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■ZEBKEBZTÓSÉO:
Hova a lap szellemi részét illető uii 

közlemény intézendő : 

Török-utcza 220 szám. 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

iérinenh*tl«*n  levelek nem f>>£.*idtatnak  el.

Nyilt-ter soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ : 
Ep.ész évre 
Eel évre 
Negyed évre

Egye*  szám ara !«» kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

B könyvnyomdája.

Demokrácia.
Ne vonjanak vállat a hatalmasok, hogy most 

olyan sürüli pengetjük a társadalmi kérdéseket. 
A nembánomság, a semmivel nem törődés unja az 
erkölcsös prédikációt, — elhisszük, - de elfog
juk mondani intéseinket annyiszor, ahányszor kell, 
hogy megértsék s ha minden egyes szavunkra 
csak egy egy ember is akad, a ki megtér, már 
meg van a jutalmunk, az elégtételünk, a dicsősé 
günk.

A társadalmi elzüllés lejtőjén állítjuk meg 
az emberiséget, az erős polgári rendet s figyel 
meztetjük a közel jövendő veszedelmeire.

Az uralkodó középosztály arisztokrata gőggel 
eltelve fumigálja az idők nagy mozgalmait. Nézi, 
de nem látja támadni az uj rend százmilliós had 
seregét s bedugván füleit, azt hiszi, hogy nem is 
zeng a jövő dala, melyet visszhangoznak a hegyek, 
völgyek és tengerek.

Ugyanaz a romlás, ugyanaz az erkölcsi tó 
boly, ugyanaz az erőszakos zsarnokság uralkodik, 
— mint uralkodott, száz évvel ezelőtt, a mikor tá 
madl a harmadik rend, a nagy tömegek, a wpol
gárok**  rendje — az arisztokráciának emelt vér 
padok körül. És e szimptomákból önként követke 
zik, hogy a támadó rend, az uj jelszavak alatt küz
dők milliói, el fogják söpörni a polgártársadalmat, 
százernyi szuronyával és ezernyi ágyújával együtt.

El fogja söpörni, — ha oda engedjük jutni 
a dolgot.

Ha nem jönnek el az erős, a lánglelkíi tani 
tok, a kik figyelmeztetik a polgártársadalmat igazi 
kötelességeire, azokra a kötelességekre, a melye 
két magára vállalt a nagy francia forradalom ide 
jén, hogy a hármas jelszót keresztül viszi a vér 
keresztségen s megváltja vele az egész emberiséget.

A szabadság, egyenlőség és testvériségben 
megfogant és vérrel megszentelt demokrácia nem 
váltotta be Ígéreteit.

Ma ismét egyenlő jogokat követelnek a mii 
liók, — mert valljuk meg, nincs egyenlő joguk; 
ma ismét sötét szellemek kezdik ki a szabadság 
és testvériség szent jelszavait. A fölszabadított em
beriségben uj rétegek támadtak, melyek meg meg 
kisértik a régi nótát el fuj ni a demokrácia szent jel 
szavainak védelme alatt.

És hatalmas viszliang felel rá a mélységből

T A R C Z A.
Borzasztó!

— Alikor a nzrrkrxztő wr nzaltnaözv<u!i.
Nagyon sokféle borzasztóság van a világon; 

talán e nélkül nem is fordulna földünk a maga 
tengelyén egyet sem. De valóban kellemetlenül is 
hangzik ez a kellemetlen szó, mert hiszen min 
delire leltet alkalmazni, ila valami kriminális . s< t 
adja elő magát, azzal telelünk rá, hogy: .Bor 
zászló**,  ha valakit pl. meglátnak e kis városban 
ami persze máshol fel sem timik — hogy egy ki 
esit papramorgós, vagy talán félrelep, azt mondják 
rá, hogy: „Borzasztó!"

Néha bizony kellemetlen is az a .borzasztó.“ 
Teszem azt, a szerelmi idylleket is hányszor bor 
zászlóvá teszi; — az imádott puha kacséit szórón 
gatva, kigynlt arczezal suttogja forró szerelmi 
ömlengéseit a fiatalember, Iliig a: imádott, kittek 
szemei sóváron merengnek tt messze kéksegbe, 
önkénvfeleii sóhajjal az emésztő fájdalom ecsete 
lésér.-,' hogy: „Borzasztó!" - Már kérem szépen, 
borzasztó ide, borztisztét oda. de magam is csak 
azt mondom, hogy nem valami kellemes dolog 
lehet az ilyenkor. .

De azért én a sok borzasztóság közölt mégis 
csak legborzasztóbbnak képzelem azt, ha a szer
kesztő ur — most, hogy „szalmaözvegy", mindig 

a „Marseillaise**  dallamára s az ismerőshangot meg 
értik az elnyomottak s egyre erősbödik, egyre 
menydörgőbb lesz a kórus, mely az uj tan oltára 
körül felhangzik

Pedig hogy hívják ezt az uj tant ? Szociál 
demokrácia !

Szociáldemokráciának bu ják az uj hitvallást, 
hogy megkülönböztessék a demokráciától, mintha 
léteznék olyan demokrácia is, a m« l\ nem szó 
ciális, mintha léteznék olyan polgártársadalom is, 
mely m in az egész emberiségnek, mindi n egyes 
egyénnek a javát akarná előmozdítani, hanem csak 
bizonyos kasztok, rétegek érdekeinek hordozója 
volna.

Ilyen demokrácia nem létezik s ezért nem 
kell felülni azoknak az üresfejiiekni k, akik a szó 
ciáldeinokráciával valami fenséges különbséget 
akarnak kreálni a két fogalom között.

Viszont nem kell azt hinni sem. hogy benne 
élünk az igazi demokráciában. E tekintetben ferde 
útra lépett a polgári társadalom. Az üresség, a 
nagyzolás, a stréberség, a lakájtempók mindenféle 
válfaja járványként pusztíts a tehetségtelenek előre 
tolakodása lehetetlenné teszi az igazi tehetségeket, 
a kiknek jobb az Ízlésük, több az önérzetük és 
finomabbak az érzelmeik, semhogy könyörharccal, 
tányérnyalással akarnának maguknak szabad utat 
biztosítani az előrehaladásban.

Valóban jól tenné a polgártársadalom, lia 
mélyére tekintene jelenének, .lói tenné, ha mm 
csak az első sorban tolongó sokaságra vetné*  futó 
tekintetét munkája közben, hanem elkalandoznék 
a társadalom napszámosai körébe is. a hol hanta 
rabb észre veheti a tehetségeket, az erőt, becsületet.

A tátongó gomblyukakat l»e kell toldozni, az 
érdemkereszttel hivalkodóktól meg kell tagadni a 
tiszteletet s az őseivel dicsekvő epigont figyelmez
tetni kell arra, hogy a családfák már csak penész 
gyümölcsöket teremnek s ma napság minden pol
gár őse a saját családjának. Az érdemeket mér 
legelni csak ott kell, ahol valaki kötelességein túl 
is jót, hasznosat tudott teremteni a köz érdekében.

A polgárságon áll a jövő veszedelmeinek el
hárítása is — s ma inkább mint valaha ! Vegyék 
ki a szédelgők kézéből a társadalmi demokrácia 
lobogóját, tisztítsák meg jelszavait a hazugságoktól 
s maguk álljanak a munkás milliók élére. — kö 
vetélvén szá inukra emberi szabadságokat.

Jön megy- s hírét sem halljuk szerda estig. Ez 
a borzasztóság okoz nekem legtöbb főfájást.

Hétfőn délután kellene igazság szerint hozzá 
fogni a lapszedéshez, mert nem gyerekjáték ám 
az; elküldök a szerkesztő ur lakására, hol most 
az előttevaló éjjel végbemenet szalmaözvegyi grand 
muri utókövetkezményeit heveri — az ágyban.

