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Bérmentetlen levelek nem fo*radtatnak el.
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ELŐFIZETÉSI Díj :
Egész évre . . .4 frt.
Fél évre . .2 frt.
Negyed évre .1 frt.

Egyes szám ára lo kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

Letűnt ismét egy év, elnyelte az enyé
szet feneketlen tengere. Mi és velünk minden 
teremtmény, egy nagy lépéssel közelebb ju
tottunk a rémes sirlioz. Kezdet és vég. bölcső 
és koporsó érintek egymást a leáldozott és 
feltámadt esztendőkben. Sziveinkben bánat 
és öröm, keserű csalódás és kecsegtető re
mény vívnak térliarczot. Tűnődve állunk 
meg életutunk egyik határkövénél s nem 
tudjak, mit rejt az idő titkos jövőjében szá
munkra?! Csak egyet tudunk, az egy meg- 
ímísitbatlan igazságot, liogv egykor mind
nyájan meghalunk.

A sirjába szállt ISII"-ik esztendő nagy 
elődjének nem volt méltatlan utódja. Leg
alább a magyarnak nem. Az 189ti-ik évben 
nyert dicsőségünk féltve, mint beragyogta 
és elbűvölte az egész világot, úgy egy leg
fényesebb sugarával áttört a határon és 
fényessé tette édes magyar hazánkra nézve 
az 1897-et. Ezeréves állami létünk szilárd
ságát megerősítik az 1897-ediki események. 
A német császárnak Z*, . rrr»-,4n 4r’r->lvnnl- 
hazánk fővárosában tett látogatása, de leg
különösebben szeretett királyunk fejedelmi 
ajándéka örökre emlékezetben maradnak s 
Magyarország történetében örökre biztosítják 
az 1897-edik év számára a halhatatlanságot. 
Azért nem mondhatjuk, hogy fájdalom nél
kül temetjük el a nagy halottat; de azt sem 
zabad gondolnunk, hogy az 1898 mit sem 

noz a nevezetességekből.
A névtelen hősök, a neves nagyok, ama 

félistenek dicső harczának, a magyar sza
badság megszületésének félszázados forduhí- 
jához jutottunk az 1898-iki esztendőben. Es

TARCZA. 

Budapesti levél.
— A hónapon lakókról. —

(Af.) Önöknek olvasóim ott a jó vidéken, mi 
dőli nyugalmas otthonukban édes kényelemmel 
olvassák a „Felső Zemplént*, eszükbe se jutna, hogy 
hónapos lakó is van a világon. Pedig mennyi van!

Ki jogász, ki orvosnövendék, ki inog tech
nikus, — egyszóval: „egyetemi polgár*. l’gyan 
kinek is volna kedve másnak hónapos lakóvá sze
gődni ? Hiszen más tisztességes emberfia borzad 
még az évenkinti hurczolkodás rettenetességeitől 
is, nem hogy minden félhónapban kitenni4 magát 
a lakás veszedelmének.

Dohát a jogászféle ember oda se néz az 
ilyen csekélységnek. Ha nem tetszik neki a „hó 
napos szoba*, hát tizenöt nappal előbb felmond, 
aztán egy kofferba begy űri összes hozzatartozan- 
dóságát és megy az uj lakásra. Néha ugyan meg 
esik, hogy elkésik a felmondással. 1 eszem, ha ép 
a felmondás napjának éjszakáján nem talál haza
vetődni, s a nappalt valamelyik pajtásánál alussza 
keresztül. Na ilyen esetben baj van, mert a fővá
rosi statútumok értelmében tizenöt napon belől 
érvénytelen a felmondás, s a szobát, akár benne 
marad, akár nem, még félhónapra ki kell fizetni. 
Hanem a jogász, azért jogász, hogy tudjon segí
teni magán. Persze, hogy nem fizet, csupán csak 
megígéri. Még az nap megjelenik aztán í gy idegen 

miliőn fellángol emlékezetünk fáklyája; mi
dőn szeretett hazánkért dobogó szivünk egy 
ütése a kinzó fájdalommal vegyes édes öröm 
érzését ébreszti fel keblünkben; midőn hon
fiúi mérhetlen bánatunk egy-egy nehéz, ke
serű könnycsepje gurul végig arczunkon: 
önkénytelenül térdre hullunk. S inig elfo
god va. buzgó imában fohászkodunk a dicső 
küzdelemben bős halállal halt felejthetetlen 
nagyok lelki üdvéért: addig másrészről meg- 
nyugtatiílag hat reánk a vivott harczok édes 
gyümölcsének, az imádott magvar haza sza
badságéinak háborítatlan élvezése. Boruljunk 
le luit és hazánk újjászületésének e félszá
zados emlékünnepén áldozzunk a iionszeretet 
oltárán győzelemre jutott igazságunk uagv 
Istenének, de szenteljünk egv pár könnyet 
védő angyalaink drága emlékének is!

Az ország minden vidékén lázasan ké
szülnek az 1848 49-ediki szabadságii.irez- 
nak, illetve nemzeti sz< llem ujjáébredésének 
télszázados emlékünnepét megülni, és Nagy- 
Miliálx pihen. Legalá d> tudtommal még 
nem történt semmi, ami czélját a szabad- 
ságharcz. emlékének megünneplésében látná. 
Pedig Xagv-Mihálvnak jutott az a szerencsés 
helyzet és nag-v fontosságú feladat, hogy a 
körötte elterülő nagy vidék testébe az egész- 
aZ'TOsj vi'i’ktrr’' • lő" ■; »ov ••‘•'o-
talán nem miilta idejét, de az ügy elég
fontos arra, hogy jó eleve gondolkozzunk 
róla. Nem szükséges liangsuly oznom. Iiogv 
minő fontos teendők várnak Nagy-Mihály 
vezető közönségére a magyar nemzeti szel
lem ápolása tekintetében. Mi. a környék. 
Nagy-Mihály tőd váljak a kezdeményezést, 
melynek példája bizonyául lelki sitöleg hat 
vidékünk közönségére. Alig van hely, mely 
oly fontos missióra lenne bivaly a a nemzeti 
ügy fejlesztésére, mint járásunk székhelye: 
de alig- is lesz jobb alkalma ennek érdeké
ben cselekedni, mint ebben az évben és alka

fiatal ur a háziasszonynál, s kérdezősködik, hogy 
nem itt vaué egv kiadó hónapos szoba?

Az asszonyságnak kapóra jön ez nagyon, 
mert ő is csak ugv gondolkodik, hogy jobb ma 
egy túzok, mint holnap egy veréb, ami még hozzá 
bizonytalan is. (A jogász fizetési Ígérete ugyanis 
csak nagyon bizonytalan veréb-számba megy.)

— Igen is kérem, itt van egy szoba — szól 
uagv szívességgel, benyitva a kiadandó szobába 
— tessék kérem, tiszta, világos.

— Mi az ára? — kérdi az id gén fiatal ur, 
inüértő szemekkel futva végiga megviselt bútorokon.

— Csak húsz forint, kérem.
— Csak ? No az nem sok, annyiért kive

szem. De mindjárt be lehet költözni ?
— Mindjárt kérem, az az ur még ma kiköl 

tözik, aki itt lakott.
— Nos, akkor rendbe vagyunk.
— Csak tessék bármikor jönni.
— Rögtön itt leszek, hisz csakis azon föltét 

alatt vettem ki. ha mindjárt jöhetek. Ajánlom ma 
gamat .'

— Alás szolgája .'
Az idegen fiatal ur lesiet a lépcsőn, s az 

asszonyság kezét dörzsöli örömében, hogy ily ha
mar jó üzletet csinált. Es ekkor megjelenik a fel 
mondással megkésett jogász, a kinek félhónapra 
még ki kellene a szobát fizetni. Az asszonyság 
mindjárt a nagy újsággal fogadja :

— Kiadtam a szobát, kérem.
— Hogyan ? Az én szobámat ?

lommal. Nem szabad tehát összedugott kézzel 
ülnünk e nevezetes esztendő beálltával, ha
nem álljon sorompóba minden magyar polgár, 
s lelkesedve lásson hozzá, hogy a dicsőnapok 
emléke méltóan megünnepelve legyen!

Sok. sok teendő vár reánk ez esztendő 
folyaméin. Itt a tél. midőn minden pihen, 
melyben van időnk a gondolkozásra és a 
társadalom érdekében való cselekvésre. Fegy
verkeznünk kell a már is dühösen fellépett 
socialismus rendbontó, tévelygő tanai és 
meggondolatlan követői ellen. Tennünk kell 
a szegények, az elhagyatottak javára, hogy 
ezek ne a socialismus iszapos fertőjében 
keressenek menedéket, hanem találjanak 
mentő árbóezot a társadalom munkás szere- 
tetében. Legyünk éber és vigyázzunk, hogy 
a nemzetségi agitátió konkolyai, bár tót 
nemzetiségű, de becsületes és jó magyar 
érzelmű népünk szivében tápláló talajra ne 
leljenek.

Elfogulatlanul Ítélve, el kell ismernünk, 
hogy a rFelsö-Zemplén"-nek már idáig is 
nagy része van vidékünk társadalmának 
alakitásában s mindazok meghonositásában, 
mik elé vénák ozással tekint a közvélemény. 
A múltbéli következtetve, reményt nyerünk 
arra nézve, hogy a jövőben ügyünk sokban 

J_VztoM.U'l> ..ij» -'Jt-J.i' Jyeniényünk lehet.
a fentebb hangoztatott hazafias kivánalom 
is e lap vezetése mellett teljesedésbe megy. 
Engedtessék meg azért nekem, lmgy a beál
lott újév alkalmából e helyen szivem egész 
melegével üdvözöljem a r Felsí i-Zemplén44 
derék, munkás szerkesztőjét, ki alapos tudá
sával és tettrekész erejével a közjóért síkra ‘ 
szállani mindenkor bátor; de legyen szabad 
egyúttal lapunk müveit olyaséi közönségének 
is egy szívélyes „boldog újévet14 kívánnom.

