület előtti térre hatolhatott. Meg is talált 
egy üvegtelen ablakot, mely valami kiinondhatlan 
folyosóján keresztül csakhamar megszabadná fá 
radalmaitó], de nem gyötrelmeitől.

VI.
Ismét elmúlt néhány év s a család ismét egy 

csinos csevegő leánygyermekkel szaporodott. Ka 
kusz.v mit se változott természetében; ha odahaza 
vdt. szívélyes volt Mariskájához, ha pedig elutazott, 
a mi igen gyakran megtörtént, felkérte Lajost, a 
hü barátot, vigyázzon nejére és gyermekeire.

Egv ily elutazás alkalmával történt, hogy a 
férj éjjeli asztalán feledte jegyzék tárczáját.

Mariska mint sas. ütött a prédára.
Ilirtelenében, mert félt, hogy férj*  ezen fele 

dékenvsége miatt visszatér, csak azon lapokat ke 
resti*  melyeken Antalnak magánjegyzőtől állottak. 
A lapok következő szánmzatokat mutatták :

1 — M f.
1 —5<” ».
]_lom.

1 _5m.
1 — lom.

1 — ItNNI.
3- 151M L
1 — ]( N M1.
4— 210).
Antal egy félóra múlva csakugyan visszatért. 

Azonnal, ahogy Mariska az udvarkapunál meg 
pillantotta, a tárczát előbbi helyére visszahelyezte 
és szobájába osont.

Antal magához vette a tárczát, s a nélkül 
hogy neje szobáiba betekintett volna, ismét eltá 
Vozott.

Mariska soká gondolkozott a látott számokról 
és feltevéseinek eredményeivel sehogysem volt 
nv-gvlégedve. Különben is a bikszádi felfedezések 
óta soha sem volt egészen nyugodt s nagyon is 
szüksége volt a házibarát vigasztalására.

A mint Lajos meglátogatta, azonnal beavatta 
a számok titkaiba s megjegyzéseket is tett az össze 
gek és tételekre.

A házibarát pár |m reznyi kombinatió 
hang*»san  fcIkaczagi»tt.

Bizonyos vagyok benne, liogv Antal tárezá 
jának lapjaira az adás vevési tételeket szokta bej' 
gvezili.

— Lajos, én a bikszádi felfedezések óta nyug 
tálán vagyok.

— Ismétlem, hogy rendes körsétája volt, első 
sétája alkalmával felfedezvén lakszobájának ablakát, 
nagyon is természetes, hogy azon betekintett.

— Adja az ég, hogy igazad legyen '
— Kedvest*!!!,  tiz évig lehetetlen a szerelem 

féltést és gyanút elpalástolni.
— Az vagy azonnal felébred, vagy örökre el 

alszik.
— Mindig féltem az olyan szuszimiiszi em 

berektől.
— Antal nagyon is természetes ember, én 

legalább soha som tapasztaltam, hogy midőn lelke 
sirt, ajkai mosolyogtak volna.

— Ki tudja, miféle rettentő meglepetéseket 
tartott fenn számunkra.

— Legfeljebb azt, hogy egyszer mint száz, 
ezres fogja magát bemutatni

— Igen, de nem nekünk, hanem a világnak.
— Az se lesz baj. én gazdag <*inl>er  vagyok, 

te pedig szeretett neje vagy.

fel.so-zempl.en.

vásá

— Azt hiszed, valóban szeret t
— Meg mernék rá eskütini.
— Igaz, az ellenkezőről eddig nem volt al 

kalmam meggyőződni.
Antal meg aznap este hazaérkezett, korán 

reggel meglátogatta Cserpák barátját
Egv hét múlva Lőcsére utazom borsót 

rolni.
— Nagyobb mennyiségben? 

Néhány ezer mérőt!
— Igv hát több ideig távol maradsz?

Folyt, köv.)

rönk.

Szerkesztői posta.
lj"f. tliívin’. Il.mnHina. .li'iiiii lóg. «-*xk  tílrvhnet ke- 

A jelzett vexérczikkel várjuk
b'rl*Ö-Zflil/>h :HÍ. Sztr.ipk.i.' Szent m béke, A kei

teket küldi x kiadóhivatal.
H. .4. BpeM.i Bármennyire sajn-iljuk is, de l>e kuli 

látnia. hogy xuktuális dolgozatokat lehetetlen félre tenni 
versek miatt. Meg aztán »ok is vau olyan raktáron.

ItfUlkó. -Hogy halá'zás. mikor lössz ?" Arra magam 
is kiváin-si vagyok. Legközelebb.

<>. >’. I ltrezs. .I. A *1  számban meg fog jelenni'lat-zára 
annak, hogy egy kis rsia/.olá'ra szorul.

Felelős szerkesztő fítil I ihHIMt.

Kiaib'i tulajdonos' lAindrxHHlH H.

