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Felsó-Zemplén
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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

szerkesztőség: Kéziratok nem adatnak vissza. ELŐFIZETÉSI DÍJ : kiadóhivatal:
Hova a lap szellemi részét illető minden Bérmentetlon levelek nem fogadtxtuak el. ; Egész évre 

Fél évre
. 4 frt. 

•’ frt. Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri
közlemény intézendő : — Nyilt-tér soronkint 20 kr. — Negyed évre - 1 frt. | díjak küldendők :

Török-utoza 220 tzám. Hirdetések jutányosán számíttatnak. Egye*  szám ára 10 kr. Landeaman B. könyvnyomdája.

Tisztelt olvasóinkhoz!
A „Felsö-Zcmplén" 1898. évi január hó el

sejével harmadik évfolyamába lép.
Ha e lap is követni akarná sok vidéki kolle

gája azon szokását, mely szerint igy újév közeled
tével előfizetési felhívásaikban nagy hangon kiír 
tölik, hogy ők mit és mennyit tettek az általuk 
képviselt város vagy vidék érdekében, úgy bi
zonyára e lap is tudna bizonyos közérdekű dől 
gokra rámutatni, melyeknek létrehozásában egy 
csekélyke része szintén van.

Hogy e lap mit tett és hogy egyáltalán tett-e 
valamit a lefolyt idő alatt és hogy mennyire igye
kezett a pártatlan igazságot minden egyes alkalom
mal megközelíteni, annak megítélését a t. Olvasókra 
bízza.

Mi úgy véljük és ezt büszke önérzettel merjük 
állítani, hogy a megkezdett útról soha, senkiin k a 
kedvéért, egy pillanatra sem tértünk le: nem ke
restük senkinek a kegyét, barátságát, hanem ha 
ladtunk kitűzött czélunk felé. Es épen azért, mert 
mindig az arany középuton igyekeztünk előre 
törni, éreztük és érezzük nehéz feladatunk tel
jesítése közben a tövisek szúrását. Ez azonban 
minket nem riaszt el egy pillanatra sem, azért 
hogy irányunktól eltérjünk és ajövőben is épen olyan 
Kitartással és lankadatlanul ne dolgozzunk a Közjó 
javára, minta hogy kitartottunk és dolgoztunk eddig.

Meggyőződésünk az. hogy mindenkor jót cse 
lekedtünk; még akkor is, ha emberi gyarlóságból 
esetleg tévedésbe estünk, mert előttünk mindig 
a nemes és tiszta czél lebegett.

A midőn tehát újból is köztudomásra hozzuk, 
hogy a „Felső ZemplénM-t bevisszük a harmadik 
évfolyamba, kijelentjük, hogy főczélunk az lesz, 
hogy az olvasó közönség megelégedését kiérde
meljük.

Ha tehát lapunk helyes irányban halad és 
ha ezen iránynyal meg vannak elégedve a tisztelt 
olvasók, úgy bizton hisszük, hogy támogatásukat 
nem fogják tőlünk megvonni.

T ARCZA.
A lány.

A lány, a lány 
Mindig talány.

Csupa furfaug a feje.
Sokszor, midőn bizrást hiszed. 
Szerelmedért ad hű szivet:

Akkor sújt rád vesszeje! — 
De ha előbb megfejő.

A lány, a lány
Mindig talány.

Megfejteni rém nehéz.
Sokszor, midőn sírva láttad,
— Alig vitted el irhádat:

.4 mríxikm vígan néz 
S pózol, mintha t’ón, színész.

4 lány, a lány 
Mindig talány.

Akármint is tekint rád.
Sokszor, midőn csókját kéred,
Még az ajkát nem is éred: 

Nagy mérgesen oda rág. 
Ahol éri a pofád.

A lány, a lány
Mindig talány.

Titkát anyja se tudja.

Igen tisztelt olvasóinknak megköszönve az I 
eddigi bizalmat, bátrak vagyunk azt a jövőre nézve 
is kérni. Előlegezzék a bizalmat és mi arra fo
gunk törekedni, hogy bennünk ne csalatkozzanak; 
tegyék lehetővé, hogy műnk ilkodásunkkal a jó és 
nemes czél felé haladhassunk

Gál Vilmos,
a „Erifelelőit szri-ketztője.

Előfizetési felhívás.
A .. Felső-Zemplén11 harmadik évfolya

mára ezennel előfizetést hirdetünk.
Előfizetési díj a régi: egész évre 4 frt, 

félévre 2 frt, negyedérre l frt.
Azon tisztelt olvasók, kik egyszerre fizet

nek elő egész érre, egy naptárt kapnak aján
dékul.

Szives támogatást kér
A „Felsó-Zemplén1 kiadóhivatala

Landenman 11.

Karácsony.
Kő vagy érezoszlop nem volna mara

dandóbb emlékjele a szeretet nagy elvének, 
mint ez a minden évben visszatérő szelid 
ünnepnap, szent karácsony napja.

Dúljon vihar bár. „■ toldrengető vihar, 
pusztítson háború tüze s szálljon a nemze
tekre bármi súlyos megpróbáltatás : az 
esztendőnek ezt az egv napját arra szántuk, 
hogy letöröljük egymás könnyeit, hogy be
kötözzük a talán saját kezünkkel ütött sebet 
s felolvadjunk a minden idők legmelengetőbb 
érzésében: az örök szeretetheti.

Van, van nyomor, kietlen, pusztító). . . 
Van végtelen szenvedés, vannak csapások, 
melyek igaztalanig érnek ártatlanokat, s 
vannak bűnösök, a kik szennyes lelkűkkel 
s felemelt fővel legelői járnak a hiúság vá
sárján . . . De mi ez, ha lelkűnkbe száll a

Sokszor, midiin SZCIltHck véled. 
Gyönyörűen megcsal téged.

Máshoz viszi álutja.
S a kutya se ugatja !

.4 lány, a lány
Mindig talány.

Kiismerni nem lehet.
Sokszor, midőn azt gondolod 
SZ<j> ' aggon dolgod:

Más reá a felelet.
Festett bábu ra >i veled !

A lány, a lány
Mindig talány.

Hár már l’í'fíi kedvesed.
Mert, a midőn azt gondolod
Ifin ItőIflUflflá a dolgod —

— lialga gyerek ne feledd:
Vén xatra a kéri rcxctl!

Csurgovich György.

Vigasztalás.*
Irta: Bárt ha Miklós,

Otvcnkétévi szolgálat után nyugdijt kapott az 
iskolamester; egy negyedrészt az uj tanító fizeté
séből, a kinek száz véka esős tengerit és hatvan 
kereszt szemetet adott a hívők serege.

A tavalyi nagy télen, midőn az uraság he-
* Mutatvány liartha Míkltitind a „Magyarország**  ki

adásában megjelent" „ 1 la wju latok*  czimü müvéből. 

szeretet melege!? Eltűnik minden keserű 
érzés szivünkből s legnagyobb ellenségünk 
felé is nyílt szívvel kiáltjuk oda a békülés, 
az engesztelés szavait.

Békűljünk ki! Örvendezzünk egymás örö
mének s dicsérjük a mindenség nagy Alkotó
ját, aki teremtett ilyen közérzésil napokat is, 
a melyen mint az állítat száll az emberek 
szivébe az apostoli jóság, az imádságon sze
retet.

... A krónikás, íme, megpendítette a 
hyinnuszok hangját s ha meg- nem állítanák 
az események, hát tovább dalolna a szeré
téiről.