Fábián futván.
*

Sokái - gondolkoztunk azon, hogy kitűnő

Hiszen azt tetszett mondani, hogy eltet
szik menni.

— Igen, de nem fogadta el a fölmondást, 
tehát kivettem még félhónapra.

Az asszonyság meg van ijedve ; látja, hogy 
az igazság mérlege nem ő felé billen ebben az 
ügyletben s kérésre fogja a dolgot, minek az lesz 
a következése, hogy a jogász nagylelkűen enged 
s kiburczolkodik. a nélkül, hogy fizetett volna. Az 
asszonyság pedig várja az uj lakót, a kinek esze- 
ágában sincs hozzá költözni, a mint sohasem is 
volt, csupán szinleg vévén ki a szobát, hogy paj
tását kisegítse a bajból.

A két összeesküvő aztán; — még az este jó j 
iszik a csíny sikerülésének örömére, vig poharak 
közt változhatatlan laktársi hűséget fogadván egy
másnak az egyetemi kurzus tartamára.

Mert ezt úgy tessék megérteni, 1iogy az 
„egyetemi polgár* csak akkor érzi jól m;<rát a 
hónapos szobában, ha laktársa \;an. Es eJ/?Xn élvt- 
philosophia rejlik, különösen financzialis* szempont
ból tekintve a dolgot, nagyon természetes lévén, 
hogy a szol) keltőnek éppen felényibe kerül, 
mint egynek.

— Van e már laktársad ? — ez a legelső kér
dés. melyet a vidéki vakácziózásról felérkezett jo
gász ismerőseihez intéz. Es ha már azok egytől- 
egyig mással szerződtek, ahhoz az utolsó, de biz
tos módhoz folyamodik, hogy az egyetemi kapus 
residencziájának ajtajára kifüggeszti ezt a rövid, 
de határi.zott stylusbau fogalmazott fölhívást, hogy 



2 Felső-Zemplén.

munkatársunk eme szép közleményét kiad
juk-e vagy sem. Gondolkoztunk pedig azért, 
mert nem szeretjük lia egy közlemény cse
kélységünkkel foglalkozik és érdemeket sorol 
fel. Mégis, miután a czikkiró határozottan 
kikötötte és kívánta az egész terjedelemben 
való közreadást, teljesítjük kérését azon ki
jelentésünk kapcsán, hogy a részünkre be
tudott érdemeket tisztelettel elhárítjuk ma
gunkról, mert mi csak kötelességet teljesitiink, 
ez pedig tudvalevőleg nem érdem.

A mi pedig azt illeti, hogy a vidék 
tőlünk váija a szabadságharcz emlékének 
félszázados megünneplésére vonatkozó moz
galom megindítását, kijelentjük, hogy az 
eszmével már pár hét óta foglalkozunk és 
mihelyt készen leszünk a tervvel, azonnal 
közöljük azt és a mozgalom megindítására 
felhívjuk a helybeli és környékbeli vezető 
férfiak figyelmét.

Sxerk.

Az állam és társadalom alapja.
A .Felső-Zemplén- számára irta:

Balogh Géza.

Tagadhatatlan tény, hogy századunk a tudó 
mány és művészet terén óriási eredményeket tud 
felmutatni: Hatalmas alkotások dicsőítik a miivé 
szék szorgalmát és munkáját, bámulatos találmá
nyok és bölcs alkotások halhatatlanságot szereznek 
a kutatóknak és bölcseknek. Az ember a természet 
erőit szolgálatába hajtotta s csodákat mivel velők. 
Nincs már távolság, nincs nehézség, talán már le 
hetetlenség sem. A speculativ ész. a szorgalom és 
a munka legyőznek minden akadályt.

Ezek után azt hinné valaki, hogy az ember 
a tökéletes haladás és fejlődés felé vezető utón 
boldog és szerencsés ? Fájdalom, nem úgy van. 
A nagy haladás és fejlődés daczára sok a baj és 
nagy a nyomor.

< >tt rejtőznek a társadalom szivében ama 
gyilkos férgek, melyek feltartóztathatlanul folytat 
ják és végzik a maguk gyilkos munkájukat. Mint 
keletkeztek e férgek, hány és mennyi a fajtájuk, 
meddig élnek, mily irányban s mely társadalmi 
osztályban viszik végbe pusztításukat, minti erre 
most ki nem terjeszkedünk, mert csak avval a 
'ajtajával akarunk foglalkozni, mely a társadalom 
nak és államnak talpkövét és támaszát: a családot 
ássa alá.

Az nyilvánvaló, hogy az államnak és társa 
dalomnak alapja a család. A családnál kezdődik 
az állam és a társadalom. Természetes tehát, hogy 
az államok minden korban és minden időben arra 
törekedtek, J.ogv ez alap szilárd és biztos legyen. 
Az állam törvényeivel, az egyház erkölcsi tanaival 
igyekeztek megszilárdítani az államnak és társa
dalomnak eme alapját. Se szilárd alapon bizton 
és bátran nyugodhatott a nagy állami és társa
dalmi épületek.

Évezredek hosszú ideje alatt ugyan viharok 
és földrengések az épületben nagy károkat tettek.

azt mondja: .Laktárs kerestetik !■* Bővebb felvi
lágosítással aztán a kapus szolgál.

Akad .pasasér4 bizonyosan. Hanem aztán 
ebből gyakran az a mulatságos dolog származik, 
hogy az ilyen formán összekerült hónapos lakók 
napokig ellaknak egy szobában, annélkül, hogy 
megösmernék egymást, akárcsak Cox és Box. mert 
inig az egyik vsak hálásra szokott hazajárni, a 
másik éppen éjszaka nincs otthon soha.

Nem tudom, a budapesti hónapos szobák tu 
lajdonosai közt akad-e az élelmes Bausznerné asz- 
szonyságnak követője, a ki a jámbor kalapos szo
báját egy nyomdásznak adta ki nappalra ; hanem 
annyi bizonyos, hogy nagyon sokat meglehetne 
igy tréfálni a József város hónapos lakói közül.

Bánénak van ,latin negyede-, mely nevét 
rengeteg sok diák lakójától kapta. Ilyen .latin ne
gyede- Budapestnek a József város. Egyetemi pol
gár, hacsak teheti, itt keres hónapos szobát. Erre 
vall az a roppant sok czédula. mely ennek a város
résznek kapuit folytonosan díszíti s melyek mind
egyike egy egy kiadó hónapos szobát hirdet, ékes 
házmesteri irályban.

Ha a hónapos szoba megürül, a házi assszonv- 
ság a házmesterhez folyamodik.

— Ugyan kedves házmester ur. Írja ki a szo
bámat. 15-ére kiadó.

— Már megint? — dörmög Venczel ház
mester. boszszusan szipákolva porczellán pipájából.

Csak írja ki kérem, kap borravalót, ha ki
veszik.

Hol egy vihar rántotta le a tetőt, hol egy földren
gés repesztette a falakat, hanem az épület mind 
ezek daczára megmaradt. Az emberek uj tetőt 
adtak rá. a falak repedéseit betömték, a kiesett 
kövek helyébe újakat tettek, úgy a hogy, az épü
let mégis csak fenmaradt. mert alapja szilárd és 
biztos vala.

Hanem most egv egészen uj baj fenyegeti 
az épül tét. Kezd sülybdni alatta a talaj, a mely
ben az alap nyugszik. |\z épület összedüléssel fe
nyeget s ha nem igyel iink e bajon segíteni, egy 
szép napon ránk szak:*.

Mint már előbb mondottuk, a társadalomnak 
és államnak szilárd alapját a család alkotja. Ez 
alap anyagában az egymáshoz tartozó alkotórészek 
összefüggését és vonzó énjét a morál képezi. A 
morál ama erő, mely a családot teremtette, évez
redeken át fentartotta és a jövőre is fentarlhalja. 
A morál ama talaj, a melybe a társadalom nagy 
épületének alapja szilárdan és erősen van beásva. 
Lazul e talaj, lazul az alap is s az épület vihar 
nak és szélnek nem lesz képes ellentállani.

S hogy e talaj lazul, azt az élénk szemlélő 
és megfigyelő tapasztalhatja is. Az erkölcsi törvé
nyek enyhébb elbírálást és magyarázatot nyernek. 
Az erkölcsnek egykori hatalmas, fényes, erős vára 
ma már romban hever és csak nagyon ronda, nyo
morult viskóban talált helyet.

A történelem fényesen igazolja, hogy államok 
bukásának és nemzetek pusztulásának okai min
dig a család erkölcsi erejének lazulásában és bőin 
lásában rejlettek.

Sajátságos, hogy a mai kor gyermeke, a 
kinek háta mögött oly fényes és tanulságos nagy 
történelmi múlt van. a múlt eseményein okulni és 
tanulni nem akar. Egy dűli jelszava a haladás az 
ipar, kereskedelem, művészet és tudomány terén. 
Itt a haladás lehet gyakorlati éa hasznos. De a 
mily jótékony és hasznos itt. oly kártékony és 
veszedelmes lehet ott, hol az emberiség fentartá- 
sára és fen maradására szolgáló institutiókat akar 
megtámadni.

l’j gépek, fegyverek, tökéletesebb közleke
dési eszközök feltalálása népeknek, államoknak, 
társadalmaknak javára lehetnek ; a természet szép 
ségeinek művészi utánzása vásznon vagy márvány 
bán gyönyört és élvezetet nyújthat az emberiségnek. 
Itt a folytonos előmenetel és tökéletes fejlődés a 
népek javára szolgálhat. De erkölcsi igazságok 
meghamisítása, évezredes institutiók erőszakos vál 
toztatása, ug\ mázt eredményezik, mintha egy ha 
talinas épület támogató <>zlopait ledöntjük és alapját 
aláássuk.

