
Nagy-Mihály 1897. szeptember 16. 3S. szám. Második évfolyam.

Felsó-Zemplén
TABSjfLDJkLIÍI X-I X3 T I X- -A_ I=.

MEGJELENIK MINDEN <'SÍ'rÖRTÖKÖN.

szerkesztőiéit
Hova a lap azellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utcza 220 szám.

Késiratok nem adatnak vissza. 

Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 20 kr. —
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

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

i Negyed évre . 1 frt.
Egyes Kzára ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landeaman B. könyvnyomdája.

Egészségtelen felfogások.
Sok a proletár. Mindenki úgy szeretne 

élni, hogy sok legyen az irigye. A legki
sebb hivatalnok, mint a főnöke, a kiskeres
kedő, kis iparos, mint a gazdag nagv keres
kedő. vagy nagy iparos azokkal egy társa
dalmi állást kivált elfoglalni, háztartásaik
ban megjelenéseikben azokkal lépést tartanak. 
Szóval az emberiség nagv része az őket va
gyoni, társadalmi helyzeteiknél, kevés jöve
delmeiknél fogva meg nem illető, fényes 
karrierről, lázas agygyal épített csillogó lég
várakról álmodnak.

Es nincs különben. Az intelligensebb 
életpályák olyanok mint a vasnti kocsik. 
Mindenütt ki van akasztva a: „Menteit*  
jelzőtábla de azért törik magukat az embe
rek, hogy fölkapaszkodhassanak.

Ebben a rohanó, ideges században szár
nyak kellenek, hogy az. egyén a tömegből 
kiemelkedjék. Hány jut merész vállalkozása 
közben Ikarus sorsára? Es a ki egyszer 
visszahallott, az örökre ott marad a sárban.

Ijesztő imídon szaporodnak napjainkban 
azon bűnesetek, melyeket intelligens, tamilt 
emberek követnek el.

Mikor egy-egy eset köztndomásra jut, 
a társadalom szörnyüködik, a közvélemény 
Ítélkezik és egy Ikarusnál kevesebb van.

Ha az ember lop, mert éhezett, ott a 
büntető paragrafus, ráolvassák s azzal vége.

I)e ha az ember diplomás és tolvaj, kész 
a szenzáczió s az erkölesbirák följajdnlnak. 
Hogyan hát ez is? Hiszen a diplomája nem

T A R_C Z A.
Bogár Julis.

Irtózatos rut téli éjszaka. A vihar örült ka 
ezajjal vágtat hegyen völgyön keresztül ; mintha 
niegakarná mutatni, hogy nincs ami hatalmának 
ellent állana. Még az ablakoknak is oly erővel 
ront, pedig a szegények sohasem bántották . . . .

De meg is látszik, hogy ö az ur: az egész 
faluban egy lelket sem látni. A bakler kunyhója 
ball aluszsza csendes álmait, jobbnak látja ezt, 
mint lármázni e bomlott éjszakába ... A kuvasz 
is deszka pavillonjába vonult s onnan pöröl a szél 
lel, mért veszekszik oly bolondul ? mért hordja a 
havat épen az ö tanyája elé ? . . . Csak olykor 
olykor vakkant egy kettőt, de újra elcsendesül, hisz 
jól ismeri, a ki az ajtón kijött, a gazdája leánya 
az ... De hová mehet ily viharban, mikor min 
denki örül, ha meghúzhatja magát a „barátságos 
meleg szoba" egy valamelyik sarkában.

Hova? hát hova menne máshova mint a fo
nóba ?

Nem gondol ö széllel, viharral, hideggel, zug 
hat miatta a vihar, lehet hideg, azért ö nem ma 
rád cl; jól tudja, ott lesz a ki keblére öleli, a ki
nek szeméből kisugárzó tűz feledteti n nagy hidfí 
get, a ki subájába takarja, s a kinek csókjáért 
elmenne a világ végéig is.

No de azért is siet oly nagyon, nem néz se 
jobbra, se balra, s minél tovább halad, kis szi- 
vecskéje annál sebesebben dobog . . . keble, Iá 
zasan zihál, hisz már alig néhány lépés s ott lesz. 
Látszik is már a kis kunyhó, melynek ablakán 
a pisla mécs halvány világa dereng át a százados 
naptár ragaszain ...

Hallani is már a kuezajt, s közbe közbe eles 

csak jogot adott neki, de kötelességet is mér 
rá, hogy tisztességesen éljen Illeg.

Es éppen az a fölfogás hajtja a sze
rencsétleneket a hiln fertőjébe. .1 tudománya 
nem jövedelmei, de azért kvalifikáeiöjához mér
ten úri módon kell meyéhii. Az iparosra nem 
meghél végző, ha a ruhája foltos s egv héten 
egyszer eszik meleg ételt, de az orvosnak, 
üyyvédnek urnák kell lennie, ha helehal is.

Magyarország egész a közelmúltig majd
nem tisztán agrár állam volt. A told volt 
egész, jövedelmének alapja, ez adta meg 
szükségleteinek túlnyomó nagy részét. Bősé
gesen tel mett és a termés jó áron kelt.

Foglalkozás után kellett nézni és a 
fiatalság ellepte azokat a pályákat, a me
lyeket úriakul elfogadott a köztudat és a 
melyeknek diplomáit megszerezték az öre
gek is, ha nem is éltek vele. így támadt 
egy példátlanul népes magvar ügyvédi kar. 
—- oly népes hogy szinte már túlzsúfolt. A 
zsúfolásig megteltek az egyetemek többi fa
kultásai, minden ember diplomás ur akar lenni. 
Magyarországon is az a fél.teleli nrhatnámság 
valósággal a esőd veszedelme elé kergette a 
lateiner elemeket.

Hiábavalónak bizonyult minden figye- 
lemeztető szó, minden jóakarata tanács, az 
áramlat nem szűnt meg. sőt nem is igen csök
kent és oly veszedelmekkel fenyeget a kö
zel jövőben, a melyek esetleg sok intelli
gens, képzett, diplomás ember existenciáját 
teszik kétségessé.

A tudományos pályákra ne menjenek 

sikoltást. Alkalmasint elesett az őrséi, s a csinta
lan legény sokat kér váltságdíjul érte; de az 
enyelgés nem sokáig tart, a legény megelégszik 
a kért váltság felivel; hisz jól tudja, megkapja a 
többit is — kamatostul . . .

Már a dal is kihangzik, amint felcsendül néha : 
Hullámom zöld búzába
Hangzik a pitty-palatty, pitty-palatty : 
Fiirjerske vár párjára.
S azt mondja, hogy soha, soha el ne hagyj !

En is kérlek édesem,
Légy az enyém, légy hívem . . . 
lia a szived, mint az enyim úgy érez, 
Boldogságunk örök lesz . . .

A kislány már egészen a pitvarajtóhoz ért, 
midőn egyszerre felsikoltott:

— Jaj Julesa néni, de megijesztett ! mit ke
res kend itt? . . . inért nem megy haza?

— Csitt! . . . Csitt! . . . galambom ... a 
szeretőmet várom . . .

