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SZERKESZTŐSÉG:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utcza. 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza.

Bénnentetlen levelek nem fogadtatnak el. 

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

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 :

Landesman B. könyvnyomdája.

‘^Modern földtehermentesités.
Irta J)r. Kflemfii Jakab

Mindnyájan tudjuk, hogy a 48-as libe
rális törvényhozás a föld tehermentesítésére 
ráért, ezen törvényhozás évszázadok mulasz
tásait más téren is pótolván, nagyon termé
szetes. hogy a modern államalakulás alpliií- 
ját. a fiddtehermentesitést ki nem hagyhatta. 
Minthogy azonban nekem most nem célom 
a 48-as dicső törvényeket fejtegetni, — mind
járt át akarok térni cikkem tulajdonképem 
tárgyára: a modern földtehermentesitesre.

Köztudomású, hogy a földbirtok any- 
nyira meg van terhelve, hogy az utóbbi 
válságos esztendők után a földbirtokos-osztály 
exisztentiája annyira megingott, hogy nem 
egy ősi birtok került dobra vagy nyilvános 
árverés nélkül cserélt gazdát. Az okok any- 
nvira ismertek, hogy azt fejtegetni egészen 
felesleges, — pláne e helyen, mert a „Eelsö- 
Zeinplcn" 41-ik számában napvilágot látott 
ezirányu czikk bőven és objective kifejtette, 
hogy a rósz esztendők, a sok adó, stb. na
gyon is elégségesek voltak arra, hogy a 
földbirtokos osztály existentiája tönkre men
jen. De „a hol nagy a veszély, ott közel a 
segély,“ a földbirtokos-osztály ne búsuljon; 
sokan gondolkoztak azon, hogy lehetne raj
tok segíteni, — és ime a „Greshain" angol 
biztositó társulat megtalálta a remediumot, 
egy tervezetet dolgozott ki, mely hivatva 
lesz a földbirtokon levő terheket törölni s 
az utódoknak az ősi földet tehermentesen 
átadni.

Azt, hogy egy idegen társulat akar a 
magyar birtokos-osztályon segíteni, — esak 
örömmel látnánk, az angol tőke otthon csak

T ARCZA
A kis Bözsike.

— Rajz. —
húszszor visszapillant arra a falu felé, 
onnanfelöl valakit. Meg-megáll. vára

Szépséges szép szemei ragyogni

Tízszer, 
mintha várna 
kozik is egy ideig. f , t
kezdenek, amint a faluból jövő tekervényes ut 
legvégén libegni lát egy emberi alakot. Kis szive 
hangosabban dobog, s az orczácskája olyan piros 
lesz. mint a kelő nap első Bugára. Megigazítja 
fején kis kendőjét, s végigveregeti kurta kis szok
nyáját s keze nyomán egész porfelhő kerekedik, 
a melyet tova repít a reggeli szellő. Es néz, néz 
sokáig, merően oda, hol az a homályos alak mo
zog. Szemei mindegyre jobban égnek s kipirult 
orczája jobban ég, jobban lángol, mint a nap. 
Aztán végig néz lepkekönnyü termetén és elmo
solyodik.

— De ugyan mit is szerethet az en rajtam ? 
— gondolja nagy hirtelenében, amint naptól égett 
karját és poros apró lábacskáit megpillantja, bel- 
kaczag. — Hogy mit szeret? Hát azt, hogy . . . 
ejh, . . ; mert szép vagyok ! — tetszelek magá
nak a kis holló. Megrántja vállait, kecsesen meg- 
lóbálja magát s megint oda néz, oda . . • no, 
ainerről mondta, hogy jönni tog.

Nézi, vigyázza erősen, de ni! elveszett a szé
niéi elől. Még ernyőt is formál két kis tenyeréből 
s ugv bámul arrafelé. Nem látja. Hiába, akártned 
dig is lesi, várja, csak nem jön. Nagy por ka'a 
fog a futó kocsi nyomán s lomhán terül el a messze 
beláthatatlan harmatos gyepen. Es Bözsike ingerült, 

igen csekély kamatra talál elhelyezést s igv 
könnyen érthető, hogy idegenben, tehát ná
lunk is, keres elhelyezést, - s ez ennyiben 
haszonnal járna: — ha "tehát a „Gresham“ 
azt mondaná, hogy a magyar földbirtokon 
fekvő adósságokat olcsó kamatra convertálja, 
ez a földbirtokos-osztályon könnyitne, — s 
bizonyára igen sokan fordulnának hozzá, de 
ne feledjük, a „Gresham“ nem jelzálogbank, 
az ö üzletkörébe jelzáloghitel nem tartozik. 
A „Grenliain" egy életbiztosító társulat, mely 
az üzlet fellendülésére egy újabb biztosítási 
nemet vezet be, s ezzel akaija a birtokos
osztályt boldogítani. — Lássuk tehát, miben 
állhat' ez?

Előrebocsájtom, —- s ez különben ter
mészetes is. hogy a „Gresham“ egy nyere
ségre dolgozó vállalat, melynek a magyar 
földbirtokos szomorú helyzete Hekuba, s ha 
a földbirtokosokkal életbiztosításokat köt, 
nem a földbirtokos érdeke lebeg előtte, ha
nem az előre mathematice kiszámított ha
szonra speculál; — s a mathematika segé
lyével mindjárt ki fogom mutatni, hogy ez 
az uj földbirtokmenterstés nem fog célra 
vezetni, — s egv kötendő életbiztosítás nem 
csak, hogy könnyíteni nem fog a birtokos
osztályon. hanem azt hiszem a ki belemegy, 
arra végzetessé lesz, s igaz ugyan, hogy 
örököseire eladósodott birtokot nem fog 
hagyni, de nem azért, mert a „Gresham- 
megszabadította a terhektől, lianem azért, 
mert a „Gresham" a birtokától is hamar 
megszabadítani fogja.

A mi felvidéki viszonyaink mellett 500 
holdas középbirtok azon terület, mely a bir
tokos és családjának, ha adóssága nem volna, 
megélhetést nyújt, — s ha jó esztendő jár, 

haragos lesz. Megindul lassan, csendesen és alfélét 
gondol: ha megcsal, akkor .*.  . akkor, ha bolonddá 
teszi . . . Jaj ! — oda nyilallott valami a szive 
környékére. — Nem! azt nem teszi — vigasztal 
ja magát a kis leány.

Mert Béla urfi mindig jó volt. Az bizon ! 
Mimiig is szerette ötét, pedig csak nem nagy rég 
is olyan „nyáflau, kis senki, semmi leány volt. 
Hanem most?! most már nagy leány, aki érez, s 
akinek szive parancsolni is tud. így ám! Inkább 
is hallgat a szivére, mint édes szüléje szavára, 
már az igaz.

Egyszer csak felveti a szemeit. A messze 
elterülő gyepen, mint egy tenger ár, tűnik föl 
előtte a csillogó harmat. A napsugár megaranyozza, 
megragyogtatja minden cseppjét. Visszapillant a 
messze elmaradt falu télé.

Senki se lát.
Most már csak azért se néz vissza többet. 

Sebesen neki indul. A messze kígyózó ösvényről 
is letér. Amerről közelebb éri. Egyenest oda tart, 
ahol az a magas nyárfa nyúlik, ahol majd gyűj
teni fog.

Egész nap maga lesz, nem fog kijönni az 
édes anyja, mert beteg. Rá is parancsolt kéményen, 
hogy vigyázzon, megbecsülje magát.

Már felért a „kiáltó**  partra, ahonnan ha egy
szer lemegy, nem lát be a faluba addig, míg 
megint vissza nem jön.

Megfordul. Visszanéz, és egy nagyot sóhajt. 
Ma megint rósz napja lesz.
A partról egyenesen a rétnek tart. Meg se 

áll. mig odáig nem ér. hol a fűzfák lengetik lom
bos ágaikat, a hol a Tisza kanyarog, s apró tán- 
czoló habjai csendesen, susogva regélnek.