Pedig a ki jelen társadalmi életünket és vi
szonyainkat figyelemmel kiséri, az észreveheti, 
hogy az álla m és társadalom alapját képező csa
ládnak talaja már nem szilárd és biztos. A család
nak erkölcsi értéke napről-napra sülyed.

Mert a mai ember a családban nem azt a 
magasztos erkölcsi intézményt látja, mely állam 
nak és társadalomnak lét föltételét képezi; nem azt 
a csendet, nyugodt otthont, hol a szvretetet és hol 
dogságot feltalálhatja, hanem azt a biztos révpontot, 
a írni any ngi érdekeit kielégítheti ; a nőben nem 
az eszményt és a csalad védszentjét látja, hanem 
azt a valakit, a ki egész életére tejjel és vajjal 
látja el.

Innen származik azután ama erkölcsi deka-

Venczel házmester sincs olyan anyagból gyúrva, 
hogy a .borravaló- szó meg ne lágyítaná, s egy 
óra múlva ott libeg a czédula a kapu közepén, 
hivogatédag integetve a folytonosan szobát kereső 
hónapos lakók felé, inig egyszer aztán ismét eltű
nik, jeléül, hogy a szobát „kivették*.

— Te Feri . . .
— Nos?
— Elsején költözködünk.
— Es mi oknál fogva ?
— Azon oknál fogva, hogy az asszony fel

mondott.
— Hah. hisz ez injuria .’
— Legalább is méltatlanság.
— Hiszen nem vétettünk neki semmit!
— Még a légynek se ártottunk.
— Kivéve azt az egy esetet, mikor éjfél után 

danolva jötte! haza s felverted az egész házat, hi
ába csendesítettelek.

— Mikor te lámpát akarván gyújtani, úgy 
végig öntötted a divánt a petróleummal, hogy még 
most is illatos a szoba tőle . . . dehát ezt nem ő 
szagolja.

— És mégis felmondott.
— Megfoghatatlan !
— Itt hagyni ezt a jó házat, a hol tíz óra 

után is kapupénz nélkül jöhet be az ember!
— No de legalább a szabó ismét elveszt egy 

időre szeme elől.
— Igaz, meg a mósóné is. 
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denczia. mely a család existencziáját veszélyezteti 
és fenyegeti. Innen származik ama konvenczioná 
lizmusz, m‘dy a házasságban csak jó üzletet lát a 
szeretet és tisztelet alapja nélkül.

A családnak erkölcsi értékét jelentékenyen 
alászállitják az úgynevezett .rang- és álláshoz illő4 
házasságot. Az e fajta házasságok nemcsak a mo
rál ellen vétenek, hanem valóságos merényletet 
követm k el a természet rendje ellen. Mert a tér 
meszet a vérnek a keveredését követeli s nem a 
közelállókat, hanem a távollevőket akarja össze
kapcsolni : < fsztályoknak elkülönítése és zárkózó- 
dottsága betegséget szül a társadalom testében. A 
természet maga nem létesített kasztokat, sőt ezek 
vele teljesen ellenkeznek. Minden esetre, az ember 
szabad akaratánál és szabadságánál fogva még a 
természetellenest is elkövetheti és követhetik azt 
egész társadalmi osztályok és rendek is. De, a ki 
azt teszi, az viselje annak következményeit is. Az 
osztályoknak kölcsönös házasságok által egybe kell 
olvadniuk. Mert a vérközösség egyúttal természetes 
közvetítője a szellemi közösségnek. A kik pedig 
elkülönítés és zárkózás által megakadályozzák a 
természetes fejlődést, azok vétenek a természet, a 
jog és az erkölcs ellen s igy aláássák ama talajt, 
melyen a társadalom és állam, mint szilárd alapon 
nyugosznak.

De legveszedelmesebb ellenségei a családnak 
az újabb időkben keletkezett reformpártok, a me
lyek a szabad gondolkodásban határt nem ösmerve, 
megtámadják a családi intézményt és eszelöségük- 
beti a szabad szerelmet hirdetik.

Habár a világon sok rossz van, a legrosszab 
benne mégis csak a társadalom s igaza van Vol- 
tairenek, midőn azt mondja: la térré est converte 
de gensgui ne méritent pás gu’on leur parié. 
Nagyon természetes, hogy a kik nem állanak 
erkölcsi alapon, azoknak morális intézményekről 
meg vau a maguk ferde fogalmaik és képeik.

Clia<pie fon a sa marotíe!
Modern társadalmunk csupa morálból egészen 

szabadjára eresztette a családot s ez által oly pro 
letariátusl nevel, mely az oly drágán szerzett er
kölcsöt fenyegeti. Az állam pedig épületét a munka , 
erkölcs és családra építi — és joggal. rKeine 
Fainilie, kein Staat. keim* Gesellschaft,“ mondja 
egy nagy német államjogász.

Az újabb kor azon okokból, a melyeket fent 
elősoroltunk, a házi és családi életet megzavarta. 
A család kötelékei lazultak. Mióta a hit saturnus 
gyűrűje k étté repedt, a családnak vallási jellege is 
odaveszett. Erkölcsileg pedig nagyon módosult. A 
mellett nagyon is forr a modern élet, bilincseit 
lerázni igyekezve szabadság után vágyik. Az ethi 
kai elvek minél kevesebbet lépnek harezba, annál 
többet az anyagi érdekek. Az emberiség legtöbb 
csatái gazdasági téren vivatnak. A nő is hosszú 
álmából fölébredt s gazdasági előnyökért és jogokért 
küzd. A béke álnok takarója alatt folyik a kon- 
kurn nczia küzdelme, a melyen lángra lobban az 
irigység és gyűlöletbe megyen át. Süpped, lazul a 
társadalom és állam épületének alapja alatt a talaj, 
s ha még ideje korán meg nem szilárdítjuk, az 
épület m in lesz képes a romboló viharnak ellent
állani.

— A kik elől úgy is költözködnünk kellett 
volna.

— Persze, hiszen ha meggondoljuk, még 
kapóra jött ez a felmondás.

— Tisztára ; de hát mért is bánkódnánk rajta ?
Feri jogász kiveri a pernyét öblös selmeczi 

pipá jából a szoba közepére s mialatt laktársa haját 
egyengeti a tükör előtt, öltözékét iparkodik tisztára 
dörzsölni egy éles kefével, aztán karon fogják 
egymást és fütyörészve megindulnak — más lakást 
keresni.

Hamar találnak, mert nem igen válogatósak ; 
mindegy nekik, akármilyen a szoba, csakhogy 
más legyen. Az alku is sommás utón végbe megy 
s a következő hónapban már ott graszszálnak az 
uj lakásban. *

— Te Józsi, szól egy pár nap múlva Feri 
jogász gondolatokba inélyedt laktársához.

— Nos?
— Tizenötödikén költözködünk.
— Mit beszélsz?
— Azt, hogy felmondóim az asszonynak mind 

járt mikor a szobát kifizettem.
— De hát miért, te szerencsétlen törvény 

magyarázó ?
— Hát megelőztem őt; csak nem várjuk 

meg ismét, hogy nekünk mondjanak föl!



1898. január 1. Felső-Zemplén. 3

Előfizetési felhívás.
A „Felnő-Zemplén^ harmadik évfolya

mára ezennel előfizetést hirdetünk.
Előfizetési díj a régi: egész érre í fid, 

félévre 2 frt, negyedévre 1 frt.
Azon tisztelt olvasók, kik egyszerre fizet

nek elő egész évre, egy naptárt kapnak a ján
dékul.

Hátralékos előfizetőinket kérjük hátralé
kaik mielőbbi kiegyenlítésére, mert azok kik a 
hét folyamán e tekintetben nem intézkednek, 
jövő számunkat már nem kapják meg.

Szives támogatást kér
A „Felsö-Zemplén" kiadóhivatala

l.aiiilesman R.