Nagyon természetes, a „szurtos**  (ez egy mii 
szó a nyomdászvilágban, mely annyit jelent, mintha 
tanoncz lenne, minthogy rendesen piszkos, ma 
szatos, „disznevet**  kaplak felkölti a szerkesztő 
urat, kit talán édes álmából zavart fel. haragosan 
kiáltja rá: rNincs kézirat.’**

Szomorúan ballag vissza a nyomdába, mert 
hiszen jól tudja, hogy itt is kikap, a miért nem 
szerzett kéziratot.

Ezzel természetesen nincs befejezve az ügy. 
A szurtos remegve megy vissza a szerkesztő ur 
hoz. onnét a nyomdába: „Az Istennek se ád ké
ziratot .'** — Na szépen vagyunk, szerda dél és 
nincs egy falat kézirat s< m, vakarom a fejem bor 
zasztóan.

\ árok délutánig, úgy gondolva, hogy hadd 
almija ki magát a szerkesztő ur és újból küldöm a 
szurtost, de oh fátum. a szerkesztő urnák se Ilire, 
se hamva. szé> nélkül „elutazott.-

Nagyon természetes, hogy ezalatt az idő mii 
lik é*s  nincs szerkesztő ur. Mérgemben előveszem 
a szurtost és jól megrakom, mintha Isten tudja, 
ő lenne oka miudt nnck.

A törvények nem kőoszlopok s nem örökre 
irvák. Az uj illők újításokat kívánnak s mindig 
jobb, ha nem az erőszaknak enged az emberiség 
hanem önmaga korrigálja a múllak hibáit. A de
mokrata társadalomnak módjában lesz kidönteui a 
korhadt oszlopokat államrendje épületéből s helyére 
újabbakat, hatalmasabbakat építeni.

A demokrácia ujjásziiletése lesz a jövő for
radalmainak legszebb eredménye. Csak az az óhaj
tandó. hogy ez a megújhodás még a forradalmak 
pusztításait is megelőzze.

A szülök nyári gondja.
Sajnállak titeket tisztes élethivatásban meg 

őszült apák és anyák, kiknek az élet Jelölőjén 
súlyos feladat jutott. N« m faladat, hanem mélysé 
ges gond, mely nem hagy nyugtot nappal, bele 
lopja magát északai nyugalmaitokba : ott ül honi 
tokotokon s minél inkább foglalkoztok v< le, annál 
töld> a tépelíídés, a gyötrődés és utón útfélén, ha 
családotok kipróbált tagjaival összetalálkoztok, fid
vetitek a kérdést : ugyan miféle pályára kellene 
adnom a fiamat ?

Mert manapság a prókátor nemzetnek is 
horrendum dictu — sok az ügyvéd ; közismert dolog, 
hogy az orvosok egymástól nem tudnak megélni; 
a tanári pálya nehéz és emelkedési létrája nincs 
arányban sem azon befektetésekkel, a miket a 
szülök áldoznak, sem azon szellemi fáradalmakkal, 
melyek a pályáért és pályával járnak. — A tiszt 
viselői pálva gyötrelmcs és szolgálati pragmatika 
hijján bizonytalan, a bírói pálya független, de a 
vele járó fizetés erős ön megtagadásokra kénysze
rít. Szóval amíg ezen pályák is el vannak özön Ive, 
nem mondhatnék, hogy a pályakeresők eme favo 
ritjai csak a gyönyöröket rejtik magukban.

De többet mondunk.
Mikor az uj házassági törvényeket behozták 

és az országot fiz anyakönyvi kerületre felosztot 
ták. beadtak összesen ezerkétszáz kérvényt ; mi 
kor egyik táblai elnök öt díjas gyakornoki állásra 
pályázatot hirdetett, a pályázók szánta 7C» volt; 
mikor az aradi törvényszék elnöke egy ízben dij 
nokokat keresett, öt állásra százan felül jeleni 
keztek ; — mikor a budapesti villamos vasút tár 
saságnak kellett egy könyvelő, a protekeziós pá
lyázók száma hatvan volt s mikor ugyané vasútnak 
kellett egy gépészmérnök nem akadt pályázó egy 
sem.

A budapesti (lanz társaság ugyaní gy időben 
keresett az irodába két másoló díjnokot és egy 
szerelőt. Amazoknak ígért 450 irtot, emennek 
ItNMifrtot. Amazokra akadt száz, emezekre egy sem.

Ezek mind faktumok.

Ennek végeztével aztán én vagyok csak az 
ur. tehetek amit én akarok ; de még sem. hazu- 
dok. nu rt nem teszek semmit, ez a legokosabb, 
no meg a legrosszabb; hiába gondolkozom, hogy 
kellene most Iiekelll is elutaznom, de fájdalom, az 
utak végén mindenütt egv ijesztő rém van s a 
legokosabb, a mit tehetek az. hogy maradok és 
hallgatok.

E közben aztán végre jön a szerkesztő ur, 
persze mosolyog, no mert a lap el van késve s 
hiszi, hogy ez a mosoly eloszlatja azt a másfél 
napos felhőt. Aztán körül czirogat, csak ugv szó 
val. hogy csak siessünk, inkább „diirschiissoljunk- 
ez egy olyan mumus, melylyel a közönséget szók 

luk megcsalni a mikor elkésünk ; ezzel tesszük a 
szedést ritkává, elég b-lkiisim rettel, no mert meg 
vagyok gyöxf ülve, hogy kövessen o| vassák lapun 
kát. kivéve, ha olyas jé» falat van benne, a mire 
aztán Szladek bácsi is rámondja: hogy „Ez aztán 
az ember, ejnye de jó odavág .,u vagy a hogy 
Buzinkav bácsi mondja : Ib-dzi má’— No. de 
azért erre a tágításra a szerkesztő ur haragszik 
legjobban. De mert tudja, hogy ezzel helyre van 
ütve a dolog, megadja magát az. elkerülhetetlen 
sorsnak.

A lap elkészül és milyen borzasztóság! — 
kezdetét veszi a hadd el hadd; a szerkesztő ur 
rám zúdítja a hideg vizet, hogy milyen üres a lap. 
én vagyok az oka mindennek, mire aztán én szo
morúan dúdolom :
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Mi következik mindezekből?
Az, hogy minden vonalon beállott a tulpro- 

lukezió, egyedül a technikus pálva az, tnelven az 
anyagi boldogulásnak nagy tere van

Azok a szülök, kiknek módjuk van gyer
mekeikkel a műegyetemet végeztetni, .azok lehet
lek méruökök, lehetnek gépészmérnökök, lehet 
iiek nagy vállalkozók a technika nagy birodal
mában.

De a közbeeső technikai pályák is az anyagi 
boldogulás annyi útját nyitják meg. Épen a’na 
pókban kaptuk kezünkbe a bp< sti in. kir. állal li 
ipariskola Értesítőjét. Ebben az értesítőben rész 
leteaeu, névszerínt is ki van tüntetve, liogv uz 
intézetben sikerrel végzett ifjak különl»öző gye 
rak bán, nagy ipar műhelyekben már mind találtak 
jó javadalmazási! alkalmazást.

F^gy telefon berendező gépész nem csend a 
rendezett tanácsú város polgármesterének jövedel 
mével. A szelnünk, szánk eláll, mikor halljuk, 
hogy gépgyárakban micsoda fizetése van egy 
munkavezetőnek, <*gy  szerelőnek, egy rajzolónak.

Ami úrhatnám középosztályunknak be<z<lhe 
tünk azonban a technikus pálvárói, az ipari ké 
szültséget követő nagy sikerekről.