Lapunk mai száma 6 oldal. 

egy kis fölösleg is marad. — a rósz eszten
dők hézagait pótolni; vegyünk egy kedvező 
esetet, hogy e birtokos 35 éves és csak 
20000 frt adóssága van. A „Gresham" a 
birtok lekötése mellett a 20000 irtot kifi
zeti, • tehát az összes hitelezők helyébe 
lep, — s köt a birtokossal egy halálesetére 
szóló 20000 frtos biztosítást, — a birtokos 
fizetni fogja a dijakban a 20000 frtos köl
csön kamatját és megfelelő törlesztéseit, azon
kívül fizetni fogja a 20000 frt életbiztosítása 
után a dijakat. Ha tehát eddig volt 20000 
fitos amortisatios kölcsöne, mely után éven- 
kint kamat és törlesztés fejében mondjuk 
1000 Irtot fizetett, — fizetni fogja a „Gres- 
ham“-nak a kamatokat ugyancsak a 20000 
frt után azonfelül a dijakat, •— tehát a he
lyett, hogy a birtokos magán könnyítene, a 
régi elviselhetlen terliekhez ujabbi terheket 
vesz. — melyeket elviselni képtelen lévén, 
az esedékes dijak és kamatok fejében a 
„Gresham" fogja birtokát elárverelni s célt 
nem ér. A dolog tehát nagyon egyszerű, 
hol kellő garantia van, a „Gresham" a bir
tokosnak kölcsönt ad. s hogy valami uj is 
legyen, — bebiztosítja a birtokost kölcsöne 
nagyságáig. — ám lássa aztán a birtokos, 
hogy fizesse a dijakat, de ezzel a trans- 
actióval, hogy magán segítene, azt nem hiszem, 
de azt hiszem, hogy e sorok után más sem 
fogja hinni.

Önsegélyző-egyesület.
ígéretünkhöz képest, alább közlünk egy, az 

alakítani szándékolt önsegélyző egyesületre vonat
kozó alapszabály-tervezetet ismertetés ezé Íjából. 
Természetesen, ezen a tervezeten a szükséghez 
képest annak idején még változtatni lehet; mi 
vsak azért közöljük — a mit különben már több

A harmattól ellepett réten végig sem ér s 
már is arról gondolkodik ; ha mégis kijönne utána, 
mit szólna, hogy olyan csatakos a szoknyája s a 
lába olyan maszatos, sáros, bizonyára nem sze
retné.

Neki indul futni, és fut a Tiszára. Lekupo
rodik a folyó szélén s mosogatni kezdi lábacskáit.

Hideg a viz ki kapja belőle, meg csak bele 
nyújtja. Kosz egy kicsit, de nem bánja, mert . . . 
< |li! mit, hiszen ha mondta is, csak tréfált. Nem 
olyan bolond az, hogy egy paraszt után vesse ma 
gát. mikor kényes, uridámák ajtót nyitnak előtte.

Letörölgeti lábacskáit s felmegy a folyó part
jára. Édes, vágyó tekintetet vet arra, merről vár
hatja.

Látja a toronyhegyét, amint visszaverődik 
rajta a csillámló napsugár. Mit érdekli az őt?

Mást szeretne ő látni, mást bizony, azt az 
urtit. akivel tegnap is beszélt, de csak keveset. 
Pedig sok beszélni valója lenne, de most nem le
het, több idő kell ahhoz, azt mondta.

— Mí» lehetne — gondolja Bözsiko — maga 
van. aztán meg nem is látja senki sem. De ha 
látná is, mi köze ahhoz valakinek.

Nehezen fog a munkához, kelletlen, erőltetve 
végzi. Hogy is lenne kedve, mikor mindig 
csak a Béla urfi van az eszébe? nagy szép szemei
vel, mosolygó, beszédes ajakéval, melyről minden 
szó oly fiilbecsengó, lágy . . . Hasztalan is beszél 
neki még az édesanyja is, hogy az ilyen urféle 
sohse tud szeretni igazán. Itt van la! Ámint talál
koztak. megcsípte, piros orczáját s azt kérdezte, 
hogy vagy kis lány? . . . Szeretsz-e még?

Béla urfi még mindig a régi, ölelése, csókja 
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űben is hangoztattunk — hogy az önsegélyző- 
egyesület eszméje iránt érdeklődőknek minél na
gyobb alkalma legyen megösmerki dni a nemes 
ezéllal.

Az alapszabály-tervezet a következő :

I. Czég és alakulás
1. J. Az egyesület ezége : .N. Mihályi Önse

gélyző Egyesület.' mint Szövetkezet.*  Székhelye: 
N Mihály'.

II. Az egyesület, mint szövetkezet czélja.
2. §. a tagjai számára hetenkénti egy egy 

betét titán 20—20 fillér betét fizetések által tokét 
gyűjteni.

b tagjainak mérsékelt kamatfizetés mellett 
kisebb nagyobb kölcsönöket nyújtani s ez által 
okét uzsorások üzérkedése ellen lehetőleg meg 
védeni.

III. Vitás kérdések elintézése.
3. §. Az egyesület mint szövetkezet, viszo

nyaiból keletkező vitás kérdések az igazgatóság, 
választmányi bizottság és mint feleb’oezes a koz 
gyűlés által békés utón intézetniük el ; ennek 
sikertelen esetében a felek a N. Mihály varosra 
illetékes bíróság hatásköréhez tartoznak.

IV. A tagokról.
4. 4$. Taggá lehet — nemi különbségre való 

tekintet nélkül — az igazgatóságnál, vagy az alái 
rási ivek utján jelentkező önjogu. becsületes jel 
lemü akár helyben, akár vidéken lakó egyen; 
továbbá kiskorúak is. ha érettük egy önjogu egye 
siileti tag. mint gyám, kezeskedik, általában 
mindazok, kiknek felvételét az igazgatóság elő 
nyösnek Ítéli. A tagokul felvett kiskorúak vgyvsű 
leti könyvecskéjébe az érettük kezeskedő önjogu 
tagnak, mint gyámnak neve is beírandó.

5. íj. Az évközien jelentkező tagok felvétele 
akként eszközölhető, ha az évi előző betét*  k, an
nak l»'' , kamataival együtt előre befizettetnek.

V. A tagok kötelezettségei.
G. íj. Minden tag köteles :
a a belépési év január 1 tői számított egy

másután következő hat évig a szövetkezet kötele 
kébe maradni s a tagság csak a H» íj. ertelme 
ben szűnik m*  g a köteles hat évi időtartam alatt ;

b a tagok az egyesül*  t. mint szövetkezet 
kötelezettségeiért korlátolt, azaz betét*  tik részará
nyában tartoznak felelőséggel ; betétetik, esetleg a 
nevükre irt osztalék összegen felül a tagok felelős 
ségre nem kötelezhetők:

c év*  ti át minden ♦ gyes betét után 20 fillér 
értéket a hét vasárnap délutánján 3 -5 óráig az 
egyesület helyiségében a szövetkezet pénztárába 
lefizetni; az • zen hetibetétek fizetését elmulasztó 
tag. minden egy egy betét után 2 fillér késedelmi 
kamatot tartozik hetenként befizetni. Megengedtetik 
a tagoknak • lőz*  t*  sen és egyszerre több h*  ti be 
tétnek fizetés**  is. de ezen előre teljesített betétek 
tol az egyesület külön kamatot m in tizet ;

dl felvételi díjul 1 5 letétig 2 koronát, 
5 ló ig 4 koronát, |o 15 ig G koronái. 15- 2o ig 
X koronát fizetni.

e minden tag tartozik a szőr*  tkezet érdekeit 
tőle k Ítélhető módon előmozdítani.

mind. mind. Csak az ő kis szive más. forróbb, 
lángolóbb, mint*  tavaly, meg mint azelőtt.

A déli harangszó ringva, játszva rezgeti vé
gig a néma levegőn.

Dél van.
Hözsike oda húzódik a nagy fa alá. az ár 

uyékra pihenni. Előszedi ezók mókját, puha fehér 
kenyeret keres ki belőle. Enne, de nem is esik 
jól, visszateszi.

Hanem a helyett elteríti a köténykéjét s» 
rcádől.

Mi mind*  n az eszébe jutott a kis leánynak ! 
Jó előre elgondolja, hogy mit fog hazudni az édes 
anyjának, ha majd kérdi, mit dolgozott. Hát azt. 
hogy nem győzte. Két napra is sok.

Alkonyaikor azután hazafelé indul. Százszor 
elmondja az utón és otthon is elmondta anélkül, 
hogy egy szóban is m*  gakadt volna.

Az édes anyja elhitte. Majd kimégy holnap 
— mondja az édesanyja — és elvégzed.

*— Holnap ? holnap nem megyek — hebegi 
zavarodottan. — mert mást csinálok. Sok a szennyes, 
mosok.

Az édesanya belenyugszik, minek ellenkezne, 
ha összegyűlt, hadd mossa.

Es reggel Bözsike összeszedi azt is. ami tiszta 
t‘gy nagy csomót s leballag vele a Tiszára. Felhal 
latszik a sulyok csapása, in*  rt Bözsike is úgy 
akarja, hogy felhallatszon.