Vegyes hirek.
— Kaszinói közgyűlés. A helybeli ka 

szinóegyesület deczember hó 27 én délután tartotta 
saját helyiségében szokásos évi közgyűlését. Az 
idei közgyűlés már csak azért is érdekes volt, 
mert tiszt újítással volt egybekötve és köztudomású, 
hogy ha már választásról van szó, az érdeklődés 
nagyobb, mint egyébkor szokott lenni. Ennek tud
ható be, hogy a tagok igen szép számban jelen
tek meg a gyűlésen. Örömmel konstatáljuk, hogy 
ez a legnagyobb részben intellectuális elem kből álló 
egyesület minden tekintetben kiválóan felel meg 
feladatának és vezetése olyan kezekben van, 
hogy mi kívánni valót sem hagy fi un. — A 
közgyűlést megelőzőleg választmányi ülés tartatott 
és előkészítve lett a közgyűlés elé terjesztendő 
ügyek sorozata. Az egyesület igazgatója részéről 
előterjesztetett, hogy az 1897. évben volt bevétel 
2015 frt 24 kr, kiadás 1845 frt 99 kr. maradvány 
169 frt 25 kr. Ezen számadás előterjesztést után 
az egyesület lelkiismeretes és buzgó pénztárnoká
nak : Fröhlich Gyula ügyvédnek megadatott a fel 
mentvény. A folyó 189*. évre a költségvetés a 
következőleg állapíttatott meg: I. Fedezet. Pénz
tári készlet 169 frt 25 kr, tagdíj hátralék 122 frt 
55 kr. 66 rendes tag dija 8 írtjával 528 frt. 21 
kedvezményes tag dija 4 írtjával 84 frt, 38 kül
tag dija 4 ínjával 152 frt, hírlapok eladásából 
90 frt, kártyajátékból 750 frt, billiard játékból *o 
frt. összesen Í975 frt 80 kr. II. Kiadás. Lakbér 
300 frt. szolga fizetése 300 frt. hírlapokra 2*0 frt. 
tűzifára 150 frt, kölcsönösszeg viszatéritésére 150 
frt, kegy díj (a volt szolgának 60 frt, kártyáért 
150 frt, könyvekért 160 frt, bútorok beszerzésére 
105 frt 80 kr, vegyes (dologi) kiadásra 320 frt. 
összesen 1975 frt 80 kr. Ez az előirányzat szintén 
egyhangúlag fogadtatott el. — Most pétiig követ 
kezelt a gyűlés érdekesebb tárgya : a tisztujitás. 
Megválasztattak: elnök k Szirmay József. alelnökké 
Füzesséry Tamás, igazgatóvá Sulyovszky István, 
titkárrá László E. Flóris, pénztárossá Fröhlich Gyula, 
könyvtárossá Barnai A. Andor. Választmányi ta 
gok lettek: Baján Imre, Kartus Boldizsár, t'zibur 
Bertalan, Görgey Géza, Ihnatkó János. Koskovics 
János, Dr. Kerekes Pál, Szentléleky Géza. Polánvi 
Géza, Dr. Widder Márk, Mathiász József, Dr. 
Tarnószky István. — Miután több tárgy nem volt, 
a közgyűlés berekesztetett. — Mint egyesek a gyű 
lésen hangoztatták, igen tapintatlanul jártak el 
azok, a kik a választást szavazó lapok készítése 
által irányították, mert megfeledkeztek arról, hogy 
a kaszinónak legalább is fi ié zsidótagokból áll és 
szerintük méltányos lett volna, ha nem egy, ha
nem több zsidó tag választatott volna meg. Amidőn 
ezt a történeti hűség kedvéért felemlítjük. megje
gyezzük, hogy a s/.avazó lapok kiosztásával, illetve 

•»k elfogadásával még nem vállalt senki kötele
>ttséget magára és jogában lett volna bárkinek 

is változtatni azokon.
Nekünk azonban a gyűlésre két észrevéte

lünk van. Egyik az, hogy a választmányi ülések 
minden egyesületnél zárt ajtók mellett szoktak 
tartatni. Nem azért ugyan, mintha talán valami 
titkos dolgok fordulnának ott elő, hanem tekintve, 
hogy sokszor személyi ügyek — mint most is — 
kerülnek megvitatás alá. nem tartjuk helyesnek, 
hogy a választmány tanácskozását olyanok is vé
gighallgassák, a kik nem csak hogy nem választ 
mányi, de sőt nem is kaszinói tagok, hanem csak 
mint vendégek vannak jelen. Például feleslegesne k 
tartottuk — ezen illetéktelen egyének jelenlété
ben — nyilvánosságra hozni, hogy kik kérték a 
tagok kebeléből való törlésüket azon a czimen, 
Hogy nem képesek a tagdijakat fizetni.

Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ép. n 
seggel nem tutijuk magyarázatát lelni annak, hogy 
miért tartja a kaszinó igen tisztelt igazgatója szűk 
ségesnek, már ezúttal másodízben, a közgyűlésen 
foglalkozni egy egészen különálló másik egyesület 
belügyeivel, holott az egyáltalán nem tartozik a 
kaszinói közgyűlés keretébe. < Íremmel konstatálta, 
hogy a múlt évben alakított polgári olvasó egyesü
let a kaszinónak semmiben sem ártott és a követ
kezmények megmutatták, hogy az mikép tel meg 
feladatának. Ezen kijelentésekre csak az a meg 

jegyzésünk van, hogy amit különben már több 
Ízben is volt alkalmunk jelezni — az a sokat em
legetett olvasó-egyesület nem azon czélból alakít
tatott, hogy a kaszinónak ártson, hanem azért, 
hogy a polgárságnak módot és alkalmit nyújtson 
az önképzésre. A kik pedig részt vették annak ala
kításában és a kik legnagyobb részben állandó 
tagjai a kaszinónak is — nem önzésből fáradoz
tak a létrehozásán, lián* in arra tör< kedtek, hogy 
a polgárságnak alkalom adassuk a fi nti czélok el
érhetésére. Annál is inkább meglepő az igazgató 
nak, a ki egyszersmind a város főbírája is. kije
lentései, mert a polgárság fejlődését, előmenetelét 
és egyszóval mind, n téren való boldogulhatását oly 
melegen szivén viseli. Arról pedig, hogy mikép 
tölti be hivatását a polgári olvasó-egyesület, jobb 
nem szólni, mert hogy a kitűzött nemes czélt el 
nem érheti, abban igen sok embernek van része, 
a mihez hozzájárul az is, hogy a polgárság egv 
nagy része még nincs kellően nu gérve arra, hogy 
olvasó-egy. sületekbe járjon.

— Óvodai karácsonyfa. Az idén is. 
mint minden évben, gondoskodva lett az óvódás 
gyermekek karácsonyfájáról., A főbíró és néhány 
jótékonyságáról ismert egyén bőkezűen látták el 
ruhákkal és egyébb ajándékokkal a szegény gyer
mekeket és igazán jólesett látni a kicsikék kitörő 
örömét és lelkesedését. ('sak az volna kívánatos, 
hogv . zen lélekemelő ünnepély iránt nagyobb ér
deklődést tanúsítana a közönség.

— Az Önsegél yzéé- Egyesül et. Január hó 
2-án tényleg megkezdi működéséi az Önsegélyző 
Egyesület. E körülményről a tagok nemcsak ez, 
hanem körözés utján is értesítve lettek a következő 
felhívással: - Értesítés. A „Nagymihályi Önsegélyző 
Egyesület mint Szövetkezet“ hivatalos működését 
189*. évi január hó 2-án megkezdi. Ért* sittcinek 
a t. tagok, hogy az általuk jegyzett betétek után 
a heti illetékek minden betét után 10 kr. tize 
tendő) az egyesület hivatalos helyiségében Eröhlich 
Gyula ügyvéd ur volt irodájában minden vasárnap 
egyelőn* és további intézkedésig d. e. 9 tői 1 1 ig 
és <1. u. 3-tól 5 ig fizethetők be. Az első. b. fizetés 
alkalmával (január 2 án tartoznak a t. tagok 1—5 
betét után 1 korona. 5- 1O betét után 2 korona, 
10—15 betét után 3 korona. 15 20 betét után 4
korona beiratási dijat, és a tagsági könyvecskéért 
5 krt fizetni. I'igyelmeztetn* k továbbá a t. tagok 
arra is. hogy betéteik után annál is inkább ponto 
san és okvetlen fiz. ssék minden héten a dijakat, 
mert az alapszabályokban megállapított késedelmi 
kamatok fizetése alól senki föl n. m menthető Az 
alapszabályok néhány nap múlva küldetnek illeg 
a tagoknak. Az Önsegélyző Egyesület mint Sző 
vetkezet, f érdeklő bármely ügyben, felvil.uo-iiá- 
ugyancsak a hivatalos órák alatt a |. gnagyobb 
készséggel adatik. Nagy Mihály, 1*97. évi .!• < z. 
hó 27-én.“

Hirsrh báróné adomá nya. IH cucli 
báróm* e napokban 100 írtől küldött Dr. (iliiek 
Samiiné úrnő kezeihez. bogi ezen ös-z. g. t az izr. 
n egvlet czéljaira fordítsa. A báróné* már e nyáron 
a tüzesetek alkalmából is többeknek küldött kisebb 
nagyobb segélyt. igv loo irtot Dr. Kállai .József 
kezeihez, hogy azt az izr. szegény károsultak kő 
zött ossza el, a mi meg is történt annak idején

Sztrajnyán átcsatolása. Időről időn 
szóba kerül Sztrajnvánnak városunkhoz leendő vsa 
tolása, de természetesen anélkül, hogy ezen ügy 
ben valami történnék. Ezúttal is csak azért em 
ütjük fel. mert mint értesülünk — Gróf 
József, ungmegyei főispán egy érdekes kijelentést 
tett, Ugyanis a főispán fölemlítette a második 
gyógyszertár kérdését és a többek között azt is 
mondta, hogy kar lenni* annak felállítását enge 
délyezni. mert hiszen noö befejezett tény, hogy 
Sztra jogán A////I/ .1/ 'bolyhoz lesz csatolva igen rávid 
itlö lejo! ipixa alatt és tikkor meg lesz a másod il. 
gyógyszertár is.

— Szilveszteri mulatságok. A helybeli 
kaszinó ősi szokásához híven, az idén is rendez Szil 
veszteri mulatságot. A mulatság, mely ma este 
lesz, bizonyára épp. n olyan kedélyességgel és fesz 
telenséggel megy végbe, mint máskor. — A pol 
gári olvasó-egyesület pedig holnap este tartja ez 
alkalmi barátságos összejövetelét.

— Ipartestületi éri közgyűlés. A hely 
beli ipartestül, t holnap délután 3 órakor saját 
helyiségében évi rendes közgyűlést tart, mely alka 
lommal az 1*9*. évre megválasztatnak az uj elöl
járók.

— Tűz llomouuáu. Decz. mber hó 23 án 
éjjel llotnonnán tűz volt, a mikor is Spictjtl bor 
kereskedő udvarában egv dongával telt raktár ham 
vadt el. Tudósítónk azt Írja, hogy a nagy tűznél 
összesen három tűzoltó jelent meg, a kik mitscin 
tettek, a napos r. ndőr ne ■g plá ne megtagadta a 
fecskendő kiadását és azt erőszakkal kellett a tűz 
höz szállítani. .Jeles állapotok .'

