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SZERKESZTŐSÉG :
Hova a lap szellemi részét illető mimien 

közlemény intézendő

Török-utcza 220 szám.

Kéziratok néni adatnak vissza. 

Bénnentetlen levelek nem to^n<Itatnak el. 

Nyilt-ter soronkint 20 kr. 
Hirdetések jutányosán számittatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre .4 frt.
Fél évre .2 frt.
Negyed évre 1 frt.

Egyes szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landeiman B könyvnyomdája.

A tanév elején.
A népiskola oly tanító és nevelőintézet, 

mely arra van rendelve, hogy benne a ha
ladni vágyó nép gyermekei mindazon mű
veltséget megszerezzék, a mely az illető 
nemzet felnőtt tagjaira osztóit- és nemikii- 
lömbség nélkül egyaránt hasznos és szid, 
séges. Ez az általános népmiiveltség.

A műveletlen népek nem érzik az is 
kóla hiányát, mivel nincsen oly tudomány 
kincsük, melyeknek a serdülő nemzedékre 
való átszállítását óhajtanák. A mit az ifjn- 
ságnak. a végett, hogy egykor önálló életet 
élhessen, nálunk elsajátítani kell, az. anyuéira 
kevés és egyszerű, hogy arra a szülök is 
minden komolyabb terv és fáradság nélkül 
megtaníthatják utódaikat. A m'-poktatásilgvi 
intézmények tehát csak az esetben jöhetnék 
létre, ha valamely nemzetben az idők vi
szontagságai daczára, tekintélyes tudomány
kincs gyűlt össze es ha ezen nemzeti vagyon 
értéke közjó gyanánt tiszteltetik.

A népiskolákban azt kell ápolni és elő
segíteni. a mi a közönséges életben minden
kinek hasznára van, a mi a, rendezett állami 
viszonyok között úgy az egyesnek, valamint 
az egésznek üdvere szolgál. Jó egészség, ki
fejlett testierő, világos értelem, szilárd aka 
rat, a szép, jó és nemes iránt fogékony ke
dély, olvasás. Írás, számolás, stb. ezek ama 
kincsek, melyek férfira, nőre, földmivesre. 
iparosra, kereskedőre, tisztviselőre, stb. egy
formán szükségesek. Minél szélesebben és 
terjedelmesebben vannak ezen javak az or
szág egyes tagjai közt fidosztva, annál ha
talmasabb az állam s minél hatalmasabb az 
állam, annál könnyebben érheti el benne 
az egyén rendeltetésének czélját. Az ő ezélja 
pedig az összes szellemi és testierő öszhang-

T ARCZA.
A molnár leánya.

A hűvös esti szellő ide-oda hajtotta a vizen 
azt a minden részében recsegő ropogó faalkotmányt. 
A szürke vizű Tisza hullámaival csapdosta a mai 
mot s a nyugvó kerekek közt zúgva tört át a ha 
tagos folyam.

A parton elterülő füzesben a fülemüle zengő 
édes nyelvén esti imáját, kicsiny szivéből fakadt 
dalát.

A habok lágyan ringatóztak, s a fehér fodra 
hullámok szelíden simultak a fővén vés parthoz; a 
susogó nádasbau fészkét kereső vadkacsa csörtet, 
majd elhallgat az is.

Maga után vonta már a nap is bíbor palást 
ját, feltűnnek a csillagok s feljön jó pásztoruk, a 
bolti; fénylő sugaraival megezüstözi a ringó hullá
mokat s derengő világosságot terjeszt a tájon.

Este van, csendes nyári este.
A túlsó parton hirtelen felrebbennek a nyu

godni tért madarak, zajosan lármáznak háborgató 
jukra, egy napbarnított arczu, izmos legényre, ki az 
ellene fordult nádat még kezével sem távolítja • I- 
Kilép a partra, s szemét az átellenes malomra 
szegezi.

Szép molnár lány, büszke leányka, ne nyisd 
ki az ablakot! Jobb lesz bent maradnod ősz atyád 
mellett, rá van szorulva gondos kezeidre. Ki néz 
a lány, jól át lát a túlsó partra, reszket . . . az 
előbb oly piros arcz most fehérebb a honál . . . 

zat<»s kifejtése, illetve más szavakban a tö
kéletesség.

Az iskola javítása a társadalmi ferde- 
ségeket eltüntetni, a törvény iránti tisztele
tet fokozni, ha mindenkiben igazságszeretet. 
Iiazaliság, közszellem fog diadalra jutni, ke 
vesebb lesz a vetek s kevésbé fog a nép 
durva kihágásokban kedvet találni s még 
kevésbé hiszi a csábító ámításait, a melv a 
legtöbb esetben csak eszközéül iparkodik 
felhasználni gálád tervei kivitelében.

Midiin városunk lnké>i megvannak győ
ződve az iskolák működésének kívánalmai 
réd. bizonyára még a legszegénv ebb zsellér
ember is iparkodni lóg gyermekét a tanítás 
áldásaiban részeltetni. Szeptember az a hónap, 
melyben hazánk összes tanintézetei újra 
megnyílnak, hogy helyet adjanak a zsenge 
djóságnak, a mely ifjúság erőteljes v.illaira 
fog idővel nehezülni a haza minden ügye.

Az értelmes embert f dösleges serkenteni, 
mert aterzi hivatását es kötelességét. Nem 
várja a hatóság intéseit, nem annak pénz 
birsaggal való fenyegeíődzéseit. hanem a 
kellő időben, melyet a népoktatásügyi tör
vény’ előír, küldi fiait. leányait az iskolába. 
Sajnos azonban, hogy többször november, 
sőt ileczember hóban is kell a tanítóknak 
felveteh ket eszközölniük Az, e fajta tanítvá
nyokkal szemben helyes eredményről szó 
sem lehet. A megélhetés napról-napra nehe
zebb. Ki tudja |O—20 év múlva mi min
dent fog- a társadalom követelni az ő tagjai
tól ;sha akkor a jelenlegi tanulók egy része az 
irás. olvasás és számtan elemeinek nehézsé
gevei küzd, de sót talán képtelen a küzdésre, 
nem az iskolát, melybe nem rendesen járnt- 
ták. fogja átkozni, hanem szórja átkait gon
dozóira, de minden bizonvnyal azokra liálá 
val gombdni soha sem tud. Számoljon tehát 
a hanyag szülő lelkiismeretével addig, a 

nem mosolyog picziny ajka . . . olyan furcsát érez, 
menne is, meg nein is . . .

