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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

IZEBKESZTÖIÉG: 
liovx x lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő : 

Török-utcza 220 szám.

Kéziratok 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.
Negyed évre .1 frt.

Egyes szám ára 10 kr.

KU9ÓHIVATAL:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyiItten 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdát**

Az önsegélyző-egyesület megala
kítása.

A mint előre is jelezve volt, a „Nagv- 
Mihályi Önsegélyző-Egyesület, mint Szövet
kezet" folyó 5-én megtartotta alakuló köz
gyűlését a városháza tanácstermében.

Ennek a közhasznú és előre eléggé nem 
méltányolható egyesületnek a létrehozása ál
tal városunk lakosainak azon része, mely 
megértette az önsegélyző-egyesületnek nemes 
ezélját és siettek belépni, természetesen első 
sorban a maguk, de ezáltal közvetve az egész 
város érdekében is cselekedtek, mert elősegí
tették azon törekvést, hogy az említett egye
sület aránylag oly rövid idő alatt létrejöhetett.

Ilyen önsegélyző-egyesületek az ország
ban számos helyen léteznek és mindenütt a 
legkitűnőbben váltak be. Bizonyára nálunk 
sem fog beteljesedni azon kis számú próféták 
jóslatai, kik irtózva minden újítástól, a nél
kül, hogy számolnának a körülményekkel 
és fontolóra vennék a felvetett eszme üdvös 
vagy károsvoltát, könnyelműen odavetik, hogy 
nem ér semmit, nem lehet itt virágzásba 
hozni az ilyen dolgokat.

Hiszen a példabeszéd is azt mondja, hogy 
„segíts magadon és az Isten is megsegit," 
— már pedig lia sokan követnék azon em
berek okoskodását, a kik azt mondják, hogv 
nem kell a nép érdekével törődni — mert 
vannak ám ilyenek is nálunk — hova jutna 
egy község népe? Elsősorban lesülvedne az 
elszegényedés legalsó fokára és ebből kifolyó
lag megrendülne a közerkölcs és közbizton
ság és végeredményében az elszomorító és 
beláthatatlan eseményeket előidézhető bajok 
súlyos következményeit csak azok éreznék 
leginkább, a kik hivatva vannak arra, hogy 
a nép érdekében megtegyenek minden lehe
tőt; éppen azért nem tartjuk helyesnek, ha 
valaki azt hangoztatja, hogy nem kell tenni 
semmit a nép érdekében. — Ilyen szavakat 
hallottunk hangoztatni egy pár oldalról most

T ARCZA.
Az asszony.

Egy kin jelleinrajz.

Reggel.
Ila regényes korrajz volna c cikkely abból 

az időből, a melyet annyira szeretnek a mi sopán
kodó apáink visszasírni, akkor igy kezdeném :

„Julissa, meglömted a libákat ?“
És egész nyugodt lelkiismerettel kezdeném 

igy, bár nem vagyok tisztában a modern ludtömés 
elveivel s lehet, hogy ezt nem is reggel szokták 
megcselekedni. De ez egv csöppet sem blamirozna 
engemet, mert önök sem tudjak jobban és olyan 
nyugodt lelkiismerettel olvasnák, a mint én Írom, 
de ez nem regényes korrajz abból a bizonyos, idő
ből, hanem fotográfia máról. Olyan pillanatnyi föl
vétel, a ineíy talán csak a legközelebb álló alakokat 
mutatja be teljesen, tehát igy kezdem :

„ Elza, jött már a tejes asszony ? I gyeljen, 
inért ma nekem megint migrénéin van."

Lám az idők, hogy változnak. Juliiba helyett 
Elza, liba helyet migrén. Nem úgy van már, mint 
volt régen. De ez még hagyján. A „nagyságos*  
asszony talpon volt már, és ki tudja mennyit sürgőit- 
forgott, a inig végre Juliskával szóba állott, hiszen 
annak is van dolga és nem kerül mindjárt az úrnő 
eh*.  I)e t'i nagyiága még az ágyban van, mikoi 
Elzának panaszkodik s onnan szokta reggeltnk> nt 
az első utasítást adni. 

is, hogy a szóban levő önsegélyző-egyesület
ről volt és van szó.

Ezen közbeszurás után pedig örömmel 
konstatáljuk, hogy népünk igyekszik is a 
példabeszédet követni és arra törekszik, hogy 
tisztességes utón és eszközökkel segítsen mii
gán: azért lett az önsegélyző egyesület meg
alakítva, hogy tagjainak takarékossági haj
lama előmozdittassék és hogy az önkéntes 
befizetésekből összegyűlő, megtakarítandó tő
kének kölcsönképen való elhelyezése által 
a tagok hitelképessége s ezzel gazdálkodása 
fejlesztessék.

Hogy pedig e nemes törekvést és czélt 
mennyire sikerült megértetni a nép azon 
részével, mely eddig nem ösmerte az ilyen 
egyesületek ’tulajdonképeni hivatását, bizo
nyítja az. hogv eddig 275 tag jegyzett körül
belül 1900 betétet. Tekintve pedig, hogy az 
egyesület működését 1898. évi január hó 
1-én kezdi meg, határozottan merjük állí
tani, hogy a betétek szánta megfogja haladni 
a kétezret.

Már most tegyünk egy kis futólagos 
számítást. Alapul csak kétezer betétet szá
mítva, befizettetik egy év alatt 10,000, 6 év 
alatt -— mert ennyire történt az alakulás — 
60,000 frt; ennyi lesz a törzsvagyon, már 
most ha számításba vesszük ezen tekintélyes 
tőke kamatját és az egyéb jövedelmeket, 
beláthatja mindenki, hogy számottevő tényező 
lesz ez az egyesület.

Mindenesetre teljes mérvben át kell hogy 
hatva legyenek a tagok az ügy fontosságától 
és hozzá kell szokniok ahhoz, hogv az álta
luk jegyzett betétek után a< összegeket min
den héten pontosan befizessék; mert csak 
akkor lehet igazán üdvös és eredményes 
munkát elérnünk, ha mindannyian megtesz- 
sziik lelkiismeretesen kötelességeinket: ne fe
ledjék el a tagok, hogv a fillérenként befi
zetendő összeg mindig sajátjuk lesz és idővel, 
a nélkül, hogy csak a legesekéitebb mérv
ben is megéreznek, szép összeghez jutnak.

Délben.
A nagyságos asszony harang szóra vitte a pá

rolgó levestálat, mert az asztal terítve van.
O nagysága csönget. Jön a szobalány.
„ Menjen vissza, szóljon be a konyhába és fog

janak már a terítéshez.*
E parancs után pedig olvassa a divatlapot, 

a melyből rendkívül érdekes dolgot tud meg. Fáj
dalom, egy cseppet sincs hasznára, hogy az őszi 
minták még sem olyanok lesznek, mint tavaly 
sejtette.