— A szeretőjét? . . . Jaj Julesa néni, hiába 
várja kend, nem jön az el többé soha, jó dolga 
van annak ott.

— Ott . . . ott ... de csak alszik . . . 
Csitt! . . . csitt!

Hátha eljönne a galambja, mit csinálna Julesa 
néni ?

A szegény nyomorék mintegy átszellemülve 
néz a h ányra ugv tetszik, mintha álmodnék. Maga 
sem meri hinni ezt . . . Néz . . . néz . . . hosz 
szán, elmerengve, s ajkán önkényeden mosoly lát 
szik s öröm könye ragyog . . . Nem szól, csak 
az aláhulló két könvesepp beszél arról a nagy 
boldogságról, mely szivét eltölti, mely keblét da
gasztja . . . < Hí ha még egyszer keblére ölelhetné 
azt az alvót, a ki föl nem ébred többé soha! 
Majd ismét elkomorul, szemeiből újra az előbbi 
megtört sugár tör elő s kezét ajkára emelve sut 
togja . . . 

azok, a kiket valami nemesebb ambíció ide 
nem terel. A korszellem ereje ledönt min
den elválasztó falat úri és nem úri mester
ség között, a szorgalom és tehetség nem 
csupán túlzsúfolt tudományos pályákon érvé
nyesülhet, a kereskedelem és főként az ipar 
terén még hálás munkakört nyerhet minden 
igaz törekvés és becsületes igyekezet. Az 
anyagi boldogulás sokkalta több garanciája 
kínálkozik az ipar különféle ágaiban mint a 
lateiner diplomájában. Mert nem lehet vitázni 
azzal az igazsággal: az az igazi ur, a ki 
fizet.

Boldog az. a ki távol bajoktól az ap
jától örökölt földet saját ökreivel szántja, 
— de a kinek az Isten nem adott millió
mos apát, nem érdemes a tudományos pályák 
diák éveit végig nyomorognia, hogy azután 
is és még tovább nyomorogjon.

A tanítói tekintély érdekében.
A népiskolai nevelés és oktatás hatalmas lép

tekben halad előre. \ árosok, nagy és kis közsé
gek impozáns iskola épületeket emelnek ; anyagi 
erejük megfeszítésével uj tani tói állomásokat léte
sítenek, a meglevő állomások jövedelmet javítják, 
vagy legalább is a kor kívánalmaihoz képest át 
alakítják. Egyház és állam — e két nagy hatal
masság — vállvetve szállanak síkra a tanügy mi
nél magasabb fokra emelése mellett; miniszterek, 
országgviilési képviselők teszik gyakori megbeszé
lésük tárgyává a népoktatási politika helyes meg 
valósítását. Maga a vallás- és közoktatásügynek 
jelenlegi nagy minisztere mindig tartogat szebében 
a tanítók részére egy—egy kedves meglepetést. 
Így pl. az utóbbi időben a „Néptanítók Lapját- 

tanítók kedvelt közkincsévé tette ; a tanító egyesü
letek részére pályadijat tűzött ki, a járási székbe 
lyeken miiködő ‘tanítók részére törvényhozásilag 
Í00 frt fizetés-emelést biztosíttatott stb.) S szól-

— Csitt! . • . csitt! . . . galambon ... a 
szeretőmet várom . . .

_  Szegény Julis, várhatod te a szeretődet 
akkor jön az vissza ha már mindnyájan meg 

halunk. . . De nini . . . most veszem észre, hogy 
elbusitott.

E közben a kisház ajtaja feltárul s egy 
nyalka legény átöleli a leánykát s eperajkára egy 
forró csókot nyom.

— Csakhogy itt vagy te „szivem csicsergő 
madara." . . . Már azt hittem, hogy nem jösz . .

— Csitt! . . . csitt! . . . galambom ... a 
szeretőmet várom ...

— Hej, Julesa néni várhatja kend azt akár 
az ítélet napig — s ekkor átölelve a leány kar 
esti derekát, bemennek a kisszobába s a szegény 
Julis egyedül marad . . .

( Itt guggol a kis ajtóban . . . nem szol, csak 
elvkor, ha a szél vadul felkaczag, akkor is esak 
annyit mond :

— Csitt! . . . csitt! . . .
Szegény Julis eljön ő a legnagyobb hóban, a 

legnagyob viharban is a fonóba s ott leül a pil- 
varajtóba. Valamikor, mikor még nem volt Julesa 
néni, mikor még Bogár Julisnak hívták azon is 
át lépett, mert nem volt ő mindig ilyen nyomo 
rék. esak azelőtt néhány évvel is !

Julesa néni valamikor szép leány volt. Sze
génységét feledtette szépsége s az a bogár fekete 
szempár. Olyan szép szemei voltak, hogy a me
lyik legény azokba esak egyszer is bepillantott, 
eh észté az eszét, nem volt annak nyugta többé 
sem éjjel, sem nappal ; ébren, alva, mindig arról 
a szép szentekről ábrándozott.

Bogár fekete szemeiről elnevezték Bogár Jú
liának . . .

A legelső legények epedtek utána; de hiába. 
O mást nem tudott szeretni, mint Papp Pistát.



2

mii

mii

ottnem jutalmazott érdemeit, ha anyagilag itt
thatja is törekvéseiben.
tanító iránt bármikor kész kimutatni.

jak e arról a lázas munkáról, melyet a nemzet leg
szerényebb napszámosai, a népiskolai tanítók vé
geznek? Rámutassak e azon óriási eredményekre, 
melyeket a magyar tanítók az 1*6X.  évi népokta
tási törvények életbeléptetése s a tanítóképző intő 
zetvk felállítása óta elértek s dicsőséggel kivívtak.

Avagy képes volna e bárki is számbavenni 
a szellemi elöhaladás aion szálait, melyek a nép
iskola munkásságának eredményei.

Igen! — a népiskolai tanító meghódította 
az iskolát, befészkelte magát a miiveit társadalom 
érzületéin*,  rokonszenvessé tette személyét es 
ködését az intelligens közönség körében.

Azonban a fénynek árnyéka is van. A 
veit közönség elismerve a tanítóságnak eléggé meg 
nem jutalmazott érdemeit, ha anyagilag itt ott 
nem támogathatja is törekvéseiben. de tiszteletét 
és háláját a tanító iránt bármikor ké„.. ki.... ........
Nem igy azonban a köznép jelentékeny része, a 
műveletlen elemek, kik nem lévén képesek eléggé 
felismerni a nagy czélt, melyet a népiskola maga 
elé tűzött. — a tanító tekintélyének rovására gyér 
mekök s igy az utókor keblét is elfásitják az is
kola iránt.

Vannak szülők, kik gyermekek szigorúbb fe
gyelmezése miatt készek a tanítót üldözésük tár
gyává tenni.