Bizony szebb és könnyebb téma az, mint 
a hétköznapok napszámos munkája, a köz
élet, a társadalom, nz anyagi érdekek örö
kös száraz malma.

De hát ezen az ünnepen feledni akarjuk 
a keserveket s látni szeretnek a vigasztalóbb, 
fölemelőbb képeket, melyek biztatóan vezet
nek bennünket a jobb jövendő, a kibontako
zás felé.

Ennek a magvar nemzetnek nincs is 
ám annyi oka a panaszra, mint a mennyi
szer az alkalmat keressük rá. Nézzünk csak 
körül a nemzet előtt. Nem látunk-e lázas 
munkától duzzadó uj nemzedéket, mely tesz- 
vesz, küzd és alkot, s nem látjuk-e, hogy a 
mit alkotunk, azon mindenen rajta van nem
zeti jellegünk, magyar lelkesedésünk, tudá
sunk és munkabírásunk pecsétje.

Csak pillantsunk vissza három évtized
del. . . Vagy ne is pillantsunk, mert kár az 
öregek hangulatát a múlt szomorúságaival 
is zavarni. Az öregek csodát láttak elvonulni 
maguk előtt s emberi gondolatukkal nem is 
képesek követni a haladásnak azt a roha
mos elvonulását, melvet magyar földön egy 
emberöltő alatt megtapasztaltak.

Ez a rohamosság még a fiatal Magyar
ország előtt is merésznek tűnik föl s az a 

gyéből száraz ágat ment gyűjteni az erdőbe 
fagytak a lábai. De — ha széken ülve is — még 
mindig megtudta a kisebb harangot huzni, s igv 
az anyjuk, aki vakon sínylődik és betegen évek 
óta, nem látott nagy szükséget. ... A gazdagok 
nem sejtik, hogy milyen kevéssel éri be az ember, 
mikor nincsen több.

De elkövetkeztek a rósz napok.
A szegény iskolamestert gutaütéssel láto

gatta meg az Isten. Ezentúl egyik karját nem 
bírta. Félkézre pedig még a kis harang is igen 
nehéz volt. Megpróbálta kétszer, háromszor; de 
nem sikerült.

A kis csupor üresen maradt.
Egyszer a szomszéd bérese szekeret kent, s 

mikor a tengely jól átzsirosodott, eldobta a meg
maradt báját. Az öreg iskolamester átszállóit a 
palánkon :

.Add nekem!"
< 'sak nem akar rántást keverni vele! — rö

högött hetykén a béres és átdobta a hulladékot.
„Az is meglehet . . megpróbálom . . . . 

talán csak föl tudok mászni . . . .“ motyogott ma
gában az öreg.

Azután neki indult a toronynak. Fáradságos, 
hosszú és kétes ut volt az, a meredek és sötét 
lépesükön. Végre feljutott. A haranglábhoz ván- 
szorgott; megkente a harang tengelyét és perselyét, 
s lihegve és reménykedve csoszogott befelé.

Most már tán könnyebben jár.
Jött a vecseruye ideje. Az öreg oda czam



a _
nemzedék, inelv nmet vette kezébe n mun
kát, az épitént, az alkotást : erősen érzi, hogy 
még nem a tetőzeten dolgozik, hanem n 
falak szilárdításán ; de azt is érzi, hogy ezek 
a falak már viharokkal daczolnak, s föld
rengéstől se nagyon mozdulnának meg.

Ez a bizonyosság a szilárd munkának 
jóleső tudata.

Magyarország, hála Istennek, meg van ! 
Erőben, jólétben gyarapodva, tekintélyben 
olyan magasra nőve, a milyen félezer év 
óta, — nemzeti királyaink dicső ideje óta. — 
nem volt. Európa népei bennünk látják a 
világ békéjét őrző nagy népszövetség táma
szát — igenis, bennünk magyarokban, s nem 
az önmagával meghasonlott Ausztria egy
mással verekedő népeiben. Ezt halljuk evek 
óta hangsúlyoztatni a nagy nemzetek saj
tójában. és hatalmas államfők ajkairól is.

Belső konszolidácziónk nagy munkája 
is sokkal előre haladottabb stádiumban van, 
mint képzeljük; s bár itt elbizakodásra nincs 
ok. — azt egész őszintén konstatálhatjuk.' 
hogv még egy hasonló békés időszak, mint 
a mit eddig élveztünk. — erőssé, hatalmassá 
fogja tenni a magyar nemzetet közgazdasági
lag is. A várt föllendülés itt esak most fog 
bekövetkezni.

Es azért még sincs politikai béke a 
szeretet ünnepén sem. Épp most folyik a 
törvényhozásban áldatlan vitatkozás legége
tőbb kérdéseink fölött. A kik ezt a vitát 
provokálják, kitűnő hazafiak, azt elismerjük, 
tiszta önzetlenség vezeti őket most is, mint 
mindig; mégis, úgy rémlik nekünk, hogy 
most az egyszer nem alkalmas időben láttak 
hozzá igazaik hangoztatásához, s úgy rémlik, 
hogv a nemzet nem kiséri rokonszenvvel 
vállalkozásukat, mely végletekig menő har- 
ezot hirdet, a mikor a béke, a szeretet ün
nepe derül a nemzetre. . . .

.... Béküljünk ki! Örvendezzünk egy
más örömének s dicsérjük a mindenség nagy 
Alkotóját, a ki teremtett olyan napokat is, 
a melyen az emberek szivébe száll az apos
toli jóság, az imádságos szeretet!

Van-e szükség a második gyógy
szertárra ?

— Két levél a szerkesztőhöz. —
Ma már köztudomású, hogy Duka Ti

vadar okleveles gyógyszerész azon fárado
zik. hogy megkapja az engedélyt a városunk
ban felállítandó második gyógyszertárra. 
Ebben az ügyben két levelet is kaptunk e 
héten: egyiket egy tekintélyes helybeli városi 

mögött a csüngő kötélhez. Előbb imádkozott. Az 
után vldudolta a Xí’-ik zsoltárt: .Te benned biz 
tünk eleitől fogva.u .... Ekkor megfogta a 
kötelet. Keze reszketett. Egy jóasszony tegnap 
még hozott egy tányér aludt tejet a szegény any
juknak, de még ma semmit sem evett. Ha legalább 
burgonya volna és tűz, a mi mellett meg lehessen 
főzni.

Megint imádkozik. Az imádság erőt ad.
Ekkor meghúzta a harang kötelét s aztán 

visszabocsátotta. Megint meghúzza, megint vissza 
bocsájtja. . . . Most pedig hallgatózik. Szóle a 
harang ? Két nyomorult élet függ ettől a hangtól.

Azonban csend van mindenfelé. A templom 
szörnyű csendje, mikor az Isten nem ad választ a 
könyörgőnek. Rémesebb ez a sir csendjénél.

A kínos próbát ismétli. Kétségbeesve rángatja 
a harang kötelét. Megint csak az a rémes csend. 
A füléhez kap, talán inegsiketült ? Reménykedve néz 
föl a torony ablakába. Hátha mozog, hátha szól a 
harang s ö esak inegsiiketült. De a kis harang 
nem mozdult.