Eszejáráaa, életnézete, disciplinái, 
a legerélyesebben tiltakoznak, hogv a 
gyereke iparos legyen.

A magyar sajl«» igy nyaratszaka.

előítéletei 
hivatalnok

~  r> • .ti .ii 111111111 • 111
olyan időbeli pontossággal, mint ahogy ama bizo 
nyos adriai czápa megjelenik, — ellám- utál, elke 
sereg azon, hogy az .umyira demokratikus magvar 
ember mikor rázza le magáról az előítélet bilin 
cseit ?

No ugyan beszélhet annak .'
Épp a napokban hallottam, hogv egy tiszt* * s- 

séges műveltségű iparos, akim k szakbelf készült 
sége mellett 20 ezer írtja van. megkért egy jobb 
módú iparos leányt, de korántsem oly vagyonút, 
mint ő ipaga. A leány határozott nem et mondott 
és hozzáment egv városházi Írnokhoz, aki soha 
többre nem viszi, mert nincs kvalifiká. ziója hozzá.

Hja, de az Írnok — az ur.
Ha már az iparos ilyen i lőitélettel van sza

turálva, akkor, az ördögbe is, minek ontjuk mi 
qIv nagy iparkodással az iparospálya elismerteté
séért a szavakat ? Nincsen annak semmi értelme 
és fogan ata.

A kezinives pálya ir.ánti mélységes megve 
lésre v.xn nálunk berendezve a társadalom, ezen 
egyelőBc nem segithetünk.

Es. csak az a szomorú, hogy ép|»eii ez elő
zéket miatt iparosságunk értelmi nívója sem om*  | 
kedhetik; teljesen axok özönlik el. akik apáiktól 
tókehez sohasem jutnak s a kik iskolai mivel,’s 
Qelkül a jobbára műveletlen, sokszor trágár műhely 
iBvegójóben vannak odadobva a jellem kialakulása 
ulejen az erkölcsi elziillésnek.

Mindezeket meggondolva is nem tagadhatjuk, 
bogv azért, ha nagy általánosságban igv is van. 

mindenesetre vannak tiszteletre móltó kivóte 
h k. Tisztességes műhelyek, melyeknek gazdái ga 
rantirozzák. hogv sem a kezűkre adott gverim k 
lelke nem durvul el, sem |>< dig szakbeli tudás nél 
ku ki nem eresztik a gyermeket: ezeket óvatosan 
válogassátok meg gyermekeitekért agg.Mó szülök 
ha pedig a szakbeli tudás m-gvan. gondolta 
továbbképzésre: a technológiai iskolára.

Ez a pálva, amelyen lehet boldogulni,; 
a jövő. ’ ezé

Levél a szerkesztik
Igen tisztelt Szerk^..:^ 

Egy vidéki lap ha 
hogy ne csaa azon vár

„Nem vagyok 
Szerkeszt' ur

■Montig .y.tjip,

Su >•
ni» «>>lgáló ■•*.  ....... •••■

k,ll V »kt«»«<>iiy..kii.lk

.ni 
ven.

7-

*’.»*  ok- “
a .oeniniinek.

• mindennek."

valaki rá. hogy ez nem bor

már meg is szöktem

valami olyas is közölve lesz, a 
—...j..inért ezeket is 

” érrtetV' *áz,e,ub nehogy az ntezán csupa merő 
' nyakon legv intsék az embert egy * gy 

"y^l ~ ,,* ni tetszik, valami pleiy kafélét. 
aPaak is kevésbé múlik, hogy m in én vagvok 
ax o«a. (Jöttem n*  in beszélnek semmit, félnek, 
hogy kihszem az újságba. Prrazr nem gondolják 
azt hogy r’n az upáyirdttdl annyira ragi/ok,
mittf Áfaku Jmizaált-ndul.

Nem volna csoda, ha 
volna, de ezt már még sem teszem, mert hisz mi 
lenne akkor azzal a sok árva — hitelezővel?!

Már kerem szépen, ennél borzasztóbb bor 
zasztóságot ne kívánjon magának senki, de én se 
kérek belőle, hanem a helyeit azért könyörgöm 
az Istenhez, hogy a szerkesztő ur felesége minél ha 
inarább jöjjön haza, hogy a boldog „szalniaözvegv 
ség*  befejeztessek. De ha ekkor meg az |ut 
eszeinl»e. hogy nem régen utazott el, ismét csak 
az tör ki belőlem, hogy ez mégis csak borzasz 
tóság.

Lándai.

nik, rendszerint már a cziinét is úgy választja 
meg, hogy az magába foglalja az egész környéket, 
mintegy kifejezéséül annak, hogy az illető környék 
érdekeit óhajtja szolgálni. Sajnos aztán, hogy ez 
legtöbbnyire csak óhaj marad, mert vagy a lap 
nem bírja felkelteni a környék érdeklődését vagy 
pedig annak közönsége nem érdeklődik a lap iránt 
és igy hivatását be sem töltheti.

A mi lapunknak, a ,Felső Zemplén- nek is 
olyan a cziine, mely pláne nemcsak egy környékre, 
de vármegyénk egy egész részére vonatkozik és 
annak hü szócsőve óhajt lenni. Hogy pedig meny 
nvirt*  felel meg nemes hivatásának, mutatja az. 
hogy rövid egy évi fennállása alatt .sikerült csak
ugyan az egész megye rokoiiszenvét megszerezni, 
érdeklődik iránta mindenki és mintegy nélkülöz 
hetienné vált. Ez pedig t. szerkesztő ur, kizárólag 
az ön érdeme, a ki ritka tapintattal halad az igazi 
aranyköz.éputon és minden egyes alkalommal teljes 
hivatottsággal és mindenki osztatlan megelégedő 
ser.', intézi el a felmerült kérdéseket, illetve adja 
közre a történteket, a legnagyobb készséggel nyit 
teret minden olyan közleménynek, mely érd*  - 
keinkre vonatkozik, szóval hü kifejezője érzelme 
in k nek.

Erinek tulajdonítható az. liogv igen gvakran 
keresi fel a közönség a _F.-Z.“ t és ennek révén 
tudomást szerzünk arról, hogy mi történik itt vagy 
ott. — Miután tehát ez igy van. természetes, hogy 
mi is a magunkénak valljuk <• lapot és ha valami 
neheztelésünk esik, jogunk van ahhoz, hogy 
"ábjain felszólaljunk.

A mint tudva van, a hisztoméri iskolák 
vára nyári mulatság rendeztetett e hó 15-én 
úgynevezett ,Sztrázs“ erdőben. A mulatságot 
dato meghívók kellő időben ki leltek bocsájtva,

ha

ja- 
az 
tu

ezenkívül e lap mull száma is említést telt arról.
senki, hogy megfelelő móés igv nem állíthatja ........... .... ....

dón ne h tt volna közhírré tévő.
Eltekintve a jótékonyczéltó], már csak azért 

is reméltük, mi több, joggal elvártuk volna a nagy 
mihályi publikumtól, hogy ezen a mulatságon részt 
vesz, mert hiszen csak kötelességet teljesítettek 
volna kijőve telükkel ; de úgy látszik, hogy Nagy 
Mihályon a kötolessegtudást csak olyan dolognak 
ismerik, hogy azt m künk, környékit.-lieknek^kell 
folyton velük szemben érvényesíteni, azaz ugy 
gondolkoznak, hogy mi tartsuk szerencsénk no" 
ha ük meghívnak egy általuk rendezendő m» i 
ságra. ők meg csak nem siilyedhetnek le air ‘ 
hogy ha mi rendezünk egy kis összejövetc’ *i ’ 
arra kijöjjenek. J “W