Vannak szülők, kik gyermeküknek a tanu
lásban való elmaradottságáért egyenesen és kizáró 
lag a tanítót teszik felelőssé s vannak mamák, kik 
megbuktatott csemetéik homlokát megcsókolva igy 
vigasztalják őket: „Édes, szép gyermekem, meg
buktatott az a rósz tanitót'*

Vannak, kik a tanító társadalmi szereplését 
ma is kiesinyléssel nézik s veszik tudomásul. Sőt 
vannak — fájdalom. — kik a 30 évi folytonos 
küzdés eredményeként megadott m» frt fizetéssel 
a tanítói állást jól díjazottnak mondják.

Az ilyen a tanítói tekintélyt sértő és fel sem 
vevő szülék és privát egyének bal Ítéletei ellen kell 
küzdeni a tanítóknak úgy, — mint a müveit tár 
sadaloinnak. Tagadhatatlan ugyan, hogy a tanítói 
tekintély megszerzésének és emelésének legtermé 
szelesebb középpontja maga a tanító, mint kinek 
a tiszteletet s tekintélyt ki kell érdemelnie, de 
kötelessége az értelmes szüléknek s a nagy kö
zönség nemesen érző részének oda hatni, hogy az 
érdem elismertessék, s hogy a társadalom alsó ré
tegeiben burjánzó kinövések részint a saját jó pél
daadásával, részint a tudatlanok felvilágosítása és 
meggyőzése által még csirájában elfőj Lassúnak.

A tanító, ki nehéz kötelességét híven betölti 
a fejlődésben levő gyenge gyermeki szivet Istenhez 
emeli s ártatlan lelki tehetségeik előtt a tudoiná 
nyok tárházának kapuit felnyitja : méltán tarthat 
számot arra, miszerint tisztelettel és szeretettel ve
gyék körül mindazok, akik között való működésre 
a sors által kijelöltetett. S ha a társadalom és ta
nítók kezet fognak a tanítói tekintélyemelés érdé 
kében. — oly ezélokért küzdenek és oly eszmék
ért harczolnak, melyeknek édes gyümölcseit áldó 
lag fogja élvezni a jövő társadalma.

Ne engedjük azért magunkat kicsinyes okok, 
talán pillanatnyi felhevülés által félrevezettetni, de 
egyesült erővel munkálkodjunk úgy a tanítói te
kintély. mint az anyagi függetlenség eléréséért, 
mert az anyagilag független s kellő tekintélyben 
részesülő tanító vezetheti erős és biztos kezekkel

Szerette úgy, mint senki más e világon, hi 
ven, tisztán önzetlenül . . . szerelmev vsak őt is
merte . . . Istenét csak érte kérte. < > volt min
dene a világon, s mégis, mégis ő gyilkolta meg, 
de e tettre is őrült szerelme ragadta.

A világ gonosz nyelve megirigyelte boldog 
ságát. Bogár Julisnak sok volt az irigye, kik nem 
szűntek meg őt rágalmazni kedvese előtt. S a rá
galmazó többnyire diadalt arat, mert a leggyalá
zatosabb eszköztől sem riad vissza, csak hogv czélt 
érhessen . . .

Később, miután látták, hogy a rágalmazások 
hajótörést szenvedtek, azt kezdték hiresztelni. hogy 
Pista a bíró lányához jár.

A rágalom talált. Bogár Julis féltve szerei
mét, hitelt kezdett adni a kósza hirnek. s minden 
eszközt megragadott, hogy lebilincselje, hogy vissza 
szeresse.

Az előbb szolid leány, kaezérkodni kezdett, 
most nem hagyta kedvesét egy csókért óráig epedni. 
maga ölelte keblére, — maga lehelte a forró eső 
k<»t kedvese ajkára, s őly epedően, oly szerelnie 
sen, oly csábitóan nézett annak szemébe bűvölő 
szempárjával . . .

A szerelem boldogít, a szerijein megvált. A 
szívre, mely talán titkos seb alatt vérzik, a fele 
dós enyhítő balzsamát csepegteti . . . De a milv 
boldogító a szerelem, ép oly romboló, ha szenve 
délylyé változik át. A szenvedélyes szerelem, a 
lolyett, hogy boldogítana, gyújt és perzsel. — A 
leik, t, mintegy önlángjával hamvasztja el.

Eleinte csábit, és édes álomba ringat, de a 
at mámorának eltűnése, az érzékek csillapu- 
után a lélek a fájdalmas valóra ébred, s a 

mit vsak néhány pillanat előtt őrült vággyal karolt 
át, most megutalva veti el magától.

Pista eleinte nem akart hitelt adni a rága
lomnak ; de mikor látta, mint változott át kedvese, 

felso-zemplen.
a nevelés és oktatás sajkáját az ismeretek széles 
tengerén. Adjuk meg a kellő tiszteletet s elismerést 
anyagi téren is a népoktatás munkásainak, mint 
kik sok helyen a tiszteleten kívül eddig igen cse
kély fizetésben részesültek. Legyünk készek elis
merni a tekintélyt, mert ennek tudata jó lépéssel 
lógja előbbre vinni az örvendetesen fejlődő tanü
gyet s babérlevelet tűz a tanítónak fáradságos mun
kában izzadó homlokára.

Kincs Jósnef,

Vegyes hírek.
— A sztárai birtok elárverezése. Az 

oly szerencsét hu véget ért gróf Sztárag István in
gatlanait f. hó 13-án árverezték el. Az árverés 
iránt úgy helyből mint vidékről igen nagy volt az 
érdeklődés. Az úgynevezett sztárai birtokot 175.1W 
Írtért a budapesti takarékpénztár és orsz. zálogköl 
csőn r. t., a .Bukovina**  pusztát pedig a nagymi 
hályi ipar és kereskedelmi bank vette niegTtHHMl 
frt ért.

A kivándorlás ellen. A belügymi 
niszter újabban körrendeletét bocsátott ki a tör
vényhatóságokhoz, melyben felhívja őket arra, 
hogy a népet figyelmeztetve óvják a kivándorlási 
szédelgők űzőiméitől. A belügyminiszteriem genuai 
konzulunk révén értesült a Rio de Janeiroban szé 
kelő konzulátustól, hogy ott a napirenden vannak 
a magyarországi kivándorlóknak oly panaszai, 
hogy az olaszországi kivándorlási agenturák min 
(len vagyonkájukból kifosztották őket, miután előbb 
arany hegyekkel csalogatták. A szédelgő ágensek 
még a málhájukat is elveszik a kivándorlóktól, 
akik azt. a feladó vevénv nem lévén birtokukban, 
hiába reklamálják. Az ágensek lelketlensége miatt 
sok kivándorlóit Genuában reked és ott koldulás
sal tengeti életéi. A körrendeletét, különösen azo
kon a vidékeken, ahol a kivándorlás elterjedt bajjá 
fajult, a törvényhatóságok a legszélesebb körben 
közéteszik és intézkedtek, hogy a nép a lelkészek 
111ján feIvilágosittassék.

— Készülődés télire, Homonna város kö
zönsége már gondoskodik arról, hogy a téli órákat 
kellemesen töltse el ; Erre enged következtetni az 
is. hogy Érd ei Mór-- szakaszmérnök kezdeménye
zése folytán egy társulat alakult, melynek czélja 
egy jégpályának fentartása. Igen szép pavillont 
epitenek a homonnai állomással szemközt fekvő 
téren, amely (‘lőtt lesz a jégpálya, hol majd vidám 
perczeket tölthetnek azok, kik kedvelik a korcsolya 
sportot. Előleges költségvetés szerint, az építkezés 
H<K) frtba fog kerülni. A főérdem mindenesetre 
Erdei Mór, vasúti szakaszmérnöké.