Tántorogva indul haza a boldogtalan ember. 
Otthon igy szól hozzá a vak asszony: „Hoztál egy 
kis tejet, édes öregem ?“

A vén iskolamester úgy érezte, mintha szive 
dobogása megakarna állni. Nehezére esett ez a 
pár szó:

„A harangozó tehene elrúgott. ... De azért 
ne busulj !*

Vigasztalásul még hozzá telte: „Hiszen mind
nyájan meghalunk."

F B L 8 O-I B MPLIN.
képviselőtől, a másikat pedig magától a ké
relmezőtől. Annélkül, hogy ezen fontos és 
valóban közérdekű ügyben ez idő szerint 
bármely irányban véleményt nyilvánítanánk, 
közöljük a leveleket azon kijelentésünk kap
csán, hogy nézetünket az esetleg más oldal
ról jövő és más színben feltüntető velemeny- 
nvilvánitíis közlése után tesszük meg.

Igen tisztelt szerkesztő ur !
Minden habozás nélkül fogtam e levelem 

megírásához, mert tudom, hogy ha olyan dolgokról 
ír valaki a „Felső Zemplén" b* •. melyek a köz
ügyekre vonatkoznak, terét ön készséggel bocsátja 
rendelkezésre. És igy is kell ennek lenni, mert 
csak akkor szolgálja igaz módon egy lap közön 
sége érdekét, ha. amikor kényes dolgok kerülnek 
szőnyegre, nem zárja el annak terét a pro és kontra 
módon nyilvánuló vélemények elől, hanem teljesen 
szabad kezet enged a vitatkozóknak.

Ilyen közérdekű és fontos kérdésnek tartom 
én az uj, illetve második gyógytár kérdését is. 
< Hyannak. mely méltán megérdemli, hogy teljes 
körültekintéssel, minden egyéni rokon vagy ellen 
szenvet félre téve, szóljunk az ügyhöz.

Én a magam részéről nyíltan kimondom, 
hogv igen is szükség van városunkban a második 
gyógyszertárra és a képviselő teBtület csak akkor 
fog helyesen eljárni e kérdésben, ha annak enge 
délvezését pártolja. Én nem hogy ellenségei nem 
vagyok Toloay Imre helybeli gyógyszeresznek, 
hanem inkább azt mondhatom, hogy állandóan ro
konszenvezem vele és mégis azok közé sorozom 
magamat, akik hívei a második gyógyszertárnak.

Ezúttal csak a város folytonos fejlődésére, a 
lakosság szaporodására és ezzel kapcsolatosan a 
folyton fokozódó szükségletre hívom fel a köz
figyelmet.

Nem tudom belátni egyesek azon állításainak 
jogosultságát, akik minden indokolás nélkül azt 
mondják, hogy nem kell uj patika és ha kérdezi 
az ember tőlük, hogy miért n< in kell, csak a vál 
laikat vonogatják. de álláspontjukat védeni nem 
tudják. Itt uraim nyílt kártyával kell játszani; én 
nagyon jól tudom, hogv sokan álszeinérmeskedésből 
nem mernek szint vallani, de hát ezzel messzire 
menni nem lehet és nv’g kevésbé lehetséges fontos 
kérdéseket a lakosság javára kedvezően elintézni.

Azt sem tudom belátni. hogy miért tennők a 
patika kérdést monopóliummá, miért legyen el
zárva a megélhetési mód egy törekvő fiatalember 
előtt, a ki inig tanulmányait befejezhette, küzdött 
azért, hogy oklevelet. nyerjen és hogy ez által 
magának jövőt biztosiihasson ? Miért használja az 
egész terhet egy ember, akinek köztudomás sze
rint több a jövedelme. mint más tíznek. Addig, 
inig egyedül volt és van, okosan tette és teszi, 
hogv a vagyonszerzésre felhasználta a kínálkozó 
alkalmat, most ennek az alkalomnak egy részét 
egészen könny- n engedheti át egy uj embernek.

Én tiszteletü l felhívom mindazokat, kiknek 
aggályaik vannak a második patika felállítása, illetve 
engedélyezése tekintetében, hogy nézeteiket fejtsék 
ki és hozzák köztudomásra e becses lapok hasáb 
jain. hogy a kik hivatva vagyunk a város ügyei 
nek intézésére, a vélemény nyilvánításokból levonva 
a konzekvencziákat, a jobb és üdvösebb szerint 
járjunk el.

Ef/í/ rdroMÍ krpvineld,
*

Sztropkó, lsi>7. deczember 20. 
Tekintetes Szerkesztő Ur!

Mélyen tisztelt uram !
Nagy szükségét érzem annak, hogy szives 

engedőimét biztosítsam magamnak jelenleg Írott 
levelemért, mivel nem csak arról van szó, hogy 
tekintetes szerkesztő urnák figyelmét keltsem fel 
az alább előadottakra. hamun hogy egyúttal rokon- 
szenvét is elnyerni szerencsés legyek.

Tiszt' leiteljes üdvözletemet midőn előre is 
kijelentem, azon reménnyel fogtam levelein megirá 
sóhoz, hogy becses engedőimét bírva, jóakaratát 
szerencsés leszek az alábbiakra megnyerni.

Tekintetes szerkesztő ur ! A helybeli gyógy 
szertárban pár évvel ezelőtt eltöltött két év alatt 
s azóta is, olyan sokoldalú panaszokat volt alkal 
main hallani a jelenleg meglévő egy gyógyszertár 
elégtelensége miatt, hogy elhatároztam egv Nagy 
Mihályban felállítandó második gyógyszertárnak 
kérelmezését.

A magas minisztériumhoz beadott kérvény*  m 
az illetékes fórumok meghallgatása végett nem so
kára e város tanácsa elé fog jutni.

(Ismerve a holt belük hatalmát, azt a hatal 
inat, a mely .füst" es „mag" nélküli |öv< g< ivei 
mind*  n fülsüketítő kiséret nélkül rombolhat vagy 
diadalt arathat s tudva azt. hogv t« kinUtes szer
kesztő ur ama hatalom birtokában van ; azzal a 
tiszteletteljes kéréssel van szerencsém alkalmatlan 
kodni, kegyeskednék becses lapjában néhány jó 
akaratú sorral érdekemben felszólalni.

Hogy tájékozzam tekintetes szerkesztő urat 
Azon indokokról, melyek kérvényemben szerepelnek, 
a következőket van szerencséin említeni.

A reánk, gyógyszerészekre, vonatkozó tör 
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vény szerint egy gyógyszertárra 5—6000 lélek 
száinittatik ; ezen lélekszámnak többszöröse, ha 
különben is kedvezők a körülmények, már alapját 
képezheti egy második gyógyszertár felállításának.

A nagymihályi járás 35.000 nyi lélekszáma 
két gyógyszertárral bir: Málczán és N. Mihályban.

A málezai gyógyszertár az ottani orvosi kör
let K -10 községének gyógyszer szükségletét van 
hivatva fedezni az az, ti—8.000 lakos tartozik 
körletébe; mig a nagymihályi gyógyszertárhoz 
mint egy 25.000 lélekszám tartozik; ide nem szá
mítva az unginegvei közelfekvő községeket, a me
lyek szintén onnan fedezik gyógyszereiket.