Jön a férj.
O nagysága csönget.
„Elza, tálaljanak."
Megtörténik, leülnek és lehetőleg hallgatnak, 

mert nagyon kellemetlen a hangulat. Odakünn 
permetez az eső. idebenn csakhamar őszi félhomály 
van, az asszony pedig oly ideges ábrázatot vág.

„Hát ez egy uj rendszer,u — mormogja a 
férj. „Leves villával."

„Jaj mar megint! En nem tudom, mit csinál
jak ezekkel a cselédekkel.“ így kesereg ő nagysága 
és megnyomja a csengőt.

„Az urnák két villát adott, kanalat pedig 
nem hozott, — hol áll a szeme. “

Elza fogja az egyik villát és durcásan viszi 
kifelé, de ő nagysága utána kiált :

„Hozza vissza ügyetlen. Nekem meg két ka 
nalat adott. Majd kicseréljük. Maguk csak az 
edénytöréshez, meg a vasárnap délutáni sétákhoz 
értenek. Egyébre nem jók.“

Elza gi nyinosolylyal távozik. O nagysága pe 
dig a fejét tartja és szemrehányólag néz a férjre,

Az alakuló közgyűlés különben a kö
vetkezőleg folyt le:

Gál Vilmos midenekelőtt ugv a maga, mint 
pedig az előkészítő bizottság nevében üdvözölte a 
feltűnő nagy számban megjelent tagokat, az érte
kezletet megnyitotta.

I gyanúsak ö ismertette kimerítően az önsegély
ző egyesület, mint szövetkezet üdvös voltát és beje
lentette, hogy az értekezlet megnyitásáig -268 tag 
jegyzett 1823 betétet; minthogy pedig a kereske
delmi törvény 223. § a szerint egy önsegélyző
egyesület megalakítása sem bizonyos előre megha
tározott tökéhez, sem pedig előre jelentkezet tagok 
számához kötve nincs, az értekezleteit határozat
képesnek kimondta és feltette azon kérdést, vájjon 
az aláírást tett és megjelent tagok kivánják-e az 
önsegélyző-egyesület megalakítását ?

E felhívásra a jelenvoltak egybehangzóan ki: 
jelentették, hogy kívánják az említett egyesület 
megalakítását, mire az értekezlet átváltozott alakuló 
közgyűléssé.

Az értekezletet vezető részéről felhivattak a 
jelenvoltak korelnök és körjegyző választására, 
mire Olcaváry Bertalan ny. kir. járásbiró korel
nökké, I'us József tanitó pedig körjegyzővé meg
választattak.

Olcavdry Bertalan, miután elfoglnlta a korel
nöki széket, felhívta az egybegyűlteket, hogy először 
is hallgassák meg az alapszabály tervezetet és az 
egyes pontoknál, ha valakinek észrevétele van, 
tegyék meg.

A felolvasott alapszabály-tervezet némi mó
dosítás után egész terjedelmében elfogadtatott és 
elhatároztatott, hogy jóváhagyás czéljából felterjesz
tetik a kir. törvényszék, mint kereskedelmi bíró- 
ságlioz.

Ezután korelnök arra hívta fel az alakuló
közgyűlést, hogy válassza meg az intéző-igazgatót; — 
egyben ajánlotta ez állásra Gál Vilmost, mint a 
kiben az önsegélyző-egyesület eszméje ntegfogam- 
zott és a ki fáradhallannl dolgozott annak létre
hozásán.

A közgyűlés Gált egyhangúlag megválasztotta 
intéző igazgatóvá és korelnök átadta neki az elnöki 
széket

A megválasztott intéző igazgató megköszönte 
a beléje helyezett bizalmat és Ígéretet tett, hogy 
minden erejével és tehetségével oda fog törekedni, 
hogy az önsegélyző egyesület felvirágozzék ; meg
akarja mutatni — úgymond — hogy a semmiből 
is lehet valamit csinálni és nem kizárólag akkor 
válik be egy eszme, ha azt egy péfizemberr pendíti 
meg, hanem akkor is lehet szép és hasznos ered- 

a miért izgalmait észre sem veszi, hanem közönyösen, 
majdnem komoran kavarja a levőt.

„Bosszantó ám az, a mit nekem a cselédek
től tűrném kell. Nekem lehetetlen is tűrnöm, kilö
köm őket mind."

„No, annak is igen örülök, ha minden nap 
másokat hozol. Már épen torkig vagyok a cseléd
ül izérájc kai. “

< > nagysága először is fájlalja magában, hogy 
ez az incidens megint olyan kiállhatatlan hangu
latba ejtette a férjét, a melyikben beszélni se lehet 
vele s igy az őszi ruha kérdésére czéloznia még 
sem tanácsos, aztán benne lévén a panaszok árjá
ban, folytatva kifogásait és epésen ránéz férjére, ha 
ez türelmetlenséget árul el.

De ő nagysága alig ebédel, csak úgy belekós
tol gat mindenbe, igen, mert ő nagyságának Elza 
a reggeli kávét az ágyba vitte s ott reggelizett s 
kilencz óra után kelt fel s kényelmes öltözködés 
után a nagy karosszékbe vetette magát, s abban 
előbb a divatlap szépirodalmi részét olvasgatta, 
aztán az abban érkezett divatlapot gusztálgatta, a 
nagyságos asszony pedig igen jó étvágygyal evett, 
mert kora reggel kelt fel, s reggelije ha maros el
költése után, álló délig talpalt, végezte ő háziasz- 
szonyi kötelességét úgy. amint egy jó háziasszonynak 
végezni kellett és aggódott, ha az ura nem verseny
zett vele.

Este.
A nagyságos asszony’ porolt némelyik estén. 

Ha napközben valami megesett, ami nem tetszett 
neki, attól aztán hangos lett a ház. A Juliska olyan 
leckét kapott, hogy sírva fakadt s jobbau vigyázott 
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□lényeket elérni, ha a józan ész által vezéreltetve 
bárki teszi is az indítványt; mert végre is nem 
azt kell soha sem nézni, hogy ki indítványoz, ha
nem azt kell fontolóra venni, hogy mi van indít 
ványozva.

Miután még egyszer megköszönte a bizalmat, 
megválasztattak az egyesület tisztviselőiül a követ
kezők :

Aligazgatók: Stark Hermán, Ao/ozsvdryOdön. 
Jegyző és könyvvezető : László E. Flóris. 
Pénztáros: BrügUr Benjámin.
Jogtanácsos : Dr. Kellner Mihály.
Felügyelő bizottsági elnök: JfaíAidsz József; 

tagok: Brügler Lajos, Kolonay Tamás, Schreiber 
Jónás, Kádár Miklós.