Letartóztatott szoczialisták. S. A. Ij 
hely és Sárospatak munkásai és iparossegédei kö
zött egy idő óta feltűnő mozgalom keletkezett, 
mely titkos szocziálista összejövetelekben nyilvá- 

mindinkább ámítani akarja, hogy van még valaki, 
kit az a gömbölyű két kar őrültebben ölel; hogy 
van még valaki, kit édesebb álom ringat dobogó 
kebelén . . .

Szegény Julis, a kétségbeesés meredekén ál
lott. mikor kedvese elhagyta: s mindenre képes 
lett volna, csakhogy újra szeresse, újra ölelje ked 
vese . . . s mikor látta, hogy minden hiába, hogy 
örült ölelése, forró csókja sem képes többé kielé 
giteni kedveséit, mintegy bűnbánó Magilolna. éjjel 
nappal sirt, szerelme romjai felett . . .

Nem járt többé a fonóba, hisz ott minden 
leány a szemébe nevetne, s az ő arcza elégne a 
szégyentől.

Nem ment többé a templomba, — hisz ő 
neki már az imádság sem adná vissza el veszeti 
nyugalmát, eljátszott boldogságát . . . Glyan volt, 
mint a kit átka üldöz, nem volt nyugodalma sem 
égen, sem földön! . . .

Lassan könyei is kiapadtak, s könyvinek 
hullásával eltűnt fájdalma és szerelme. Még sírni 
tudott, fájdalma is édes volt, melyet forró szerel
me okozott, de mióta utolsó könnyeit is elsírta, 
nem gondol másra, csak bosszúra. . .

Egv este, midőn a lányok a fonóból hazafelé 
mentek. Pista a biróék Pannáját kísérte haza. A 
két szerelmes a nagy suttogásban m m vette észre, 
mint húzódik utánuk egy siri alak, mint egy élő 
fájdalom.

A húzódó árny Bogár Julis volt, kit szerelme 
elvnkitott, s kedvesének hűtlensége őrültté tett.

Oly csend, s. n, oly halkan lépett, mint a vad. 
mikor fél, hogy a legkisebb zörej elárulja közebe 
dósét s az áldozat kisiklik körmei közül . . . E 
p.-rézben mindent feledett, csak el hagyatottsága s 
kedvesének hűtlensége lebegett szemei előtt. Min 
(len szóra úgy figyelt, s úgy félt, hogy elkapja a 
szél, mielőtt hallaná. Valahányszor közelebb hú
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miit. A mozgalmat figyelemmel kis. . Martba 
József főszolgabíró a közrendet veszélyeztetve lát
ván, Sárospatakon Matuschek Tivadar gnézdai, 
Krausz Lipót kassai szocziálista ágenseket letar
tóztatta és illetőségi helyükre tolonczoltatta. Egész 
láda izgató röpiratokat és egyéb irományokat fog
laltak le, molyek egy tervezett és az egész or 
szagra szóló veszélyes irányú szocziálisztikus mii 
ködösről tesznek tanúságot.

— A kis lottó haldoklása. Elparentál 
hatjuk tehát a szegény embereknek, a babonás 
hiszékenységnek, a reménykedőknek ezt a kis 
molochját. a mely annyiszor ígért mesés gazdasá
got, hirtelen megváltást, gondtalan életet, de bi
zony nagyon ritkán tartotta meg, amit Ígért. A 
kis táblácskák lassankint eltünedeznek a lottógyüj 
tődék kirakataiból, a hol kis karikákkal bekerített 
számok hirdették a csalódást és kiábrándulást. 
Ezentúl az álmoskönyv elveszti jelentőségét. Öreg 
kávénénikék, kofák, inasok, mesterlegények, hor
dárok nem fognak elmerülni az ákom -bákom raj 
zokban. melyek az álmoskönyvben az álom meg
fejtését magyaráztak s odabigyesztettek számokat, 
mondván, hogy okvetlenül meg kell azokat tenni 
a kis lottón. E könyvecske humorának az értelme 
is oda van. Hiába hirdeti, hogy : nMénkű, ha mást 
talál: szerencse. 9, Hl, 33.“ „Váratlan nyakleves: 
kellemetlenség. 21,43,27 stb.“ Nem lesz, a ki hinni 
fog benne, mert az osztály sorsjáték behozatala 
most már egészen kiszorítja a kis lottót. A pénz
ügyminiszter mint értesülünk — beszünteti a 
budai, nagyszebeni és teme svári húzásokat. Leg
először a temesvári kis lottó szűnik meg, hol még 
csak egy húzás lesz és azontúl tételt nem fogad 
el. A miniszter a lottójövedcki tisztviselőket rész 
ben az állami jószágok kezeléséhez, részben a só
jövedékhez osztja szét.

Színészet. Ayh Aladár a nyíregyházai 
színház igazgatója, a ki ez év elején l’jhelyben 
is akart játszani, folyó hó 6 án kezdte meg elő
adásainak sorozatát Sárospatakon. llomokay
László jelesen szervezett színtársulata három heti 
tartózkodás után Szerencsről Király Ilelmeczre tá
vozott.

— Egy elei jelentééséyü határozat. 
Több város kisdedóvó intézetének vezetőnője, a 
kisdedóvók nyári vakációját két hónapig tartónak 
mondotta, ezzel szemben több városi tanács csak 
egy hónapi nyári vakációt engedélyezett. A vallás 
és közoktatásügyi miniszter ezen vitás esetekből 
kifolyólag kimondotta, hogy a kisdedóvók nyári 
vakációja mindenütt — a helyi viszonyok figye
lembe vételével — egy hónapig tart.

— Ily mén. Láng Ernő a homonnai kir. 
járásbíróság albirája, f. hó 6-án eljegyezte Honion 
lián Lukorits Irén kisasszonyt, Lnkovits Géza ügy
véd bájos leányát.

zódtak egymáshoz, azt hitte — hogy megőrült, s 
mikor ajkaik érték egymást, mint sebzett vad 
ugrott elő, s egy velőt rázkódtató sikoly után Pista 
halva rogyott össze, — a Julis őrült kaczajjal el 
futott.

Panni zokogva veté magát a tetemre, csók 
jaival árasztó el hideg arczát, keltegeté szerelmes 
szavaival, de hiába . . .

Mikor Julis hazajött, mindenki kerülte, min 
denki visszariadt tőle, mindenki félt a szegény 
őrülttől Az előbbi szép leány egészen meg volt 
törve, egykori szépségének vsak romjai maradtak. 
Arczárói a maró fájdalom letépte az élet rózsáit, 
szemeiből örökre eltűnt a bűvös varázs, s egy l»á 
natos merengő szelíd fájdalom sugára volt, mely 
azokból néha felesi Hátul ott.