— l’jéri űdriixlet megváltása. Dr. 
Wiáácr Márk járásorvos 2 irtot, A'oy?/ György ál 
latorvos pedig í irtot küldöttek szerkesztőségünkhöz 
újévi üdvözleteik megváltása czéljából. Az össze 
get átadtuk a főbírónak, hogy ossza szét hely beli, 
elaggott és munkaképtelen szegényü k között. Vajha 
sokan követnék e nemes tettel!

— Eljegyzés. Mint értesülünk, gróf Sztáray 
Sándor, a nagymihályi Sztáray félő uradalom örö
köse. holnap tartja eljegyzését báró Vécsey József 
leányával, Paulinával Sárköz-Újlakon.

— Karácsonyi zsarolások. Az egész 
müveit világon méltó megillctődéssel ünnepük meg 
a népek a legszebb ünnepet: karácsonyt. E napon 
majdnem minden városban és falun tiltva vannak 
a zajosabb mulatságok és a hatóságok szigorúan 
örködnek a fölött, hogy az ünnep meg ne zavar- 
tassék a hétköznapi cselekedetek által. Sajnos, vá
rosunkban erre mi gond sem fordittatik és a la
kosság ki van szolgáltatva t<*ljesen e nagy napon 
is a zsarolásnak. Talán sehol az országban nem 
járnak ilyenkor ünnepet köszönteni pénzért, csak 
nál mik. Itt valóságosan megostromolják különösen 
a czigányok az embert és ha szerintük meg nem 
felelő összeget nem kapnak, még gorombáskodnak 
is és botrányokat csinálnak. Igaz, hogy most már 
túl vagy unk a karácsony ünnepén és igy termé
szetes. hogy a történteken segíteni sem lehet, de 
hát jövőre jó . >z erre is egy kis gondot fordítani 
és bizonyára hálás lesz a publikum azért, ha az 
olyan üldözésektől megóvatik.

~ degyzéü vizsga. A napokban IFúWer 
B< rtalan helybeli kir. közjegyzői írnok kitűnő si
kerrel letett© a jegyzői vizsgát.

Bitang ügynök. Valóban itt lenne már 
a legfőbb ideje annak, hogy a mozgó ügynökök azon 
nagy számú részét, kik czélul tűzték ki, hogy ra
vasz fondorlatokkal és bitang módon becsapják az 
együgyű szegény’ népet, szigorúan megrendszabá- 
lyozlas>anak, mert felforr az emberben a vér, ha 
manipulácziójiikról kell hallani. Egv ilyen lelketlen 
ügynök áldozata lett Hargitán György verbóczi 
biró is, a kit a következő módon csapott be Drössler 
Károly budapesti Teréz körút 41.) gazdasági gép 
gyárának egyik utazója. A jeles utazó, Váradi 
(tyirgy ugyancsak verbóczi lakos társaságában,
• Imént Hargitán bíróhoz és ott előadta, hogy az 
egy gépet vett tőle és az orr.* vonatkozó szerződést
• lőtte, mint bíró előtt, kívánják aláírni. Ez meg is 
történt annak r*mije és módja szerint, csakhogy a 
szegény biró nagyot nézett a napokban, mert ré
szére az említett gyár küldött egy 1(MX) frtos gé- 
pet. Ekkor sült aztán ki, hogy az ügynök olyképen 
esapta be Hoigitánt, hogy vele aláíratott mint ve
vővel, egy szerződést és egy 1<MM> frtos váltót. A 
becsapott biró azonnal megtette a kellő lépéseket 
a fenyitő eljárás megindítása iránt.

Ily mén. Vág Ujlelyen Etelka
kisasszonyt, a városunkban elhalt és évek hosszú 
során át köztiszteletben és szeretőiben állott
Karoly volt uradalmi tisztviselő bájos és szeretet
reméltó bányát, eljegyezte Fráhlich József posta- 
és táv. tiszt.

Kinevezések. A s. a. újhelyi kir. pénz 
ügyigazgatóság T.upis Gyulát a s. a. újhelyi és 
Kalmár Mariint a homonnai kir. adóhivatalhoz 
díjtalan gyakornok jelöltté kinevezte.

.1 > Thoras ( hesed“ egylet, mely a hely
in li izr hitközség kebelében 4 év óta áll finn 
Ehrtm'thl Simon főrabbi kezdeményezése folytán, 
deczember hó 26 án tartotta évi rendes közgyűlé
sét. mely alkalommal a főrabbi igen magvas és 
költői idézetekben gazdag szónoklatban méltatta 
az egylet üdvös voltát. A közgyűlés után a tagok 
banketre gyűltek össze és vig hangulat mellett so
káig maradtak együtt.

Bírt ok vétel. X Weinbergcr Albert-féle 
összes csicseri birtokokat Lányay Gábor gróf de- 
regnyői birtokos vette még 220,<MM> írtért.

Szerencsi izr. n étegyes fiiét. Ilyen czirn 
mel Sz« roncsén egv jótékonysági intézmény alakult 
meg. melynek élén Dr. Paczauer Mérné jótékony- 
-ágáról ismert urbőlgy áll és titkára ll’ritz Lipót 
tanitó. Az ifjú egyesület, a nyomor enyhítését, a 
szegények és sziikölködők segélyezéséi és istápo 
ását tűzte ki czéljául.

— Ital mérők meg rend szabályozása. 
\ belügyminiszter körrendeletileg tudadja, hogy 

habár az italmérőktöl a pénzügyigazgatóság von
hatja meg az eugedélyt, oly esetekben, mikor a 
közrend 6 szi azt szükségessé, a főszolgabirák, 
illetve rendőrkapitányok is bezárhatják az italmérési 
helyiséget.

Önkéntes árverés. A helybeli izr. hit 
község a régi zsidótemplomot melléképületével és 
telkével együtt f. évi január hó 16-án d. u. 2 óra
kor a hitközség tanácstermében önkéntes árverésen 
eladja.

Esküvő. Decz. hó 2* án tartotta eskü
vőjét városunkban Rosenftbl Ilona kisasszony, 
Spiegel B< rnát adoptált leánya Stempler Miklós 
budapesti bőrnagvkcreski ülővel.

— Talált arunykarperecz. A napokban
• gy becsületes megtaláló az utczán talált egy arany- 
karpereezt t. Az igazolt tulajdonos az ékszert átve
heti a város jegyzői hivatalában.

— .Sr/Vrxrrx.í! elleni vérsavó. A földmi- 
velésiigyi minisztérium a s< rtésvész i lleni vérsavó 
beszerezhetése iránt a következő rendeletet bocsá
totta közre : Megkönnyíteni óhajtván a sertésvész 
elleni védekezésben a vérsavóval való ojtási kísér
letezéseket, értesítem a Csiinet, hogy a székes
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főváros közelében egy s**rtésvész elleni vérsavót 
előállító ideiglenes telepet létesítettem. A vérsavó 
előállítása államilag és állami felügyelet alatt tör
ténik s a telep naponta mintegy 500 adag vérsa
vót termel s a vérsavót egyelőre ingyen bocsátja 
a gazdák rvndelkeséaére, mely postai a megren
delés beérkezésének sorrendjében és a készlet 
arányában fog kiszolgáltatni. A megrendelések a 
vezetésemre bízott minisztérium állategészségügyi 
osztályához Budapestre intósendők.

— Téli gatdiuáffl előadások. A zemp 
lénvármegvei gazdasági egyesület városunkban ja
nuár, február és márczius hónapok folyama alatt 
a felnőttek részére mintegy 30—35 órára kiterjedő 
gazdasági előadásokat rendez, melyeknek tananya 
gát — midőn az ez iránt érdeklődő közönség fi
gyelmét felhívjuk — az alábbiakban tesszük közzé: 
1. A növények szerkezete, szervezete, élete és élet
módja. Előadja László E. Flóris. 2. A helyi viszo
nyoknak megfelelő lágycsont magvu és bogyó féle 
gyümölcsök ismertetése s leírása. Előadja: Fus 
József. 3. A talaj megválasztás, művelés, a fa
iskolaberendezés. a csemeték különféle szaporítási 
módjai, a nemesítés különféle módjai, törzs- és ko
rona alakítás. Előadja : Király Antal. A gyűrnöd 
esősnek való heh’ kijelölése, a gyümölcsfák állandó 
helyre való ültetés és további nevelés és gondozás. 
Előadja: Chtra László. 5. A gyümölcsfákra és gvü 
mölcsre kártékony rovarok és penészgombák is
mertetése és azok elleni védekezés. Előadja: J/o 
thiász József. A gyümölcs értékesítésről: konzer 
válás, gyümölcsíz készítés, aszalás. Előadja: Mihál- 
esik Teréz. 7. A legfontosabb műtrágyákról, azok 
kezeléséről és alkalmazásáról. Előadja: a kassai 
gazd. intézet egyik szaktanára. S. A ezukorrépa 
termelés, a tehén és borjú nevelés. Előadja '/.sem- 
bery János. 9. A ló és csikó nevelés. Előadja :

Hugó. 1(1. A gazdasági czélszerii berendezés, 
talaj ismertetés, talajjavítás. Előadja: Egreezky 
Mihály. 11. A méhészetről. Előadja: Eodorovszky 
Jenő. 12. Az állatok küleine, az állati ragályos 
betegségek és az állat egészségügyi törvények is 
mertetése. Előadja: Nagy György.— Őszintén szólva 
nem valami nagy reményt táplálunk ezek iránt a 
téli gazdasági előadások iránt.