Azután kit*-ritgeti  a kimosott ruhákat ott a 
part oldalán a galyakra. maga pedig letelepszik a 
fa tövéhez. < Hvkor felfut a partra, ahonnan bele 
heteit látni a kertbe. S ni ! egyszer csak meglátta 
azt, a kit olyan sokszor néz*  tt s olyan régen vár.

Nagy sebbel lobbal jött az urti fíltyöiészve,

után a nveretnénv-osztalék az illető 
fog tőkésittetni. A zárszámadás 

a tagok körözés utján érlesiltetnek.

tagság megszűnéséről.
tagság megszűnik :

VI. A tagok jogai.
7. §. Minden tag választó és az egyesület 

tisztségére, mely a közgyűlés határozata szerint 
tiszteletbeli vagv díjazott lehet, megválasztható.

A közgyűlésen minden tag egy egy hetet 
után egv szavazattal bir. azonban bármennyi le
gyen tizen felül valamely tagnak betéte, tíznél 
több szavazattal nem bírhat.

Személyt illető dolgokban, nevezetesen a tiszt
viselők választásánál, minden tagot csak egy sza
vazat illet.

s. §. A szavazás vagy személyesen vagv 
meghatalmazás által gvakoroítatik, de mindenkor 
önjogu egyesületi tag’által ki is meghatalmazását 
.1 közgyűlést megnyitását megelőzőleg a közgyűlést 
vezető elnökhöz beadni köteles; kiskornak gyám 
jaik által képviseltetnek, mely esetben a megha
talmazás ne in szükséges.

•J. Minden tag igényt tarthat :
a az egvesületi pénztári készletből nyert ndő 

kölcsönre, az alább meghatározott feltételek mellett;
b évi nyeremény osztalékát az évi zárszá 

madásnak jóváhagvása után 30 nap alatt felveli*  ti : 
mely határidő 
betétösszeghez 
jóv á hagyásáról

VII. A
JO. £ A „
a elhalálozás által, azonban az elhalt tag 

jogai és kötelezettségei a törvényes jogutódokra 
átszállíthatok, ha ezek gyám által biztosítva, a tag 
ságot tovább folytatni kívánják.

b elköltözés által, mely esetben az átköltöz 
ködési helyről lakositási községi okmány muta 
tandó f*  l ;

v csőd alá jutás;
d elszegényedés által, mely körülmény köz 

ségi bíz.onvitványnyal igazolandó;
e a tagságnak másra ruhúzása által, a mikor 

is az uj tag a b*  tétszám arányához eső fölvételi 
dijat előre I*  fizetni köteles;

f kirekesztés által, mely előáll azon esetben, 
ha valamely tag. a neki kézbesített figyelmeztetés 
daczára is. betétfizetésével három hónapig hátra 
lókban maradna; ezen eset a közgyűléshez n*  in 
felcbbezhető s a késedelmi kamatok a közgyűlés 
által sem szállíthatók lejebb, sem el nem enged 
Intők.

A kirekesztés előáll azon esetben is. ha vala
mely tag az egyesülettől nyert kölcsönt, vagy an
nak kamatait végrehajtás nélkül meg nem fizetné ; 
az ily taggal a kirekesztést az igazgatósági ülés 
jegyzőkönyvi kivonatában tudatja az igazgató ;

g ha valamely tag a szövetkezet érd*  keit 
veszélyeztetné s annak anyagi megkárosítására 
munkálkodnék. « z esetben az igazgatóság jelentést 
tesz a választmányi bizottságnak s annak véle 
menye alapján a kirekesztés felett a közgyűlés 
szavazattöbbséggel határoz.

II. íj. Ha valamely tagnak az előző íj. a . 
c . d pontjai értelmében áll elő a tagsági 

valamint a

eső felvételi

l»,
megszűnése, annak ugv Ih tétfizetés**,  
részére eső osztalék - az utolsó évi osztalék le
vonásával — az évi zárszámadásnak a kir. tör 
vényszék által lett jóváhagyása után hat hónap 
alatt visszafizetendő s vele a végelszámadás meg
teendő.

12. §. Ha valamely tagnak a 10. §. fi, g) 
pontja szerint következik be a tagság megszű
nése, annak betét és osztalék összege az egyesület

vígan halad végig a kacskaringós, fövényen utón. 
No lám ! mégse leselkedett hiába. < >*la  tapasztotta 
szemeit a kerítésen át az urfira, aki még nem 
vette észre.

Jaj vsak erre jönne ! sóhajt fel a kis leány. 
Es csakugyan arra jött.
Bözsike azon töprengett, megszólítsa e ? De 

hátha m*  gharagszik érte? . . . Ham m azért hir- 
telenében kitalálja, hogy zajt fog ütni, akkor bi 
zonvosan utána fog nézni. Egy is tett.

Hes te! hess te! — kiabálta. Az urfi 
mindjárt ott termett a kerítés mell*  tt.

Mit csinálsz kis lány ? — kérdezte moso
lyogva.

Hessegetem ezt a csúf libákat. Hess te! 
mondja újólag, csengő hangon, és szemben áll az 
ultival.

Az meg úgy gyönyörködik a kedves kis bo
londos haragján.

— Hál aztán mért kergeted őket?
— Mert — hogy elpirult a nagy zavarban!

— mert mostam, oszt bepiszkolják a ruhám, akkor 
pedig akár haza se menjek, mert kikapok.

— Ki bántana téged kis lány?
— Az édes anyám !
— Hát olyan haragos a te anyád ?
— A bizony, haragos. Még m in vert meg, 

hejh ! pedig de sokat megérd*ml*  nem ! Félek is 
tőj**.  de mindig azt mondja, hogy majd máskor 
wr meg.

— Lásd ! inért szeret, azért nem bánt. Én 
is szeretnélek, én sem bántanálak. Gyere na kő 
zelvbb! A kislány nem mozdul, vsak a fejével int.

— Nos? talán bizony félsz?

javára marad s az ily összeg a tartaléktőke szám
lára iratik.

vili. Tökeképzés.
13. §. Az egyesület mint szövetkezet tőkéjét 

képezi:
a tagak által a köteles időtartam alatt 

hetenkint teljesítendő befizetések ;
b az egyesület tagjainak adott kölcsönök 

kamatai;
e> az elmulasztott heti befizetések után járó 

késedelmi kamatok ;
d a felvételi és
ei a kölesönökből fizetendő kezelési dijak.
1-1. jj- A szövetkezet tagjai által az előző 

S bán megnevezett czimekben fizetem! pénzeken 
kívül sem tagjaitól, sem senki mást*  tetétet el 
nem fogad.

IX. Pénzbetétek elfogadása.
15. §. Az egyesület a heti betét-befizetéseken 

kivid, — de csakis saját tagjaitól — más bármi 
nemű és összegű takarék betéteket elfogad, ezen 
betétek utáni kamatlábat időről időre az igazgató
ság állapítja meg.

lfí. A takarékbetétnél a következő szabá 
lyok alkalmaztatnak :

a a betevők folyószámmal ellátott könyvet 
kapnak, melyben a betevő neve, a befektetett 
összeg mennyiség*-  számokkal és betűkkel kiírva, 
a betét napja, a kamatláb és a tőke és kamatvisz 
sza fizetését kitüntető rovatok foglaltatnak ;

b minden betét és visszafizetés a pénztáros 
és könyvvezető által aláírandó;

c a tők**  visszafizetése s a kamat kiadása 
csak is a betétkönyvecske felmutatására történik ;

d) a betét kamatok félévenkint utólagosan a 
betevő javára tőkésitt**tnek  ;

e ezen könyvecskék szintén névre szólnak, 
mind a mellett a birtokos és előmutató, jogszerű 
tulajdonosnak tekintetik, és amennyiben törvényes, 
vagy szerződéses okok nem gátolják, kezéhez a 
kifizetések is teljesittetn*  k ;

fi ha valamely betétkönyvecske elvész, tulaj 
donosa azt azonnal az igazgatóságnál bejelenteni 
és 14 nap alatt a megsemmisítési eljárás megin
dítását igazolni köteles, ellen esetben ezen idő el
teltével a kifizetés bármely jelentkezőn*  k kezéhez 
teljesittetik ;

g a megsemmisítést kimondó jogérvényes 
bírói végzés b« mutatása után az érdekelt félnek a 
takarék betét könyvecske másolata elismervény 
mellett ki fog adatni, ez a főkönyvben feljegyez 
telik. A részbetét könyvecskék tulajdonosaira ezen 
szabályzat alkalmazást nem nyer.