Ezen fő és elvitázhatlan adathoz keretet szol 
gáltat az. hogv Nagy Mihály, mint járási székhely, 
az összes hivatalok központja, kiír- és járásorvosi 
székhely, számos orvossal, közkórházzal, több egy 
lettel, kisebb nagyobb uradalmakkal, hírneves 
In ti és országosvásárjaival olyan élénk és Idtoga 
tott empóriuma a különben is jómódú lakosság ősz- 
szeségének, a mely körülmény mig egy részről 
biztosítja egy második gyógyszertárnak létesítését, 
addig más részről a már meglévő gyógyszertárnak 
fenállhatását a beállandó változás daczára is lehe 
tővé teszi, sőt előnyös anyagi körülményeit alig 
csorbítja.

Azon körülmény pedig, hogy Sztrajnyán 
is bir gyógyszertárral, egy második feállitandó 
gyógyszertár indokolásánál számbav hető befolyás 
sál nem bir, mert a sztrajnyáni gyógyszertárnak 
saját megyéjében külön körlete és vidéke van, amint 
hogy külön járásorrosi illetve körorvosi területen 
annak • xistentiája biztosítva van; sőt az a körül
mény, hogy úgy NagyMihályitól, mint vidékéből 
számosán talán számtalanon) a sztrajnváni gyógy 
s/.ertárt keresik fid, csak amellett bizonyít, hogy 
az ottani egy gyógyszertár nem képes, elégtelen 
sége miatt, a nagy közönség igényeit telj*  s mérv 
ben kielégíteni.

Ezen és ily adatok pontos körvonalozása 
szolgáltatja kérvényemnek egész tartalmát, amelyek
nek alapján a kérdéses második gyógyszertár 
jogát elnyerni óhajtanám.

Az uj gyógyszertár helyét pedig megállapi 
tani a város t. tanácsának legjobb belátása szerint 
módjában lesz az ügy tárgyalásánál.

Szerény nézetem szerint Nagy Mihály olyan 
fokozatos fejlődés stádiumában van, hogy ezen 
örvendetes haladásra egy uj gyógyszertárnak fel 
állítása hathatós befolyással lenne.

Ezeket vagyok bátor mély tisztelettel becs s 
figyelmébe ajánlani tekintetes szerkesztő urnák s 
ez*  n ügyemben óhajtanám egyúttal jóakarata tá
mogatását is kiérdemelni s a midiin ismételve bo 
csánatM kérek hosszú lev*  lemért, őszinte tisztele
tem hangoztatásával fejezem be soraimat s vagyok 
tekintetes szerkesztő urnák, szolgálatra kész tisz
telője

Duka Tivadar, 
Syégystertár kezelő.

Vegyes hirek.
— Az ihisrf/rlyzd-egycnfilet. Már vsak 

néhány nap és tényleg megkezdi működését az 
önsegélyző egyesület. A hivatalos h*  lyisvg beren
dezése már kezdetét vette és január elsejére min 
den teljesen készen lesz és igy az ügyvezetés 
előtt mi ‘akadály sem fog állani. Hogy a In ti be
fizetések vasárnaponként mely órák alatt lesznek 
tetjesith*  tök. erről a tagok külön lesznek értesítve.

— Válanzttnéinyi dlén. A nagymihályi 
polgári olvasó-egyesület múlt szombaton választ 
mányi ülést tartott, a mikor is határozatba ment 
hogv a 371 frt hátralékos tagdijak nyolez nap 
alatt leendő megfizetésére az illető hátralékos ta 
gok azzal hivatnak fel, hogy nem fizetés esetén a 
kormányilag jóváhagyott alapszabályok 43. sza 
kasza alapján ellenük a per meg fog indíttatni. — 
Elhatároztatott továbbá az is, hogy mindazok, kik 
nem akarnak továbbra is az * gyesülvt kötelékében 
maradni, hátralékaik kifizetése után a tagok sorá 
bó| kiléphetnek.

At ehdjárőnéty flyyctmcbe, A Laborcz 
partján több helyen készíttetett az elöljáróság lejá
rókat azon czélból, hogy a vizliordás nng legyen 
könnyítve. Ezeknél a lejáróknál most a téli fa
gyos időben úgy tesznek, hogy a mosás végett 
ívhordott ruhákat ott takarítják és ennek folytán 
a szappanos viz a lejárókra ráfagy, minél fogva 
teljes lehetetlenség azokon lejárni és igy a vizhor 
dás lehetetlenné van téve. Nem ártana, ha az elöl
járóság egy kis gondot fordítana ezekre a lejárókra 
és megtiltaná a jelzett rendetlenségeket.

— Gazdasági tanfolyam, A helybeli 
állami elemi iskolában a tél folyamán ismét lesz 
gazdasági tanfolyam, csakhogy a tavalyitól egészen 
eltérőleg, a mennyiben az idei tanfolyam kertészet 
tel is össze le>z kötve és nem kizárólag az ismétlő, 
iskolás gyermekek, hanem a felnőttek is részt ve 
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hétnek azon. Az erre vonatkozó tantervei és tan 
anyag ismertetését Mathiász József iskolai igazga 
tónk szívességéből jövő számunkban közöljük.

— ÖM*eégett  ember. Múlt számunkban 
megírtuk, hogy a helybeli vasútállomás egyik rak 
tári munkása: A’/őnA’ó Ignácz egy petróleum lámpa 
eloltása közben magára döntötte a lámpát és az 
abban volt petróleum ráömölve, tüzet fogott és 
súlyos égési sebeket szenvedett és hogy nagy ve
szélyben volt a vasúti raktár is. Erre a közleményre 
egy Szépkuti Mihály nevű vasúti hivatalnok ezá 
folalot küldött lapunkhoz és kijelenti, hogy a sze
rencsétlenség nem a vasútnál, hamun Kibukó műn 
kás lakásán történt. A hosszú lére eresztett levél
ben különben Szépkuti hivatalnok szellemeskedni 
és ironizálni akar, csakhogy e közben elfelejtette 
azt, hogy ha valaki szellemes és ironikus akar 
lenni, első sorban és feltétlenül szellemmel és iró
niával kell rendelkeznie, de miután ö — levele 
után Ítélve — sem az előbbivel, sem pedig az 
utóbbival nem dicsekedhetik, a miről különben ő 
gyáltalán nem tehet, hát: „Mellett!*

— Országos vásár volt városunkban hét 
főn, de nem mondható sikerültnek, mivel alig volt 
nagyobb egy jókora hetivásárnál.

— Égő vaetufi kocsi. A homonnai vasúti 
állomáson folyó hó 18-án egy gróf AnJrdss^ Géza 
uradalma által faszénnel megrakatott kocsi ászén 
ben volt szikrától meggyuladt. A tűz kezdetben 
igen veszedelmes volt, a mennyiben az állomáson 
elhelyezett nagyszámú kocsik közé volt ékelve az 
égő kocsi és mivel éppen akkor mozdony nem 
tartózkodott ott, hirtelen ki sem lehetett vontatni. 
Csak az állomásnál időző embereknek köszönhető, 
hogy nagyobb veszedelem nem keletkezett, mert 
közös erővel sikerült a tüzet szerencsésen eloltani.

— Műkedvelői előadás. Varaimon e 1h> 
19 én igen sikerült műkedvelői előadást rendezett 
a fiatalság az ottani ovodai karácsonyfa javára. 
Szinrekerült a „Liliomfi*  ezimü 3 felvonásos víg
játék. Az előadást táncz követte.

— VJ vasat vidékünkön. A Tőketere 
bestül Gálszécsen át Kupiig tervezett helyiérdekű 
vasút közigazgatási bejárását, a kereskedelmi mi
niszter már elrendelte. A bejárást deczember 4.7 én 
kezdték meg Gálszécsen. Az uj viczinális Ze mplén 
és Sárosmegyéken vonul át.