— Kitünteteti. Mauthner (hlön hírneves 
magkereskedőnket ismét kitüntetés érte, l’gvanis 
a szerb udvar részére év* k óta szállított kitűnő 
magvaiért karácsonyi ajándékul szerb királyi ud
vari szállítóvá neveztetett ki.

— A .Magyarország* politikai napilap 
ez idő szerint a legjobban szerkesztett lap az or
szágban. Legelső rangú inunk és publiczistáink ma 
kétségtelenül a Magyarországba Írnak. Első sorban 
Bartha Miklós, az országnak ma legragyogóbb 
tollú publiczistája továbbá Pázmándy Dénes. Ilock 
János, maga a főszerkesztő Holló Lajos, Hentaller 
Lajos. Inczédy László stb. napról napra a legélén
kebbé és legelevenebbé teszik a magyar olvasó
közönségnek ezt a kiválóan kedvelt lapját. A 
MagyarorszagXmn jelennek meg azonkívül Móra 
Istvánnak országszerte feltűnést keltő tárczái. Egy. 
hogy a ki eleven, jól ért* sült és igazán első rangú 
hírlapot akar olvasni, az bátran a Magyarországhoz 
fordulhat. A „Mgyarország*o\. nemcsak nemes, 
előkelő hangja, egyenes, nemzeti irány és minden 
tekintetben hozzáférhetlensége teszi a magyar ol
vasó közönség előtt becsessé, ham m az is. hogy a 
család minden tagjának nyújt kellemes szórakozást. 
Tárcsái, regényei, eleven hírei, párisi divatlevelei 
stb. a legkedvesebb olvasmányt képezik. A Ma
gyarország az éjjeli postával küldetik szét, úgy 
hogy reggel már az ország legtávolabbi részeiben is 
ott van. Mily előny ez a hivatalnoknak, földbirto
kosnak. kereskedőnek, 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. Tudjuk, hogy mily előnyösen használják fel 
egyesek, 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 ezt a korai és megbízható 
értesülést. Ez biztosította a Magyarország részére 
azt az óriási elterjedést, a minek ma örvend.

A „Magyarország* ra 1* gczélsz* riibb posta
utalványon előfizetni akár egv hóra. 1 frt 20 kr. 
(’zitn : Magyarország kiadóhivatala, Budapest Síin- 
dór u. 2. A félévi előfizetési dij 7 frt, egész évi 
14 frt.

— „Hangulatok" a cziine Bartha Mik 
lós könyvének, mely a könvvpiaczon kará
csonykor megjelent. Ez a könyv negyven 
darab prózában irt költeményt foglal magában ily 
cziinek alatt: Virrasztás, A nő, Könyelmüség, Casar 
győz, Ősapánk. Bíróság előtt. Ki a hibás, Ac árva. 
Tapasztalás. Verőfény, Télen, A magának tahi, 
Jutalom, Vigasz, A holnap. A szerencsétlen, A ha< 
Iái, Megváltás, 7 éniplomban. A költő sorsa, A költő I 
hivatása. Elvérzés, Pásztorttíz, Emlékezet, <itthon.

Eödélzeten. Az árnykép stb. A ki Bariba vezérczik- 
keit ism. r. az fogalmat alkothat magának arról, 
hogy mily nyelvezett* 1, mily szingazdag festéssel 
és mily elragadó fantáziával vannak megírva ezek 
a költemények. A közönség körében szokatlan ér
deklődést kelteti az a hir, hogy Barikétól szépiro
dalmi dolgozatok jelennek meg a könvvpiaczon.

Barthát a „Magyarország* szerkesztősége* 
bírta reá könyvének kiadására, s a „Magyaror
szág* most azzal kedveskedik olvasóinak, hogy 
Bartha könyvét disz* s kiállításban karácsonyi es 
újévi ajándékul előfizetőinek ingyen fogja megkül
deni. A könyvet mindenki megkaphatja, a ki a 
_ Magyarország* ra egy negyedévre előfizet. Az elő 
fizetési dij -7 frt óO kr. bármikor beküldhető ily 
cziin alatt: .Magyarország* kiadóhivatala. Buda
pest, Sándor u. 2.

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

Szerkesztői posta.
összes mánk a társa in kit ak boltion újévet ki

rónunk.
„ Erlsö-Zempléní.'" Becse** levelét elvesztettük és 

igy, miután azt «em tudjuk, hogy miről irt e héten, nem 
közölhettük. Szive** elnézést kérünk.

Kíváncsi. Kxlinovszky .1 öze fin egy helybeli iparos
nak a leánya.

/>/•. II. S.s. A kiadóhivatal azt montlja. hogy Bpvstre 
elküldettek a lapok. Köszönet és üdvözlet.

/>. Cr. Az előbbi iz. net három ttlolsó szava önnek 
is azól.

E. I. Miután határozottan ragaszkodtál lioz.zá. kö
zöltük.

A. 1. »Van-e szükség a második gyógyszertárra ?“ 
rziinii czikkét csak a jövő számban hozhatjuk, mivel a 
jelen számra késen küldte be.

Felelős szerk.-'/'ó Hal I elmos.
Kiad.'.-tul ij<loii"- Lanelesinan H.

HIRDETÉSEK.
4is szám.

vói-r. Arveresi hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajt.', az issl . vi LX. t.-ez. 

102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a bpesti kir. 
keresk. és v. törvényszék |N‘.»7 <-x i '.*5277 sz ínin végzése 
kö\vtkeztében />/•. Kállai József ügyvéd által képviselt 
H űhler tinti'i rt k. a mióhúlyi kerexk. éx h. bank és tsai javára 
Wcinherger Simon és tsai ellen 2OO Irt s jár. erejéig foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és |*l|3 írtra 
becsült vegyes iiázibutorok, takarmány neműek, lovak, tehe
nek, stl*l»ő| álló ingóságok nyilvános árverésen eiadatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. jbíróságnak 63VK/97 
számú végzése folytán 2oo frt tőkekövetelés, ennek 1N‘.»7 
évi szept. hó lő napjától j író ü°/0 kamatai és eddig összesen 
51 frt *.•'.* krban niróilag már megállapított k dt-eg. k .n jéig 
alperes falktisi lakásán iei ndő eszkö>zlés«-n 1898. évi ja
nuár hó 5-ik napjának d. u. 2 órája határidőül kitii- 
zetik es ahhoz a venni szándékoz >k oly megjegyzéssel hi
vatnak meg. hogy az ériutett ingóságok az 1MM1. évi LX. t.-ez. 
107. *’•' Kim jj-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
ígérőnek beesáron alul is el fognak adatni.

Kelt X Mihályon. 1N97. évi decz. hó IN napján.
Gíií VilmoH, 

kir. bir sági végrehajt.'..

Hirdetmény.
A nagymihályi izr. hitközség 

tulajdonát képező régi templom, 
melléképületei, valamint telke 1898 
január hó 16-án, d. u. 2 órakor 
a hitközség tanácstermében ön
kéntes árverésen eladatnak.

Nagy-Miluíly 1898. január 1.
Az elnökség.

Haszonbérbe adandó 
580 1200 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
Hegedős János.

Alsó Ladiskócz. u. p. Udva.

í Joscfonits gorisi
női ruha készítő műterem

KT a. g- y - i h á 1 -y.
exő

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

franczia-, angol-, és orosz
szabást

sajátítottam el, úgyszintén a I* gelőkelöbb női 
divat szalonokból a legújabb modelleket hoz
tam és azon k»dlem«s helyzetben 
1. hölgy közönséget a legnagyobb 
(lésre kielégíteni.

Becses pártfogásukat kérve,

Joseforitu

1
<•

vagyok, a 
megelége

tisztelettel

Boris

Első Zemplénmegyei Gözsörfözde 
és Malátagyár.

Van sz* rencsénk a n. é. közönség szives tu 
domására hozni, miszerint a több év óta üzemben 
levő

Nagymihályi Sörfőzde és Malátagyárat 
átvettük és a mai kor igényeinek megfelelöleg

MF G-CZEKCKE

rendeztük be.
Midőn ezt a t. sörfogyasztó közönség szives 

tudomására hozzuk, kérjük b. pártfogásukat és 
vagyunk

tisztelettel

Első Zemplénmegyei Gözsörfözde és Malátagyár
Mütler fí. én Fia.

0

xxivilso’vács,

\ an szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni miszerint N.Mihályon, egy 

mükovács- műhelyt 
nyitottam, melyben mindennemű e szakba vágó munkák a leggyorsabban készíttetnek.

I öbb évi működésem hazánk nagyobb városaiban szakmámban való teljes jártas
ságot eredményezett szamomra, s a n. é. közönség támogatása m* llett azt legteljesebb 
mértékben érvényesíthetem is.

Bakiáron tartok kész kocsikat, orosz-lengyel xzánkákat a legjobb anyag 
ból készítve a legjulányosabb árakon.

A nagyérdemű közönség szives támogatásáért esd

BENDY JÁNOS, mükovdes.

Nyomatott Landeaman B. könyvnyomdÁjában,

0



Melléklet a „Felső-Zemplén" újévi nzámáhox.
Múlt és Jelen.