X. Kamat melletti kölcsönök felvétele
17. §. Hogy az egyesületi tagok hiteligényei 

inkább kielégíthetők legyenek, az igazgatóság fel 
jogosittatik. hogy a szövetkezet törzsvagyona fele- 
részeig terjedhető kölcsönöket mérsékelt kamatláb 
mellett felvehessen s az e ezélra szükséges pénzt 
beszerezhesse. Ezen jogosítvány ha a szövetkezet 
czélja s a szövetkezeti tagok hiteligényei, illetve 
tulajdon üzlettőkéjének nagvobbitása szükségessé 
tennék, közgyűlési határozat folytán az egyesület 
törzsvagyonának három negyed részéig terjedhető 
összeg erejéig fokozható.

XI. Váltók le- és visszleszámolása.
IX. Az. üzleti forgalom gyarapítása tekin

— Félek ám ! — mondja szemérmesen — 
mert meglátnak.

Mit látnak meg? azt. hogy beszélgetünk. 
Hadd lássák, m m baj az, bátorítja az urti.

Azzal ugyan nem tesz semmi rosszat — gon 
dolja — és közelebb lép.

Béla urfi egész elmerül a szép kis leány né 
zésébe és ott feh jti szemét annak parázs, égő sze
meiben s kérdi, hol jártál tegnap kis lány !

— A réten. Vártam az urfít, nem jött, pedig 
egészen estig vártain.

— Sajnálom, — motyogta az urti — de nem 
mehettem. Mikor menjek ki?

— Hál, hát akár holnap is.
Másnap csakugyan ki is ment, találkoztak is 

a temetőn túl a gyepen. Es Béla urti tartotta szó 
val. édes, csengő Lángon beszélt a virágról, meg 
a madárról, no meg mindenről.

Bözsike csak hallgatta, s ki tudná, mi min
denről gondolkozott, inig kiértek. Ott aztán letele
pedtek egy fa árnyékába. Nem illenék, hogy ott 
hagyja az urfit, nein bizony. Annyit már Ö is tud. 
Széjjelvbb teregeti a szoknyáját, hogy az urfi arra 
üljön. Az meg közelebb húzódik s meg meg fogja 
a kis lány piczike kezét és úgy szorongatja.

A kis lány többször sóhajt, mint szó); mit 
is beszéljen, mikor tele a szivecakéje boldogsággal, 
szer*  lemmel. Aztán az urfi meg nem is olyan hall 
gatag.

— Égve eljönnél velem Bözsike?
— Hová? — kérdi meglepetten.
— < hla, ahol én lakom.
— Hej ! messze van ám az.

Nem baj az, úgy jó. Ha eljönnél, elvin 
nélvk.
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tétéből, mindazon kölcsönök, melyek a heti betét 
erején felül vétetnek a szövetkezet tagjai által 
igénybe, kizárólag váltóra adassék.

A szövetkezetnél benyújtott váltónak következő 
kellékekkel kell birnia :

a a lejárat ideje 4 hónapnál hosszabb ne 
legyen ;

b barom váltó- és hitelképes egyén aláírásá
val legyen ellátva, kivételesen azonban két aláírás
sal ellátott váltó is leszámítolható a váltóbirálók 
egybehangzó határozata alapján ;

c) kellően biztosított váltók (‘gyes esetben 
egy aláírással is elfogadható, ezen esetben azonban 
a váltó értékének érték tárgy gval vagy betétkönyv 
vei kell fedezni ;

19. §. A váltók elfogadása vagy visszautasí
tása tárgyában egyik igazgató elnöklete alatt, az 
igazgatósági ülés határoz.

Xil. A kölcsönről.
20. §. Az egyesület kölcsönt csak saját tag

jainak ád, busz koronánál kevesebbet soha sem.
21. §. Az egyesület kölcsönt első sorban 

azon tagjainak ád, kik betétösszegüket biztosító 
kul lekötik, ezek között is első sorban adandó 
azon tagnak, ki még betétére a kölcsönt igénybe 
nem vette.

Ily kérelmezők nem létében, vagy ha a pénz 
tárkészlet megengedi, oly tagnak is ad kölcsönt, 
kik azt két elfogadható kezes készfizető jótállása 
mellett kérik, kezesekül nem egyleti tagok is el 
fogadtatnak.

A kölcsönök megszavazása az igazgatóság és 
a jelenlévő választmányi tagok felelősségére törté
nik, veszélyeztetés esetén a megszavazok kármeg 
térítésre köteleztetnek.

Ennélfogva egy utalványozási rovatos napló 
vezetendő, melyben a kölcsönt kérő és jótálló ke
zesek, úgyszintén a kölcsönt megszavazok nevei 
az utalványozás idejének kitüntetésével pontosan 
beírandó.

Kölcsönt nyerhetnek a tagok továbbá ingat 
tanokra, a telekkönyvi állapotok hiteles igazolása 
mellett, még pedig úgy a kül . mint a beltelekre, 
ha t. i. az épületek tűz ellen biztositvák, értékük 
nek fele erejéig; a telekkönyvi bekebelezés köl 
csont kérő terhére első helyen biztosítandó; ha az 
ingatlanok zálogjoggal már terhelve lennének, a 
jelzett fele értékből a bekebelezett összegek levo- 
nandók és a kölcsön csak a maradék erejéig utal 
ványozható. A bekebelezésre adott kölcsönök 
után fizetendő tőkekamat adót kölcsönvevő tartozik 
viselni.

Kölcsön adható arany- és eziistnemtiokre a 
belérték feléig, tekintet nélkül a foglalványra, 
vagy mübecsre. Zálogra általában csak szakértők 
becsűje alapján nyerhetnek a tagok kölcsönt.

22. §. A kölcsönök a jelentkezők sorrendje 
és a pénztár készlete szerint utalványozhatok, inind- 
azáltal elsőség nyujtatik azon kérelmezőnek, ki 
elemi csapás miatt kárt szenvedett; haláleset, 
vagy betegség által bekövetkezett szükség eseten 
a tagok a kellő biztosiiás mellett, soronkivül is 
nyerhetnek kölcsönt.

2.3. §. A betétekre felvett kölcsönök a kamat 
pontos fizetés esetén a kötelezett hat évi idő eltel
téig fel nem mondhatók; hanem évről évre meg 
hosszabbíthatok. A meghosszabbítás ideje, a köt
vény hátulján feltüntetendő és a kölesönkönyvöcs
kébe is beírandó a tőketörléssel egyidejűleg.

24. §. A kölcsönök után fizetendő kamatláb

Bözsike nem felel, csak sóhajt, azt gondolja : 
el, akár a világból.

— Városba vinnélek, szép, nagyon szép szo
bákban laknánk, csak úgy kettecskén. Beh bol
dogok is lennénk, ugy e Bözsike?

Csak fejével int.
— Hát oszt mikor jönnénk vissza? kérdi 

némi szünet után.
— Soha!
— Úgy én nem mennék, mert meghalna az 

édes anyám utánam.
— Hát olyan nagyon szeret téged az édes 

anyad ?
— Bizony. Én is szeretem, nem kívánnám 

itt hagyni.
— Hátha én feleségül vennélek.
— Akkor se.
— Szerethetnéd azért. Latod, imánk neki s 

megvigasztalódna és nem keseregne utánad, mert 
te boldog lennél. Nem is kívánkoznál vissza többet 
soha. És a kis lány elhiszi, hogy az úgy lenne, 
rajta nem is múlnék, de vájjon mit szólna ehhez 
az édes anyja ? Megharagudnék, vagy tán még el is 
kergetné a háztól. ,

Béla urfi elmélyed a gondolkozó kis lány né
zésében. t

— Na, mit gondolsz Bözsike, eljönnél .
— El, ha az édesanyám eleresztene.
— De hátha nem bocsájt el ? . . . Akkor 

ne úgy • ©Iszököl velem, érted ?
A kis leány nem felel nagy ideig.
— Hát aztán mikor?
— A mikor te akarod, holnap, holnapután, 

vagy egy hét múlva. De mégis, hát holnaput. n, 
Jó lesz?
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kétféle. A betéttel biztosított kölcsönök után 6°/tf 
kezesekkel értékesített kölcsönöknél 8°/0 kamat 
fizetendő, mely 8%-os kamatláb a körülményekhez 
képest az igazgatóság javaslatára a választmányi 
bizottság által 10%-ig emelhető, ezen kamatláb 
felemelés a közgyűlésnek tudomás vétel Végett be
jelentendő.