Igv tett a nagy mihál vi publikum 
a nagyon csekély kivételnek — 
latsággal is; a helyett, l.„KJ 
zánk, Ind igaz vendégszeretettel é*  

i ilyennel pedig nem mindéi*  • 
csiná'.B*

\, hol i.r 
•g valakiix 

ztességes 
előbb határ

z uz ,r 
j' 
az
le’

- tisztelet
•i Ih.1 i •*,*!  sárnapi tnu- 41,1 lye,t’ h,,«y k,;iwy * volttá hoz- 

~ • őszintességgel 
nek — fogadtuk volna, cs'inó'.S’" '“.l, "Uesek.dlift 
<’gy kontra kirándulás' |.„| R . ,,lnfíl,kl,ak 
tartani, hogy eseti' t, l:, r .s,’m kelh-tt
zsolodik c* ’v ti1- n ■ Ka ruhája hozzadör-
tünk, inég% ,g;,r cihájához. Szerin
ándnlást 1 ’ oz,nk volna is el a ki
álékor ~ - ’T 11 ,n *11  — mint a hisztoméri

p, yczclu nyári tan czmulatság megtartását, még 
setben is erkölc ,i kötelessége lett volna arról 

mondani, illetve néhány napra későbbre halasz 
tani, de nem tüntt tni\ Hiszen a nagymihál viak 
legjobban tudják, hogy milyen díszes társadalmi 
állapotok, uralkodnak ott. hát minek még azzal is 
cl mérgesíteni a helyzetet, hogy a környékbeli in- 
lelligencziát. int'ly mindenkor megjelenhet ott, a 
hol a nagymihályi, elidegenítik.

De hogy ue gondolja senJci. mintha talán ki
zárólag azért szólalunk fel, mert bánt a nagy mi- 
halyiak tűnteszükségesnek tartjuk megemlí
teni, hogy iőcx»«hink leginkább az volt, miszerint 
tudomásra. hozzuk, hogy ha eddig ismertük köte 
lessegünkot, biztosítjuk, hogy C2után inéig inkább 
fogjuk azt Ismerni és majd mi is távol maradunk 
azokról a. nagymihályi mulatságokról, melyekre 
ugy látsz’, k vsak azért hívnak. hogy í.agv legyen 
a szám és bevétel.

Az igen tisztelt szerkesztői urnák pedig ma
radunk továbbra is őszinte tiszt idői

Több- kö ru yrkbcl i.
*

.lökhet nem értünk miin’fenben egyet a fenti 
leve[ Íróival, mégis kötelesség linknek isin*  rliik an 
nak közlését, ne hogy részre’ jaj lósággá I vádoltas 
sunk. Hogy a társadalmi vi> /.zinyokon igen sok 
javita ni való lenne, az igaz, csakhogy az is igaz, 
hogy annak feszegetese nem ftartozott volna a le 
Vei körétébe es Illeg kevésbés lett volna szabad olv 
nagyim erzekenykedni, mert .hiszen végre is oda 
megy mulatni mindenki, a lio va akar. A mi pedig 
a kötelességét illeti, arról Jegj óbb hallgatni mind 
nvájunk énlekében.

Szrrk,

Fürdői lei 'él.
Sí-saru i/ik, ti 

tekintetes Szerkes®
Eltérve a sablonszerű szó 
a közönség szórak oatatáu

ennél inagasztusubb intencziók. 
nem

irdö aug. 15.
lő ur ’
kasoktól, levelemet 
t czéljából, liánéin 
által vezényoltetve,

a szenvedő emberiség énlekében intézem a t. szer
kesztőség utján o lapok t. olvasóihoz, s meggvő 
zödésem s.-.eriiit azon jó szolgálat reményében le 
szem ezt, liogv ez által segédkezet nyújtsak azok 
meggyógrithatásához, akik igazán szenvednek.

Kije)entem egyúttal, hogy el vagyok készülve 
arra is. hogy azok, akik hírnevesebb fürdőinkben 
inkább szórakozást, mint igazi gyógyulási keres
nek. kicsil ivlöleg, fitymálva fogják levelemet ol
vasni, de az nekem mindegy, mert nyugodt va
gyok afetsd. hogy toliamat nem a puszta hiúság, 
hanem tapasztalataim s az ennek során élért te 
nyes er-edinény adta kezembe.

A. se.savnyiki fürdő e vidéken általában elő 
nvösen istriert. ugyannyirn, lmgy azok, akik tu
domást vett, k o esodaszámba menő fürdőről, nem 
késnek azt felkeresni, mert tudják mindannyian, 
hogv csakis itt állíthatják helyre ismét elvesztett 
egészst gűket.

fin ezúttal a vármegyénk távolabb eső re 
szeibem lakóik közül azok figyelmét akarom egyéigy- 
fürdő felé teit-lni. akik estiz, reuma, avagy kösz- 
vénvb n szenvednek, különösen teszem ezt. légin 
káliii azok ér b-ki'bi n, akiknek nincs módjukban 
a p.-isar fénvn vei berendezett s ennek következte
ben drága t'íiri.'ok liítogatása. Néhány évvel ezelőtt 
még elhagyatott' fürdő volt ez. de iotisztelendo 
Szntor Ágoston rvitifz katli. lelkész ur, aki a fürdő 
tulajdonosa, nem’ kiméivé anyagi áldozatokat, meg 
tett minden lehmlt d arrtf nézve, hogy a fürdő a 
mai kor kivánalmu inak m egfelelőkig átalakíttassák 
és noha vagyonát]! k tetem '*  veszet n fürdő reme 
válásába fektette, n m nyerészkedés szempontjából 
tette ezt, hanem az ért, ímgy i 'unl igazi b lkipász 
túr, segíts*  n a szeír /odő emberi

En magam is sokat szélivé. lábaimmal,
s most már alig y api itt i<lőzés< után, <mv 
nyira crz*  ni a telje i javulást, hogv ittejji Szent 
István királyi. nagv> abásu mulatságon — JHclj et 
a vidék inte Jigcnt ií ja r**n<lez  — neincfe^ begy 
reszt vehetek , de tá. vázolhatok is. Ez ma r ;• a 
bosrvd. Sz«r k. Ami’, a mostani vendégeket il. 
azok légiid ,ább a kö zeli vidékről valók, de van 
nak Bili? ip< ströl, K assáról Eperjesről, S. A. I j 
h(d*ybö't  és Bélyből iss akik mindannyian ma már 
csaknr ni egészen vis szán verték egészségük) t.

A konyha mag varos, és igazi ízletes étkek 
készülnek asztalainki a, ami a vezetőség érdem**.

Ásvány és fon ásvizekben a fürdő dúsgazdag, 
ugyannyirn, hogy mi ud« nki felleli a kedvén*  való 
vizet.

A fürdoigazgatótság gondoskodott a vendégek 
szórakoztatásáról is. e in*  llett kisebb-nagyold*  kirán 
dulások is napiremh'ii. vannak.

A fiirdővendégek kényelmére a postnJiivatal 
a lakosztályban van.

Ma Sztropkó és vidékéről van tervbe véve 
egy nagyobb kirándulás, ami ha megvalósul, kilá 
lásunk van egy igen kedélyes mulatságra.

Ezzel levelem lezárva, máradok a tok. szer
kesztő urnák igaz híve

Fcfüó'-^emplén l.