Házról-házra járt a szegény őrült kérdezgetve, 
nem látták e kedvesét, csak egy házat került, s va
lahányszor Pannival találkozott, vagy csak nevét 
hallá említeni, büszkén emeli föl fejét, s e pilla 
náthán visszajött szemeibe az a régi tűz, az a bü 
vös sugár, mintegy mutatni akará, hogy ő szebb, 
ő jobban megérdemli azt a deli legényt . . .

Később felhagyott a járással ; d» a gondolat
tal, hogy Pistát nem látja többé, ner tudott ki
békülni . . .

Egész napokon at ott ült kis szol .jában, hol 
egykor oly boldog oly irigyelt volt . . . Egész 
nap előtte állt a tükör, csinosította magát, előszedte 
viganóit, sorba nézte s a legszebbet felölté, kondor 
hajába piros szalagot font : hisz ő ezt úgy szerelte, 
ez tetszik neki . . . s ha elkészült, nyugtalanul 
járt az ablakhoz, hisz oly sokáig késik, a kit ő vár.

A fonóházhoz rendesen eljár, de be nem 
megy, csak a pitvarajtóba guggol, s ha kérdezik, 
mit keres, fájdalmasan suttogja:

— Csitt! . . . csitt! • . . galambom ... a 
szeretőmet várom.
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— Tűs, Kedden reggel 8—9 óra között a 

harangok tüzet jeleztek : a selyem utcaiban levő 
Bujdos Antal-féle ház gyűlt ki és égett le egészen. 
Üaezára az erős szélnek, sikerült megakadályozni 
a tűz továbbterjedését.

— Galirzial házalók támogatása, A 
felvidéken amúgy is tengődő kereskedelemnek és 
iparnak mértéktelen károkat okoznak a Galivziá- 
ból átözönlő lengyel házalók a maguk tolakodó 
versenyével. S mivel a magyar kormány tétlenül 
nézte ezt a versenyt, az utóbbi években mindin 
kább szaporodó tömegekben vándoroltak be a hatá
ron ezek a galicziai házalók. A megélhetésük ben 
fenyegetett iparosok és kereskedők panaszai kő 
vetkeztében a kassai kereskedelmi és iparkamara 
sürgős fölterjesztést intézett a kereskedelemügyi 
miniszterhez, melyben kifejtette a galicziai 
házalók versenyének következményeit s azt a 
romlást, mely a felvidék amúgy is nehéz gazda 
sági viszonyait erről az oldalról fenyegeti. Ennek 
alapján a kamara azt kérte, hogy a miniszter ren 
dőlje el, miszerint a házalók csakis saját készít 
menyeiket árusíthassák. Erre a föliratra most vá 
laszolt a miniszter, tudatván a kamarával, hogy 
nem hajlandó a galicziai házalók ellenében sem
mit sem cselekedni. A kamara uj fölterjesztést intéz 
a kormányhoz, mert a jogosulatlan és megbízhat 
lan galicziai verseny máris súlyos károkat okozott 
felvidéki házi iparunkban. Vájjon lesz e sikere en 
nek a föliratnak, azt a magyar kereskedelmi mi 
niszter fogja megmondani.

— Megbukott társulat. A Homonnán 
még február hónapban megalakult és márczius 
1 5 én első szépen sikerült előadását tartott műked
velői színtársulat felmondta a szolgalatot, mélysé
ges hallgatásba van merülve. Ennek tulajdonké 
peni oka ismeretlen, bizonyos azonban, hogy 
egyeseket az érdek vezérelt a fellépésre, s mivel 
az érdek már elmúlt, fölösleges dolog a társaság 
összetartására megtenni a szükségeseket.

— Újítások a postán, A kereskedelmi 
miniszter elrendelte, hogy a belföldi, valamint 
Ausztriával és a megszállott tartományokkal való 
forgalomban a postautalványok érvényességi határ
ideje — az utalvány kézbesítésétől, illetőleg avi 
zálásától számított 14 napra felemeltessék, ellen 
ben az említett forgalmakban váltott és postres 
tante Ozimzett postautalványok érvényességi határ 
ideje változatlanul tovább is egy hó marad.

— VJ táe írd ah iratai, A kereskedelem 
ügyi miniszter 55,626. szám alatti rendeletével, 
Beregvármegyében a mező koszonyi postahivatalnál, 
azzal egyesített távirdahivatalt rendeztetett be.

— Gyakorlati szőlőművelés és bor ke
zelés czimen Vaday .József nagyváradi községi 
tanító 102 oldalra terejedő könyvbe foglalta össze 
azon gyakorlati ismereteket, melyekre az amerikai 
szőlőültetésnél szükség van. A könyv n-'-pies nyel 
ven, tömör egyszerűséggel van megírva s mind 
azon anyagot magában foglalja, melyet a in. kir. 
földmivelésügyi miniszter által rendezett szőlészeti 
tanfolyamon előadtak. Kiválóan ajánlható tehát 
azon tanítóknak, akik ilyen tanfolyamon szemé
lyesen részt nem vehettek, úgyszintén kertészek, 
vinczelérek és a földmives osztály értelmesebb tag
jainak, akik e kitűnő munkában gyakorlati utasi 
fásokat találnak a szőlőm Ívelés minden ágára nézve. 
Rendelhető GO kr. postán talványon való beküldése 
mellett a szerzőnél Nagy Váradon.

— A tani tők fegyvergyakorlata. A 
magvar tanítók országos bizottsága felterjesztést 
intézett a honvédelmi miniszterhez, hogy a hon 
védség kötelékébe tartozó tanító póttartalékosokat 
ne öt hétre, hanem csupán 13 napra hívják be gya
korlatra. A honvédelmi miniszter már válaszolt a fel 
terjesztésre s válaszában kijelenti, hogy a kérés 
nek nem ad helyet. A honvéd póttartalékosoknak 
a kiképezésre mindössze nyolez hét áll rendelke
zésre, — mondja a miniszter — hát a tanultak 
ismétlésére az ötheti gyakorlat feltétlenül szüksé
ges, annál inkább, mert a tartalékosok egy része 
tábori századokhoz van beosztva s esetleges moz
gósításkor a kiképezésre nincs elég idő. Másrészt 
nem méltányos a nem tanító tartalékosokkal szem 
ben a kedvezmény megadás, a mely különben is 
elégül ellenségre adna okot.

— Gőzkazán jutók tanfolyama a lm 
dapesti m. kir. állami ipariskolánál (VIII. kér. 
Népszínház utcza 8. szám) október 1 én nyílik meg 
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s november közepéig tart. Tanulókul felvétetnek a 
18 életévet betöltött, olvasni tudó kovácsok, gép
lakatosok és lakatosok s kazán fűtésnél már alkal
mazott gyári munkások. A beiratáshoz erkölcsi 
bizonyítvány s munkakönyv vagy munkabizonyit- 
vány szükséges. A tandíj 3 forint, vidékiek a tan 
dij és a bizonyítványok beküldése mellett levélben 
is iratkozhatnak. A beiratás szeptember 13 tói szép 
tember 26-ig lesz.