Nyilt-tér,
Ezen rovat alatt köxl«4tekért nem vállal felelősséget « azerk.

Mimién külön értesítés helyett:

Kiéin 
B e r g e

E t e 
r L i

Nagy Mihály
jegyese

1 k a 
pót

k

Értesítés.
\ an szerencséin a t. gazdaközönséget 

értesíteni. Imgx I—tán r-i'—rr. áll.*m:is*>n  egv

RAKTÁRT
épitettem azon rzélból. liogv a vidékkel való 
<»sszek«">ttetvseiiilníl folyó érintkezést meg
könnyítőéin.

Ezen raktáramban megbízottam állan
dóan fog tartózkodni és ott a bevásárláso
kat részemre eszközölni.

A midőn eddigi szives bizalmukért kö
szönetét mondok, kérem azt részemre to
vábbra is fenntartani.

Kiváló tisztelettel

H'iádrr Lázár.

Nyomatott Laudesinau B. könyvnyomdájában.

é. közönség szives tudomáséra adni, miszerint 
a több év óta üzemben lévő

NAGYMIHÁLYI SÖRFŐZDE ÉS MALÁTAGYÁR
• hirnevét megalapítva, az újkor igényeinek megfelelő átalakításokkal 

gépberendezésekkel tovább működve, a n. é. közönség által megkedvelt

--------------Ixord-ó-, valamint palaczlcsörét,---------------- 
minden tekintetben megfelelő alakban és minőségben, a t. sörfogyasztó kö
zönség és t. vendéglős urak szives figyelmébe ajánlja.

A sörfőzde a reá vonatkozó helyi viszonyokat előnyösen felhasználva, 
azon kellemes helyzetben van. miszerint az irányában támasztott h gkénve 
sebb igényeknek is teljes mértékben képes megfelelni, s igy a hasonnemü 
vállalatok versengését városunk és vidéke területén bízvást felveheti azon 
reményt táplálván, hogy pontos és lelkiismeretes kiszolgálás által az egész, 
körzetben gyártmányaival a piaczot a maga részére biztosítja.

Fámig’ tapasztalataink azt bizonyítják, hogy a t. vevőközönség sike
res működésűnket egész készletszükségletének nálunk történendő fedezésével 
támogatja, s ezt továbbra is kérve, vagyunk

tisztelettel
Xfi(Jll»niliáltli sörfőzde én nudátagyár.

augusztus 12.

mX.

|M‘.»7.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldőit végrehajtó az. 1MM|. évi LX. t.-rz., |02. 

$-a • rudméheii ezennel közhírré teszi, hogy a n. -mihályi 
kir. jbirós.-íg 4‘.»O| -zánin végzésü által Dirner Náthán és b, ;. </ 
nuiii Simon javára Stilát/gi LajoM ellen összesen 20 frt 51 kr. 
tőke, és eddig dssz< seii 14 frt 17 kr. perköltség követülés 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával hiróilag 
lefoglalt é.- 3|o írtra heesillt cséplőgép összes felszerelésével 
álló ingóságok nyilvános árverés utján elaltatnak.

Mely árverésnek a fenti »/.. kiküldést rendelő végzés 
folytan a helyszínén, vagyis alperes herettői lakásán leendő 
eszközlés, re 1897. év aug. hó 18-ik napjának dél
előtti 10 Órája határidőül kifizetik és ahhoz vonni 'zm 
déko/.ók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, lmgy az. 
érintett ingóságok ezen árverésen az |KK1. évi LX. t -ez. 107. 
jj-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek bee sáron alul is 
eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1 MM 1. évi 
I.X. t.-rz. lUK. §-ltan megállapított feltételek szerint lesz ki
fizetendő.

Kelt Nagy-Mihályon. lMt»7. évi aug. h’» 10. napján.

G<í/ VtlmoH, 
kir. bir. végrehajtó.

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY TÁRSULAT BUDAPESTEN.

GÖZCSÉPLÖINK
a tökéletesség legmagasabb fokán illánál.

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges összes 

gazdasági gépeket gyártja. (» 
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó felvi
lágosítással szivi scii szolgálunk dijmentesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezösködésre 
készséggel adunk kimerítő és felvilágosító 

választ.
Felsómagyarorszag vezerkepviseloje :

Nagy-Mihályon Barnai szálloda 2. szám.

KASSAI KORONA-SÖR

Sörcsarnok és kerti mulató helyem- 
évi tin^nsztiis lió l-étöl kezdve

Van szerencséin a n. é. közönség szives 
tudomására adni, miszerint njmtnan beren
dezett 

ben f.

I
I
I
I

pohár kassai korona-sör 4
korsó „ s s 8
liter r r 14

12üveg
Hideg és meleg ételek a nap 

szakában kaphatók.

kr. 
kr. 
kr. 
kr.
minden

Tisztelettel
ZZőziig*  Hermán.