— Alkalmi t o 11 r a j z. — 
l>r, Weinzberg üigmondtH,

Ámbátor irodalmi tevékenységem 25 éves 
jubileumán már túl vagyok, amennyiben első 
„zsengéim“ még 1863 bán láttak napvilágot a 
„Hölgyfutár* czimü, akkortájt legelőkelőbb fővá
rosi szépirodalmi hetilapban; mégis az u. n. „lám
paláz* egy bizonyos neme fogott el, valahányszor 
arra gondoltam, hogy t. szerkesztő ur, a múltkor, 
hasonczimii tollrajzom alkalmából „érdekesnél ér
dekesebb* közlendőkre szerződtetett engem a n. é. 
olvasó közönséggel szemben. Már pedig én. velem 
született szerénységemnél fogva, nem ételekéinek, 
hanem hasznosnak lenni tartom Írói feladatom és 
ambitióm első kellékének. Mikor tehát a jelent a 
múlttal összehasonlításba hozzuk, mint például je
len rajzunkban is. úgy hisszük, hogy ez a párhu
zam, mindig bizonyos haszonnal is jár — a jövőre 
nézve ’ Mi pedig az „érdekest illeti/ az nézetünk 
szerint csakis az egyéni Ízlés és felfogás dolga ; 
érdekesnek lenni: ez a nőnek nemcsak veleszüle
tett joga, de czélj.i is; valamint hasznosnak lenni : 
a férfi feladata, de kötelessége is.

Ezen rövid eltérés után, a fenti czimben fog- 
last rajzunkra annál is inkább térhetünk át, mert 
tárgya már előre meg volt szabva.

A múltkor emliettük már, hogy azon a he
lyen, ahol mintegy 50 év előtt egy rozoga földszin
tes épület állott, jelenleg egy pompás emeletes ház 
díszeleg, melynek homlokzatán következő felirat ol
vasható : „Polgári Finés Felső-Kereskedelmi Iskola.**

Habent sua fata, etiain — loci mondhatnék 
erre nézve, ha meggondoljuk, hogy ez a hely, me
lyet a humanizmus még egy félszázad előtt az „el
aggott és beteg* emberiség rendelkezésére bocsá
tott, most az egészséges és megifjodott emberiség, 
viszont a humanizmus, illetve a cultura szolgála
tába bocsátja!

S a humanizmusnak, az utóbbi értelemben 
véve, lehet, sőt nagyon valószínű, hogy ez a hely 
— a szemközt levő rém. kath. templomot és zár
dát tekintetbe véve — már a középkorban is — 
mint gymnasium — szolgálatában állott — az ala 
pitó híres Drugethek alatt; ama Drugethek alatt, 
kik midőn az itteni gymnasiumot, jobban inegóvan- 
dók, az ismétlődő ellenséges betörések által zakla 
tott Homonnáról, a csendesebb és jobban megvé
dett Ungvárra tették át. ama szellemben adták azt 
át az illető, tanítással foglalkozó rendnek, hogy itt 
is (valamint azelőtt Homonnán) a „vallás-erkölcsi ér
zület kifejlesztése és megszilárdítása, a tudatná 
nyolcban való kiképzés, a haza és a szabadság sze 
retete és a törvényes uralkodó iránti tö rhetlen h ii 
ség és ragaszkodás elve* legyen mindenkor és min
den körülmények közt a tanítási rendszer alapja.

Kegyelettel kell tehát, hogy viseltessék min 
den hoinonnai polgár ezen, a culturának szentelt 
hely iránt; és kétszeres kegyelettel viseltetünk 
kivált mink, kik gyenge tehetségünk tudatában, 
mégis ezen igénytelen rajzban kívánunk a tudó 
niány ama kiapadhatlan forrása és annak buzgó 
terjesztői iránt érzett tiszteletünknek némi kifeje 
zést adni.

Indíttatva érzők magunkat pedig az utóbbiakkal 
annál is inkább foglalkozni, mert sajna ! a külsőleg 
ugyan csinos és szemrevaló épület, belsőleg közelebb 
ről szemügyre véve, a legkevésbé felel meg annak, 
mit a modern építkezés ilyen épülettől, akár épi 
tészeti, akár pedig egészségtani szempontból te
kintsük is azt, manapság feltétlenül megkívánni 
szokott. Mindjárt a keskeny és levezető csatorna 
nélküli udvar; az udvarra nyíló illemhely, 
melynek bűzéből és megfertőzött légköréből mm 
csak az annak tőszomszédságában lakó iskolaszol 
gátiak, de a földszinten elhelyezett osztályoknak is 
jut ki bőven ; a tekervényes, keskeny és meredek 
lépesőzet sat. arra Valinak, hogy az illető építész 
vagy szellemi, vagy - mi valószínűbb — anyagi 
tehetsége, legalább is — korlátozva volt. Beismer 
jiik ugyan, hogy valamint Róma nem egy napon 
épült föl, úgy ezen tanintézet is, mely 187 i nov. 
6 án mint egyszerű polgári fi iskola. egg osztályával 
és 32 tanulóval nyílt meg, azóta sok külső és belső 
metamorphozison ment keresztül, míg a mai czi 
méhez és képéhez jutott; de reméljük, hogy az 
sem utolsó és annál kevésbé végképeni berende
zése 1 Mert a modern kor, ha az építészetileg túl 
hajtott követelményeket az iskolaépületekkel szem 
ben nem is helyesli ; nevezetesen nem a czifra 
homlokzatú góthikus folyosóju, aranyozástól ékes 
diszterinekkel hivalkodó iskolákat, a melyekben a 

ellőzés jóformán egyenlő a semmivel, a világítás 
edig csak arra való, hogy a rövidlátók számát 

szaporítsa : mégis megkívánja, hogy egészségtani 
lag, mi a levegőt, talajt, világosságot és — mi a 
fő .’ — tisztaságot illeti, legalább is kifogás alá ne 
essék !

De ha sok kívánni valót hagy is hátra a 
korsó külseje, annál megfelelőbb, illetve értékesebb 
annak belseje, vagyis tartalma. S tanintézetnél ez 
a fő ! Legnagyobb örömünkre szolgált tehát, mi
dőn Schtrarcz tanár szives kalauzolása mellett 
szemügyre vehettük a vegytani, természetrajzi, áru 
ismereti, valamint a földrajzi és történelmi, gazda 
gon ellátott szertárakul, szám szerint ötöt; és — 

last nőt est last — a pénz- és én mgyüjtöményt, 
mely jelenleg már 1022 igen érdekes és értékes 
darabot tartalmaz. De említésre méltók még: a 
rajzszerek gyűjteménye és a tanári és ifjúsági 
könyvtár, mely utóbbinak jelenlegi állománya : 418 
mii. 533 kötetben és 558 frt értékben, a tanárinak 
pedig : 508 mii, 662 kötetben. S e számok sokat 
mondanak ! Mindenek előtt, hogy „Homonna város 
és vidéke* közönségének ama még a "O-es évek 
elején már megnyilatkozott óhaja, hogy két igen 
fontos oknál fogva vall szüksége oly felsőbb tan
intézetre, mely egyrészről a magyar nyelvet kifejti
— mert liMMI év nem volt képes megtörni e kü
lönben majdnem kivétel nélkül őszinte, magyar 
érzelmű nép tót ajkát ; másrészről, hogy e szegény 
elhagyatott határszél szánalmat gerjesztő állapotban 
levő legalsóbb rendű néposztályának is juttat vala 
mit az értelem világosságából; nagyon is alapos volt.

E két döntő okon kivid azonban harczolt egy 
Homonnán felállítandó felsőbb tanintézet eszméje 
mellett, e város földrajzi fekvése is. Mert Zemplén 
megye egész felső részén, egy néhány igen jeles 
nek kivételével, a legsiralmasabb lábon álló elemi 
iskolákon kívül, semmi tanintézet nem volt; s a 
szegény szüle, mert a középosztályból is akadtak, 
kik gyermekeiket iskoláztatni óhajtották, a 12- 14 
mértföldre eső gyinnasiumokban (Ungvár Kassa 
—Eperjes) volt kénytelen gyermekének felsőbb 
kiképeztetését keresni, a melylyel járó tetemes 
költséget természetesen huzamosabb ideig nem 
bírván, a tudvágyó növendék, még mielőtt az ahhoz 
szükséges ismereteket megszerezte volna, mester
ségre, vagy más életpályára kényszerült.

Ily körülmények közt, midőn a 70 es évek 
elején a Homonnán egy középtanoda felá litásának
— egyesek kebelében már régen táplált, az érdek
lődő értelmiség által, a város közgyűlésein több 
Ízben mevitatott eszméje a nyilvánosság elé ke 
riilt, az a város és vidéke közönsége által a leg
nagyobb lelkesedéssel fogadtatott, áldozatkészségü
ket a vidék egyes községei is örömmel felajánlották.

De csak 1875-i szept. 14-én jelenhetett meg 
az említett közgyűlésen kiküldött tanügyi választ
mány tagjaiból egy küldöttség az akkori oktatás 
ügyi minister, néh. Trefort Ágoston előtt, a terve
zett polg. iskola felállítását, illetve az állami se
gélyt kérelmezni ; ki is. hogy a közművelődésnek 
állami szempontból is fontos érdekeit előmozdítsa ; 
de egyúttal szülővárosa iránti kegyeletes megem
lékezésének tanujelét is adja : egy ] 876-ban ki
adott rendeletével Homonnán egy 4 osztályú polg. 
fi-iskola felállítását megengedi és a szükséges tan
erők javadalmazását államsegélyképen adományozni 
kegyeskedett.

Az ezek után, 1876. nov. 2-án 32 tanulóval 
és 2 rendes tanárral megnyílt polgári iskola, ini 
már az 1896, 7 i értesítője szerint. 220 tanulóval 
büszkélkedik ; kik közül : hoinonnai 77. zemplén- 
vármegyei 103, más vármegyebeli 40 — és kik 
közül vallásra nézve, 95 en katholicus, 130-an pe
dig izraelita vallásunk — ilymódon legfényesebben 
igazolván be ezen intézet nemcsak szükséges létét, 
de kiváló culturális missióját is.