— Kinevezés. A pénzügyininiszter Jacobs 
Arthur helybeli adóhivatali gyakornokot a soproni 
adóhivatalhoz tisztté kinevezte.

— Meghívó. A „Gálszécsi Ifjúsági Club*  
1898 január 2-án szegény iskolás gyermekek fi- 
lekezetkülönbség nélküli segélyezésére a nagyven 
(léglő termeiben tánczestélyt rendez. Kezdete 8 
8 órakor. A zenét Mányi Lajos zenekara fogja 
szolgáltatni. Belépti díj • Sze mélyjegy 1 írt, család 
jegy 1 írt 50 kr. Feliitüzetesek a jótékony czél 
érdekében köszönettel fogadtatnak és hírlapikig 
nyugtáztatnak.

— Halálozás. A kővetkező gyászjelentést 
vettük: Ifjabb Reviczky Imre és neje szül. Füzes 
séry Vilma, úgy is mint gyermekeik : Vilma, Abris. 
Adáin és Imre, valamint az összes rokonság névé 
ben mély fájdalommal tudatják a legjobb atya, 
illetve após s nagyatyának revisnyei Reviczky Imre 
kir. tanácsos. Zemplén megye nyug, alispánjának
f. hó 22 én, déli 12 órakor, életének 89 ik évében 
végelgyengülés következtében történt gyászos el 
hunytát. IIült tetemei f. hó 24-én fognak a bánó 
czi sirkertben örök nyugalomra tétetni, az engesz 
telő szent mise áldozat pedig f. hó 28 án fog a 
vásárhelyi r. k. szén tégy házban az írnak bemu 
láttatni. Bánócz, 1897. deczember 22-én. Áldás és 
béke hamvaira !

— Lemondott postamester. Komáromy 
Sándor havaji postamester állásáról önként lomon 
dott és ez alkalomból az igazgatóság végleg be is 
akarja szüntetni az ottani postahivatalt azon ok 
miatt, hogy a forgalom csekély. E terv megvalósi 
fása ellen, a havaji körzethez tartozó kilem z köz 
ség minden lehetőt elkövet, mivel a legközelebbi, 
sztropkói, posta tőlük 18 kilométer távolságban van.

_ yf pálya ad var kibővítése. A keres 
kedelemügyi minisztérium 14 vidéki pályaudvaron 
nagyszabású építkezéseket fog eszközöltetni a jövő 
évben, s erre a czélra mintegy negyedfélmillió fo 
rintot irányzott elő. Ebből az összegből a sátoralja 
újhelyi pályaudvar százezer forintot kap az épnő 
munkálatok ellátására.

— Színházi hír Vng várról. Az Fngvárt 
működő színtársulat pártolás hiánya miatt nem ma 
radliat ott az előirányzott időig. Szerdán utaztak 
el megtépett reményekkel, a jobb sorsra érdemes 
direktor pedig meglapult tárczával. Hja! ez is az 
idők jele! — Akár csak nálunk.

— Eljegyzés. I.efkovits Miklós vajáni la 
kos eljegyezte H e«wz Mariska kisasszonyt, \\ cisz 
Simon bulkai lakos szép leányát.

— Az ungvár-szobráncz-nagymíhátyi 
vasul ügyében l’ngvármegye törvényhatósági bi 
zottsága határozatából Tabódy Jenő, Lüley Sándor 
dr, Csehticzky József. Bernáth Dezső, Csuha Ist 
van, Guttman Izidor, Szűcs András és Weisz Kál
mánból álló küldöttség f. hó 17 én utazott el Buda 
pestre ama memorandumnak átnyujtására, melylycl 
a kereskedelemügyi in. kir. minisztert fi lkérni ha- 
tároztatott arra, hogy 12(),(MX» frt adományozásá
val, támogassa az ungvár-szohráncz-nagymihályi 
vasút kiépítését, 8 hogy a törzsrészvények előnyö
sebb tinanczirozását engedélyezze, valamint hogy 
az eredeti tervről — a vonalnak az ungvári rád 
váncz-utczán való átvezetése és a nagyungoni vas 
hid épitésétől térjen el, s a vonat irányát a Széchényi 
kerttől elágazókig engedélyezze. A küldöttség Tóm 
csányi László, o. gy. képviselő elnöklete alatt. 
Ungvármegye többi képviselői társaságában nyílj- 
tóttá be a memorandumot.

l’j lap. A jövő héten egy uj lap fog 
megjelenni Munkácson, „Beregi Ellenőr4 czim alatt; 
szerkesztője Ferenczy Lajos ügyvéd lesz.

.7? gyermek anyja. Schwarcz Lő rí néz 
egri bornagykereskedőnek kocsisa kellemes meg 
lepetésben részesült a napokban: felesége hármas 
ikreket szült. A szegény asszonynak nagyon is ki 
jutott az Isten áldásából, mert inár többször hozott 
ikreket a világra, úgy hogy az aránylag fiatal asz 
szuny már 32 gyermeket szült. Szerencse a sze
gény embernek, hogy nem mind ól.

— A kitett gyermek regénye. Az 1894. 
év júniusában Kassán a Korotnoky féle szőlőben 
egy parasztlegény bepólyázott, körülbelül 9 hóna 
pos csecsemőt talált a fűben. A gyermek kezei 
össze voltak kötve, szájacskája betömve, mellette 
pedig zsemlyedarabok és egy narancs hevert. A 
pásztort™ fölvette a gyermeket és lejelentette az 
< setet a rendőrségnél, amely beható nyomozás da 
czára sem tudta a gyerm» k kilétét kideríteni. 
Kassa város tanácsa, mint talált gyermeket, ma 
gáévá tette a kis fiút és gondjai alá v« tte. Dajka 
ságba adta egy tisztességes asszonyhoz és havon 
kint tartásdijat fizetett érte. Meg is kereszteltette 
a gyermeket, Szőllösi Sándor n*  vet adván neki. 
A minap aztán a kitett gyermekért eljött az é-des 
anyja — Amerikából. Lendák Mihályn n.<k hívják, 
any ja Z mpl< nmegyében. Pelejtén lakik. Sírva k«i 
nyörgött, hogy adják vissza a gyermekét, amit 
Illeg is tett*  k. bár • gvébb bizonyítéka nem volt 
neki, mint az őszintén megnyilatkozó anyai szen
tet, s a kis fin nagy hasonlatossága. L- ndákné a 
kitett fin regényének a következőkben adta ma 
gyarázatát: A gyermek Bpesten született l s93»ban 
és Kassára hozta, ahol egy bizonyos (iábor Julis 
kának adta ál gondozásra s mindjárt fizetett is érte 
8(1 forintot. Azután az ura után kiint nt Amerikába, 
(’sak egv év múlva tudta meg egy Herdiczkync 
nevű asszonytól, hogy abban a bizonyos időben a 
Korotnoky fék- szöllőben egy fiúgyermek-1 találtak. 
Sejtette, gyanította, hogv az az ő gyermeke és 
irt a zemplénmegyci Pelejtcii lakó anyjának, hogv 
intézkedjék a dologban, majd maga is irt. d» mi 
után ez nem használt, maga jött el gyermekéért.