Választmányi tagok : Olcsvdry Bertalan, I as 
József, Bujdos István, Freund Mór, Malatinszky 
László, Roth Lajos, Striimpl Gábor, Engel Sámuel, 
Nagy György, Herskovits Hermán, Ifj. Altra 
Mihály. Buzay Gusztáv.

Póttagok: Kösztenbaum Mór, Frimmer György 
és Gulics József.

Az alakuló-közgyűlés ezután berekesztetett.

Múlt és Jelen. *)
— Alkalmi tollrajs —

Dr. Weiazberg Zzigmondtól.
Ugyebár megengedi, t. szerkesztő ur, (A 

legnagyobb készséggel és bármikor. Szerk.) hogy 
— már csak egy kis változatosság kedvéért is — 
egyszer, ne a komoly szaktudomány tudákos. de 
á kedélyes czikkiró csevegő hangján szólaljak 
meg ; — különben is mint betegnek javalva lé
vén. a helvett, hogy az Íróasztal mellett, inkább 
a szabad természet örökké érdekes szemléleteben 
keresem a test és lélek közti, betegség által kissé 
megingatott egyensúly' mielőbbi helyrehozását.

S erre megfelelőbb hely mint Homonna szü
lővárosom. alig képzelhető. Mert tisztább és üdébb 
levegőt, miut ezt, ezen hegyövezte, regényes vár
romoktól környezett, szép kálváriával megáldott, 
a Laborcz folyó által szegélyezeti, kis és kies vá
roska : az egykori Drugethek ősi fészke, és a je
lenlegi dicső Andrássyék pompás nyaralója, csoda 
szép parkjával, bármelyik évadban bősége
sen nyújtja, seholsem találhat az ember .’ Érzi ezt 
különben mindjárt egy olyan, a főváros különféle
kép megszennyezett légköréből ideiglenesen ide
szakadt magamfajta bureaukrata. Mert, a füst, por 
és korom helyett, azon n a 1 megtelitett levegő, 
kimondhatatlan hatással van a fáradt testre: friss 
vérkeringést érzünk ereinkben, és lelkünk, mintha 
villanyáram rázta volna fel a tespedésből, szaba
don érzi magát; fölülemelkedik bánaton, gondon, 
szárnyat nyer és csak boldogságot érez.

Megkísértem tehát a szabad természet szem 
Jólétékor nyert benyomásaimat rövid vázlatokba 
foglalni — és mindennapi sétáimat, a közismere
téé példabeszéd értelmében: a kellemest a hasz
nossal egybekötni ; tőlem telhetőleg érvényesíteni.

De mindenek előtt tartozom annak bevallá
sával, hogy sétáim közben mindig oly helyeket 
keresek fel, melyekhez saját arany ifjúságom kel
lemes visszaemlékezései fűződnek. S igy véletle 
nül bár. e napokban is, az u. n. F ü r d ő-utezába 
ímelyről mondhatom, hogy valódi lucus a non hí- 
cendo. mert „fiirdőt" hiába keres itt az ember, és

•) Jelestollu munkatársunk ígéretét fúrjak arra nézve, 
hogy a fenti rzim alatt énlekü.Mnél-énleke-ebb dolgokat fog 
elmondani ugyanénak a homonnai polgárt, illetve kerenkedelmi 
és ki ixr. 4 oaztályoa elemi iskolákról is. .S?erk.

máskor; az ur, no, attól sem ijedt meg. ha szava 
volt hozzá. Hanem behívta a belső szbába és négy- 
szem között, ráolvasta kifogásait. De a vacsoránál 
szépen inegbékültek.

O nagysága beteg. A kereveten fekszik. A 
háziorvos negyedszer távozott, mert a szobaleány 
mindannyiszor sürgősen hívta. Es nagyon dühösen 
rohant el mindannyiszor a doktor, miután a beteget 
látta.

A férj szorongva jön haza, kissé el is van 
fáradva. S az orvossal találkozik, a ki gúnyosan 
jegyzi meg.

„Te, ő nagysága már négyszer hivatott/
O nagysága fájdalmas nyögésekkel fogadja 

férjél. Aztán fölkel a korevetről, elvánszorog a 
csengőig, közben bosszúsan látja, hogy a férj új
ságot olvas.

<> is olyan, mint a többi. Bezzeg, nem ilyen
nek képzelte a tisztviselők bálján.

„Valami nagyon érdekes van abban az új
ságban, nemde?*

.Igen"
Az asszony nem nvögdéesel tovább. Minek. 

Ezt a pogányt semmi sem hatja meg. usszehuzódik 
a kereveten. Ajkait megharapva néz végig a kiáll- 
hatatlan férfiún. Majd egy könyv lapjait forgatja 
és a szoba mennyezetén révedez a tekintete. A 
belépő szobalánynak odaszól.

„Az egyik terítéket vigye vissza, Elza.*
„Mert ö nagysága ma ismét nem vacsorázik * 

— mondja a férj. — A ki beteg, az ne egyék, 
mert betegebb lesz.

Földet Ignútz. 

PELSO-ZEMP LBN.
közelebb mint — Nagyinihálybán — elég jellemző 
és sajnos — nem is talál meg ; — daczára annak, 
hogy a kitűnő tanintézeteiről híres Homonnán is, 
valószínűleg ismerik ama egészségtani igazságot, 
hogy : a mi a szellemnek az iskola, az a testnek a 
— fürdő, illetve a szoros értelemben vett testápolás 
kerülvén !) szemem egyszerre csak egy szép épületen 
akadt meg, melynek homlokzatán a következő fel
irat diszlett: „ll. Kir. Állami Faipari Szakiskola/ 

Meghökkentem — és lelkim önkénytelenül 
is, a múltba merengett.

S visszaemlékezem. hogy 45, vagy tán még 
több év előtt, ez a hely volt az. mely gyermek
kori pajzánságunknak kiváló színhelyéül és — te 
reül szolgált.

Mert akkori időben, csakis egy u. n. .ma
gániskola*  létezvén itt, az egész szellemi tápot, 
minden tanszer, — rendszer. — és helyiség nél
kül, az illető tanitót felfogadó, magánfél lakásának 
egv egv szobájában nyerte, a kor, rang és vallás
különbség nélkül összetoborzott fiatalság ; — és ha 
olykor-olykor a zsivaj lármában az illető tanító tü
relme is megszakadt, és az ultima ratio alkalma 
zásához kellett folyamodnia ; az akkori tanmódszer 
legkedveltebb és leghathatósabbnak tartott eszköze : 
a félelmetes tanitói „baculus" (nádpáleza) csakúgy 
záporként zuhant le a bűnös és nem bűnös fejére, 
vállára — és különben a test még egyéb meg nem 
nevezhető részére. Ezen nevelési és oktatási „rend
szer/ ha valakinek, bizonyára azoknak sehogy- 
sem volt ínyére, kik — mint magam is — szel
lemi képességük ilynemű ébresztésére, a legke
vésbé szolgáltattak okot. Megbocsátható — és ért
hető is — volt tehát, ha az iskolába vezető utat, 
kivált verőfényes napokon, a kelletén túl eltévesz
tettük — és menedéket kerestünk oly helyütt, ahol 
és a merre az apák sem szoktak különben járni, 
mint talán egyszer egy évben, a — mezőre.