Becsapja az ablakot, kisiet, s leül a malom 
ajtai melletti padi a, amely előtt alig van annyi 
hely, hogy valaki járhasson, ahol olyan sok hol 
dog órát töltött, a imlyen Sándor, a vidék legszebb 
halászlegénye, először megmondta neki, hogy 
szereti . . .

Szereti.’ . . . Istenem milyen is volt még 
aakor. Azt hitte, hogy más nem tud olyan csábo 
san ölelni, olyan édesen csókolni. Nem tudta, hogy 
van még valaki, a kinek szintén tetszhetik az öreg 
molnár leánya, aki szebben el tudja mondani sze 
relmél, aki tündöklő napnak, ragyogó csillagnak 
élete üdvének, menyországjának nevezi, nem pedig 
csak úgy : édes galambom, kedves rózsám . . .

De most még úgy bántja valami . . .
Az ifjú ezalatt esolnakjába ugrott s izmos 

karjainak csapásai alatt megtörtek a büszke ha 
bök. A csolnak repült a malom felé, már az evező 
csapások is hallatszottak.

Bent a molnárlány keblében pedig az a kis 
luisdarab csak vert . . csak vert . . . mimien 
csapásra hangosabban.

Már a csolnakban levő alak is tisztán kive 
liető . . . már itt van . . . Mit csinálsz most hüt 
len lányka ? .’

Mosolyt erőltetett jéghideg ajkára, révedezett 
tekintetet vet az érkezőre s szórakozottan nyújtja 
felé kezét.

— .ló estét Juliskám! de halvány az orczád, 
beteg vagy tán ? 

tűig nem késő. Tudnia kell azt, hogy’ neki 
kötelessége gyermekét taníttatni. mert az élet 
ezer bajait csak is tanult ember viselheti el. 
A gyáva, a kétkedő és kislelkü rendesen 
kétségbeesésének lesz áldozata.

Nem czélunk Ítéletet mondani, azonban 
jóakaratukig kívántuk azokat, a kikre talán 
ráfért, figx elmeztetni. hogy’ az ifjúság ne
veltetése nem az utolsó. K iikoriczatörés utáni 
disznóv ligástól libakelésig képtelen a tanító 
a tananyagot feldolgozni, de meg nem is 
teheti, mert tiltva van. Nem okszerű a ta
nulásról elvonni a gyermeket talán azért, mert 
csutkát kell szedni v agy a malomba vinni 
5 í> liter tökmakot s reggeltől késő estig 
az ott ácsorgók erénvdus és magvas tartal
mú előadásait hallgatni. Köztudomású, hogy’ 
a rósz, nemtelen és gonosz íncselkedéseinek 
igen kevés gyermek tud ellent állani és az 
rgy indián v ily kirándulás, mely nem valami 
ékes szónoklatokkal szokott egybekötve lenni, 
az iskola helyzetét igen megnehezíti és szám
talanszor egv pillanat alatt lerontja azt. a 
minek felébresztésével és elsajátíttatásával 
az erkölcsfejlesztő intézet, az iskola heteken, 
hónapokon keresztül fáradozott.

Már pedig a tanodának elengedhetlen 
feladata az elsajátított ismereteket, érzelme
ket meg is szilárdítani. Ehhez azonban idő 
kell, még pedig olyan idő. a melynek tar
tama alatt semmiféle romboló és megfertőző 
idegen beavatkozás ne juthassák a még meg 
nem erősödött, meg nem szilárdult lelkiálla
pothoz.

Ha minden magvar állampolgár meg
érett art a az eszmére, hogy az iskola teheti 
boldoggá az ifjúságot, ha készek leszünk 
anyagi áldozatok árán is elősegíteni a tan- 
ügv magasztos czvljait. ha mind megany- 
nyiunk gyermeke csak is tanterem falai közt 
érzi magát jól, ha az ifjuság testestől-lelkes-

— Adjon Isten kendnek is; nem tudtam 
aludni az éjjel, kendről álmodtam . . . rosszat ál
modtam . . .

Hosszat ugye? I’.n is; de a szép csárdásáé 
jó bora elfelejteti az emberrel az álmot . . . csak 
a bánatot nem.

— Üres hálót húztak *?
— Tele volt a háló hallal, tele van az éli 

szivem is bánattal. Nem várt dologról beszélnek a 
városban, nem várt dolgot láttam tegnap este a 
holdvilágnál.

Remeg a molnárlány, reszket. Futna az ölelő 
karokból, de nem lehet, olyan szorosan odavonja 
magához az az ember, akinek úgy ég most a 
szeme, aki oly haragosan néz mint soha ! . . .

A viz egyre zug. a kerék csikorogva fordul 
előre meg hátra s a habok lágyan locsogják : csalfa 
a lány . . . csalfa . . .

— Hallod-e tubiczám, nem szeretsz te en
gem ! . . .

— Ki mondta ezt kendnek ?
— Tudom, hogy meguntál. hűtlen szived 

másnak adtad, másért ver . . . csak — teszi hozzá 
keserűen a legény — legalább az enyémet ne ra 
holta volna el. Miért kínáltad mézes csókod, miért 
fontad át gömbölyű karjaiddal nyakamat, mikor én 
féltein tőled, menekülni akartam.

Hallgat a lány, éjszemeibe könnyek gyűlnek. 
Szólna ... de elakad minden szava . . .

Tegnap este — folytatja Sándor, mikor 
öreg atyád aludni tért, s te kiültél ide, csolna 
komban voltam, és vígan dauolázva pörgettem a 
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tői azon lesi. hogy mind azon szellemi kin
cseket. melyeket a magyar nemzet ez ideig 
felmutathat, sajátjává tegye, akkor elmond
hatjuk. hogy magyar hazánkon .még a po
kol kapui sem vesznek erőt !“

Nyári gondolatok télre.
Gond, kétség nyomja a magyar gazda lel 

két : az 1897. esztendőt nem fogják a boldog esz 
tendők sorába imi. A helyzet kritikus voltát jelzik 
azon kormányzati intézkedések, melyeket a nagy, 
általános, mondhatnék országos csapások láttára a 
kormány maga kezdeményezett, hogy t. i. a mélyen 
sújtott földmivelönép és birtokos osztály terhein a 
mennyire lehet, könnyítsen.