— Szól őszét i tánulmányut, Mádon f. 
hó 17 én nagyszabású tanulmányi összejövetel lesz 
a szőlőterjesztés érdekében, melyre az érdeklődők 
szívesen fogadtatnak.

— Külföldi vélemény hazánkról. La 
púnk egy barát ja In-széli : A napokban utaztam 
Szigetre s velem együtt tartolt egy berlini hölgy 
is, a ki Galicziába ment. Beszélgetésbe elegyedvén 
a nő a következőket mondta : Félek-minél indul 
tain e hosszú útra s féltem ettől az isim rétién or 
szágtól, melyről különösen az itt élő németek, 
szászok kommentárjai után nem sok jót hall az 
ember. Es, ami legelőször a természeti szépsége 
ken s a főváros pompáján kiviül meglepett, az a kiváló 
udvariasság, melylyel e szép országban mindenki 
elhalmoz. A vasúti kalauzok önöknél valóságos 
gentlemanok a mieinkhez képest s hozzá az a fi 
nőm, udvarias, lekötelező mosoly az arezokon, 
nem a mi németjeink örökké komor arcza. Igazán 
lovagias nemzet az önöké és fájdulnom lehet, hogy 
e szép országon csak átutazom. Azonban nemsokára 
el fogok jönni ide s lia férjemet sikerül rávennem, 
birtokot veszünk s itt telepszünk m«-g. ügy gon 
dőljük, hogy ez egyszerű, de igaz és szívből jött 
szavakhoz m-m kell kommentár.

Feloszlott tíizoltőeyylet, Sárospatakon, 
a hol a tüzesetek oly gyakoriak, a város képvise
lőtestülete közönyössége miatt a tűzoltó egylet aug. 
hó 29-én leszerelt. — Akár csak nálunk.

Felh i rás az érd obi rtokosokh oz, A zok 
az erdőbirtokosok, kik az 1897. évi XXXI. t.-cz. 
165 §-ában megjelölt kopár és futóhomok területek 
beerdősitése végett a jövő 1898. évben az állam 
részéről csemetékben ingyen részesülni kívánnak, 
felhivatnak, hogy ebbeli, 50 kros bélyeggel ellátott 
folyamodványaikat annak megjelölésével. hogy mely 
talajnemhez tartózó területet, mely fajból való és 
hány éves csemetékkel óhajtanak beültetni s to
vábbá. hogy a csemeték mily czim alatt mely 
vasúti állomásra és a jövő tavaszon vagy őszön 
küldendők e a folyamodók lakhelyének pontos 
megjelölést- mellett az illető kér. kir. erdőfelü 
gyelőségénél legkésőbb f. évi derzember hó 
Ifi-éíg annál is inkább adják be. mivel később 
beérkező folyamodványok figyelembe nem vé
tetnek. A kopárok erdősítésére adandó cseme 
ték termelési, kiemelési, csomagolási s a vasút
hoz való szállítási költségeit az országos erdei alap 
fedezi és csupán a gyorsáruk szerinti szállítási di
jat, melyre nézve a hazai vasutak mérséklést en 
gedélyeztek, viseli az átvétel alkalmával a jelentke
zett birtokos. Figyelmeztetnek egyúttal az erdő 
birtokosok, hogy amennyiben a rendelkezés alatt 
álló mennyiség megengedi, a vágásterületek föluji 
fásához is fognak adományoztatni csemeték: még 
pedig azon kis és középbirtokosok részére, kik 
ais terjedelmű és csekély jövedelmezőségű erdejük 
fenntartására szükséges csemetéket a saját terüle
tükön és költségükön termelni nem képesek ép 
úgy mint a kopár területek erdősítésére ingyen, 
a nagybirtokosok részére pedig a csemeték árá
nak vagyis kerüköltségcinek megtérítése mellett. 
A csemete adomány iránti kérvények a fentjelzett 
határidőig az ungvári kir. erdőfelügyelőségnél 
nyújtandók be.

— Kedvezmény lapunk t, előfizetői
nek,A mai viszonyok között, midőn a hölgyek 
és gyermekek öltözékeinek házilag való elkészítése 
a háztartás pénzügyi viszonyainak egyensúlyozásá
hoz lényegesen hozzájárul, csaknem nélkülözhetet
len a családban egy, erre vonatkozó okszerű útmu
tató és tanácsadó. És mi lehetne ez más. mint 
egy szakszerűen szerkesztett, jó divatlap. Azt hisz- 
sziik, kellemes szolgálatot teszünk lapunk t. elő
fizetőinek. midőn sikerült Király Janódat' a leg
régibb magyar divatlap szerkesztő kiadójával oly 
egyezségre lépnünk, hogy lapját, a liudapesti lia- 
zdrf^ mely jövőre harminczkilenczedik évfolyamába 
lép, lapunk t. előfizetőinek, kedvezményei áron mey- 
szereztük. A Budapesti Bazár havonta kétszer meg 
jelenő szépirodai divatlap; minden számában szá
mos ábrán mutatja In*  a legújabb hölgy és gyér 
mekdivatot, a legújabb kézimunkákat, mindenkor 
szem előtt tartva a czélszerüséget, az elegáns egy 
szerűséget, gondosan kerülve az oktalan eziezo 
mát és a czéltalan czifrálkodást. Az öltözékc-k ki
szabásához természetes nagyságban rajzolt szabás 
minta iveket nyújt s negyedévenként <-gy egy gvö- 
nyörüen színezett aqiiareíl divatként is ád. A lin 
dapesti Bazárhoz mellékelt szépirodalmi részen re
gényeket, tárczákat és költeményeket közöl, meg 

emlékezvén a fővárosi élet mozzanatairól is. Lapunk 
t. előfizetői, ha a Budapesti Bazárt is megrendelik, 
egy divatlap birtoklása mellett minden más szép
irodalmi folyóirat járatását mellőzhetik. A Buda
pesti Bazár negyedévi előfizetési ára 1 forint 50 
kr. hipunk t. előfizetői a Budapesti Bazárt negyedéven
ként / forint előfizetési árért rendelhetik meg. Midőn 
a most kezdődő októberi negyedre az előfizetést meg
nyitjuk, tisztelettel kérjük lapunk t. előfizetőit, hogy 
az előfizetési pénzeket hozzánk beküldeni szívesked
jenek. hogy kellő időben intézkedhetvén, a Buda 
pesti Bazárt b. címükre azonnal megindíthassuk.

..Koh-i-noori( legfinomabb rajzirón. Sárga 
fényezetii cédrus fában arany nyomással. Ezen 
írón túlszárnyalja mind az eddigieket, a mennyi
ben a legkeményebb számai élesen határolt beható 
sz.iníi vonalat adnak, míg a puhább számai nagyon 
alkalmasak felette szép mély árnyalásra, a mi sza 
badkézi rajzolóknak megbecsülhetlen értékkel bir. 
A „Koh / woor“ iron tulajdonsága az, hogy a 
hegye képzelhető legcsekélyebb kopással bir és 
felette szertelen sokáig tart, Írása pedig erősen ta 
pad a papírra, az Írón általában m-m piszkit, de 
szintúgy guminival nagyon könnyen eltörölhető is. 
Ezen tulajdonságánál fogva a legolcsóbb ironnak 
bizonyult és joggal nélkülözhellenné válik: rajzo
lóknak. építészeknek, mérnököknek, térképkészí
tőknek, gyorsíróknak, árnyatoknak valamint keres
kedőknek és könyvelőknek. Kapható Landesman 
B. könyv és papírkereskedésében Nagy-Mihályon.