Hic Rhodus, hic salta — és nemcsak ugrán
doztunk, tánczoltunk sat. jó kedvünkben, hanem 
labdáztunk és parilyáztunk is. S ime, mi nem lett 
az idő folyamán, ezen elhagyott, magányos utczá- 
ból ! Egyik sarkán, ahol akkortájt, a „Do babkich" 
elnevezett, „agg nők menháza/ egy kicsiny ro
zoga épület állott, most a „Polgári Fin- és Felső 
Kereskedelmi-Iskolau díszük, és vagy 150 méter 
rel tovább a szóban levő szakiskola.

Még sokáig tűnődtem volna bizony a viszo
nyok ezen szerencsés fordulatán, ha véletlenül a 
fő bejáró meg nem nyílik, és azon saját unoka 
öcsém Leitner, e szakiskolának a magyar nyelv 
és irálytan tanára, nem lép ki és arra nem szélit 
fel, hogy az iskola belsejét is érdeme szerint ve
gyem szemügyre. S csakugyan, alig léptem be az 
ajtón az udvarra, meglepetve álltam meg. Hic 
Rhodus. E helyen első pillanatra látszik meg, hogy 
már külsőleg is — mintaiskola ! Fedett csatorna 
tói átszelt, apró kavicscsal kirakott, a csatorna felé 
lejtős udvarán, szembeötlő, mintaszerű tisztaság 
észlelhető ; fehérre meszelt falak, a nagy ajtók és 
dupla ablakok sat. arra valnak, hogy itt szigorúan 
az egészségtan szabványai voltak első sorban és 
általán mérvadók. Hja, nem is csoda: „Vasutyi — 
tehetyi, magyar állam fizetyimondja a „Bors 
szem Jankó" egyik ismert typusa — és mink, 
kik úgy értesültünk, hogy ezen intézet a kereske
delemügyi m. kir. ministerium főfelügyelete Alatt 
áll, sót annak egyik és legkiválóbb íentartója; 
ugyanezt mondjuk. Tesszük pedig annál sziveseb 
ben és még azon szemrehányás esetére is, hogy 
rólunk, kik szintén a kereskedelemügyi ministe- 
rium feni) at ósága alá tartozunk, valaki azt találná 
mondani, hogy „minden ezigány a maga lovát di
cséri :u Mert meg nem állhatjuk, hogy a dicséren
dőt meg ne dicsérjük — csak azért is, mert az a 
kereskedelmi ministerium rovására történik ; és 
annál örömestebb tesszük, mert oly szakiskoláról 
van itt szó. mely tekintettel tan helyiségére, tan
rendszerére, tanszereire és — kiválókig — tantes
tületére, párját csakugyan ritkítja.

Mert a 23000 frt költséggel, „U" alakban 
felépült magas földszinti ház, mely az említett 
Füraő-utczára néző 2 hatalmas rajzteremből, 1 nagy 
l1/*  m. hosszú és t» in. széles munkateremből, 1 
szertárból, 1 száritókamrából, 1 fakamrából, 1 áru
raktárból, 1 irodahelységből és 1 teljes szolgala
kásból áll ; minden tekintetben felel meg a kor 
kívánalmainak — és tekintettel a gépekkel való 
munkálatok korszakára, és a faipar mai roppant 
magas előhaladására. hogy e tekintetben sem ma
radjon el a kor kívánalmaitól, munkatermét a 
kellő gépekkel is felszerelték; még pedig: egy 
4 lóerejii Jewel féle gőzmotorral és 5 munkagéppel.

1 trmészetesen, hogy az ily felszerelt műn- 
katerem, kíváncsiságunk és érdeklődésünk legfőbb, 
es szemlére vett legelső tárgyát képezte; kivált 
midőn annak bemutatására oív valaki vállalkozott, 
ki e tanintézet nemcsak legrégibb szaktanítója, 
liánéin egyszersmind megtestesített jó géniusza is: 
Édes Gyula, r. tanító és mühelyfőnök ! Az ő szi
ves es roppant tanulságos kalauzolása mellett, 
csakhamar azon meggyőződésre jutottunk, hogy e 
szakiskolának megszabott czélja : szakképzett iparos*  
8»‘gédek nevelésével, közvetve az egész ország, 
közvetlenül pedig Zemplénmegye Homonim terü
lete faiparának fejlesztése, különösen pedig az 
asztalosság és esztergályozás korszerű tételéhez 

szükséges szakképzettség terjesztése, — nem merő 
utópia.

Ennélfogva felkarolja az épület- és butorasz- 
talossági, esztergáiyozási és faragási iparágat s 
ehhez képest nyújtja azon elméleti és gyakorlati 
ismereteket, melyekre a faipar terén működő mü- 
velt iparosoknak manapság égető szükségük van.

Hogy pedig ezen nehéz és ritka feladatot a 
legfényesebben meg is oldja, arról meggyőződtünk 
legott,*  midőn a munkaterembe lépve, egy asztalos 
mister és egy, müfaragó szakiskolát végzett elő- 
munkás folytonos útbaigazítása, illetve vezetése 
és segédkezébe mellett, 6—8 különböző korú és 
előképzettségű tanulót, láttunk gyalulással, faragás
sal és észtérgályozással sat. serényen elfoglalva. 
Nem is csoda, ha ilyen szakavatott vezetés és éber 
felügyelet mellett, ezen szakintézet, még a iuille 
niumi kiállításon is nem vallott szégyent kiállított 
tárgyaival; sőt, ha elméleti eredményeit, különö
sen szép rajzait és Írásbeli dolgozatait elfogulatla
nul bíráljuk, részrehajlás nélkül állíthatjuk, hogy 
bátran kiállja á versenyt, hazánk nemcsak akár
melyik középiskola eredményeivel, hanem bármely 
ilynemű szakiskola kiállításával szemben is.

E jól kiérdemelt hírnevének, köszönni mind- 
ennekelőtt a magas kormány kiváló érdeklődését 
és nem kevésbé anyagi támogatását is, mely utóbbi, 
a mull 1895—(> i tanévben kimutatott 7552 frt 
fentartási költségeinek egy tetemes részét képviseli
— lévén abban „a szakiskola íentartója" még má
sik 2 tagjának, t. i. Homonna város közönségének 
és a kassai keresk. és iparkamarának is megfe
lelőjó része. De büszkék is mindketten ezen szak
iskolájukra .* Mert nemcsak környékbeliek, de 
idegenek is nem hagyják el addig ezen várost, 
inig ennek egyik nevezetességét, faipari szakisko 
Iáját, meg nem látogatták — és emlékül kisebb 
nagyobb tárgyat nem vásároltak.