25. §. Határidő hosszabbítás: három, vagy 
hat havi és egv évi időtartamra is történhetik, úgy 
azonban, hogy a kamatokon felül kezelési költség 
czirnen a három havi törlesztések, vagy hosszab
bításoknál hat. a hat haviaknái 12, az éves hosz- 
szabbitásoknál 20, az uj kölcsönöknél minden 10 
koronaérték után egy és a kötvényért 10 fillér fi 
zetettik.

26. §. A kezesség, vagy zálogra nyert köl
csönök törlesztése negyedévi hosszabbításnál 5, 
félévinél 10, egész évinél 15 százaléknál kevesebb 
nem lehet.

27. A kölcsönösszeg lejárat előtt is vissza 
fizethető, de a már kifizetett*  kamatok le nem 
számíthatók.

28. Ha valamely tagnál a kölcsönösszeg 
bármely oknál fogva veszélyeztetve látszanék, az 
igazgatóság különbeni felelősség terhe alatt, azt per 
utján behajtani s még lejárat elölt a törvényes 
biztosítást eszközölni köteles.

29. §. Ha valamely tag a kölcsöne után ti 
zefendő esedckes törléseket és kamatokat rendesen 
nem fizetné s figyelmeztetés ellenére is. azt az évi 
üzletzártát megelőző 15 nap alatt nem teljesítené, 
a kölcsön felmondandó.

30. A tagok által igénybe nem v< tt pénz
készlet gyümölcsöző elhelyezéséről az igazgatóság 
gondoskodik.

31. §. Ha az egyesület, mint szövetk-zetnél 
kézizálogul letett arany és ezüstnetnii. k a határ 
időre ki nem váltatnának, vagy e tekintető, n a 
további meghosszabbítás nem eszközölt, tin'k, a 
zálogtárgyak - a N.-Mihályon szokásos közhirrété 
tel után a szövetkezet egyik kiküldött tisztviselője 
által nyilvános árverésen eladatnak s a tartozáson 
és a felmerülhető költségeken felül levő összeg az 
adósnak visszaszóIgá Itatik.

(Vége köv.)

Vegyes hírek.
Halottak napja.

Memento móri . . .
Emlékezzünk a megholtakról . . .
Halottak napja az a nap, amelyet teljesen el

hunyt mieink szent emlékének szánunk. Halottak 
napján, a borongás őszi napon igyekszünk leróni 
a kegyelet adóját azon kedveseink iránt, akik on 
nan felülről, a csillagok mögül kisérnek minket 
figyelemmel.

Ezen a napon felszakadnak szivünk már már 
behegedt sajgó sebei, újra s újra feltámad ben 
nünk a fájdalom, amit kedvesink elvesztésekor 
éreztünk. De ezzel a nagy fájdalommal egyszerre 
valami kimondhatatlan jól eső érzés vesz rajiunk 
erőt. Szivünket a szeretet melege tölti el. keblünk 
magasztossággal telik meg, s mi csodálatosképpen 
megnyugszunk a sors végzésében. Felhagy a tépe 
lődés, a bánat, a bú, a gyász, a kesergés és he
lyét isteni megnyugvás foglalja el. Megnyugvást

— Nem bánom. Addig összeszedhetem, a 
mit elakarok vinni.

— Ne hozzál semmit, lesz ott neked mindened.
— De a ruhám? bársony derekam? . . . 

Azután hogy szökjem meg?
- Figyelj ! hajnalba, korán kijösz oda a ke

reszt útra, tudod? aztán elmégy az erdőn k vezető 
utón odáig, ahol a nagyárok vezet, és ott vársz. 
Érted? én jövök és te felülsz, s úgy aztán elme
gyünk. Ugy e jó lesz?

Az a másik nap oly hosszú volt Bözsikének, 
egy esztendő, vagy még annál is több.

Reggel korán, még nem is hajnalodott, mi
kor már ott üldögélt Bözsike az árokparton, már 
a hajnali harangszó is elmosódott, reggel is lett és 
Bözsike még mindég várt. Hanem egyszer meg
rebbent, amint a faluból egy sebesen jövő liintót 
pillantott meg.

Ez az, megismerte. Szépen odalapul az árok 
parthoz és úgy lopva egy két pillantást vet arra 
a falu felé, ügy se látja többet.

De nini! feláll. A kvresztutnál porzik a ko
csi, sebesen, vágtatva megy neki a másik útnak. 
Kavarg a por utána. Es Bözsike ijedten kapja le 
fejéről kis kendőjét és elkezd vele integetni, — 
tán még kiáltott is, -— hogy álljon meg.

De hogy állt meg, nem állt a ! S a kis le
ány hol neki sáppad, hol neki pirul ... Ni! látja, 
amint a kalapjával valaki integet feléje. Nézi, nézi, 
amíg csak belátja.

Es szegény kis Bözsike ott a szeme alatt, 
végig az orczáján, valamit dörzsölt széjjel . . .
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találunk, mert halottak napján látjuk teljes való
jában annak igazságát, hogy álom az élet, — föl
ébredés a halál.

Az élet hosszú álom. Ki jót, ki rosszat, — 
ki szépet, ki csúnyát álmodik. És amin éltünkben 
keresztül megyünk, amiben részünk van ebben a 
földi életben, az mind szerteszéjjel foszló tünemény. 
Csak két dolog van, amit a sírba is magunkkal 
viszünk, s ez a hit és a szeretet.

Halottak napja! . . . Te szomorú nap! Rég 
megszokott vendég vagy Te minálunk, mert hiszen 
minden esztendőben pontosan beköszöntesz. De jól 
fogadunk Téged szomorú voltad daczára is, mert 
te vagy az emlékezés napja, mert amikor Te meg
jelensz körünkben, akkor rójjuk le az emlékezés 
kegyeletes adóját elhunyt kedveseink irányában.

— Fényes hanyeerseny. Kiváló hang 
versenyt lesz alkalma élvezni közönségünknek e 
ho 9-en, azaz kedden. A nagy tragika: Jászay 
Mari jön városunkba két előkelő és hírneves tár
savai Sztldyyt Arabella operai énekesnővel és 
Polonyi Elemér zongora mii vészszel, hogy bámu
latba ejtsék közönségünket remek előadásaikkal. — 
leljesen feleslegesnek tartjuk a reklamszerü kije
lentéseket, mert Já*::ay  Mari és két társa arra 
nincsenek rászorulva és örül mindenki, ha alkalom 
kínálkozik, hogy játékaikban g\ön \ őrködhessék. 
Bizonyára a környék i- i_en >/• p jninal lesz 
képviselve ezen a haimvcrseii ven. A műsor kö
vetkezőleg van összeállít' a : 1. a Beethoven: So- 
nata I. rész b Chopin: Nocturne c Liszt : Tündér- 
táncz Pólón j/i Elemér. 2. a Szávay Gyula: Ezer 
iavasz b) Radó Antal : Szent Péter és a hegedű 
Jászai Mari. 3. Arrigo Boito: Alii a Mefistofeles 
operából Szihiyyi Arabeli,a. 4. a Berceuse l» Li- 
dércztáncz c Rhapsodia Potouyi Elemér. 5. Kiss 
József: Ágota ki>a*szonv  «/o'«oí Mari. 6. a Nivon 
l’ostitol b Waldteufel : Bolnne c Magyar dalok 

Arabella. Helyárak : T.unlásszi k 2 frt 
.»<> kr. Körszék 1 frt 5o kr. Állóhely 1 irt. .legyek 
előre válthatók: Landextnan B. köny'kereskedésé 
ben. Kezdete'este s órakor. Hangverseny után tánc.

— Tiíx itt, tiíz ott, tfíz mindenütt.
Az ember valóban gondolkozóba esik, ha az jut 
eszébe, hogy városunkban már se szeri, se száma 
a sok és feltűnőin gyakori tüzeseteknek. Alig 
múlik el hét tűz nélkül és alig ocsúdik fel a 
lakosság az egyik után, már jön a másik. Bátran 
lehet állítani, hogv az ország egv beíveli sincs 
annyi tüzeset, mint nálunk és még bátrabban lehet 
állítani azt. hogy sehol sem v- szik a hatóságok oly 
könnyen az ilyen tüzeseteki t, mint a mi hatóságunk. 
Mi alig hisszük, hogy e tekintetben csak egy lépés 
is tétetett volna azóta, hogy a főbíró lemondott a 
főparancsnoki állásról, pedig már be lehetett volna, 
bárha ideiglenesen is. a kötelező tűzoltóságot hozni 
és rcndbeliozatni a nyomorúságos állapotban levő 
tűzoltási eszközöket. Valóban itt lenne már a leg
főbb ideje annak, hogy ne fújják mindig a Pató 
Pál uram ismeretes nótáját, mert késő lesz és be
következik egy nagy katasztrófa. — Különben a 
következő tüzek voltak legutóbb : Pénteken délelőtt 
10—11 óra közben kigyuladt az alsó utczában a 
Hoezpodár Mihály udvarán levő nagy uj csűr, 
melyben 32 szekérnyi takarmány volt és a mely
ből mintegy 10 szekérnyit m» gmentettek, de csak 
azért, hogy másnap az is elégjen; mert szombaton 
valaki felgyújtotta és szerencsésen elhamvadt. A 
csűr 1200 frtra volt biztosítva és jóformán még 
egészen nem is volt készen. — Vasárnap egy óra 
után ismét tűz volt: A temető-uteza felső végén 
volt három nagy jégverem, ezek közül kettő szin 
tén leégett. Szerencsére a jelzett tüzek alkalmával 
teljes szélcsend uralkodott és ez megakadályozta 
a tüzek továbbterjedését.