Vegyes hirek.
A latixtoméri nyfiri muhitsáff. Va 

sárnap ment végbe a k**ll< ‘in* ‘s „Sztrázs*  erdőben 
a lasztomériak által rendezett nyári mulatság, mely 
kitünően sikerült. Már kora délután érkeztek min 
denfelöl a fogatok és hozták a vidék legszebb 
lánvait <’s asszonyait, ugy hogy délután 4—b óra 
között olyan gyönyörű társaság volt együtt, a mi 
lyent nem mindenkor lein t látni. Eri a mulat 
ságra igazán rá lehet mondani, lmgy a szó szoros 
értelmében fesztelen és kedélyes volt és a kik azon 
resztvettek, kedvük szerint ki is mulatták magu
kat és a legnagyobb megelégedéssel távoztak. Este 
fél K ólakor volt a vacsora és a mikor végig né
zett az ember azon a két — ez alkalomra desz
kákból készült — asztalon és látta a különféle íz
letesnél Ízletes*  bb pecsenyéket, a rmigeteg süte
mény és más egyéb élelmi czikkeket, csodálkozott 
azi»n. hogy vájjon mikép lehetett annyi eledelt 
összehordani. Vacsora után újból kezdetét vette a 
tánc/, és egészen reggelig legnagyobb kitartással 
folyt az. A mulatság rendezői teljesen meg le
hetnek elégedve az eredmény nyel.

.í huhittpí ihtucprhp Múlt számunk 
bán már jelle/.tük. hogy holnap, a málczai búcsú 
alkalmából a fürdőnél nagyszabású ünnepély iarta- 
lik. A programúi oly változatos és nagy élvezetet 
nyújtónak Ígérkezik, hogv bizonyára senki s<*m  
fogja megbánni, ha résztvesz az ünnepélyen. A 
népünnepélyt este táliezvigalom és tűzijáték követi. 
A midőn felhivjuk a szórakozni óhajtók figyelmét 
a mulatságra, megemlítjük, hogv külön meghívók 
m in lettek kibocsájtva és mindenki szívesen lát
tatik.

— A kerc/ikedükhöz. A holnapi Szent 
István napi nemzeti ünnep alkalmából figyelmez
tetjük az összes kereskedőket, hogy üzleteiket 
egész napon át tartoznak zárva tartani. Annál is 
inkább jó lesz az erre vonatkozó rendelet ellen nem 
véteni, mert az illetők szigorú büntetésben része
sülnek.



FELSO-ZEMPLEN. 3
— A király születésnapja. Dicsőségesen 

uralkodó Fiunk Királyunk születésnapja tegnap 
volt, a mikor is a helybeli templomokban hálandó 
istenitisztelet tartatott. Resztvettek azon a helybeli 
összes hatóságok és testületek néhány tagjai.

—• A katonaság átvonulása. Minden 
évben átvonul városunk és környékén a nagy had
gyakorlatok alkalmával a katonaság. Az idén a 
következő rendben fog megtörténni az átvonulás: 
a in. kir. munkácsi Il ik honvéd gy. ezred körül 
belül 60 főtiszt, 1 OO legény és 30 lóval szabad 
gyakorlatban N. Kapósról folyó évi augusztus 30 án 
Butka, Dubróka, augusztus 31-én lloor, Tussá Fj 
falu, és Szeptember 1 én Bacskó, Dargó ; a in. kir. 
szatmári 12 ik honvéd gyalogezred ugyancsak azonos 
létszámmal Reteszről jőve, folyó évi augusztus 
30 án Málcza, Abara; augusztus 31 én Bánócz, 
Vásárhely és szeptember l én Gálszécs,*  a miskol- 
czi 10-ik honvéd gyalogezred, ugyancsak azonos 
létszámmal augusztus 27 én Szerencs, továbbá a 
78. honvéd gyalog dandár körülbelül 150 tiszt 3000 
legény és 300 lóval september 2 án Szécs l’olyánka. 
Gálszécs, Tarnóka, Kohány községekben fog egye 
lezni, és végre a 39. gyalog hadosztály körülbelül 
300 tiszt, 7<MM> legény és 700 lóval Ibink IIériéin 
irányából jőve, Varaiménál szabadon gyakorolva, 
Girált irányában menetel. E szerint t ehát összesen 
mintegy 15130 ember és 1060 ló vonul át e vi 
dókén.

— Feljelentett szolgabiró. Van Málczán 
egy csendőrőrsvozető, a kinek szenvedélye az, hogy 
nyakra főre gyártja a feljelentéseket, ha kell, ha 
nem és terjeszti azokat be a helybeli főszolgabíró 
Sághoz. Miután Málczán majd nem minden ember 
fel volt jelentve és azt folytatni kellett, a passzió- 
nátus feljelentő kapta magát és feljelentette a szol- 
gabiráját, vádolván azzul, hogy megsértette a csend
őrségi intézményt. Erre aztán következett a szó 
kott módon teljesítendő vizsgálat. A csendőrhad 
nagy kiment Málczára és az őrsvezető által 
bediktált tanukat kihallgatta, kik azonban a gyen
géd figyelmeztetés daczára is megczáfolták az őrs
vezető állításait. Hogy azonban közönségünk tájé 
kozva legyen ezen feljelentés előzményéről, meg- 
említjük, hogy az őrsvezető minden alapos indok 
nélkül, a málczai fürdővendéglőstől elkobozta a 
boros üvegeket azon a czimen, hogy azok kiseb 
bek a törvényes üvegeknél, mely eljárása ellen 
jelentést tettek a helybeli főszolgabiróságnál, hon
fiét Jelenek Gyula szolgabiró Málczára ment az 
ügy megvizsgálása végett és ahol meggyőződve az 
őrsvezető helytelen eljárásáról, nem épen hízelgő 
Mzavakkal figyelmeztette őt a hasonló cselekedetek 
elkövetésére. Miután a remire utasítás többek előtt 
történt és miután ezt restelto az őrsvezető, meg
tette a jelzett feljelentést a szolgabiró ellen, a mi 
miatt persze nyugodtan alszik.

-— Fsktlréék. Kedden tartotta esküvőjét vá 
Mink két fiatal ügyvédje: Dr. Fach*  Ignácz és 

. Kállai József, az döbbeni B.-Keresztáron, 
Nugy

i'Mx. Városunk lakossága még alig ócsu
i .rí 11 ’l az ijedelemből, melybe a július 12 iki 
... . 't, es maris ni rémület volt héttőntűz miatt ese. ’ • !••’.-. , , -| or ugyancsak az alsó utezán tűz
£525 5%-' 

az özv. hnri Gyórg. 
arról leégett ennek, 
Marczin Andrásnak 
lója. Ezúttal is volt 
cséré megállt az és 
tüzet lokalizálni.

A mértékhitelesitö hír. 'tálból. A hely 
b. li mértékhitelesítő hivatalba beáll. u,tl 11 napokban 

1 sztrajnyáni parasztember és hoss >» y z«
.... n arra kérte a mértékhitelesítőt, t.’W W" 
szives öt megmérni. Tekintve, hogy egy >• ' ••• 
a megmérése nem is fáradság, szívesen t. IJ'stt. t 
lék a kérelmet. A mérés után illendően tn.igKei 
dezte a paraszt, hogy mivel tartozik, es mt.gy 
volt öröme, a mikor megmondták neki. liogvesaK 
szivességből mérték meg. Hanem a mérteklntHe- 
sitő még is esak faggatni kezdte, hogy hat miért 
mérette meg magát, mire a paraszt nagy bmtosko 
dással elmondja, Imgv .hál kérem egy kis huzat 
akarok eladni az egyik helybeli

■gméretem magamat és ha annyit nyo

el vagy 5—6 épület. A tiiz 
vflé csürjébeu kelet kőzett és 

ulamint Kató Mihálynak és 
ház l’s Mihály istái

’ehelus szél, de szeren 
könny. lel,etett “ puwlitó

szives ot megmerni, seauu..-, -ej _,
a megmérése nem is fáradság, szívesen t. Ip s 1.1

• ■ ‘ ‘ .i illendően megkér
, hogy mivel tartozik, es mtgy

.. mértékítityle- 
hogy hát miért

•lássál eíl'nimdiafliogv .hál kérem egy kis Imzát 
akarok eladni az egyik helybeli gabonakereske 

, lőnek és mielőtt a búzámat rárakmim az o inazsa 
ja ra, ott is megméretem magamat és ha annyit ovo 
in, 'kotr is, mint itt, ugy nyugodtan adom el neki 
bűz imát, mert tudom. Imgy jó a mázsája."