Az intézetet a jelen tanévben ö. esen csak 
19 tanuló látogatja ugyan, de a kisc. quantitást 
helyre üti a jobb qualitás — a tavalyi z képest,
— mi a fő! — lévén azok közül 3 polga. i, 1 négy 
gymnazumi és a többi 6 elemi és 1 alsó reál is 
kólát végzett növendék is.

Ezek számára a jelen tanévre 40—100 frtos 
ösztöndíjak is vannak ; melyekre folyamodhatnak 
szegény, de jó magaviseletü és szorgalmas tanulók, 
kik egyébként tandíj mentességben is részesülnek ; 
továbbá az intézet ellátja őket a szükséges köny
vekkel, rajz és Írószerekkel, sőt tán ruházattal is.

Végre — szeretnénk még e szakiskola elmé
leti oktatásáról is egyet mást, és — a mennyiben 
közvetlen megfigyelésünkön alapul, nagyon érdé 
kést elmondani: — nem kevésbbé pedig ama de
rék tantestületről is megemlékezni, melynek pá
ratlan buzgalma és kiváló taneredménye, bizonyára 
meg nem érd*  mii, hogy hallgatással mellőztessék. 
Ámde e szándékunk — legalább ez alkalommal 
való — kivitelének, elébe áll egyrészt lapunknak 
szűkén kimért, és tán a kelleténél túl is már 
felhasznált, tere; és másrészt ama mindennapi ta
pasztalaton alapuló igazság, hogy „a jóból is meg
árt ha — sok !“

De rajzunkat még sem fejezhetjük be anél
kül. hogy legalább idézetben fel ne használjuk 
derék igazgatójának, Kovács József tanárnak ama 
általunk is teljesen osztott nézetét, mely szerint „a 
magas ministerium mély hálára kötelezte Homonna 
városát, de egyúttal a magyar iparoktatást is, mi
dőn e szakiskola kibővítésével egygyel szaporította 
azon iskolák számát, melynek hivatása lesz: fo
kozottabb mértékben képezni a hazának derék 
iparosokat; miáltal, az iparos osztály szellemi szín
vonalát emelve, egyúttal jóléte is biztosittalik." S 
úgy is legyen !

Vegyes hírek.
— Kuk fivó'. Kedden, f. hó 7-én ment végbe 

Fröhlich Mariska esküvője, melyen igen díszei és 
előkelő közönség vett részt. Esküvő után az öröm
szülőknél szűk családi körben ebéd volt. Az uj 
pár még az nap délután elutazott.

— Műkedvelői előadd., llomonán f. hó 
11 én, azaz szombaton este tánczmulatsággal egybe
kötött műkedvelői előadás lesz.

— Eólopda. Folyó hó 5-én virradóra Zxm- 
dr»mun Vilmos arra ébredt fel, hogy 2(>0 frtos 
Bzép lovát ismeretlen tettesek az istállóból ellopták. 
Azonnal jelentést tett az esetről a esendőrségnél 
és városházánál, mire nyomban megindították a 
nyomozást és táviratokat menesztettek a szomszé
dos hatóságokhoz. E közben megtörtént a házbeliek 
csodálkozására az a furcsa eset, hogy az ellopott 
ló a topolyám országút telöl egyedül jőve, beálli 
tott tulajdonosához. Természetesen nagy volt a vi
szontlátás feletti öröm, de hogy mikép lophatták 
el a lovat és hogy miért boesájtották szabadon, az 
még most is rejtély.

.íthelyexé., A helybeli kir. adóhivatal ellen 
őrét Házéin Uyulát, a pénzügyminiszter áthelyezte 
a győri m. kir. sóliivatalhoz.
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— A» önsegélyzó-egyetritlet. Mint lapunk 
vezérczikkéből olvasható, a „Nagymihályi Önse
gélyző Egyesület mint Szövetkezet- már megalakult 
és az egyesület tisztviselői erőssen dolgoznak azon, 
hogy a működés január 1-én kezdetét'vehesse. Az 
alapszabályok 2—3 nap múlva már be lesznek 
terjesztve a törvényszékhez jóváhagyás végett és 
ezzel egyidejűleg a czégbejegyzés iránti intézke
dés is meg lesz téve. Egyszóval serényen folyik 
az előkészület. Itt említjük meg azt a mindenesetre 
örvendetes tényt is, hogy még alig van valami és 
már is felajánlott egy budapesti pénzintézet az 
egyesületnek 10,000 frtos hitelt. — Betéteket még 
mindig lehet jegyezni Weinberger Zsigmond ven
déglősnél és lapunk kiadóhivatalában.

— A színtársulat. Most már mindenki 
meggyőződhetett arról, hogy az itt működő szín
társulat esakugyan képes kielégíteni miiértő közön
ségünk igényeit minden tekintetben és nem állított 
valótlanságot Monory színigazgató múlt héten köz- 
lött azon levelében, melyben irta, hogy beakarja 
bizonyítani azt, hogy társulata jó és hogy olyan 
előadásokat produkál, a milyeneket itt már régen 
nem produkált senki. — Igazán megérdemli a de
rék színtársulat a legnagyobb pártfogást és épen 
azért e helyen is kérjük közönségünket — külö
nösen a környékbelieket — hogy a még hátralevő 
néhány olőadásnál minél nagyobb számban jelen
jenek meg. A színtársulat e hó 19-én tartja utolsó 
előadását, ha azonban a közönség érdeklődése nem 
fog fokozódni, úgy már 17 én távozik el a társulat.

— Kaszinó-estélyek. A tavalyi kaszinó
estélyek mintájára az idén is rendez kaszinónk 
összejöveteleket. Hogy mely napokon, illetve mi
lyen időközökben lesznek megtartva az estélyek, 
a legközelebb tartandó kaszinógyülésen határozta- 
tik el.

— TI y mén. Bródy Zsigmond újhelyi építési 
vállalkozó leányát Vilmát nőül vette Holló Márton 
fővárosi hirlapiró. Az esküvőn, mely Vámos-Újfalun 
ment végbe, résztvettek a környékbeli birtokosok 
nagy számban.

— A kassal honvédxenekar állomást 
cserél. Áthelyezték Szatmárra Kassáról, hova már 
a legközelebbi napokban át is költözik. A kassaiak 
nagyon sajnálják a népszerű zenekar távozását.

— Lóvásár. A kassai in. kir. 5. honvéd 
huszár ezred lószükségletének kiegészítése szem
pontjából, készpénzfizetés niellett. Deregnyőn 1898 
évi január 16-án mintegy 150 drb ló erejéig vásárt 
fog eszközölni.