Mindenféle adófizetések halasztására vannak 
utasítva az illetékes hivatali közegek. De jól mondja, 
aki ugv jellemzi az. egyébként helyes intézkedés 
jelentőségét: az csak egv szalma szál a fuldokló 
számára.

Ebben a helyzetben még a búzatermő alföld 
nek is csekély vigasztalás, hogy a búza ára 12 
frtra szökött, mert éppen ezen nagy búzaárakkal 
válik evidenssé, hogy helyivel közel bekövetkezik 
az Ínség, beköszöntőnek a nélkülözések napjai.

A panasz általános, a tudósok és természet 
vizsgálók messzelátók nélkül is tapasztalják, hogy 
néhány év óta átalakultak a mi légköri viszonyaink. 
Mind szélsőségesebb lesz az időjárás. A múlt télen 
napsugaras őszi napok, olykor nyári napokon zi 
tnankós télidei idő.

És ez a szélsőséges időjárás letarolja a gazda 
terményeit. S a czivilizáezió hiába nyitja meg a 
keresetnek ezer meg ezer forrását; hiába épülnek 
rengeteg gyárak, vasutak termékeinknek ; hasztalan 
teremtünk uj és uj piaczot, a baj ismét fidfakad 
és általános soeziális kérdésekkel küzdünk. A föld 
hálátlanabb, a verseny szivósabb. az igények úri 
ásabbak. Tessék már most e küzdelemben boldogulni.

A kisipart öli a gyáripar, a gazdák igye
kezetére ráfekszik rengeteg súlyával a börze és a 
becsületes munkát legyűri a szédelgés.

Aztán szembe vannak állítva az osztályér 
dekek.

Ha egyiknek szomját eloltják, ha egyiknek 
követelését kielégítik. száz és százezer torok hallatja 
jajszavát, panaszos beszédét.

Ebben a nehéz életküzdelemben szinte eszébe 
jut az embernek azt a barbár kérdést fölvetni, 
vajon nem kell e az ember rengeteget úgy irtani, 
mint a rendes üzemben levő erdőt szokás ? A had 
viselő régi idő néha harmillcz esztendeig végezte 
az emberritkitásnak ezt a munkáját : mi szurony 
piramisokat rakunk lo, hogy védjük bőrünket es 
inilliardokat kell előteremteni, hogy a tömegvéde 
lem költségeit fedezni tudjuk.

hálót. A tüzes mögül előbukkant a hold. Feléd te 
kintettem s látván, hogy nem vagy egyedül, be
vontam a hálómat. Előszedtem evezőimet, gyorsan 
repült sajkáin, nem tudva, hogy lesbe jövök ; de 
mielőtt megláthattalak volna más karjában, bemen
téi a malomba. Ne hidd azért, hogy nem láttam a 
bucsucsókot, a mit olyan nagy örömmel adtál 
vissza annak az embernek, a ki elég gyáva volt, 
megszaladt, csak hogy meg ne érrezze karóin 
erejét; de hiába . . .

— Megölted ? kiált föl a lány.
— Nem. kedves galambom, ne félj 1 Ott kő- 

nyörgütl előttem a porban. Hadd éljen . . . gon 
dolám. tőlem már ugv sem rabol el . . .

Jobban magához öleli a lányt, csókot lehel 
ajakára. s beletekint sötét szemeibe. Bonni' volt e 
tekintetben a bosszú, n szerelem, a feldúlt boldog 
ság mély bánata.

Hirtelen a legény eddigi bús arczát élénk 
pir borítja el. mosoly vonul végig ajkán, állonja 
szorosan a karcsú lány derekát, megcsókolja bősz 
száll . . . édesen . . . s lágyan súgja fülébe :

— Ugy e szeretsz, úgy e enyém leszel ?
— Szeretlek . . . tied 1 . .
Alig hangzik el ajkáról az utolsó szó, még 

egy forró csók . . . egy éles sikoly . . . aztán

Csak a gyűrűző hullámok mutatják a helyet, 
a hol alámerültek ; a habok tneg egyre locsogták : 
csalfa a lány . . . csalfa . . .

Hím Károly.

A földkerekségnek minden zugát dolog, ki 
>sákniányolás alá fogta a kultúra vs előáll a prob
léma, hogy mi lesz az emberiséggel. ha a folytonos 
anyaghasználat fölélte az ember tolltartó anyagokat. 
Hiszen pl. tudományos buvárlattal van megállapítva, 
hogy az alföldi szűz talajok folytonosan veszítenek 
termóértvkükből. Mi lesz akkor?

Ezek azonban távolabbi kérdések. De itt van 
hazánkban a legközelebbi tel nehéz gondja, a mi
dőn a paiiperizmus ijesztő mérvben fog széles kői
ben jelentkezni. Ne adja az Isten, de foglalkozunk 
kell azzal a megdöbbenő kérdéssel, mi lesz akkor, 
ha Pharao álma reezidivál es Magyarországra az 
egyiptomi hét sovány esztendő következnék. Meg- 
birja-e az ország abban az óriási közteher viselő 
seben, mely vállain nyugszik ?

Sötét gondok ezek. Egészen uj kérdéseket 
vetnek felszínre. Kerékkötői lennének a haladás 
nak > ki tudja milyen társadalmi dekandeneziára 
vezetnének.

Ne adja a magyarok Istene, hogy a sötét 
kép valósuljon. De adja Isten, hogy a jelen nehéz 
helyzetből kivezessen a nemzeti józanság.