— Hatéilozás, A következő gyász jelentést 
vettük és adjuk: „<>zv. Heurnan Sándorné úgy a 
maga, mint gyermekei, unokái és dédunokái nevében 
fájdalomtelt szívvel tudatja forrón sz retett férjé
nek és legjobb apának lleuman Sándor urnák 
élete 81 ik, boldog házasságának 56 ik évében f. 
hó 31 én történt gyászos kimultát. A boldogult 
hűlt tetemei hétfőn november Lén délután 2 óra 
kor fognak a halottas házból a varannói izr. sir 
kertbe örök nyugalomra helyeztetni. Béke hamvaira. 
Varannó Csemernye, 1S‘J7. október hó 31-én. “ — 
A t(‘inetésről a következő tudósítást kaptuk : F. hó 
l én temették V. Csemernyén 30 án elhalt J/runnm 
Sándort Zemplénvármegye törvényhatósági bízott 
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sági tagját. Az elhunyt végtisztességére az ország 
minden résziből fisszcsereglett rokonság, jó barátok 
és óriási közönség jött el s kisérte örök útjára 
l/rumon Sándort, a család Nestorát és a köztisz
teletben állt tértiül, ki mint a rabbi megható gyász
beszédében kifejtette, családjának támasza, közsc 
gének büszkesége, a saegénvek istápolója s min 
den nemes ügy buzgó harezosa volt. A rabbi be 
szódé után az egyletek nevében < iiri Hermán 
mondott rövid búcsúztatót, s azután megindult a 
végtelennek látszó menet a varaiméi sirkert felé, 
hol tetemei a hitközség által felajánlott díszhelyen 
örök nyugalomra tétettek.

— Az „Ailria“ biztonitó intézet eljá
rási. Ennél a biztosító intézetnél volt biztosítva 
K'inl.i Lajos és A'óss Lajos helybeli iparosok in
góságai és most, hogy leégtek. mint értesülünk 
— igen furcsa eljárást tanúsított velük szemben a 
nevezett intézet, mi ha megfelel mindenben a va 
lóságnak, — úgy jó lesz, ha a biztosiló közönség 
tartózkodni fog tőle. A mikor a jelzett biztosítást 
felvették, nem találtak semmi kifogásolni valót, 
most azonban, hogy megtörtént a tiiz és fizetni 
kellett, különféle kifogásokat tett az .Adria" itt 
járt hivatalnoka és a károsultaknak csak egy kis 
részé-t állapította meg a biztosított összegből. Min
denesetre nagy könnyelműséget követett el a kot 
iparos azzal, hogy nem fordultak tanácsért vaja 
kihez, hanem beleegyeztek a kiküldött hivatalunk 
akaratába, miáltal megkárosították önmagukat. Ki 
fogásokat emeltek az iránt, hogy a biztosítva volt 
ingóságok nem voltak meg, de természetesen a 
dijakat hűségesen befizettették minden után ; a kár 
megbecsléséhez szakértőket állítottak, de a káro
sultaknak azt az őket feltétlenül megillető jogát, 
hogy a maguk részéről szintén állítsanak szakér 
tőket, megtagadták és így egyoldalú becslés alap 
ján történt a megállapítás. Ezzel mm akarjuk ál 
litani azt. mintha talán a szakértőkul szerepelt 
egyének rosszak arat ulag jártak volna el a káro
sultakkal szemben, de a méltányosságnak és igaz
ságnak vsak az esetben lett volna elég téve, ha a 
jelzett módon történik a megbecslés. — Az is na
gyon furcsa, hogy az „Adria" figyelembe vesz 
mindenféle kétes exisb ntiáktól származó né\ 
teleli leveleket — in rt mint halljuk — Kardoaék 
ellen csak négy jeles firma tett minden alapot 
nélkülöző jelentést a tűz után. — Ezt az eljárást 
pedig kizárólag a közönség érdekében hozzuk nyíl 
váll osságra, hogy tájékozva legyen róla, ha azon 
bán nem igy állna egészmi a dolog, úgy az érdé 
kelt Adriának módjában áll azt in>■gczáfólni.

.í rétének aj ellennége, .STm/x/o-Alajos 
tárnái uradalmi tiszttartó levelet int<’z«tt hozzánk, 
melyben tudatja, hogy ott a vetés, két egy, eddig 
még teljesen ismeretlen uj rovar pusztítja. A levél 
igy hangzik : „Szeptember 2 áll elvetett buzaveté 
sem igen szépen kikelt és jól bokrosodon, mint 
egv 12 nap előtt láttam, hogy a .30 holdas táblá 
nak középső 2 drb földjén valami rovar nagy kárt 
te*zen.  a vetés zöldjét legeli le. Jelenleg már a fél 
tábla egészmi tönkre van (éve és úgy néz ki. mint 
ha a terület el sem lett volna vetve. A nyomorult 
féreg olyan nagyságú, mint a muszka légy, szár 
nyai szürkéi*  fehérek, különben a t« st szürkés 
barna szinii, nappal a fold felett tanváz. éjjel úgy 
látszik, hogy a földbe bújik és körülbelül a gyö
kereket pusztítja. Jó volna erre a szakértők figyel 
un t felhívni, hogy valami szert állapítanának illeg 
ennek a veszedelmes rovarnak kipusztitására.

— Magyar nxálá diadala külföldön, 
Mathiánz János vármegyénk e kitűnő szőlőtermelője. 
M'ifhitigz József iskolai igazgatónk testvére, a lég 
közelebb befejezést nyert hamburgi kiállításon is 
inét hin ssé tette a magyar szőlő kultúrát, mert 
itt is elnyerte az állami nagy aranyérmet, daczá a 
annak, hogy a nyugateurópai és amerikai leghíre
sebb szőlőtermelőkkel állott szemben. Mintán J/o 
thiánz János az JK’.U ik szentpétervári kiállításon 
is elvitte a legmagasabb kitüntetést kiváló szülő 
fajtáival, bízvást állíthatjuk, hogy a magyar cse
mege szőlő ez idő szerint páratlanul áll egész 
Európában.

— Az áUategénznégiigy 1’ngvárin*  gyé- 
b. n jelenleg igen jó. a mennyiben alig van már a 
vármegyében ragadós betegség ; és miután a ser 
tésvész Ingvart is megszűnt és a fertőtlenítés is 
egy pár nap alatt végre lesz hajtva, valószi nilleg 
a sertésvásárok a legközelebbi szerdán már meg 
lesznek tarthatók.

— A jeazennöi rom. Gróf Andni,»y Alá 
dár, a homonnai fiildesar elhatározta, hogy a /Zó- 
monna zemplénvártnegvei község közelében levő 
jeszennöi várat újjáépítteti és a körülötte elterülő 
bozótos sűrűségeket kiirtatja. A régi sasvár nagyon 
érdekes történelmi emlék. A tizennegyedik század 
bán, tartós belzavarok idején rablóloragvár volt. 
A benne tanyázó rablólovagok legtöbbnyire a ga- 
licziai gazdag kereskedőkre csaptak le és elszed
ték értékes portékájukat. A század vége felé Hóhért- 
Károly a Homonim-Lhuyt-th' knek ajándékozta ezt 
a várat, hogy iránta tanúsított hűségüket megjutal
mazza. A későbbi időkben az egyik Drugeth ebbe 
a várba hozta a vidék harangjait s ott veretett be
lőlük hamis pénzeket. Az akkori zavaros időkben 
történt, hogy egy szerzel->r- nd a jeszennöi várban 
lakó valamelyik Drugethnek adta át kincseit meg
őrzés végett. Amikor végre a rend helyreállott és 
a szerzetesek vagyonukat visszakövetelték. Drugeth 
azt mondta, hogy semmit sem tud a kincsekről, 
amelyk értéke külömben milliókat képviselt. Eb 
bői aztán országra szóló nagy pör keletkezett, 
amelyet annak idején az országgyűlés is tárgyalt.