— Uoxkot-lcn .hinoit Ixiró Királyi járás 
bírái, kát némely fővárosi napilap megtette barmmk. 
I lis közölték a most folyó autonómiai szín ázatok
ereilm énvét és a hol a név emlittetelt lel : /e.sío- 
,ír. .Iá nos kiró, az _i“ helyett á" t tettek es a 
bíróból Iwró lelt- A járási,.rét, a ki *' By^ 
tudott s a 'iniH egy napi bárói rangra b-rt. iti 
tetőséről, óarítai közül számosán üdvözöltek tréfált. I.

_ i 'llenórxéxi »xem!ék. Az idei ellen 
őrzési s. .eir lék n következő napokon lesznek meg 
X7 : :Vöt ős hadseregbelieké okt 17. és P en. 
a néttíol kelők okt. 25. és 2o an Nagy Mii alyoi 
Málczán a né. Felkelői ellenőrzési szemle okt. - 
és 23-án lesz.’

— fíucsu. F. hó 15 én Papinán nagy búcsú 
volt, amikor is az igaz kivik nem csakúgy Isten
nek áldoztak, hanem Bachus istenének is Dur 
cninuzky László körjegyző házában, ahol a legszii 
kebb családi körben is ötvenen voltak, (’zigány 
zene, jó bor és szép h ány mellett, virradtig inu 
látták a búcsúzok.

— Xsebmetszők. A hoinonnai rendőrsége hó 
1;> én három zsebnietszőt esipett el, még inestersr 
gíik nek megkezdése előtt és szolgáltatta át az ille
tékes hatóságoknak, kik közül az egyik, már is 
mert alak volt.

Előmunkálati engedély A keresk- 
delini miniszter Edtinti Miksa lovagnak Mező La 
boreztol Kupiig \< zeten<l't bel) iérd' kü vasút épité 
són az előmunkálati engedélyt egy évi időtar 
lantra megadta.

Leégett falu. Garanv község e hó 13án 
tőidig leégett. Százharmiliczkót ház a mvlléképii 
letek és a behordott élet mind a lángok martalékává 
lett, ugy, hogy a tahi lakossága egy rövid napon 
koldusbotra jutott. A kár meghaladja a 100.000 
forintot.

A munkáesi vár átadása. A híres 
munkácsi vár sorsa felett az igazságügyi minis/, 
tórium végleg döntött. Az ott <*lli*  -lyezHt f.-gv.*n-  
ezeknek más letartóztatás! intézetbe leendő elszál
lítását elrendelvén, a várat és a tartozékai a 
pénzügyi kincstárnak engedte át további kezelés 
végett. — Az átadás átvétel f. é agusztus 10 én 
eszközöltetett. — Hogy a pénzügyi kincstár a vá
rat és a tartozékai miként fogja értékesíteni, e 
tekintetben végleges döntés még nincs.

— Aratási idők. Nem lesz érdektelen el
mondani, hogy a fold egyes részein mikor reng 
a kalász és mikor élesítik a kaszákat. Január ha 
vában aratnak Ausztráliában, Ujzélandban. <’liili 
legtöbb részeiben és az argentinjai köztársaság né- 
mely vidékén. Februárban Keletindiában aratnak. 
Márcziusban M exikóban. Április hóban Egyiptom 
bán, Perzsiában és Szíriában. Májusban Kisázsia 
északi részein. Cliina, Japán, Timis. Algírin és 
Marokkó földein, Júniusban arat Kalifornia. Spanyol, 
Portogal, Olasz-és Görögország. Nemkülönben arat 
nak Szicziliában és Francziaország néhány déli 
kerületében. Júliusban Francziaországban többi ré
széiben. Ausztria .Magyarországon, az amerikai 
Egyesült Államok déli tartományaiban. Agusztusban 
aratnak Németországban. Belgiumban, Németalfl’d- 
dön, Dániában, és az Egyesült Államok többi ré
szeiben Szeptemberben Skót és Svédországban 
Norvégiában, Kanadában és < Oroszországban, meg 
a legészakibb vidékeken, a hol még aratásról szó 
lehet. Októberben Finnországban és Oroszország, 
Novgoród, Olonez, Arbhangelszk kormánykeriiletci 
ben. Tehát éppen csak november es deczember 
hónapokban nem aratnak sehol.

Ax albirói állás. A helybeli kir. járás 
bíróságnál iir«‘sedésben levő kir. albirói állásra 
17 pályázat érkezett be. Itt említjük meg, hogy 
az ugyancsak üresedésben levő királyhelincczi al 
bírói állásra pedig 13 án pályáztak.

— Autonómiai szavazás. Márk-Csemer- 
nye és < >rmező községek gör. kath.hivei is szavaztak 
már az autonómiai kongresszusra küldendő képvi
selő választása ügyében. A két község kivétel nél
kül fto»kovic8 János kir. járásbiróra szavazott, ki
nek mag választása teljesen bizonyos.

— A színészek Homonnáról már eltávoz 
tak, hol különösen az utóbbi napokban egyáltalán 
nem pártolták őket. Mint értesülünk, a társulat 
Gálszécsen próbál szerencsét.

— rásárok. A kereskedelmi miniszter f. 
évi július hó 10-én kelt 3S246. sz. rendidetével 
megengedte, hogy l'ngvár r. t. városban f. évi 
szeptember hó 27—28 ára eső országos vásárok 
ez évben kivételesen október 4—5-én tartassanak 
meg. — F. é. június hó 29 én kelt 11681. számú 
rendi létével pedig niegengiultr, hogy a Zemplén 
vármegye ti riilet<'h< z tartozó 'Pálya községben a f. 
é. október hó 19 re eső országos vásár ez éven ki 
vételesen f. é. október 14 én. továbbá az 1898 évi 
január hó 22 re eső vásár kivéteh‘sen 1898 évi 
január 20 án tartassák meg.

Felhívás
Nagy-Mihály önkéntes tűzoltóihoz.
Mély sajnálattal hozom tudomásukra, hogy 

mai napon az egyletből kilépek s főparancsnoki 
állásomról végleg lemondva, felkértem a mai na
pon a főszolgabilóságot, miszerint az ismételt tüz
esetek alkalmával tapasztalt fejetlenség megszült 
tetése czéljából a helybeli tüzörséget hivatalból 
rendezze, s mimlen itteni birtokost birság terhé 
vei tűzoltásra kötelezzen.

Felhívom tehát az önkéntes tűzoltó egylet 
tagjait, hogy a város tulajdonát képező tűzoltó fel 
szerelvényeket 8 napon belől a városházán léte 

gvék, s egyszersmind azok, kik dijazdiért tűzol
tásra vállalkozni hajlandók, ugyanott magokat elö- 
jegyeztessék.