Feljelentett szolgabiró.
Lapunk múlt hó 19-én megjelent 34 ik szá

mában az egyik málezai tudósitónk által küldött 
adatok alapján a következő közleményt irtuk és 
tettük közzé :

Feljelentett szolgabiró. Van Málezán egy 
csendőrörsi’ezető, a kinek szenvedélye az, hogy 
nyakra főre gyártja a feljelentéseket, ha kell, ha 
nem és terjeszti azokat be a helybeli föszolgab Író
sághoz. Miután Málezán már majdnem minden ember 
fel volt jelentve és azt folytatni k« llett, a passzió- 
nátus feljelentő kapta magát és feljelentette a szol 
gabiráját, vádolván azzal, hogy megsértette a csend
őrségi intézményt. Erre aztán következett a szó 
kott módon teljesítendő vizsgálat. A esendörha<l 
nagy kiment Málezára és az őrsvezető által 
bediktált tanukat kihallgatta, kik azonban a yyen- 
gtd figyelmeztetés daczára is inegczáfolták az őrs 
vezető állításait. Hogy azonban közönségünk tájé
kozva legyen ezen feljelentés előzményéről, meg
említjük, hogy az őrsvezető minden alapos indok 
nélkül, a málezai fiirdővendéglőstől elkobozta a 
boros üvegeket azon a cziinen, hogy azok kiseb
bek a törvényes üvegeknél, mely eljárása ellen 
jelentést tettek a helybeli főszolgabiróságnál, hon- 
nét Jelenek Gyula szolgabiró Mák-zára ment az 
ügy megvizsgálása végett és a hol meggyőződve az 
őrsvezető helytelen eljárásáról, nem épen hízelgő 
szavakkal figyelmeztette őt a hasonló cselekedetek 
elkövetésére. Miután a remire utasítás többek előtt 
történt és miután ezt restellő az őrsvezető, meg 
tette a jelzett feljelentést a szolgabiró ellen, a mi 
miatt persze nyugodtan alszik.

Ezen közi, inén vünket a magyar királyi IV. 
számú csendőrkerületi parancsnokság, egy 1897. 
évi augusztus hó 2*án  kelt és hozzánk intézett 
levélhez csatolt n < sd/oZ«r-ban valótlannak és 
minden alapot nélkülözőnek jelentve ki, kéri annak 
szóról szóra való közlését annál is inkább, mert — 
úgymond — „ezáltal b. lapja ellen a eajtőilyyi eljá
rás ineyinditása elkerAlhetli lesz.*

Nagyon sajnáljuk, hogy a kerületi csendőr
parancsnokság kívánságát két okból nem teljesít
hetjük.

Először nem teljesíthetjük azért, mert prés 
siót gyakorolni magunk fölött sem mástól, sem a 
csendőrparancsnokságtól nem engedünk, már pedig 
a parancsnokság sajtóperrel való fenyegetése elég 
pressió akar lenni ; másodszor pedig nem teljesít
hetjük a kérelmet azért, mén a parancsnokság 
által közlés végett beküldött czáfolat nem minden- 
ben felel meg a valóedgnak — és azt csak nem 
kívánja a tisztelt parancsnokság, hogy az ö ked
véért. tudva valótlanságot állítsunk — és igy kény- 
telenekvagyunk kijelenteni, hogy a málezai csendőr 
parancsnokra vonatkozó közleményünket — a szol 
gabiró feljelentésére irányuló sorok kivételével — 
mindenben tentartjuk és ezúttal is megerősítjük an
nál is inkább, mert határozott tudomásunk van arról, 
hogy a málezai esendörparanesnok ezen ügyből 
kifolyólag jogtalan es hatáskörének nagy mérvben 
történt áthágása miatt, folyó évi augusztus 23-ról 
keltezett rendelettel büntetésből Mák-zárói Gesz- 
telyre áthelyeztetett, a mi — azt hisszük — eléggé 
igazolja a csendörparancsnokság által sérelmesnek 

vélt és fent reprodukált közleményünk alaposságú*  
és jogos voltát.

Bizonyára nem csak mi, de az egész ország 
lakossága tisztelettel viseltetik a cseiulőrség iránt, 
mert azt méltán meg is érdemli és büszkék va
gyunk rá. mint olyan intézményre, mely oly szép 
és kiváló eredményeket tini felmutatni a lakosság 
közbiztonságának sikeres megvédése körül, de en 
gedje meg és ismerje el a csendörparancsnokság 
viszont azt hogy az ő kebelében is lehetnek —a

•"•sy . ......  is — olyan közegek, a kik
nem állanak teljesen hivatásuk magaslatán és eb
ből kifolyólag elragadtathatják magukat olvau let 
tek véghez vitelére, melyek a közönség rovására 
történnek ; a mi lapunk pedig nem arra való, hogy 
abban az esetleges visszaélések és túlkapások el- 
palást.dtassanak, hanem inkább, hogy azok földe*  
rittessenek a közönség érdekében és jogainak 
megvédel mezesére.

A sajtóper elébe teljes nyugalommal nézünk, 
a hol bizonyára módunkban lesz bebizonyítani ez 
ügyben követett eljárásunk teljes korrektségét és 
állításaink alaposságát.

Vegyes hírek.
l'ároni köxyyiilég. Városunk képviselő

testülete í. hó 14-én délután 4 órakor tartja meg 
őszi rendes közgyűlését. A tárgysorozat a követ
kezőleg van összeállítva 1. Az 18!*8.  évi költség 
előirányzat megállapítása. 2. Az állami elemi is
kola kibővítésére vonatkozó uj miniszteri leirat tár
gyalása. 3. Városi uj tűzoltói szabályrendelet meg 
állapítása. 4. Egv zászlóalj gyalogkatonaság állandó 
elhelyezése iránti felterjesztés. 5. Községi és viczi- 
nális utak hálózatának megállapítása 6. Gazdasági 
ismétlő iskola fenntartásával járó költségek meg 
állapítása. 7. Esetleges indítványok.

Hivatal vlxnyálat. A helybeli főszolga 
hinti hivatalnál a szokásos évi hivatalos vizsgálatot 
augusztus hó 31 én ejtette meg Molnár István vár
megyei főispán. A hivatalnál mindent a legnagyobb 
rendben talált a főispán.