Halál a bányában. Nagy szerencsét 
lenség történt in. hó 2<»án délután az ungvári fa
zekasok által bérelt cs«•rvenyiczai agyagbanyában. 
Ktiiarál József, nős, négy gyermek apja s nap
számos egy elzárt tárnába hatolt, hogy napi mun
kájának több eredményt sz« rezzen. Hiába figyel 
meztették társai, hogy ott tilos az agyagtermelés, 
ő nein hallgatott az intő szóra, s megtette az első 
kapavágást. Amint az megtörtént, a tárna bedőlt 
s maga alá temette a szerencsétlen embert.

Segély a liicnkaiaknak. A itt. kir. 
belügyminiszter a bicskái tiizkárosultak segélyezé
sére 220 Irtot adományozott.

KliiléptetéH. A kereskedelemügyi in. kir. 
miniszter n zeniplénvármegyei ni. kir. áliamépi- 
tészeti hivatal főnökét, Höuxch Dezső kir. föntérnö 
köt. I sö osztályú főmérnökké léptette elő megfe
lelő fizetés emeléssel.

Az uniimeyyei yazilunáyi eyyexiilet 
működésének megindítása ezéljából az elmnlt va
sárnapokon Sz ibránez és Sz< rednyén megtartott 
értekezletek nagy közönség jelenlétében és rend 
kívüli érdeklődés mellett íartattak meg. A kisgaz
dák osztályából is sokan jelentek illeg s midőn a 
gazdasági egyesület czélja és rendeltetése előttük 
nieginagyaráztatett. annak szükséges voltát min 
denki beismerte, s az egyesület működésének meg
kezd,-sót egyhangúlag kivárnák. Különös, na hitel- 
szövetkezet es/meje nyert, meg egvhangnlag az 
eeyl.,-gvült közönség tetszését. s mintán az illet,, 
járások főszolgabírói is felkarolták ez. ügvet. a 
sz,'vetkezetek megalakulása Sz.obránczon és Szered
ül ,-n biztosra Vehető. Előadták a gazdák ,-gyébb 
panaszaikat és kiváltságaikat is. melyeket eddig 
senki sem hallgatott meg. melyeket azonban tel
jesíteni, illetve a bajokat orvosolni a gazdasági 
egyesületnek fogja feladatát képezni. < tktóber hó 
utolsó vas.-inmpján Nagy Kapóson az értekezlet szín 
tón megtartatott, I ngvárt pedig november lió Lén. 
A kiküldött bizottság még Csapon is szándékozik 
e tárgyban értekezletet tartani, melynek ideje és 
helye annak idején fog közzétételni.

Stépán (tábor én yr. Amlránsy Ifénez 
adománya. Végre a málezai izr. iskolának is 
ütött a megváltás órája. Itt év óta ott szorul a 
Zsinagógában elrekesztell sziik helyiségében évente 
30 3.i növendék és tanító, télben a fagy, nyárban
a tnlasztói hőségtől emésztve, inig végre a humá
nus cselekedetek mivelésében felekezctet nem is
in, -r,, Shytín Gábor a szegény és tehetetlen zsidói 
hitközség ügyét baját felkarolván, a t.miló, leboric, 
Izsáknak állami,> lakást biztosított ; egy tágas és 
kényelmes tanholviség kiépítéséhez és rendi,,-hozói 
sához pedig 250 frt készpénzt adományozott. E 
nagyszerű adakozás által fölbáloritva, az elöljárók 
Aiidrdmnj Géza grófot is. aki jelenleg partiéi l>ir 
tokain tartózkodik, egy kérvénnyel keresték inog, 
aki ez építkezéshez még dotál drb téglát ajándé
kozott lazonyi téglákéin,-nézőjéből. Igy a munka 
már most serényen Imlad előre és remélln-tő, hogv 
az. iskola és tanító rövid idő múlva az uj hajlókba 
behelyezkedhetik.

— Or, Teri Öilön közegészségi felügvelő 
Sztropkora is ellátogatván, ősi szokás szerint, min
dent rendben talált.

- Tiiz Sztropkón. Vasárnap éjjel az 
urasági majorhoz tartozói épületekben eddigelé is
meretlen okokból tűz ütött ki és elhamvasztotta az 
összes épületeket. < Utasról alig lehetett szói, mert 
e gazdátlan majorban, honnan az utóbbi bérlő pár 
héttel ezelőtt költözött ki, egv vedernyi vizet sem 
lehetett találni és igy a külömben is rozoga épület 
csakhamar hamuvá válhatott.

— Mit eninált Pollák Henrik url’Álli 
tólag mint hites zsarolt és meghagyta magát vesz 
tegetni. Ezt beszélték városszerte a napokban és 
természetes, hogy mindenfelé méltó feltűnést kel
tett a hír. Mi is utána jártunk e dolognak és a 
következőket sikerült megtudnunk. A főispán köz 
vétlen aratás előtt egv általános rendeletet adott 
ki lils X97 sz. alatt, melyben sürgősen utasította 
az összes főszolgabíróságokat, hogy a mérlegeket 
szorgos vizsgálat alá vegyék és a netaláni visszaélő 
sek esetén szigorúan járjanak el. A főispánt' ren
delet ide is beérkezett és a főszolgabíró távollétében 
.hlen.-k Gyula szolgabiró f. évi augusztus hó 2-án 
2240 97 sz. alatt kiadta másolatban az elöljáróság 
nak és utasította, hogy rögtön ejtse meg a vizs
gálatot és tegyen jelentést. Ennek a kényes ügy
nek a vizsgálatával Sztruliala János h. jegyző 
l’olhik Henrik hitest bízta meg, a ki Tomkó 
György őrmesterrel hozzá is látott a munkához, 
mi közben városunkban tiiz ütött ki és az őrmester 
eltávi zott, a hites azonban folytatta az eljárást 
maga — és mint mondják — mindjárt az első 
helyen megzsarolta és illetve niegvesztegettette ma 
gát 80 írttal; ugyanígy tett egy másik helyen is, 
a hol meg 50 frtot vágott zsebre. — Ezt be
szélte és beszéli mindenki. Hogv tulajdonképen 
igaz e egészen ez a súlyos vád. azt ez idő szerint 
még tudni nem lehet. — Mi a hír vétele után 
nyomban felkerestük a városi főbírót és kérdést 
intéztünk hozzá ez ügyben, azonban ö erről mit 
sem tudott és meglepetve hallgatta a vele közlőt 
teaet. De miután mindenki tudja, hogy a tni fő 
bírónk nem tűr semmi zavaros dolgot maga körül, 
azonnal személyesen megtette a saját hatáskörében 
a szükséges intézkedéseket a vizsgálat megejtene 
végett. Ennek befejeztével nyilvánosságra hozzuk 
az eredményt. — Lapunk zártakor értesülünk, 
hogv a tegnap késő este hazaérkezett főszolgabírói 
ma reggel szintén meginditotta ez ügyben a leg- 
erélvesebb vizsgálatot és Polliikat állásától felfüg
gesztette.

CSARNOK.

Az ország szivéből.
Irta : liródy Alatlár

Tagadhatatlan dolog, hogv óriási lépéseket 
teszünk a haladás, a művelődés terén. És minden 
egyes ilyen lépésünkkel egy egy eredeti régi jói 
szokást tiporunk el. Ma például a mindent kiszo 
ritó _áratn“ hódítja el a tért a régi lóvonatok elől, 
a jó, mecklenburgi lovak szerepe már végkép meg
szűnt, s csak egy kurta vonalon hallani még a 
lóvasúti kalauz egyhangú, mélabus tülkölését.

És mennyi poézis van ebben * tülkölés
ben ! . . . Mennyi érzelem támad ttgy mostantájt 
az emberben ennek a méla hangnak hallatára ! .. . 
Az öreg embereket elfogja egy lassú, csendes bá
nat. Elgondolják, eszükbe jut, hogy őket is úgy 
szoritották ki helyükből az iljak, miként a karcsú, 
szinte röpülő villamosok a lassít menetű, döezögős 
lóvonali kocsikat s mi ifjak is elgondoljuk, nekünk 
is eszünkbe jut ennek az annyira megszokott 
hangnak a nyomán, hogy mi is úgy járunk majd, 
mint mostan a lóvunati kocsik, minket is a sutba 
dobnak majd egykor, Iliire megvéiiülünk. . . .