Nagy Mihály 1897. aug. 18.
Üdvözlettel

Nulyot’Mxky I.ti'án.
«

Alkalmunk volt olvasni az állásáról lemondott 
főparancsnok azon beadványát, melyet ez ügyben 
a főozo Iga bírósághoz intézett és a melyben kellő 
körültekintéssel «'■> a helyi viszonyoknak minden 
ben teljesen megfelelő módon jelöli ineg az esz
közöket, melyeket alkalmazandónak vél a tűzoltási 
tekintetben nvghonositani. Ezt a beadványt lapunk 
jövő számában egész terjedelmében közölni fogjuk ; 
meg nem állhatjuk azonban, hogy ezúttal emléke
zetbe ne hozzuk a múlt évi szeptember hó 16 án 
történt tűzesetet, a mikor élesen kikeltünk tűzol
tóink i'lhctetb nségo miatt és a mikor a tűzoltók 
ezt a támadást annyira zokon vették. hogy sajtó 
perrel is fenyegettek lapunkat. A tűzoltó testületre 
akkor mondott véleményünket most maga a fő
parancsnok is megerősíti és daezóra, hogy ez a 
megerősítés egy év után következett be, mégis fé
nyes elégtétel nekünk és igazolja, hogy lapunk nem 
szokott üres szalmát csépelni.

Sterk.

CSARNOK.
Ki a legbünösebb?

Irta lAlllku tlHHZtáv.

— Két-három hétig.
— Bizonyos vagy benne, hogy nyerni fogsz?
— Legkevesebb öt hatezer forintot, Már ve

vőm is van, ki azonnal készpénzzel fizet.
Akkor vásárolj még egyszer annyit s tár 

sül fogadj engem is.
Antal furcsán mosolygott, de hirtelen meg 

jegyzé:
— Mosolyognom kell, hogy te is a kupecz 

kodásra adod magadat.
— Miért ne, mikor munka, fáradság és ve

szélyeztetés nélkül egy pár ezer forintot zsebre 
rakhatok.

— Csak egy a bökkenő!
— Nincs elég pénzed?!
— Kettőnk részére 15,(MX) forintra volna szűk 

ségem.
Lajos mit se válaszolt, elment, visszajött s a 

15,(Mát forintot az asztalra helyezte.
— Hozz tintát, tollat és papirost, hogy a 

kötelezvényt megírjam.
— Felesleges mi bizalommal voltunk mindig 

egymás iránt.
Antal erre elfordult, hogy észrevétlenül ha

raphasson ajkaiba.
Az indulás pereze megérkezett.
A férj előbb nejét, azután gyermekeit érzé 

kényen megcsókolta.
Ez volt az első elválás, hogy Mariska is köny- 

nyezett.
— Lajos, légy hű őre a nőnek és gyerme

keinek.
— Nyugodt lehetsz, oly lelkiismeretesen fo

gok felettük őrködni, mintha csak az enyémek len-

Antal még egyszer megölolte Mariskát, aztán 
szekérre ült s elhajtatott.

— Istenein! ugy érzem, mintha örökre vál
tunk volna.

— Az ördögbe! Azt nem szeretném, nem a 
borsó, hanem Antal barátom s a tizenötezer forint 
miatt.

Mariska még soká könnyezett.
VII.

\ alatnint Antal Mariskáról és Lajosról, ugy 
Mariska és Lajos is gyakrabban megemlékeztek 
Antalról. Az érzés ezen sajátságait azonban külön
böző indokok és fogalmak vezérelték, Mariska ta 
Ián h lkiismeretének tiirdalásai nyomán nem jól 
sejtett, Lajos ellenben várta nem esak barátját, 
hanem a borsót és nyereséget is.

Lajos! te igen nagy összeg pénzt kölese 
néztél férjemnek.

— hgy krajczárr.il sem többet, mint a meny
nyit kért, különben pár ezer mérő borsót nem le
het pár száz forinton megvásárolni.

— Így hál a nyereség is jelentős lesz? 
Csaknem fele a befektetett összegnek.

— Iliddel, annyira aggodalmasan várom sze
gény Antalomat, mintha mindig öt szerettem volna.

Nem csodálom. Antal igen kedves és szere- 
tetreméltéi ember.

Kissé közömbös és hideg volt irányomban.
— Természete.

Igaz ! Sohase tudott udvarolni és hízelegni. 
Kassáról levél érkezett Antaltól, Lajosnak 

volt ezimezve, s röviden esak annyit tartalmazott: 
.Mérnöki diplomámat Imiin feledtem ; a kassai 

püspökség nagyobb mérnöki munkálatot szándékszik 
végrehajtani uradalmaiban, lehet, hogy vállalkozom 

krajcz%25c3%25a1rr.il
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amidőn szükségem leend oklevelemre. Íróasztalom 
fiókját nyitva hagytam, abban megtalálhatod."

I«ajos és Mariska együtt mentek a diplomáért.
— Különös! Ugyané fiókban tartotta éksze

reit is; mint látszik, azokat mind elvitte magával.
— Az üzlet emberei szeretnek társaik előtt 

féuyesen megjelenni.
— Soha sem láttam öt fi lvkszerezve.
— En sem; de bizonyosan látták azok kikkel 

üzérkedett.
— Hogy juthatott eszébe a mérnöki vállal

kozás. Erulékezhetel. hogy úgy nyilatkozott, hogy 
végkép felhagy a mérnökséggel.

— Ki tudja mily nagy hasznot remél a vál
lalatból '

Lajos! Lajos! nekem borzasztó sejtelmeim 
vaunak!

— Gyermek! most már nyugodt lehetsz; 
uyokz kileocz évvel ezelőtt. . .

— Talán akkor kevésbé szomoritott volna. . .
— Most pedig már ö késett el. . .
— Az Antal által a visszatérésre kiszabott 

időből három nap Inján, három hét telt el.
— Lajos napról napra kedélyesebb. Mariska 

napról napra szomorúbb lett.
— Amiről aauyi időn át csak ritkán gondol

kozott, félje iránti csalfaságáról, most nvugtalanitá.
A nyárnak egy enyhén kedves s fellegtele- 

niil szép napja köszöntött be.
Lajos, hogy imádottja levertségét eloszlassa, 

rávette, hogy a szőlőbe sétáljanak. Egyedül két 
tecskén lépdellek azon az utón, amelyen Antal 
számtalanszor kisétált a Donát kápolnájához.

Mariska még szótlanabbá lett, mint volt az 
előtt.

— Edesem! te nem szeretsz többé, vagy 
meguntál engemet!? szólt Lajos, hangjában némi 
szem rebá n v ássa I.

— Háládatlan ! hogy állíthatsz vagy kérdez 
betsz egy olyan nő előtt, vagy olyan nőtől ilyesmit, 
ki neked üdvösségét s nyugalmát feláldozta !

— Lásd, Lajos! férjem, irányomban mindig 
fig yelmes, gyengéd és előzékeny volt, családja iránti 
kötelességeit mindig pontosan teljesítette, és én. ..

— Te soha se szeretted. . .
— De hűséget esküdö m neki és megcsaltam.
— Nem szerettél e egyedül i ngemet ?
— Igaz! de az még súlyosbítja bűneimet.
— En el nem vehetlek. . .
— Ez nem jogosított fel arra, hogy eskü 

szegesen vásároljam meg társadalmi reputatiómat.
— < >h, én érzem, lelkiismereti m súgja, hogy 

iszonyúm fogok bűnhődni.
— Esküszöm, hogy osztozni fogok örömed

ben és fájdalmaidban, történjék bármi, számíthatsz 
reám mindörökre.

— Köszönöm. Valami azt súgja, rövid időn 
emlékeztetnem kell bűntársaimat Ígéretére.. Lajos ! 
nagyon szépen kérlek, térjünk vissza. . .

— Miért? Mi bánt? Mi sejtelem gyötör!?
— Minden és semmi. Férjemtől levél vár 

odahaza.
-- Gyermek! már babonás is kezdesz lenni?
— Lajosom? Esedezem, térjünk vissza; ily 

kedély hangulatban megrontanám szórakozásunkat.
— Te esedezel, én engedek. Meglásd vsak, 

odahaza mily nevetséges alakban fog feltűnni 
gyötrő aggodalmad és babonaságod.