CSARNOK.
Ki az erősebb?

Irta . s.

— Éljön nyugodtan Adrién, még egyszer, 
de most utoljára kérem, ha folyton izeg-mozog 
m-m vagyok képes dolgozni. Három nap óta mi
vel sem haladunk előre, nem lesz készen a kép, 
szólt Jenő, s merően nézett a szép asszony arczába, 
ki lomha egykedvűséggel ült a festő előtt, s tépte 
a rózsa sötét piros szirmait, melyek odahulltak 
lábai elé a neszfogó lágy szőnyegre . . .

— Hagyja cl barátom, tegye le ecsetjét, 
mára elég már a dologból! Jöjjön, mindjárt három 
óra, kisérjen haza.

S Jenő szót fogadott, betakarta a képet, el 
tolta helyére a festő állványt s miközben a szép 
asszony kalapját, ernyőjét vette, sóvár szemekkel 
kisérte minden mozdulatát, s az asszony sem vette 
le róla tekintetét, szemeikből mint két villamos 
szikra tört elő a vágy, mely már egy év óta kö
tötte egymáshoz — lángoló szerelemmel.

«
Kgy év óta volt rabja Jenő azoknak a csodás 

szemeknek, annak a madonna arcznak, melyet az 
arany szőke haj árnyékolt be. Egy éve már, hogy 
hazatért Parisból s letelepedett a fővárosban, hol 
csakhamar központja lett a művészi körök érdek 
lődésének, ecsetje hirt. dicsőséget, jólétet szerzett 
neki, képei feltűnést keltettek, megnyitották előtte 
a szalonokat, a hol szívesen látott vendég volt 
Párkány J enő.

Egy művész barátjánál látta meg először 
Adriennel, megismerkedtek s e pillanattól hozzá 
szegődött, árnyékként köv< tte mindenüvé, a szalo
nokba. a színházba, a bálteremből — az utczára, 
a hol Adrién megjelent ott Jenőt is látni lehetett.

S a világ — beszélt róluk egyideig, aztán 
napirendre tért fölöttük.

Adrién m-m függött senkitől, férje nagy va
gyont hagyott számára, rokonai nem voltak, egyet
len gyermeke még férje életében elhalt s igy sza 
hadon, önállóan rendelkezhetett mindennel: szivével, 
— vagyonával.

A társaságban nem sokat foglalkoztak velők, 
inkább azt várták már türelmetlenül, mikor szakí
tanak egymással. Mert Jenő nem volt ám az első 
kit Adrién szépsége rabul ejtett, előtte már többen 
voltak a szép asszony követő árnyai, az a fess 
huszár főhadnagy is mindennapos volt az Amlrássy- 
uti palotában, az a híres olasz tenorista, — ki 
nemcsak hangjával, de férfias szépségével is fel 
tűnést keltett, igaz hogy csak rövid időre, vendég 
szereplése idejére — szintén rabja lett a bájos 
szirénnék.

Jenőt barátai figyelmeztették mindezekre, de 
mit sem törődött velők, sem intelmeikkel.

— Nem ismeritek ti ezt az asszonyt, szokta 
volt mondani, annak arany szive van . . .

— Igen csakhogy néha aprópénzre is fel
váltja, jegyezte meg nem kevés malicziával egy 
festő barátja.

Jenő anyja, az öreg Párkányiné, ki mióta 
fia Párisból haza jött s Pesten telepedett meg, 
maga is feljött a fővárosba lakni, sok álmatlan éj 
szakát töltött azóta, hogy fia Adrient megismerte. 
Egeidéig ott lakott fiánál, az atclier mellett volt 
egv kis szobája, de a mikor Adrienné a műterembe 
kezdett járogatni s egész délutánokat töltött olt 
Jenővel, kihurczolkodott onnét s a József város 
egy csendes utezájában telepedett meg.

Fiam a mi családunkban csupa becsületes 
asszonyok voltak, azok nem csak az arezukra,
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csak

nemcsak a szépségükre, de a jó hirükre is büszkék 
voltak, úgy látszik, hogy az az asszony, a ki ide 
jár, nem tudja, hogy egy asszony vsak addig szép 
a világ szemében, a míg becsületes, azontúl már 
csak a férfiak sz*  rétik — azok se mindnyájan. — 
En abban a házban, a hová ilyen asszony a lábát 
teszi egy perczig sem maradok. Es ezzel elment.

E perestől kezdve az anya és fiú, csak rttkán 
látták egymást, hetenként, sokszor két hétben egy
szer látogatott el Jenő anyjához, akkor is 
pár perezre.

— Sok dolgom van édes anyám, itt a kiál 
litás, nehány képet akarok addig elkészíteni.

— Tudom fiam, tudom . . .
•

A kiállítás megnyílt, de Jenő egy képet sem 
állított ki. Furcsa hírek jutottak el az öreg Pár
kányiné füleihez, hogv Jenő hónapokon keresztül 
nem dolgozik semmit, folyton pénzzavarokkal 
küzd, hogy teljesen elhanyagolja ecsetjét, műtér 
méhen már a végrehajtó is megfordult.

Egyszer megkérdezte fiát, hogy mi igaz mind 
ezekből s Jenő válivonogatva felelt. — Ne liigyje 
anyám, irigykednek reám, nem igaz, egy szó sem 
igaz .’

De az öreg asszonyt nem elégítette 
felelete. Egv délelőtt útnak indult — s 
oda az Andrássv úti palotába.

Nem remeg, tt, nem félt, hiszen fiát 
megmenteni. S a mikor ott állt a szép 
előtte, fehér pongyolájában, mely tormás 
minden szépségét kitüntette s látta azt az .. 
színű haját, mely mesterkélt rendetlenségben

ki fia 
elment

akarta 
asszonv 
idomai 
arany 

., . __ r- i om
lott le vállai ra, érezte, hogy nehéz dolga lesz.

— Asszonyom, ide jöttem, hogy könyörögjek 
kegyed előtt, adja vissza fiamat nekem, adja vissza 
ecsetjének. Egyetlen örömöm Jenő, rajta kívül 
senkim sincs a világon, de most már ő sem az 
enyém öreg napjaimra, ilyen nagv csapást m in 
érdemeltem én. ki két kezem munkájával segitet 
tem őt arra az útra, a melyen dicsőség várt reá. 
reám pedig öröm. Hiszen ha szereti, hát miér*  
nem lesz a feleség**,  vagyha nein szereti, mié rt 
nem szakit vele végkép örökre?

Adrienné néma egykedvűséggel hallgatta az 
öreg asszonyt, pongyoláján babrált, a csipke. fO(i*  
rőt igazítva ...