S az ilyen borongás hangulatból ki-kiesil- 
látnlik az uteza jóizii humora. Egyik másik járó
kelő megszólítja embertársát :

— I gynn kérlek, mi lesz azokkal az ócska 
kocsikkal ?

— llát tni volna? szétszedik őket!
— De a szegény jámbor lovakat csak szét 

nem szedik?!
S kel bennünk egy fájó érzet, ha elgondol 

juk, mennyi humoros epizód, mennyi kedves apró
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■ág kedves emlék fűződik ezekhez, az ósdi, rozoga 
Alkotmányokhoz.

Egy ur egyszer vasárnsp délután a liget felé 
tartott egy lóvonati kocsin. A nagy hőség és az 
egyhangú döczögés lassan-lassan álomba ringatták 
a vasárnap délutánját élvező urat. Egyszerre 
csak már úgy a liget felé arra ébred, hogy valaki 
ezekkel a szavakkal köszönti:

— Szervusz, öreg ! Hova, hova?
— A ligetbe, felelt az álmos ur, egv társa

ságba vagyok hivatalos.
— De kérlek, ilyen bozontos fővel és társa 

ságba ? Ebből az alkalomból megazereneséltethetted 
volna a borbélyt is! — prédikált morált a másik ur.

- Hja, barátom, közvetlenül azelőtt vágattam 
hajat, hogy megindultam, de mig az ember kiér 
ezeken a kocsikon a ligetbe, csak kinő a haja.

Régi, de kedves apróság. Es még sok. nagyon 
sok ilyen jóizü adoma fűződik a gúnyolódásnak 
folytonosan kitett szegény védtelen „/o/<°Jü“-ekli z. 
Pedig ha elgondolja az ember, hogy mennyi em
beri életet kiméltiink volna meg, ha ki nem vet 
köztünk volna a lóvonatok korszakából. . . . Ha 
elgondolja az ember, hogy mennyiszer van a <*si-  
nos, fürge villamosokon kellemetlenségnek, árain- 
ír.egsziinés miatti fennakadásnak kitéve. ... De 
hát az mindegy. Áldozatot is kell hozni a „hala
dás1* érdekében. Emberi élet, apró-cseprő kellemet 
lenség nem jöhet számításba, amikor arról van 
szó, hogy „haladjunk.1*

Ócska, rozoga, döczögős lóvonati kocsin! 
fájó szívvel gondolunk arra, hogv távoz.ok ifjak 
aggok egyaránt, mert a ti távozástok is csak azt 
bizonyítja, hogy le-letünedeznek lassanként a régi 
jó időknek utolsó emlékei is. . . .

Felelőn szerkesztő: (fái lillHOft.
Kiadó-tulajdonos: lAindemnan 11,

HIRDETÉSEK.
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■>- garaai A'klor -4 

a „K o a“-hoz ozimzett szállodája 
Sztáray gróf kastélya átellenében 

JST a g- y-1 Ix á 1 jr o n..
Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXXIll. törvényesük!, értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42.
„ 54.

” " ’ " " 60-
Feszt féle Fí’wnat gyöngy n 1( M>-
Hegyaljai szamorodni » !•«*>•
889-iki . „ gyógybor „ 2.00

Az orvos urak b, figyelmébe !
Tokaji ásszá gyógybor

légi. . . .
Ménesi veres asszti 
Szvrmiai régi szilvórium

1 liter 3.0) 
. 4.00
. 5.00
. 1.50
. 1-50

A borok Arai nagyobb mennyiség vételénél egyez- 
ségileg olcsóbbak.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy üzletemben állandóan friss 
ompolázu kőbányai aer, villái reggel 

4a frin kaaaai viritli kapható.

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

rinti rendes árak mellett kaphatók.
Az utazó közönség szives figyelmébe ajánlom

újonnan renovált vendégszobáimat.
— Tágas istállók e's kocsiszínek. — 2,1

A helybeli és vidéki közönség szives tudó 
mására hozom, hogy nálam evőeszközök. tá
nyérok, tálak, poharak stb., melyek nagyobb 
vendéglátásokhoz, szükségesek, mérsékelt díja
zásért kölcsön adatnak.

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVENY-TARSULAT BUDAPESTEN.

GÖZCSÉPLÖINK
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak.

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges összes 

gazdasági gépeket gyártja. 12 
Részletes árjegyzékkel és szakba vágó felvi 
lágositással szívesen szolgálunk díjmentesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezösködésre 
készséggel adunk kimerítő és felvilágosító 

választ.
Felsőmagyarorszag vezerkepviseloje :

Nagy-Mihályon Barnai-szálloda 2. szám.

Ispán,
segédtiszt vagy raktárunknak,ja
nuár elsejétől ajánlkozik egy izr. 
vallása nőtlen férfi, kinek szak
képzettsége, jé> bizonyítványa 
rendelkezésre áll, a magyar, né
met s tért nyelvben és írásban 
tökéletes jártas, ki jelenleg na
gyobb gazdaságban hosszabb 
ideig alkalmazva van. l'zim a 

kiadóh i tataiban.

tisxta fehér,

A

Glück Mór N.-Mihaly
Ajánlja az.

-------------- EPERJESI NÉPBANK KALYHAGYÁR --------------  

tisxta fehér, barna, xiihl, chamois, majolika, stb. sxinii esisxoit 

CSERÉPKALYHAIT 
valamint díszes kandalló, kandallóé kályháit és takaréktüzhelyeit 
melyik ez iparágban elsőrangú helyet foglalnak el és számos kitünte

tésben részesültek.
Jutányos árak mellett a legszolidabb kivitel biztosittatik.

kályhák felállitását a gyár kipróbált, szakavatott állitói végzik. Egész épü
letek kályhaberendezését tetemes árengedinénynye! vállalom el.

Mintakályhák raktáromban mrytekinthetók.
f IH’ortland. és Komán Cement

jutányos árban nálam kapható.

Ajánlja az.
EPERJESI NÉPBANK KALYHAGYÁR

barna, xiihl, ehamois, majolika, stb. sxinii esisxoit

CSERÉPKALYHAIT
valamint disz.es kandalló. kandallÓB kályháit és takaréktüzhelyeit
melvik ez iparágban elsőrangu helyet foglalnak

tésben részesültek.
el és számos kitiinte-

1 
I

Jutányos árak mellett a legszolidabb kivitel biztosittatik.
kályhák felállitását a gyár kipróbált, szakavatott állitói végzik. Egész épü

letek kályhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el.
Mi n takátyh ák raktá. rom ba n m ryteki n th etók.

IH’ortland. és Komán Cement
jutányos árban nálam kapható. 4

w Hirdetések
olcsón felvétetnek a kiadóhivatalban.

Naptárak 1898. évre
1a.g-5ran.ott Icaplxatólz.

disz.es


1897. november 28.

A „Kos" szálloda nagytermében 

kedden, 1897. november hó 9-én

Jászay Mari Szilágyi Arabella
a nemzeti színház tagja a magy. kir. opera tagja

és

POLONYIELEMÉR
zongoraművész

r= jótékonyczélu ~ —

HANGVERSENYE.
MŰSOR:

1. u Jieethoren: Sonata I. rész
♦ t
♦J

♦
; 4. a) Polonyi: Berceuse

b) Chopin: Noctume
♦: 

ü

♦
! 6) „ Lidércztáncz

c) Liszt : Tündértánc: ; c) „ Bhapsodia

Pólón yi Elemér. ♦ ►
*: • Polonyi Elemér.

2. a Szárny tlyala: Ezer tarasz
♦: j 5. Kiss József: Ágota kisasszony

b) Kadét Antal: S: >nt Péter és a hegedű
Ö

• .Jásza y Mari.

.Jászay Mari. • H. a) Niron: Tostitol
♦
; b) Waldteafel: Bohme

A r rigó Hoito: irm a Mefistofeles operából ♦ j 
♦:

♦
■ <■) Magyar dalok

Szilágyi Arabella. íj ; Szilágyi Arabella.

HELYÁRAK: Támlásszék 2 frt 50 kr. Körszék I frt 50 kr. Állóhely I frt.

Jégáréit előre ■vá.ltlra.tclz Land.esxn.an 33. kcnyvkereskedézében.

-I tiszta jöredelem egy része a helybeli szegény iskolás gyermekek segélyezésére fog fór- 
dittatni.

Kezdete este 8 órakor.

w Hangverseny után táncz. -w
K ______________________— - ---------------------------

Nyomatutl Landesinan B. könyvnyomdájában.