— A kansai m. kir.yaxtlanáyi tanin
tézet épülőfélben levő uj konviktusa f. évi októ
ber hó 1-én nyílik meg. A tanári testületnek egy 
régi óhaja teljesült akkor, a midőn dr. Darányi 
Ignáez föhlmivelésügyi miniszter mindenre kiterjedő 
gondoskodása folytán lehetségessé vált a konviktus 
nak. mely a legmodernebb igényeknek is megfelel, 
felépitése. E különálló tisztán a jelzett czélt szolgáló 
épület, az intézeti gazdaság közvetlen közelében 
az intézet szép parkjában van elhelyezve s 48 bent 
lakét hallgatói részén*  berendezve. Szép, nagy és vilá
gos szobáiban két két hallgató nyer elhelyezést. Pom
pás étterme és olvasóterme van, ahol az összes szak 
lapokon kiéül szépirodalmi és napilapok állanak 
a hallgatóság rendelkezésére, sőt zongoráról és egyéb 
szórakoztatói dologról is gondoskodva lesz, hogy 
ezáltal is kávéházaktól, stb. az ifjúság elvonasséli. 
Az egész épület villamvilágitással és vízvezetékkel, 
igv tehát fürdőszobákkal is lesz ellátva s a felü
gyelettel megbízott gondunk is az épületben fog 
lakni s igy módjában van az igazgatóságnak biz
tosítani a szülőket arról, hogy az ifjúság oly gon
dos és szigora felügyeletben részesül, aminőben 
kosztadó családoknál csak a legritkább esetekben 
részesülhet. — Daczára az előnyöknek az ellátásért 
fizetendő összeg oly csekély, aminő internátusok- 
bán is ritkán szokott lenni. Teljes ellátás, mosás, 
világítással és fűtéssel 240 frt I. évesek. 220 frt 
II. es 111. évesek részére. —- Első évesek részére 
a konviktnsban való lakás kötelező.

— fy/V fnhatlnayy traylkax halála. 
Széles korben mély sajnálkozást élői ző szeren
csétlenség történt augusztus hó .30 i.r a reggeli 
órákban Deregnyő község határában. A Il ik hon
véd gyalogezred vonult be Deregnyőro és a falu 
közelében egv rokonszenves fiatal ember: Sxdraz 
József főhadnagy, oly szerencsétlenül esett le lóvá- 
ról, hogy koponyájának feneke szétrepedt és ennek 
következtében még az nap délután 4 órakor irtó
zatos fájdalmak között meghalt. Az ezred mélyen 
sajnálja az alig 27 éves tehetséges fiatal embert.

— A katonaieáy átvonulása. Augusztus 
hót 2*>  ált, csütörtökön délelőtt érkeztek városunkba 
a katonák, körülbelül 3000 eu és itt pihentek szom 
hat hajnalig, amikor is < Irmezö felé menetelve 
gyakorlatoztak. A nagyszámú katonaság ittléte 
egészen kivetközlette csendes városkánkat rendes 
képéből és szinte idegeneknek éreztük magunkat 
mi is a nagy élénkség, jövés-menés miatt. Pénte
ken estefele ti—7 óra között a városháza előtt a 

I katona zenekar térzenét adott és nagy számit kő- 
| zönséget vonzott oda.
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— Jiiaerexen. A helybeli állami elemi is
kola tantestülete ismét nyert egy kedves és szere 
tetre méltó tagot: Biriuger Elza tanítónő szemé 
lyében, a kit a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
végérvényesen kinevezett tanítónővé. A neve 
zett kisasszony a múlt tanévben mint helyettes 
működött iskolánknál és kinevezésére I >iz< myára 
nagy befolyással volt az évzáró vizsga alkalmával 
bemutatóit sikerdus eredmény is.

— Küszönetnyilránitás. .Azok, akik a 
lasztoméri ev. reform, és gör szert, katli. iskolák 
javára, m. hó Iá én megtartott nyári mulatság be 
lépti diját, ftdültizetésképen e nemes ezélra meg 
küldték : vagy pedig megjelenésükkel annak sikerét 
emelve, féliiltizettek; fogadják jótékonyczéln ada 
kopásukért a legszívesebb köszönetünket. Bekiildték 
a belépti dijat: Bernáth Elemér . > trt, \\ idder 
Márk 2 frt, Weinherger Náthán 2 irt, Iausisin 
György g. k. esperes 2 frt, \\ iihler Béla 2 írt, 
Tolvay Imre 1 frt, Kolonay Tamás 1 frt. Megje 
lenésökkel az ünnepélyes mulatság sikerét emelve, 
felültizeltek : özv. Szemen*  Gyulám*  I frt, Szemere 
Bálint I frt, Olesváry Bertalan 1 frt. N. N. 
1 trt, Fiizesséry Gyula 1 frt, id. \ irág József I frt. 
Kereszt ury Józsefné 1 frt. Keresztury József 1 frt. 
Liszkay .József 1 frt, Rontsinszky Ágoston 1 frt, 
id. Buesinszky Lajos 1 frt, ifj. Buesinszky Lajos 
1 frt, Nyeviczkey Pál 1 frt, \ okán Ervin 1 frt, 
Körtvélyesy István 1 trt, Eriedman Zsigmond 
50 kr. Firley Vilmos 50 kr, Koscsák Antal 50 kr.

Nyitray József pénztárnok.
— Drága gorombaság. Prókátorral m m 

jó kikötni, mert megadják az árát. Duzzogjunk bár 
suttyomban, terringettéziink, de fizessünk és vágjunk 
jó képet hozzá, mert gyorsvonattal és ügyvéddel 
nem jó összeütközni. Drága pénzen tanulta ezt meg 
egv vidékiinkbeli földbirtokos. A földbirtokos út
nak egv kis ügye baja volt a budapesti járásbi 
róságnál s megbízta vele egyik fővárosi ügyvéd 
ismerősét. A fiskális éli ntézte az ügyet s három 
száz forintos költségjegyzéket küldött gazdag klien
sének. A földesül- nagyon megharagudott a drága 
pereskedés miatt, de gavallér létére mégis elküldte 
a három darab százast, hanem a posta utalvány 
szélére ráirá: „Itt a háromszáz forint, vegyen rajta 
kötelet!" Három nap telt el s az ügyvéd m in jelent 
kezelt az erős megjegyzés miatt, hanem egv w.-tg- 
gon kötél érkezett a földbirtokos részére s a szál 
litmánvlioz mellékelve az ügyvéd sorai, amelyek 
ben jelenti, hogy a birtokos rendelésére küldi a 
kötelet, egyúttal figyelmébe ajánlván régi költség 
számláját, amelyhez .kötélvásárlási díj" ezimen 
még egv esekély ötvenforintos tétel is járul. A 
földesül- most innék fának kínálja a nyakába sza
kadt sok kötelet, közben erősen emlegetvén az 
ügyvédi praktikával kapcsolatosan az összes menny- 
béli szenteket.