Mindenki meg fog bolondulni. Még 
pedig, mint egy angol statisztikus kiszámította, 
négvszáz év múlva. Negyven év előtt Európában 
535 emberre jutott egy elmeháborodott; jelenleg 
312 emberre jut egy bolond Ha ez ugyanebben 
az arányban halad pedig társadalmi életünknek ez 
a tendeneziája. akkor 80 év múlva Európában 
mimb n száz emberre egy bolond jutna. 2<‘»o 300
óv múlva már minden tizedik ember volna őrült 
8 négyszáz év múlva már csak bolondok hemzseg 
nének az óvilágban. Az őrültség, k főokai az ifjú 
súgnak korán engedett élvezetek, a szeszes italok 
és dohány túlságos élvezete, a kicsapongások és a 
parlamentarizmus.

— Ingyen csemeték községeknek. Az 
állami faiskolában s gazdasági intézetekben nevelt 
csemetékből a nagyközönség tudvalevőleg olcsó 
áron sz. rezheíi be szükségletét. A földmivelésiigyi 
miniszter most elhatározta, hogy szegényebb köz 
ségeknek díjtalanul enged ál csemetéket s oltvú 
nyokat, ha azért folyamodnak. I'gyanilyen kedvez 
menyben részesülnek tanítók, papok az egyes sze 
gényebb gazdák. Folyamondni e hó végéig lehet.

Lapunk legközelebbi száma 1898 Ja
nuár hó 1-én jelenik meg.

— Kitüntetés. Mauthner Ödön hírneves 
magkereskedönket ismét kitüntetés érte. Ugyanis 
a szerb udvar részére évek óta szállított kitűnő 
inagvaiért karácsonyi ajándékul szerb királyi ud
vari szállítóvá neveztetett ki.

A .Magyarország- politikai napilap
< z idő szerint a legjobban szerkesztett lap az or
szágban. Legelső rangú Íróink és publiczistáink ma 
kétségteh nü! a Magyarországba Írnak. Első sorban 
liavtha Miklós, az országnak ma legragyogóbb 
tollú publiczistája továbbá Pázmándy Dénes, Hock 
János, maga a főszerkesztő Holló Lajos, llentaller 
Lajos, lnczédy László stb. napról napra a legélén
kebbé és legelevenebbé teszik a magyar olvasó 
közönségnek ezt a kiválóan kedvelt lapját. A 
J/(»//,y**/ ,orxzu5(ban jelennek meg azonkívül Móra 
Istvánnak országszerte feltűnést keltő tárczái. Úgy, 
hogy a ki eleven, jól értesült és igazán első rangú 
hírlapot akar olvasni, az bátran a Magyarországhoz 
fordulhat. A „ Myyarorszáy"-ot nemcsak nemes, 
előkelő hangja, egyenes, nemzeti irány és minden 
tekintetben hozzáférhetlensége teszi a magyar ol
vasó közönség előtt becsessé, hant in az is. hogy a 
család minden tagjának nyújt kellemes szórakozást. 
Tárczái. regényei, eleven hirei, párisi divatlevelei 
stb. a legkedvesebb olvasmányt képezik. A Ma- 
yyarorszáy az éjjeli postával küldetik szét, úgy 
hogy reygel már az ország legtávolabbi részeiben is 
ott van. Mily előny ez a hivatalnoknak, földbirto 
kosnak, kenskedőnek. iparosnak és minden intel
ligens embernek, hogy más lapokat megelőzőleg 
olvashatja már reggel mindazt, a mi az országban 
és külföldön történik. Az országgyűlést, a hivatalos 
közléseket, a bel- és külföldi tőzsdei zárlatokat, 
szóval mindazt, a mi nemcsak érdekes, de az illető
nek állására ós üzletére nézve is nagy befolyással 
van. ludjnk. hogy mily előnyösen használják fel 
(‘gyesek, ha valaki egy nappal, vagy félnappal el 
van maradva az eseményektől. A ki ma egy fon
tos hirt előbb tud meg, az mérhetetlen előnyben 
van a többiek felett. A „Magyarország*  mindenkire 
nézve lehetővé teszi < zt a korai és megbízható 
értesülést. Ez biztosította a Magyarország részére 
azt az óriási elterjedést, a minek ma örvend.

A „Magyarorszag*  ra b gezélszeriibb posta 
utalványon előfizetni akár egy hóra, 1 frt 20 kr.)
< ’zim : Magyarország kiadokiratala, liudapest Sán
dor ír. 2. A félévi előfizetési dij 7 frt, egész évi 
14 frt.

.Hangulatok*  hsz a czime Bartha 
Mikló-, könyvének, mely a könyvpiaczon karú 
• sonykor fog ni*  gjelenni. Ez a könyv negyven 
darab prózában irt költeményt foglal magában ily 
i zimek alatt : Virrasztás. .1 un, Kónyelmütég, Catar 
győz, < fsa páni. Bíróság Jött, ki a hibás. Az árva. 
Tapasztalás. ■ röjcny. Télen, A magának való, 
Jutalom. I igasz. .4 holnap, A szerencsétlen, A ha
lál. M.grá'tás. Templomban. A költő sorsa. A költő 
hivatása. El vérzés. Pásztortilz. Emlékezet, Otthon, 
Tödét • t»n. Jc árnykép stb. A ki Bariba vezérczik- 
keit isim r. az fogalmat alkothat magának arról, 
hogy mily nyelvezettel, mily szingazdag festéssel 
és mily elragadó fantáziával vannak megírva ezek 
a költemények. A közönség körében szokatlan ér 
deklődést keltett az a hír. hogy Barthától szépiro
dalmi dolgozatok jelennek meg a könyvpiaczon.

Barthát a „Magyarország*  szerkesztősége 
bírta reá könyvének kiadására, s a „Magyaror
szág*  most azzal kedveskedik olvasóinak, hogy 
Bartha könyvét díszes kiállításban karácsonyi és 
ujévi ajándékul előfizetőinek ingyen fogja megkül
deni. .1 könyret mindenki megkaphatja, a ki a 
. Magyarorszag*  ra egy negyedévre előfizet. Az elő 
fizetési dij ‘{ frt őti kr. bármikor beküldhető ily 
czini alatt: .Magyarország*  kiadóhivatala, Buda
pest, Sándor u. 2.

Bartha müvének bolti ára 2 frt lesz és külön 
is megrendelhető a „Magyarország*  kiadóhivata
lában.

CSARNOK.
Az Esztike anyja.

Irta: Szón dg István.

- Vége.

De hát édes Istem-m azért a fejein el nem 
dobhatom, a szivem át nem formálhatom még a 
Duna fenekére fi kiinni sincs kedvem, — brrr mi
lyen rósz lehet azt a sok vizet lenyelegetni.'.......
Eh verjük ki azt a kis inotoszkát; majd csak 
kerül mindjárt hegedű is. hozzá festett arczu szép- 
s(;g — ejh mikor olyan prózai az élet! . . .

Negyed óra múlva ott keserget a czigány, 
ott zokogott a nóta a hegedűjéből, od dúdoltam 
viradtáig, ki tudja hányszor:

Duna vize folyik csendesen. 
Nem borul vállalnia kedvesem. 
Nem sz« rét se szőke se barna lány. 
Egy sem kedvel engem igazán!....
< Hyan lettem mint az alföldi magyar, kinek, 
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ha nagy az örilme izzik, ha nagy a bánata is 
ugyanaz*,  teszi.

I)e kigyógyultam, elfeledtem a kis menyecs
két, elfeledtem mint a többit.

Vannak emberek, kiknek élete feledés és 
lemondásból áll.