— Uj betegség. < >va intjük felebarátainkat, 
hogy a közeledő veszély mindnyájunkat készen 
találja a védekezésre, mert ime, K......n kidobolták :
„Mindenkinek tudtára adatik, hogy a dódéba senki 
se küldje gyermekét, mert kiütött a skátrány.- A 
jámbor dobos skarlátot akart mondani, de meg
bicsaklott a nyelve, mint a nyáron, mikor azt adta 
tudtára mindenkinek, .hogy a kutyát megkössék, 
mert akit szabadon látnak, agyon lövik-.

— Pénxsxekrény. Egy egészen jó karban 
levő használt vas pénzszekrény megvételre keres
tetik. Ajánlatok a kiadóba intézendők.

— A férj Jogai. A közigazgatási hatósá
gok a cselédtörvény téves magyarázása következ
tében eddig azt az eljárást követték, hogy ha egy 
férjes asszony munka- vagy cseléd könyvért jelent 
kezett, rögtön beczitáltatták n férjét, megkérdezték 
tőle, beleegyezik-e abba, hogy neje szolgálatba lép
hessen. A hiúságában megsértett, vagy boszuálló 
férj erősen tiltakozott az ellen s igy a magára 
hagyott asszony munkakönyvhöz és tisztességes 
munkához nem juthatott. A belügyminiszter lég 
utóbb kelt rendeletével segíteni kívánt az asszonyok 
sorsán. Elrendelte ugyanis, mivel, az 1876. évi 
XIII. tcz. 9 §-ának intencziója nem az, hogy a ha 
lóságok a férj jogainak védelmezői legyenek, hogy 
ha egy férjes asszony munka, vagy cselédkönyvet 
kér, azt kellő adatok alapján haladék nélkül ki 
kell adni, a férj előleges beleegyezésének kikérése 
nélkül. Csak akkor lehet a férj felszólalását figye
lembe venni, ha ő maga jár utána annak, hogy 
neje részére a munkakönyv ki ne adassék. Az 
esetben is csak a körülmények mérlegelése után 
dönt a hatóság. A miniszter ezen intézkedése na
gyon helyes, különösen erkölcsi szempontból, mert 
nem egy férj taszította le anyagi segély nélkül 
vergődő nejét a tisztesség útjáról: hatósági seged- 
kezés mellett.

F E L SO ■ Z E MPLEN.
— Hajsza a rossz fizetők ellen. Egyik 

humoristánk viczcze szerint: ma már mind többen 
tömörülnek egyesületté és egyesülnek tömörületté. 
Az egyesületnek mind újabb és újabb válfaja ke
letkezik, a melyek között apatkószeggyüjtők kluLja 
és a hölgyválasz-ellenes szövetség megszűnnek ere
detiek es érdekesek lenni. Ellenben érdekes és prak
tikus voltánál fogva előreláthatólag sokáig fogja ma
gát az érdekességen tartani az a legújabb egylet, 
a melyről Pécska uj hetilapja, a Jövünk ir. Ennek 
egyik hírében az áll írva, hogy pécskán egyletet 
alakítottak a rossz fizetők ellen. Az uj egylet szer
vezetét, alapszabályait és választmányi határozatait 
hetenkint egyszer mejelenő laptársunk térszüke 
miatt nem közölte. Pedig a pécsi és vidéki érde
keltek minden bizonnyal kiváncsiak rá, hogy mint 
foglalnak Pécskán állást a rossz fizetők ellen. Ám 
bár hogy is lesznek, a kik kétségbe vonják, hogy 
s rossz fizetők ellen akármi, még egylet is segít
sen. Mert a logikával szólva, a fizetők kétfélék: 
jó fizetők és rossz fizetők. A rossz fizetők sokan 
vannak, a jó fizetők kevesen. Ha a boltos nem hi
telez a rossz fizetőnek, tönkre megy. Mert a rossz 
fizetők szintén kétfélék: olyanok, a kik egyáltalán 
nem fizetnek. Es az élelmes üzletemberek megsze
dik a fizetőkön, a mit a vámon, illetve a nem fize
tőkön vesztenek . . .

— János-e vagy Mátyás? Valami hiba 
miatt idézték be a magyart s kérdik tőle, mi lé
gyen a neve:

— Putyi . . .
— Hát a másik ?
— Mán azt nem tudom bizonyosan, hogy 

.János vagyok-e vagy Mátyás.
— Hogyan?
— Hát kérem úgy esett az, hogy ketten 

születtünk, aztán mikor a keresztelésről haza hoz 
tak bennünket, hát az Isten hidege megvette az 
egyikünket Megfagyott. Most mán arra senki sem 
emlékezik, hogy melyik fagyott meg, János e vagy 
a Mátyás?

— De nekünk tudni kell ám, hogy hívják 
— finned rá a kapitány — mert magát megbír
ságoljuk.

— Jó van no, hát legyek János, de a fizecs- 
cséget írják csak a Mátyás növire . . .

Szinház.
Monory Sándor f. hó 2 án jól szervezett tár

sulatával városunkba érkezeti és f. hó 4éna„A7« 
alamuszi*  val megkezdte előadásait. A jól betanult, 
ügyesen rendezett, összevágó előadások egyaránt 
dicsérik az igazgató szakavatottságát és a személy
zet dicséretes buzgalmát és intelligentiáját. Sajna, 
a közönség nem részesiti megérdemelt pártfogásban 
a társulatot; reméljük azonban, hogy ezután mél
tányolva a director fáradozását, tömeges látogatásá
val fogja azt honorálni. A lefolyt előadásokról az 
alábbiakban számolunk be:

I)eez. 4 én (Szombaton) bemutatóul a „A7*  
alamuszi*  ment gyéren látogatott ház előtt. Az 
előadás a jobbak közül való volt. Monoryné i Renard 
vicomte) és Völgyi Ilonka (Sarak) szépen előadott 
énekszámait a közönség gyakori tapsaival jutal
mazta. Monory és Ágotái (A két Macdonald) is 
jók voltak, ez utóbbinak azonban szives figyelmébe 
ajánljuk, hogy nálunk nincs galleria. Julietle (T. 
Riskó Hona) ügyes d’moiselle, Rettenetes (Tímár) 
kaczagtató börtönőr volt. A többiek sem rontottak 
az összhangon.

Decz. 5-én (Vasárnap) Géczy István „Gyi- 
mesi vadvirág*  át adták, díszes kiállítással; pompás, 
összevágó előadás volt, az összes szereplők kitettek 
magukért. A közönség jókedvéről Törpe (’sura és 
fia (Monory és Ágotái) gondoskodtak. A czigányok- 
nak azonban képtelenül jól gondozott teintjük volt.

Decz. 6 án (Hétfőn) nNiobcu Taylor kaczagtató 
vigjátéka ment gondos, jól betanult előadásban, 
mely a közönséget folytonos derültségben tartotta. 
Kitűnőek voltak Monory (Dunn) és Márkit*  Ilona, 
(Niobe) ez utóbbi classicusan metszett arczélével s 
praecis játékával nagy hatást keltett. Völgyi Ilonka 
(Hetty) aranyos egy bakfisch volt. A többi szerep
lők is helyükön voltak.