— Ön<JI/ílkoM<iff. Vasárnap, augusztus 
29-én Oálszéesen Tímár József közigazgatási Írnok 
agyonlőte magát. Tettének okául különféle szabály 
tahin dolgokat emlegetnek. Temetése hétfőn dél 
után volt.

— Vak taxi lárma. Vasárnap este 9 óra
kor nagy riadalom támadt városunkban. Ugyanis 
a rendőrség egyik tagja valami kétes hifii asszonyt 
fogott el a főutezáu levő korcsmában. hóimét érré 
kény simogntások között kisérte el. A ravasz asz 
szuny- e közben kétségbeesve ordította, liogv tűz 
van, mire a másik rendőr megfujta a vészsipot és 
mindenfelől rohant a nép, keresve a tűz irányát, a 
mit szeri....sére, nem lehetett megtalálni, mert nem
volt sehol.

— PMyáxatok. Pályázati hirdetmények 
érkeztek a kassai kereskedelmi és iparkamarához, 
melynek tudakozó irodája a szükséges felvilágo
sításokat adja. — A magyar kir. államvasutak 
igazgatósága t l.’űil 1. sz. a. 1898. évlo-n esetleg 
1899. évben is évenként szükséges l>(NHI mm. kő
olaj szállítására pályázatot hirdet. Pályázati határ 
idő 1897. szeptember 15 én déli 12 óráig. — A 
magyar kir. dohán.vjövedéki központi igazgatósága 
Ungváron építendő pénzügyi épület építésére költ 
ségelőirányzat 84.210 frt 18 kr. Pályázati határidő 
1897. szeptember hó .'Ián délelőtt 10 órakor.

— Zárt péHxatah-áay. A zárt levelező 
lapok mintájára zárt pénzes utalványt szerkesztett 
Mandel Mihály kassai polgár, s a kereskedelmi 
miniszter elé terjesztette azzal a kéréssel, hogy réti 
delje el a forgalomba hozatalát. Az uj pénzes utal 
vány egyik lapja csak olyan mint a mostani, a 
másik, amely erre rálmjlik, az Írásbeli közlemé
nyeknek vau szánva. A két lap átlyukasztott eny 
vés szegélve egymásra ragasztható. Az uj utalvány 
minta igen ezélszerünek látszik, különösen azok 

számára, akik sok j<> tanácsol és kevés pénzt kül
denek.

Temploumxenteléx. A pályini ev. ref. 
egyház temploma szeptember hó 5-én, <1. e. 9 óra 
kor fog felszenteltetni.

.4 Jötaíi ért kiUtnégrrté*.  A város
1898. évi költség előirányzata a városházánál 15 
napi közszemléié ki van léve.

Kárháxt kiaiatatéix. A nagymibályi 
nyilvános közkórházban az augusztus havi forga 
lom a k.'.v •tkrzó volt: Maradt a múlt hóról beteg 
l'J. fölvétetett 43, távozott gyógyulva 27, javulva 
4, gyogyulatlau 3. meghalt I, a kórházban vissza 
maradt 27, összes létszám (»2. Ápolási napok 
összege 793.

*1 szülőkhöz. Ezúttal ismételten figyel 
íneztetjük a szülőket, hogy a helybeli állami ele 
mi iskolában tegnap, szeptember hó I én kezdték 
meg a In-íratásokat és folytatják 5 ig.

I illa mos rasut Hcregsxászés Mun
kács között. laísslci Riehard debrrezmi vállal
kozó mérnök és Farkas Béla, a szatmári villany 
világítás igazgatója, mint szakmérnök, közös kér 
vényt adtak be a keresk. miniszterhez Beregszász 
és Munkács közt az állami ut testén vezetendő, 
teher és személyszállításra berendezendő villamos 
vasút engedélyezése végett, mely a két város vil
lanyvilágítását is felölelné.

— Nagy ünnepélyre készüt ebben az 
évben a miskolczi ág. evang. egyház. Mint Mis- 
kolczró] írják szeptember hó 14.. 15. és Ibik nap 
jain lesz az egyházkerületi közgyűlés. I'gvanezen 
év október 31 én ünnepli az egyház megalakulá
sának 100-ik évfordulóját. Ezekre az ünnepekre 
az egyház hívei nagyban készülnek s ebben az 
öröm iinm*pelyben  — reszt fognak venni sokan az 
egész vidékről.

A7 nerezze ki az állami tanítót? 
Ha hisz Ferencz kir. tanfelügyelő vetette föl ezt a 
kérdést. „A népiskolai tanfelügyelet reformja4* czimü, 
nagy fontosságú fejtegetései során ugyanis igy szól : 
„A közigazgatás államosítása esetén az állami is 
kólái gondnokság tagjainak, sőt még az állami ta
nítóknak is a kinevezését a főispánra vélném ru- 
liázandónak. ki ezen jogát a kir. tanfelügyelő 
meghallgatásával gyakorolná.- Erről is elmondhat 
juk, hogy: „Ments meg I ram minket.”*

— Gyilkosság. Egy mádi czigány Mono
kon özv. Gorrczki G yíirgynét in. hó 25 én az utcán 
letaposta s egy hosszú késsel agyonszurta.

liürészestély a .. Kos “ szállodában
< arntellini M. ur, akinek tavalyi ittléte még mind 
nyájunknak élénk emlékezetében van, országos 
kőrútjában ismét városunkba érkezett, hogy az 
i/hisio, equilibristika és yoiabJatol vasas terén utói 
érhetleii mutatványait városunk intelligens közön 
ségének lu mutathassa. E művész eddigi diadalait 
nem csekély mértékben emeli fiumei diadala, iné 
lyet mutatványaival fnsgs. József kir. herezry ud
varánál érdemelt ki. amidőn sokoldalu ügyességé
nek olv kitünően kiváló tanujelét adta, hogy a 
kir. herczeg, mellőzve a szokásos főudvarmestvri 
hivatal által kiállitatni szokoft elismerő levél kia 
itatást, sajátkezüleg a következő, a művészre nézve 
hízelgő, bizonyítványt állította ki:

.A bűvészet i, eipiilibrisztikai és gondolatolva
sási előadás, melyet (’arnu llini M. ur ma, fiumei 
nyaralómban, az Orlean s i herczeg, a Toscana i 
nagyherczeg és családom jelenlétében rendezett, 
élénk elismerésre talált és az illető ki való ügyes 
séget tanúsított. Ezért őt a legmelegebben ajánl 
hatom.**  Fiume. 1397. felír, fi. kir. herczeg,
lov assági tábornok.

t'arinrllini ur ismét körünkben időzik, s ma 
este a „Kos” szállodában lép fél. Azt hisszük, 
hogy e kis ismertetés elegendő arra, hogy e ki 
váló és ügyesen szórakoztató művésznek tömeges 
látogatást biztosítson.

— .Mit regélt a sztrázsi szúnyog?" 
— egy r,,gb elcsépelt viezczet, melyet Or. Kari 
kas a szükséghez képest hol piócza, hol dongó, 
hol pedig szúnyog képében szokta feltálalni. Ha 
nekünk is annyi szabad időnk lenne, mint dr. 
Karikasnak, és lm érdemesnek tartanók az egész 
dologgal való bővebb foglalkozást, úgy legyen róla 
meggyőződve a sztrázsi szúnyog meséjének elmon 
dója, hogy mi sokkal alaposabban megtudnánk őt 
klystirozni, mint ö minket. Igy csak azt jelentjük ki. 
hogy csalatkozik Karikas ur, mert mi nem hara
gudtunk és nem is haragszunk.

Több környékbeli.

Közgazdaság.
Siemens és Halske részvénytársaság. Mint 

a .Nemzet*  Írja, a Siemens és Halske czeg meg
szerezi.- a bécsi közüli vaspálvatársasAg részvényei 
ii.-k tekintélyes részét, mi Által jelentősége még 
inkább cincik.-.lett s méltán megérdemli, hogy kü
lönösen bécsi és budapesti teleueiuek tevékenysé
géről tudoinAst vegyünk. A Siemens és Halske 
ezég eleklroti-ehnikaí gyáraiban, melyekben több 
mint 2<X> munkás és hivatalnok foglalkozik állati 
dóan, már évek hosszú sora óta gyártanak kitűnő 
minőségű dyn.-imógépeket, motorokat, villanyberen- 
dezési készülékeket, melyek vezetékek és kábelek 
Segítségével részben világítási, részben távirdai és 
telefon ezéiokra szolgálnak. Az osztrák telepen, a 
Bécsben székelő .Allgenn-ine Oesterreiehische Elec- 
trieitiits I iesellsi’haft*  neubadi és leopoldstadti vil
lamossági központi állomásai Ht.OtHt lóerőt képvi
selnek. I gyalu sak a Siemens és Halske ezég szál
lította a szükséges gépeket és készülékeket, a 
trieszti, salzburgi, grái-zi, laibaclii, znaimi, warns- 
dorfii, trautenaui. friedlandi, przemysli, stauislaui, 
iglói. kaposvári, szatmári, rozsnyói, jolsvai, salgó
tarjáni. sarajevói villamossági központok részére. 
Nagyobb szabású, önálló erőátviteli telepek a kö
vetkező helyeken létesítettek : Neugedein, Torda, 
Sehlögeliniihl, Karain, Beoesin, Kesieza, Pi-ti-rwald, 
Kr. ninitz, Kalkgrub Sch«aulierg mellett, Kladno, 
lírád, l)ux, Muszári lírád mellett, Hall, Mosony, 
Urduik, továbbá a Danubius Schoenichen Martinaim 
hajógyárában Újpesten. Drelier Antal serfőzdéjében 
Kőbányán és Seliive.-haton, a Blattnitzer Steinkoh- 
lengewerskschaft am Zieglerschacht telepén Nürschan 
mellett, Ellygruben S.-estadtl mellett stb. stb. A 
külömböző villamos központokkal összefüggésben 
a Siemens és Halske ezég több mint villám
motort állított föl kisiparosok üzeméhez. Ugyancsak 
ez a ezég készítette és fektette le a Budapest vá
rosi villamos közúti vaspálya 40 kilométert meg
haladó vonalait és létesítette a földalatti csatorna 
vezetékű s a felső vezetékű berendezést ; újabban 
a budapesti lóvasut r. t. összes vonalainak átalakí
tását villamos vezetékre körülbelül t>2 kilométer 
területen szintén a Siemens és Halske ezégre biz 
Iák, valamint a budapesti földalatti villamos vasút, 
a lembergi. sarajevói, bukaresti stb. stb. villamos 
berendezéseit és munkáit is e ezég létesitetle.

Szerkesztői posta.

Felelői, szerkextó: f.'rij FUmos. 

Kiadó lulsj.l..!....: iMnelr.man H.

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt közlöttekórt nem vállal felelősaéget a sterá.

Egy vagy két iskolai növendék 
vidékről

teljes ellátást 
kaphat september hó 8-ától kezdve 
özv. Bika Mihálynénál Nagy-Mi- 
hályon, selyem utcza.

Özv. Lavotha Vinczené, alsó utcza 
147. sz. alatti sarokháza szabad 
kézből eladó. Bővebbet Bartus Bol
dizsár urad, mümalmi felügyelőnél.
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Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1* m1 évi LX t.-c« 

102 $-• értrlmélHtn exeunel közhírré teasi. hogy a n.-mihaíyi 
kir. járá»bíróság 5539 «*.  végzé»v által />r. Kallai •hizttef 
ügyvé«l által képviselt «.•«. újhelyi központi takarékpénztár 
javára A’orom Ján«» é< tar*  jő ellen 400 frt tőke, ennek 1K95 
évi májú*  hó 4 napjától aaámitamló 6*/.  kamatai én eddig 
o*-«ze«en  ŐK frt 61 kr perköltség követőién erejéig elrendelt 
kielégíteni végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt én Mo 
írtra beépült lovak, miké, ökörtinők. tehén én azakérből álló 
ingóságok nyilváuo*  árverést utján eladatnak.