• ••
Hideg a Január, ropog a hó a járó kelők 

talpa alatt; álmosan bandukol haza a hajnali ha
rangozó után a boltok őre.

Már öt óra reggel. Az a szürkés világosság 
nem éjszaka többé, de még nem is nappal. Átlátszó 
fény borul az utmenti fák zuzniarás galvára. A 
bálterein csillárai halovánvak. Milv szépek ilyen
kor a nők, a bálnak ez utolsó órájában.

Elizt is elérte (rabi, bár ne vitte volna a 
jurista bálba, vagy ha inár elvitte, mért volt sza
kadatlan a közelében .*....

Mentek haza ők is, ki a szárnyas ajtón. A 
menyecske még szét sem tekint; nincs sejtelme 
semmiről, pedig ha egy kissé odább balra nézne; 
mint emeli (rabi szemeit gyilkolón arra a nyegle 
bárócskára, ki azt mondta Gábor füle hallattára, 
úgy az éjfél után, úgy a szünet közben az ő min 
denéről „olyan mint a többi" sőt fogadott is vala
melyikkel, hogy egy hónap alatt elbolonditja ; vsak 
a férjnek mutassák be.

Az a szegény fiú. a dühtől sápadtan annyit 
felelt neki............ *

„On hazudik.' . . . On alávaló ember! . . . 
Kicserélték névjegyeiket, egyik ment jobbra, 

a másik balra. Kik láttuk, nem szóltunk, mentünk 
elvegyülni, odább a zajba. Gabi szintén elpalás
tolta a jelenet hatását; bár eleinte ugv tetszett, 
mintha elraboltak volna tőle valamit.

Nem nézett szét Eliz. Megy félig kimerül*  e. 
Több benne a csábitó bágyatagság, szendébb a 
szemek lágy pillanata. A hátrahagyott báli lég teli*  
még illattal.

Öltözete nem oly sima, nem feszes oly ün
nepélyesen. A födetlen válla borzong. nem elég a 
hófehér belépő, fázik ; téli bundácskáját teszi r< á 
(tábor. Oda hajlik erős térje karjára bágyadtan, 
oh mily álmos szegényke! . . . mily jól fog aludni 
a bál után ! . . .

ott álltam még kévéssé a kocsijuknál. Gabi 
szomorúan szóit, kezemet megfogva.

Tudod ?
Láttam.
Légy szives, végezitek el délután a dolgot, 

kérd meg nevemben <'etneki Laczit; én mindenbe 
beleegyezem, az időt lehetőleg holnap * órára 
tűzzétek.

Az Isten veled.
Mégegyszer megszorítottak egy más kezét, 

ő kocsiba ült, elhajtatott. Föl s alájáratta a két 
szürkét az öreg János, várta, mikor megyek.

János maga menjen haza, nem vagyok álmos, 
aztán jót fog tenni a reggeli csípős levegő.

Ha akkor véletlen elém akadt az galambárus 
Báró folfritskázom az orrát, hiszen én végre is 
mit veszítenék; <le ö a szegény Gabi, kinek oly 
ártatlan kis felesége van és a kiről ép az este 
súgta, az a csúnya férfi azt. a mi olv boldoggá 
teszi a fiatal asszonykákat .... oh mi lesz, ha 
majd megtudja a történteket! . . . Aztán azt mond
ják az urfi. a Bárócska jól lő. kitűnői n forgatja a 
kardot; ez a szegény Gabi alig hiszem értsen e 
mesterséghez.

l’gy éreztem nagyon fáj az eset, jobban 
mintha mással történne. < Ismertem már Eliz édes 
anyjának történetét is. llunczut a világ, gonoszak 
az emberek! . . .

Talán előre sejtettem a rosszat, akár a vén 
czigány asszony kártyája. Ha megsebesíti; vagy 
épen megöli. . . . Születésétől van Eliz a boldog 
talanságra praedestinálva? az a nyári kék ég, hogy 
leszen egy pillanat alatt fölleges, dörög csatog. 
nem ritkán a villám is lesújt < Mi de rósz az idő!. .. 
< Mi de komisz az élet! . . .

«
Hát csak pisztoly, mert erős a sértés mond 

ták a Báró segédei. Kárba veszett minden igve 
kezetem. maradt csak a pisztoly harmincz lépésnyi 
fölállás, háromszori golyó váltás, mindenki előtt 
öt öt lépés avanszszal; szent atyám ! utoljára zseb 
kendővégnyire jutnak, ha jutnak .' . .

*
Hat óra elmúlt, a férj feiöltözötten járja vé 

gig a szobát; nincs ereje megmondani csöndesen 
nyugovó nejének korai kelése okát. Látni azt a 
töprengést midőn a nő ébred. Kétszeresen nehéz 
az állapot, hiszen a nő anya is. Szive alatt hordja 
ugyan még kicsinyke magzatát; de épen azért fél 
annyira az a szegény fiú.

Gabi, hová sietsz? kérdi az angyal arezu nő. 
A férj hazudni is tud most, bár soha nem 

szokott.
Dolgnim vannak.
A nő megnyugszik, rosszat nem sejtve bú

csúzik férjétől; az megcsókolja szenvedélvlyel. . . 
ki tudja nem utoljára-e . . . aztán távozik, meg
ígérve. hogy fél kilenczre visszatér.

• ••
Ah mindjárt fél kilenez, elvégeztem reggeli 

dolgomat, már azóta jön az én kedvesem! . . . . 

Három negyed, bizonyára elkésett szegényke, jajj 
de megtépászom a késedelemért.

Az ablak előtt hintó áll meg. Ugyan ki lehet 
a korai vendég ? . . .

Fölnyiük az ajtó. Iszonyú látvány ! Egy át
lőtt testet tesznek le az egyik pamlagra.

Kubája véres, arcza halvány, a szemei fenn
akadva, a kezek hidegek. A nőt borzongás fogja 
el. hiszen ez Gábor ... de tudni akarja a valót; 
reszkető hangon kérdi:

Meghalt? . . .
Igen, megölték párbajban ma reggel. . .
Eliz hátra tántorodik. tompán sikolt és a ré

mülettől tágra nyílott szemekkel kérdi újra tőlem 
meg magától igaz-e ?

Gabi meghalt, megölték!
Osszeborzad, kezei reszketnek; halántékába 

égetőn tolul a vér, a fukloklás egy neme fogja el, 
fejébe kínos fájdalom áll. . . .

Meghalt! . . . Meghalt! ...
Homlokára emeli kezét mintha fájdalmat 

akarna onnan kiűzni. Aztán áll ismét némán moz
dulatlanul, megkövültén, minden gondolat nélkül.

Megszűnt működni az akarat rugója, a gon 
dolatok össze-vissza kavarognak agyában. A szive 
eltompul. . . . Egy ideig néz, aztán összeszedi 
magát, visszanyeri önuralmát; int kezével, távoz 
zanak, csak engem maraszt egy könyörgő nézéssel, 
csak engem tart vissza szomorú tekintettel.

Mikor elmentek a többiek, megfogta kezemet, 
oda vitt az ő édeséhez: „nézze mit tettek vele"!

És ekkor, ezt a jelenetet nem feledem el 
soha, felolvadt az eddigi jégnek látszó szivmerev 
ség. ráborul az elhidegült testre, úgy sirt keserve 
sen, zokogott sokáig könnyeit eresztve.