Decz. 7-én (Kedden) Géczy István „ Leszá
mold**  -a ment. Nem a szereplők hibája, hogy 
ragyogó unalom ömlött el a nézőtéren, de nem 
volt helyén ily rövid időköz után hozni színre a 
„Gyimesi vadvirág*  ikertestvérét. Az előadás 
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egyébként jó volt s Esztike (Monoryné) és Mariska 
(Fítyyí Ilonka) valamint Andris (Dtrsnghy) szépen 
előadott dalait a közönség sűrűn megtapsolta.

Decz. 8-án (Szerdán) ^Egy vasárnap délután 
ösbudavárdban*  ment Rónaszéky-tői. Nagyon jól 
sikerült estéje volt a társulatnak és publicumnak. 
Az összes szereplők beváltak, különösen brillíroztak 
Tímár (Pókai) és Ayotaí (Gyúró János), kik való
ban mesteri alakitásokat nyújtottak.

Ma este 4 én (Csütörtökön) „Béni bácsi*  megy. 
Erről a jövő számban.

Palamedes.

CSARNOK.
Az Esztike anyja.

Irta: Szondy István.

(Folytatás.)

I elmerül néha emlékében a múlt, nem panasz
kodik, miért tudná azt más; magába zárja bánatát. 
Miért álmodná vissza a fényt, mikor nyomában 
az árnyék, miért facsarná könnyeit, mikor némileg 
feledte a fájdalmakat. A kényelem nem adja meg 
mindig a boldogságot. Fiatalok vagytok, sok min
dent megértek, őszülő hajakkal inig a sirhoz 
léptek.

Olyan szép májusi délután volt, jól emlékezem 
meg, hiszen akkor láttam először magam is Elizt, 
a mint a kert végén a hatalmas platán alatt állt.

A magasba nyúló ágak közölt vígan fütyült 
a sárga rigó; fiát tanitgatva, a leányka elmélázvá 
tekint föl reá a fa alól, kezében jó hosszú lila pi
ros licium galy.

Mit akar a lieummal ? . . .
Lássuk, már előre jött a lugas padjáig. Itt 

egész csapat leszedett virága van halomba vetve, 
piros rószájai illatos jázminnal összekeveredve. 
El elegyengeti, kis csomókba rakja. Mindenik cso
móhoz kék orgona jön még, úgy lesz egybefonva, 
koszorúba kötve arra a karikába hajtott licium 
szálra. Kora tavasz óta azért ápolgatta, azért nye
segette, hogy a legelsőit azoknak vihesse kikre 
korán leszállott a hűvös álom s kiknek gyászos 
sírhelyét nem gondozza a temető őre, kikről csak 
azt mondták minden ismerősik .könnyelműek 
voltak.- J

Hogyan kerültem a kert mögé, meddig vol
tam ott, meddig néztem kis kezei munkáját, ki 
emlékezne reá oly hosszú időtől; de hogy még 
azután is nézegettem be, mikor a kész koszorúval 
eltűnt a kertből, azt, no azt tudom.

Nem tagadom a mi igaz, miért is tagadnám, 
valami jóleső érzés járta át idegeimet. Ifjú voltam 
mint ti most, futottam minden szép lány után, akár 
mint a gyermek a szines pillangóért „hogy a 
macska csípje meg, miért is öregedünk meg!“

Mit tegyek ? Ah megvan .’ . . .
A kicsike bizonyosan a temetőbe fog menni, 

jó lesz megelőzni. Nini . . . ugyan siet, de nem 
magában, kiséri valaki, az a fitos orrú baba, az 
az öklömnyi kis jószág. Mindegy, jön a minek 
jönni kell, jó, vagy rósz vigye a kánya.

A temető kapunál találkozom boldogult Gabi 
barátommal, ki akkor fogalmazó volt a belügy
in misztériumban, csinos arczu gyerek, pelyhedző 
szakálu, akár mint te Benkó.

Köszöntünk egymásnak. Mindjárt kiolvastam a 
szeméből mit akar, azt a lánykát megösmerni, kiért 
igyekeztem én is olyan sebbel-lobbal.

— Gabi te!
— Kérlek.
— Láttad már!
— Nem én.
— Milyen hideg az arcza !
— Akkár a jég.
— Mit gondolsz ?
— Barátom a jég is felolvad, ha rá süt a nap.
— Az igaz, hogy el is feledtem én már a 

természet tudományt!
— Tanuld újból!
— Nincs türelmem.
— Szájadba várod á sült galambot?
— Megeszem nyersen.
— Minden esetre előbb meg is lövöd.
Isten ments, félek a fegyvertől, asszonyos a 

természetem, megtudnám siratni a vérében fekvő 
galambot.

— Párbajod sem volt?
Nem, még seeundas is csak ötöd osztályos 

koromban voltam, az igaz a tornából és énekből 
kitűnőt adtak.

— Egészségedre.
— Köszönöm.
— Szervusz !
— Szervusz ’
Bolond vagy te édes Gabikám, ha azt hiszed, 

hogy magadról leráztál. Nem és százszor sem, 
megyek a lányka után, űz valami engem is és ha 
talán egykor orrunk egymásba ütközik, vagy én, 
vagy te veszítjük azt el, nem tudom, a ki erősebb 
az a hatalmasabb.
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Abban a korban éltem, melyben az ember 
szerelni kíván, abban a korban, melyben azt hisz- 
szűk, hogy a szerelem teszi költőivé az életet.

Nem kedvezett a szerencse, ő fogta szóra 
előbb a kicsikét, a mint könnyes szemeit törölhetve 
haza indult. Hallottam köszöntését, s becsületes 
egyszerű szavait melylyel Elizt megszóllitá. ügy 
vettem észre mindjárt, hogy az a hideg leány mely 
pirul el, nem is neheztel, csak fejét bólintja, nem 
tudja van e szükség félni, nem ismeri még a kü
lönbséget a tisztességes, avagy aljas szándék között. 
Felel Gabi szavára a nélkül, hogy kétkedni akarna, 
vagy túl bizalmas lenne, nem hagyja el ajkát szo
morú sóhaj, nem csillan szemében az öröm legpa
rányibb lángja sem; olyan mint Norvégia egy szép 
havasa, bájos, elragadóan szép s félelmesen hideg; 
tehál megmaradt mintegy ama reményem „ha én 
nem. úgy te sem jó Gabi.'*

Nem úgy történt, a mint hittem.
Eliz mintha gyakrabban járna a temetőbe, 

nem irtózik a holtak csöndes birodalmától, oh itt 
nyugalom van; itt a fáradt kebel is megpihen, ide 
nem jönnek még a hitelezők sem követeléseikkel 
és ezek a bús fejfák, mint tulparti lények integet
nek felénk a múlandóság honából: szóval nem 
unta magát, ha idejött, szórakozott ha vissza ment.