Az útban visszafelé sem Mariska, sem Lajos 
nein beszeltek. Amint odahaza a ház udvarának 
közepére értek, a legnagyobb leányka mosolyogva 
és örömtől ragyogó arczczal szaladt elibök.

— Anyácskám, levél apácskától!
Az anya inkább kiragadta, mint kivette a 

levelet leánya kezéből. Amint a feladási helyet 
inegpillantá, halálsápadt lett, s a levelet átnyujtá 
Lajosnak.

— Kérlek, nézd a levél feladási ludyét.
Lajos sem minden megindulás nélkül olvasta 

e szót: r Hamburg.**
Minthogy a levél neki volt czimezve. felbon 

tóttá; amint olvasni kezdte, arczszine időről időre 
változott, majd halvány letti, majd piros, végre 
megnyugvást színlelt, s átnvujtá levelet Mariskának.

A levélben csak ennyi állott:
.Kedves barátom! Mire soraimat olvasod, 

New Yorkban leszek, hozzátok soha többé vissza 
nem térendő. Jól tudom, mindannyian fájdalmat 
érezünk ez örök válás miatt. Téged vigasztaljon 
Mariska és. . . Mariskát te. . . és. . . engem vi 
gasztalni fog a tizenötezer forint. Kicsiny díj egy 
eljátszott, igazabban elrabolt életboldogságért. Hogy 
családunk nem fog megaláztatást és szükséget szén 
vedni. arról biztosítanak szived és erszényeit

Mariskát tisztelem, gyermekeit csókolom.
Igaz barátod s tiz éven át bolondod: Antal “ 
Amint Mariska a levelet elolvasta, ájultál) 

hullott I<ajos karjai közé.
— Nagy ég! Tizenötezer forintért ennyi ál 

dás! mit csináljak én ennyi lélekkel?!
— I-ajos! . . . Lajosom ! . . . kiáltó Mariska 

feleszmélve.
— Nyugodjál meg édesem. Én biztositlak. 

hogy nem szököm Amerikába.
— De nem fogsz-e elhagyni?!
— S . . . o . . . h . . . a!

. (Véga)

Szerkesztői posta.
Titkoa imiHkatorsiíö. (Helyi**.)  Ha n*r

volt vasárnapi találkoaánunk alkalaiával hik»<uit<’»ját elárulni, 
kérjük, i.zereucaéltexzeti bennünket minél gyakrabban nzelle- 
me*  bacase dolgozataival.

<>. J’. il brexMj Közbejött akadályok miatt felre kellett 
tennünk « hétről. A jövő mámban azonban okvetlen jön.

Ifj. Jávor. 'Htmionna. A fenntartott helyet, mi
után kedd estig nem vettük kézhez a jelzett c/.ikket, be kel
lett töltettünk. Az önálló közleményeket mindig előbb kuli 
beküldeni, mint az apró tu<ió»ita.-<»kat.

J/. M. (Vinkovcxe.t Levelét átadtuk a kiadóhivatal
nak. ha vaak lehetaégua. kéré-e teljesítve lesz.

Órti Ao<//’tto A‘ a nőktől. Bizony mi nem óvakodunk 
és épen azért ily ezirnfl közleményét felre kellett tennünk.

Sz. K. Zemplén. Un mar több ízben irt nekünk, 
hogy tiszteletpéldányát hol ide. hol pedig oda küldjük, de 
soha egy sort nem ir. Engedjen meg koréin, de mi nem 
azért vagyunk, hogy potya-tiszteletpéldányokat küldözgessünk. 
Tessék irui, akkor kap lapot is. különben pedig nem.

lAl/J/írsai nknak. Felkérjük laptársainkat, hogy a 
cserepéldánvokat küldjék rendesen, ne úgy mint némelyik, 
hogy •• hétben küld egyszer.

Felelős szerkesztő: (iái I Unton.

Kiadó-tulajdonos: lAiHtliniitiii li.

236. szám.

vgh. 1897.

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az iMKl.évi I.X. t. <•/.. 1«»2 

$-a érteiméiből ezennel közhírré teszi, hogy a Budapesi V. 
kerület kir. járáabiróság 1K‘.»7. évi W.tMti p<dg. számú vég
zésé következtében Kármán Bertalan budapesti ügyvéd javára 
(Jtery István ügyvéd honionnai lakos ellen. 21 írt 35 kr s 
jár. erejéig 1*97.  évi június hó ló én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt, és 350 frtra becsült 2 darab ló 
és egy hintó koesilxd álló ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a honionnai kir. járásbíróság 5166/97. 
sz. végzése folytán 21 frt 3.‘> kr. tőkekövetelés, ennek 1*93.  
évi deczemli. hó 22 napjától járó ű®/0 kamatai és eddig ösz- 
szesen 16 frt 30 krban hiróilag már megállapított költségek 
erejéig Ilomonnán végrehajtást szenvedő lakásán leendő esz
közlésére 1897. évi augusztus hó 25. napjának dél
utáni 4 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és los. §-a ér
telmében készpéiiztizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek bucsároii 
alul is el fognak adatni.

Keit Ilomonnán 1897. évi augusztus hó 13. napján.

Toinory Antal, 
kir. bírósági végrehajtó.

MrKeil-lakk'M
(G-lasvir)

..................  legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára. .................—
1 nagy palaczk ára 1 frt 4<> kr. — I kis palaczk ára 70 kr.

Viasz-kenöcs Arany-fénymáz
legjobb és legegyszerűbb bet r< sztő szer ke- képkeretek stb. bearany ozására
meny padló számára. 1 köcsög ára 60 kr. 1 kis palaczk ára 20 kr.

Fehér „Glasur“ fénymáz
legjobb szer mosdó asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb ujonnani befestcsére.

1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. 1
Mindenkor kaphatók :

cégnél

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

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

ászok-, márcziusí- és dupla márcziusi
—= liorcló-, valamint palaczlzsörét, —— '■ 
minden tekintetln-ii megfelelő ulakbau és minőségben, a t. sörfogyasztó 
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 legkénye 
st bb igényeknek is teljes mértekben képes mcgfehdni, s igy a hasonneniü 
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.

Eddigi tapasztalataink azt bizonvilják, hogv a t. vevőközönség sike 
rés működésűnket egész készletszükségleién’ek nálunk történendő fedezésével 
támogatja, s ezt továbbra is kérve, vagyunk

tisztelettel
VmUtálffi tiorfoxde és nialátayyár.

Nyomatott Laudesmau B. köuyvnyomdájábau.

augusztus 19.

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY TÁRSULAT BUDAPESTEN.

GÖZCSÉPLŐINK
i tökéletesség legmagasabb fokán állanak.

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges Öllltl 

gazdasági gépeket gyártja. 7 
Részletes árjegyzékkel és szakbuvágó felvi- 
lágositássnl szívesen szolgálunk díjmentesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezösködésre 
készséggel adunk kimerítő és felvilágosító 

választ.
Felsómagyarorszag vezérkepviselóje :
KLEI1T 1ÍIKSA.

Nagy-Mihályon Barnai-szálloda 2. szám.

KASSAI KORONA-SÖR.
Van szerencsém n n. é. közönség szives 

tudomására adni, miszerint újonnan beren
dezett Sörcsarnok és kerti mulató helyem
ben f. évi augusztus hó 1-étöl kezdve

I pohár kassai korona-sör 4 kr.
I korsó „ - „ 8 •»*.
I liter „ „ 14 kr.
I üveg „ „ 12 kr.
Hideg és meleg ételek a nap minden 

szakában kaphatók.
Tisztelettel

íícnig Hemaan.

Lb