Nein halottam szavát talán félóráig, csak a 
zokogása mutatta, hogy él és olykor olykor meg
ránduló teste bizonyította, mennyire fáj az a halál..

Aztán nyílt az ajtó bejöttek a jó nagynéni, 
meg az a fitos orrú baba. Akkor nézeti hátra Eliz, 
alig érthetően mondta kínos nyöszörgéssel: „En 
édes Istenem, miért engedted ezt! . . ,

(’sodálatos némely szív. Azt gondolnátok 
nincs benne érzés; pedig az olyan kebelnek száz 
szórta keserűbb a csapás elviselése, mint ki köny- 
nyeinek szabad folyást enged s tud engedni.

Nem sirt a nagynéni, de az az összerázkódás, 
mely a látottakra érte, engedett kö vetkeztet ni a 
belső fájdalom nagyságára. Összetetté kezét, ugv 
mozgott a szája egy kis ideig; talán imádkozott! . . 
majd felém fordult; jőjön édes öcsém, ezt a sze
gény gyereket hagyjuk itten magára, hadd sírjon ; 
neki joga van sírni. Mi erősek vagyunk. — mind 
amellett folyton tartanom kellett összeroskadásra 
hajlandó testét. — mi menjünk, tegyünk meg 
egvet-mást a mi kell, a mi szükséges! . . .

Es megerősödött gyengesége és jött, járt ve
lem mindenüvé a jó öregasszony, a kinek egész 
életéről bátran mondhatnátok el „Bánatomból egész 
tenger lehetne; Örömöm csak kis sziget lenne 
benne !“ —

♦ **
Eltemettük Gabit, el, oda, azokhoz, kiket 

ugv gondozott az a szegény asszony. Hárman van
nak már egymás közelében. Mennyi mindent tud
nának elbeszélni h<»*szu  fekvésükben, ha az ajkak 
némák s a nyelvek lekötöttek nem volnának.

Jött a negyedik is, alig pár hó múlva az az 
ál<l<»tt néni került be a sorba; itt maradt a szép 
szomorú özvegy, itt maradt egyedül.

Utolsó óráiban magához hivatott a jó öreg. 
„Édes öcsém az Isten megáldja, ügyeljen, vigyáz 
zon arra az árvára, van miből megélni, nem szorul 
kenyérre; de az a jó tanács, egy két szives szó 
is bizony el elférne. A kerek ég alatt nein bízom, 
mert nem bizhatom másra, magát rosznak mond
ják ; de én jónak hiszem és e hiedelem teszi azt 
is lássa, hogy fölkérem ügyeljen fel rája, tegye 
meg, hisz ez egv haldokló végső kívánsága ! . . .

Megígértem. Megtettem.
Mogtettem mindaddig mig élt Eliz. mig szűk 

sége volt reám. megtettem valamit még azután, 
még nem sokára liekövetkezett halála után is.

Mert nem sokáig élt. Az Esztikém világra 
jötte vitte el életét. Elkinlódott teste nem bírta 
kiállni, bármit elkövettem, orvos orvos után hozzája 
vitettem, koporsóba kellet neki is szállni.

Így került hozzám az a kis lány, az én kis 
Esztikém. Így lettem én apa feleség nélkül. Föl 
neveltem, nem sok baj volt vele, jó gyerek volt 
mindig kicsiny kis korától. Megérdemeli azt a fiút, 
megérdemli az a mi őt. így maradtam agglegény, 
vén legény. És most minden kivánságtok azt lii 
szem hogy véget ér; befejezve a regény.

Szerkesztői posta.
Z. f. IGmonna. Átolvasás*  után megiíPiijük véle

ményünket. — Írjon ezy pár hétijf és ha látjuk. h<»jry hasz
nálható dolgozatai, úgy '/.ívesen sorozzuk levelezőink közé.

Elftfi M.-a.-újhelyi kézi-záloy-üzlet. Alapszabály- 
lyal ez idő szerint nem rendelkezünk és igy olyant nem is 
küldhetünk. Mihelyt ki lesznek nyomtatva, készséggel szol
gálunk belőle.

C’n. <»'//. Szalók. Hogy azok a „holmik" jók-e? — 
Hát persze, hogv jók. csakhogy nagyon ritkák.

Máirza. Még nincs itt az ideje : csak bízza ránk, 
majd végig verünk azon a hős férfiún akkor, amikor nem 
is gondolja és amikor a legérzékenyebben fogja érinteni. Csak 
titoktartá* !

XoHtjnrÍMta. l’jhely.i Kották közlésére nem vállal
kozhatunk.

,V. (Bajóth. Az ajánlatot nem fogadjuk el.
fí. A. ■ llpest.' Annyira felhalmozódott a beküldött 

dolgozatok száma, hogy e héten még lehetetlen volt teljesí
tenünk. A jó kivonatokat viszonozzuk.

Szávait (iyuhl. Győr.) Nagy meglepetés. Köszönet 
a megemlékezésért.

//)'. />. G'f/. (Homonnx Kérőimét szívesen teljesít
jük. de hogy óhaja megvalósulhasson. ítjon minden héten 
pontosan közérdekű dolgokról. A lapot megindítottuk.

b'vlüó^Xeuiplt’HÍ. Abban az ügyben megteszünk min
den lehetőt.

fí. S. (Helyben.) Sajnáljuk, de e héten közölni nem 
lehetett, mivel későn kaptuk.

Felelős szerkesztő: (iái 1'UmoM.
Kiadó-tulajdonos: Lfiuáesnidu fí.

HIRDETÉSEK.

Haszonbérbe adandó
580 <200 hold birtok, vetés és fel
szereléssel. Szántó 300. kaszáló 
44, majorság 8 s legelő 228 hold. 
Őszi búza és rozs vetés 100 h. 
20 hold repeze. 10 hold lóhere. 
Tavaszi alá kész szántás 60 hold.

Bővebbet a tulajdonos
Hegediis János.

Alsó Ladiskncz. n. p. l'dva.

* Josefonits I.^ori.s 

női ruha készítő műterem 
ZST a, g*  3T - 3x41 i b. á 1 37*.

Van szerencsém a n. é. Iiölgyközönség 
szives tudomására adni, hogy több oldalról 
tett felszólításnak engedve, hosszabb ideig 
JirrsbeH időztem, ahol divatos női ruhák 
elkészítésére a legújabb

franczia-, angol-, és orosz
szabást

tani és azon kellemes helyzetben vagyc 
t. h<ilgyk<»zí»nséget a legnagyobb inege 
désre kielégíteni.

Becses pártfogásukat kérve,

Josefoeits Boris.

I 
í 
í 
1

tisztelettel

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 

RESZVENY-TARSULAT BUDAPESTEN. W

GÖZCSÉPLÖENK I
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak. J

Magyarország legnagyobb és egyedüli M
gazdasági gépgyára, |

mely a gazdálkodáshoz szükséges öl szel 
gazdasági gépeket gyártja. FJ 

Készleten árjegyzékkel és szak ha vágó felvi 
lágositással szívesen szolgálunk díjmentesen. 
Minden hozzánk intézett kéralezősködésre 
készséggel adunk kimerítő és felvilágosító 

választ.
Felsómagyarorszag vezérkepviselője :

Nagy-Mihályon Barnai-szálloda 2. szám.

NAPTÁRAK 
nagy választékban 

LANDESMAN B. 
könyvkereskedésében kaphatók.

Nyomatott Landcsman B. könyvnyomdájában.