Egy napon úgy láttam, mint ha a homloka 
nem lenne oly halavány, mintha jég arczán át át 
futna egv mosolv, mintha megolvadt volna, ke 
véssé a Norvég Lómező, mintha elkövetkezett volna 
a sarkvidék nyara, az a kél hónapocska, mikor a 
szegény eszkimó lelökdösi nehéz fóka bőrét, azt 
hívén igy leszen ezután örökre. Istenem, milyen 
szép a tél után a tavasz, mily öröm tölti kebled, 
ha kertednek egy zugában, a kis ibolyát megleled.

Május hava közelgett a véghez A sárga 
Harcisukat fölváltotta a nyári rózsa, császár korona 
s a fehér liliom, igy minden negyedik, avagy ötö 
dik nap uj koszorú készült.

Mennyire szerethette azokat, a kiknek ké
szítette! . . .

Látom nem hiszitek, látom fejet csóválgattok ; 
megengédem a poetáskodást, megengedem, ha azt 
mondjatok, ez csak alkalom arra a találkozásra 
melynek emez is, amaz is örül. Mi tűrés, tagadás; 
m m fáj az a virágnak, ha szakad az ágtól, n« in 
fáj az a levélnek, ha szakad a fától; mert van ki 
vigasztalja a kapott sebeket. Ne féltsétek, beköltö
zik szépen, várják mig beheged. Ezelőtt két hóval, 
minden virágszálat sajnálva tépett le, de ma mért 
könnyezné, uj nő ki helyébe, köti karikára, fonja 
koszomba, viszi temetőbe.

A halottak túl szeretete feltűnt a nagynéninek 
whát hadd teljék kedve Az arcz hidegsége el
költözött tova „hála az Istennek!*  Kedves csicsergő 
szavai betöltik a házat „óh mi öröm nekem!" 
Annyira szereti, ugv a kedvébe jár „áldja meg az 
Isten !u négy nap múlva, azt is elárulja, azt is 
elbeszéli jó ízűn nevetve, hogy egy csinos férfi 
el-elkisérgeti. ki a temetőre, a holtak honába; olyan 
szépen beszél, oly szelíd az areza s ő úgy meg 
kedvelte, mintha testvér volna. Nem tudja illik e, 
lein t baj belőle csak az egyel érzi, jó ugv együtt 
véle.

E férfiú Gábor.
A jó öreg asszony megbízik a leánykában, 

bár ugyan sokat tapasztalt hatvanöt éven át. nem 
hisz roszat a dologból. Jó lelke csak jót vél, hiszen 
elég keserű az, hogy a szegény árvának idő előtt 
kellett megismerni az élet kinteljes voltát. < Hiajtja 
is látni a kisérő férfit, ki az ő kis kedvenezét oly 
vidámmá tette. Eliz végtelen megörült e kiváltság 
nak. mert (tábor nem egyszer kérte, engedné meg 
a házukhoz menést, engedné meg ott elmondani, 
hogy szándéka komoly, czélja tisztességes, hogy 
nemcsak szereti de feleségül is óhajtaná Elizt. 
Az élet ugye nem egvébb, mint amaz apró cseprő 
események lánczolata, melyet a szeretet tölt be.

S mi a szeretet ?
Tudjátok jól. miért magyaráznám, ösmerilek 

praxisból, egyiktek a szórakoztató, mások a bol
dogító oldaláról.

Kevés ideig ugyan, de én az utóbbit ösmer- 
tem. Barátom, mikor az ember sötét éjszakán is 
látja a csillagokat, mikor ott van a szivében a 
kék menyország, mikor azt mondja; óh élni, élni 
mi szép és kellemes; elfelejtjük azt a sokat a mi 
valaha bántott, azért az egyért a mi boldogít. 
Elénkebben pezseg véred, pirossá lesz az arezod 
sápadtsága, édes enyhület szálja meg szived, sut 
lógó szavakra, vallomásokra nyillik ajkad ; voltál 
szótalan, lettél beszédes. Mikor hallgatsz is, e ma
gasztos érzelem késztet hallgatásra és mennyi 
mindent mondasz el hallgatásoddal is. Igaz nem 
érti más, csak te meg ő. Ha egymásra néztek, 
elmosolyodtok, ti tudjátok mit jelent, nem tartozik 
harmadikra.

(Folyt, kiír.)
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Kárácsonyi és újévi ajándékoknak alkalmas díszes tárgyak
kaphatók

CHASSEL J. ES TÁRS A 
es iatszerészi czikkek gyári raktárában 

O M O N N Á N. -----------------------
valódi Berndorfl china ezüst 

diszmü-áruk, 

gyémánt és brilliant tárgyak 

gazdag választékban.

óra-, arany-, ezüst-
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Arany és ezüst zsebórák.

inga- és szalon órák.

valódi ezüst gyertyatartók, i 

asztali készletek,
................................... LÁTSZERÉSZI CZIKKEK: ....................................  

Barométer. Thermometer, Látcsövek, mindennemű szemüvegek sat.
eredeti gyári árakon kaphatók.

Megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. Minták kívánatra küldetnek.
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Hirdetmény.
Báró Vécsey Alajosné tulajdo

nát képező, Szobráncz mezőváros 
határában fekvő 435 hold terü
letű földbirtok, megfelelő gazda
sági udvarral, lakházzal és őszi 
vetéssel, 1898. évi április 24-től 
bérbe adandó. Bővebb felvilágosí
tást ad Szóráth János ügyvéd 
Szobránczon. hol a bérleti fölté
telek is megtudhatók.

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVENY-TARSULAT BUDAPESTEN.

GÖZCSÉPLŐINK
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak.

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges ÖSIzei 

gazdasági gépeket gyártja. 17 
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó felvi 
lágositással szívesen szolgálunk díjmentesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezőskötlésre 
készséggel adunk kimerítő és felvilágosító 

választ.
Felsőmagyarorszag vezerkepviselóje:

K! L E IKF M IK S 2L

Nagy-Mihályon Barnai-szálloda 2. szám.

|Karácsonyi ajándékokig

Felelőn azerkenstő: fiái I

Kiadótulajdonos: /.ti a ii IS.

•F

| Díszmüvek, 
f ifjúsági iratok, 

díszes kiállítású 
képeskönyvek, 

alkura-, emlék- és zsebkönyvek, -f 
legelegánsabb és legújabb clivatu

:DISZLEVÉLPAPIROK,z 
íróasztali készletek-, iró- és rajzszerek, sat sat 

kaphatók

Jandcsman könVrkcFCskcdé*sébcn-

l:

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában,