Mely árverésnek a fenti M. kiküldést rendelő végzése 
folytán a helyszínén, vagyis alperesek kisrá'kai lakásán le- 
•mÁí e»zk zi.... . 1897 évi azept. hó 20-ik napjának
délutáni ' ,2 órája határidőül kitíizetik én ahhoz a venni 
rzándékox/'k oly megjegyzés.el hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen, az 1HM1. évi LX. t.-ez. 107. $ a 
értelmében a legtöbbet ígérőnek becaáron alul in el fognak 
adatni.

Az árverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. 
t.-cz. 1U8. §-bau megállapított feltételek szerint lesz ki- 
Úzetendő.

Kelt X.-Mihályon. 1897. évi szept. hó 1 napján.
GW I'Uhiom,

kir. biréisági végrehajtó.

1499. szám.

1897. Tk

Árverési hirdetményi kivonat.
A honionnai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Szrttlyuvic*  Abis vég 
robaj tat ónak 1 húgán András végrehajtást szenvedő 
elírni 1<M» frt tőkekövetelés és járulékai iránti vég 
rvhajtási ügyében a s. a újhelyi kir. törvényszék, 
a homonnani kir. járásbíróság területén lévő Izb. 

Hrabócz község határában fekvő :
I. az izb. hrabőczi 55. szánni telekjegyzőkönyv 

ben A. 1—3. sorszám alatt felvett belingatlanok- 
ból 13 részben a B. 2 sorszám alatti Dzstigán 
Audrást illető jutalékra 175 frtban megállapított 
kikiáltási árban, és :

II. az izb. hrabőczi 102. számú telek)könyv
ben felvett közös erdőből B. -14 sorszám alatt 
Dzugán András nevére irt birtokilletőségre 250 
frtban ezennel megállapított kikiáltási árban az át
verést elrendelte és hogy a f« iinebb megjelölt ingat 
lanok az 1897 évi azept. hó 15-ik napján d. e. 
10 órakor Izb. Hrabócz községben a községi 
bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni lógnak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10“ 0-át vagyis 17 frt 50 krt. és 25 
irtot készpénzben, vagy az 1XXJ.LX. t.-cz. 42.$ ábati 
jelzett árfolyammal számitott és az 1XX1. évi nov. 
hó 1 én 3333. szám alatt kelt igazságügyministeri 
rendelet X. § ában. kijelölt óvadék képes értékpapír 
bán a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1XX1.|,X. 
t. ez. 170 $ a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Homoniián a kir. járásbíróság mint telek 
könyvi hatóságnál 1897. évi julíus hó 5 én.

Kótsch kir. albiró. 

488. Bzáui.

vgh. 1»96.

Árverési hirdetmény
Alulírott l>iró*ági  végrehajtó rz tssi.évi LX. t.-ez. 102 

«t-M t-rtelmébeii ezennel közhírré te*zi.  hogy m liomoimai kir. 
járá***irv!>Rg  1M9Ő. évi 5M1K •••. 6659 számú végzése követ 
keztelien />r. KÚHÍrz (ij/uht egri lak. ügyvéd által kép
viselt Kániet Lipót fiai ezég egri lakosok javára GV.-cy 
l«tvan ügyvéd honionnai lakos ellen m| frt 2Ő kr m jár. 
erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt, 
és 305 írtra becnillt 2 darab*  ló. lószerszám, 1 hrn-ska. 3 db. 
•értés és eg» lengyel szánkóból álló ingóságok nyilvános ár 
verésen eladatnak.

Mely árverésnek a liomoimai kir. járásbíróság 6015/97. 
sz végzése folytan Ml frt 25 kr. hátralék és a már meg 
állapított költségek erejéig H>>mounán v. .-reliajtást szenvedő 
lakásán leendő eszközlésért*  1897. évi szeptember hó 3. 
napjának délutáni 4 órája határidőül kitíizetik és ahhoz 
a venni ■>/.áud«*koz<>k  oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett ingóságok az 1**1.  évi I.X. t.-ez. lo". és Ion. ér
telmében készpénzfizetés mellett, a legtöbliet ígérőnek bet-sáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Ilomonnán 1897. évi augusztus hó 13. napján.

Tomory Antal, 
kir. bírósági végrehajtó

ÍM Eandesnian |>
KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

A „FELSO-ZEMPLÉN" KIADÓHIVATALA)

Nagy-Mihályon, Ferencz József-utcza 
felvétetnek mindennemű nyomdai munkák és pedig:

Körlevelek Levélpapírok és borítékok 
ezégnyomással, Számlák, Táblázatok, 
Lakodalmi és Káli meghirétk, (Jyászla- 
pok. Névjegyek, Röpi rátok, Szaklapok, 
Takarékpénztári n yomtatrányok, Leve
lező-tápok, Árjegyzékek, Szépiroahni és 
Tudományos müvek, egyházi, iskolai 
és uradalmi nyomtatványok, Nyugták, 
Falragaszok stb. stb.

ízléses és gyors kiállítás, jutányos árak!
Vidéki megrendelések a legrövidebb idő alatt teljasittetnek.

Könyv-, papír-, iro- és rajzszer-kereskedés
KÖNYVKÖTÉSZET.

sw'Keildakk'wc
Tankönyvek

már most beszerezhetők

LANDESMAN B.
köiiy v kereskedésében

XT a g- y - 1 h á 1 y o n.

(G-Islsvlt)
....."""" lpiskitiinolib mázoló-szer puha padló számára. . ..................

1 nagy palaczk ára I írt 40 kr. — 1 kis palaczk ára 70 kr.

Viasz-kenőcs Arany-fénymáz
legjobb és legegyszerűbb beeresztö szer ke- képkeretek stb. bearanyozAsára 

iiieuv padló számára. 1 köcsög ára «0 kr. 1 kis palaczk ára 20 kr.

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

1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. 3
Mindenkor kaphatók :

cégnél N IH A .r^T.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.