— Hát egy szava sincs hozzám, hisz <»i 
tani fiatal, én is szerettein, de csak r 
ha szeretné fiamat, mm panaszkodjék, de 
nem szereli, miért nem fordul el tön*.  s h» 
kegyed szép, nagyon szép, nagy a világ, csal 
még benne annyi ember között egyet, akit 
ugv fogva tarthat, mint az én fiamat. Mié 
őt. mért tesz ép’ engem szerencsétlen 
mitsem vétettem kegyednek. S szavait 
a kények, melyek szelíd szemeiből V

A női kényeknek hatalmas er» 
rienn is érezte. Egy perezre f 
délezvg szép alakja, látta az 
ölelő karjait, csókjait s mi
ből a suttogó édes szav 
szerelmet esküdött nr’ 
érezte, hallotta mi’ 
az érdeklő szave*  
tek füleibe. M 
rain, oda ' 
ezos ke

a melyekkel Jenő 
csak egy pillanatra 

s a másik pillanatban 
az imént hallott, cseng

•n is voj 
a férjeim ( 

, ,.j jia
8 ,1" szén 
-’ . talál 

szintén 
rt éppen 

né, a ki 
elfojtották 

•rtek elő . . .
jök van. Ad 

, «int előtte Jenő 
•. liert. érezte Jenő
.ntlik halottá volna új

akat, 
ni. De»

adezeket*
.k, melyek.#! ____ ___

tár nem halni’ t pongyolája csipke tőd 
állt az öreg zonv elé s megfogta rán 

zét ...
V’ Asszonyom, bocsásson meg. ha vétkeztem Un 

jilen, nem. sohasem vxilt ilyen jó édesanyám, nem 
ismertem anyámat, se ha sem hallottam szavait, 
idegen*  k között nevelkedtem, idegen emberek 
kénvszeritettek ahhoa, kit sohasem szerettein, s 
mikor életemben először szeretek igazán, szív*  in 
egész hevével, mikor mind*  n gondolatom, minden 
vágyam egv * mb*  rluvz fűz, azt az egy*  t akarja 
elvenni tőlein, még ettől is meg akar fosztani.

Nem végezhette be. szavait, mert az ajtó 
hirtelen feltárult s Jenő lépett be.

Almélkodva állt meg a küszöbön, látva any
ját Adrienné elölt, — de szólni nem volt ideje, 
mert Adrienné futott hozzá, vállára hajtva szép 
fejét s alig hallhatóan susogta :

Amire oly régen kértél, s a mit 
ígért*  m. de beváltani nem volt erőm, 
csak egy szavadba kerül és én a 
Akarod, hogy téleség»*d  legyek ?

— Hogv akarom e. édes boldogságom, szólt 
Jenő s karjaiba ?árta a szép asszonyt.

• *

A múlt évi őszi mütárlaton egy női arczkép 
keltett általános feltűnést, a mely egyik híres fes
tőnk nejét ábrázolta. A kép művészi kivitele min 
denki elismerését azerezte alkotójának. Eg.v délu 
tán Jenő is ott állt a kép előtt karján Adriennel, 
velők volt Jenő anyja is.

lAtod édesem, szólt, ha anyánk el nem inegv 
hozzád, tudja Isten mikor végeztem volna be a 
portraidat!

én csak 
— most 

tied leszek —

Felelős szerkeszt'*:  (i<il I i/wios.
Kiadó-tulnjdolio*  ' I.Uttdf’HNHH K.

Szerkesztői poéta.
k'ühliHirrlrtiüutii HiiiiÍMZirrhuH. (Bpvut.) A tett 

ajánlatot elfogadjuk és a kiránt módon intézkedtünk.

JtólWrt. Tudomásul vettük. A jelzett lapot nem 
szoktuk olvasni és igy nem is ropn»dukálliatjuk az említett 
czikket. Ön e nélkül is válaaaollvat rá annak idején.

„FWső-ZowjWóéi.**  A beküldött czikket. sajnála
tunkra, nem közölhetjük, mivel az kiaárólagossn reklámnak 
tűnnék fel és lapunk orvos barátai körében méltán visszatet

szést szülne. Egyebet igen ssiresen.
H. .4. Budapest. Megkaptuk, <le rendkívüli elfog

laltságunk miatt még eddig meg sem bírálhattuk.
T. J. I’gyanott.> Fi’.'ve’unedet bizonyára kikerülte. 

Hiszen a beküldés után nyomban közöltük és ezzel azt 
hisszük, hogy eléggé méltányos volt a kritika. Ha akarod az 

illető lapot megküldjük.
K. L. Helyben.) Ön azt kérdezi, lt»»gy * czikkirá.**-  

hoz a tente. toll és papíron kívül kell-e iné|; valami? Kell, 

csakhogy ön azzal nem re adelkvzik.
CyHi'rd. Bpest., "Nyoicz. Sulyovszky István, \ asily 

János, |)r. Kellner Mihály. |»r. Furlis lgnácz. I>r Kállai 
József. Olchváry Bertalan, Frőhlich Gyula. Horváth Károly. 

A kir. járásbiró : KoskovLcs János.

ELSŐ MAGY/.R GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY-’ TÁRSULAT BUDAPESTEN.

a

in

kérdezősködésre
és felvilágosító

GÓ ZCSÉPLÖIN K 
tökélet/ ,ség legmagasabb fokán állanak. 
Ma f farorszá" legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
ely a gazdálkodáshoz szükséges Öl i Z 6S 

gazdasági gépeket gyártja. 10
líészb tes árjegyzékkel és szakbavágó felvi 
lágositással szívesen szolgaiunk díjmentesen. 
Minden hozzánk intézett 
készséggel adunk kimerítő 

választ.
Felsómagyarorszag vezerkepviselóje : 
K L EIN IK S 

Nagy-Mihályon Barnai-szálloda 2. szám.

KÚT „KOH-I-NOOR“ -x®I A világ legjobb irónja
cLsuxsúo ét»xa*  Icx.

Kapható :

Lantomat! B- papiFtocsketoében 4
Nagy-Mihályon.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.

Az „I

11

Eperjesi Népbank Kályhagyár" 
felsőmagyarországi vezérügynöksége 

éa főraktára 

ILLÉS D. Ungvár 
ajánl teljesen tűzálló agyagból készült 
tiszta fehér, chamois, színes majolika

cserépkályhákat, 
diszes kandalokat, kandallói kAly- 
hákat, takaréktűzhelyeket, kipróbált

szakavatott felszerelők által felállítva, ngy- 

szintén épitéei-diezitményeket, pla- 
fond-diszitéseket, síremlékeket, va-

gips, műkő, és terrakottából, saját

vagy adott rajzok után.

Zsolnay-féle használati és disz- 
edényeket, keramit-burkolat-lapo- 
kát, tűzálló téglákat, továb-á nní\é- 

szivsen mintázott és festett genre- és SZt.
szobrokat, dombormüveket, fal-disz- 
tálakat, eredeti gyári árak és a legszoli-

Minták, képes árjegyzékek, költségvetések
kivanatra bérmentve. 2