S ezen missióra képesíti nemcsak egy nemes 
feladatától áthatolt, ügybuzgó tantestület ; nemcsak 
egy, habár földi javakkal nem igen kérkedő, de 
mindamellett a cultura iránt lelkesedő polgárság 
nak rendkívüli áldozatkészsége ; hanem — és ki 
váltképen — ama szellem is, mely e tanintézetben 
fenállása óta uralg — és mely mintaképen emeli 
azt ki. a többi hasonirányu és czimü tanintézeten 
felül. Lehetetlen azért, hogy külön ne említsük fel 
azt a szép és példaszerű benső viszonyt és ritka 
egyetértést, mely ezen tantestület kebelében, egy 
részt egyes tagjai közt, másrészt tanítványaik közt, 
és ezen utóbbiak tanáraikhoz való ragaszkodásá
ban megnyilvánul — és daczára a különféle hit
vallásnak, zavartalanul fenáll. S ez a szellem az. 
mely egyúttal oly kitűnő taneredményeket is létesít. 
Mert a tanárok kiváló szakképzettsége és ernye- 
detlen buzgalma ; továbbá nemes gondolkodása és 
tiszta jelleme; nemkülönben ritka lelkesedése szak 
májáért épugy, mint atyai gondoskodása tanitvá 
nvairól : ezekben is hű visszhangzásra és — mi 
több — utánzó képmásokra talál; és ha valahol 
az életben, bizonyára az iskolára ráfér leginkább, 
ama tapasztalati igazságon alapuló és — bár német
— közmondásra való hivatkozás, hogy: „Wie die 
Altén sungen, so zwitschern die .Jungen /“ Mert az 
iskola, a gyermekek érzelmi és szellemi világának 
műhelye, mindig hű tükre a nagyvilágot mozgató 
eszméknek és eseményeanek !

Ama szellem pedig, melynek kezdeménye 
zője és terjesztője, a szóban levő intézet első igaz 
gatója és megteremtője: Gerecz Lajos volt, utódai 
részéről mai napon is gyakoroltatik, és zavartala
nul dívik ott. S ez a szellem okozza egyszersmind 
azt, hogy — a példán okulva és buzdulva — a 
hoinonnai tanintézetek mindegyike, a szabadság, 
egyenlőség és testvériség igazi forrásává válik.

Nem csoda tehát, hogy Homonnán a tanári 
kar a szellemi élet gyiípontja és a társadalmi élet 
egyik kiváló eleme; és joggal is — addig, míg a 
fenti vezéreszmék lelkes előharezosa; de addig — 
és csak addig — egyszersmind a köztisztelet pár 
excellence tárgya !

Mert a szép, jó és nemes iránt régóta lelke 
sedő polgárság, szegénysége daczára, gazdagnak véli 

magát, ha jóhirü tanintézeteire tekint, és tanárait 
illetékes helyen is megbecsülve látja — helyesen 
gondolkozván, hogy: a kié az iskola, azé a jövőI 
Igaza is van e tekintetben : és minthogy buzgalma 
nem csekély anyagi áldozatba is kerül, az újév 
küszöbén nem fejezhetjük be e rajzunkat méltób
ban, mint ama tiszta szivünkből eredő kívánságunk
kal, hogy az általunk leirt tanintézetek élete vég
telen időkig tartson; és ajándékozzák kincseiket 
lankadatlanul mindazoknak, kik a tudomány, mive- 
lődés és honszeretet tanulását keblükben keresik ! 
Tanári testületé pedig neveljen tovább is hasznos 
és hű polgárokat e hazának, melynek élete, vi
rágzása és dicsősége, legyen nagy az idők végze
téig ; és bármilyen vihar, vész vagy áramlat köze
ledjék is az idők folyamán feléje, sohasem csüg
gedjen el nemes buzgalmában és mindig legyen a 
költővel jelszava : „hass, alkoss gyarapító, és a haza 
fényre derül!*

Éjféli mise.
Irta: Bartun Sándor.

A h ány fuldokló zokogással borul a pam- 
lagra. A hadnagy ur tétovázva áll az Ízlésesen hu 
torozott kis női szoba közepén. Talán kínos rá 
nézve a szegény gyermek fájdalmas vergődése, 
talán sajnálja is egy kissé, talán van szív az arany- 
sujtásos, csillogó attila alatt ? < Ida megyen hozzá s 
idegesen megfogja kis kezét.

A leány csöndesebben sir már, fölemelkedik, 
sápadt arczára bágyadt világot vet a rózsaszínű, 
ernyős lámpa, sötét nedves szemeiben az öröm 
szikrája villanik meg egy perezre:

„Ugye, mégsem megy el — nem hagy itt,
— nem teszi meg azt, lássa — hisz annyira sze
retem, — az nem lehet, hogy elhagyjon — hisz 
annyiszor mondta — tudom — hogy szeret engem ;
— nem hazudhatott — nem is tud hazudni, — 
megcsalni, — sokkal becsületesebb.*

A leány elhallgat, cpedő, feszült figyelemmel 
lesi a hadnagy arczának legkisebb változását. Egy 
mozdulat, egy résztvevő tekintet elég volna, hogy 
lecsöndesitse szegény, feldúlt, árva kis lelkét.

De ez, mintha inegnéinult volna, rá sem néz. 
Szemeivel sapkáját és kardját keresi, a mely a 
kályha melletti kis pamlagon fénylik.

A leány térdre esik előtte, kezeit összekul
csolja. kékes fényű fekete szemei újra könyekkel 
telnek meg, lemondással, könyörögve folytatja: 
„csak egy kissé szeressen, — nem kivánok sokat, 
hisz igy is boldoggá tesz, — csak úgy mint nyá
ron, mikor még alig ösmertük egymást, — csak 
legalább láthassam mindennap, — csak annyi ideig,
— mig ablakunk előtt elhalad, — csak egy pillan
tás, — egy tekintet, a melyből megtudom, hogy 
gondol egy keveset reám, boldog leszek, — leg
alább ezt — ezt tegye meg. . . . Ha elhagy . . . 
szerencsétlen leszek — érzem — tudom, hogy 
meghalok, — hisz — hisz nem sok, a mit kérek,
— csak ezt — ezt tegye meg, ne hagyjon el — 
ne menjen el, — csak láthassam legalább .... 
Miért mondta előbb, hogy szeret, hisz sohasem 
szeretett . . . csak tudtam volna — de most, 
mikor már — annyira szeretem, — most akar itt 
hagyni. — hogy soh’ sem láthassam — többé, — 
most akar elmenni . . .

A tiszt zavartan áll a leány előtt. Nem mer 
azokba a nagy, ábrándos szemekbe pillantani, a 
melyek annyi kínt, kétségbeesést, ártatlan — sze
rencsétlen szerelmet fejeznek ki. Kezd kényelmet
lenné válni rá nézve a helyzet, idegesen pödri 
csinos, gondozott szőke bajuszát, ügyel rá, hogy 
össze ne borzol ja. Hirteleu fölemeli a zokogó leányt 
és a pamlagra helyezi.

Végre megszóltál kelletlenül : „Ugyan Árus 
ne gyerekeskedjék, hisz beláthatja, hogy nőül nem 
vehetem, egyikünknek sincs annyi vagyona, csak 
nem gondolja, hogy komolyan szeretem ; magácska 
szellemes, okos kis leány, megismerkedtünk egy
mással s el ei mulatgattunk, szóval, kellemesen 
éreztük magunkat egymás társaságában. De ugyan 
kérem, ne sírjon már anynyira; örökké csak nem 
maradhatok itt ebben a kis faluban csupán azért, 
hogy egymásban gyönyörködjünk, nőül nem vehe
tem. azt beláthatja, ki nem léphetek, mert vége a 
carrieremnek.

De végre is ki gondolta volna — folytatja a 
hadnagy ur, mialatt türelmetlenül, csörömpölve köti 
föl kardját, hogy annyira szivére veszi ezt a dolgot, 
ilyen csekélység miatt annyira oda lenni, ugyan 
Árus, ki látta ezt, legyen már esze.

A fiatal leány mind hangosabban, fájdalma 
sabban zokog.

A tiszt kicsinylőleg tekint rá, sapkáját sans- 
gene fiílteszi, tetszolgö pillantást vet a nagy tükörbe 
s motyogva folytatja ismét :

De különben az ilyen kis lányoknál, mint 
magácska, már az igv szokott lenni. Minden apró
ságból nagy dolgot csinálnak, minden csekélységet 
fölvesznek, de ép oly hamar felejtenek is, csupa 
szeszély minden tettük. Ma még sir; mondjuk 
egy fél órácskáig, holnap reggel azonban ha föléb
redt, a mikor én már a vonaton ülök s kissé fájó 
szívvel hagyom el e kellemes vidéket, magáeská 
nak már az uj blouse ja okoz nagy gondot, hogy 
hogyan varrja azt meg.



Ezzel kardját bal karjára kapja s affektáló 
lépésekkel a kétségbeesetten vergődő kis lány felé 
tart : .Isten vele kedves kicsike, kedves papijának, 
ha megjön, adja át tiszteletemet, sajnálom végtele
nül, hogy el nem búcsúzhattam tőle*, mondja gyor 
san s bizalmasan nyújtja felé ápolt, fehér kezét.

A leány fólriad. Megvető pillantásában annyi 
undor, utálat rejlik. Nem fogadja el a feléje nyúj
tott kezet.

A hadnagyot ez egy csöppet sem genirozza: 
.áh vagy ugy“ mondja, egykevüen halad az ajtóig, 
onnan még vissza kiált: .Pesten e farsangon ta
lálkozunk, addig is a viszontlátásra, kis baba** s 
sarkantyújának pengése elhangzik az ablak alatt.

A kis baba merőn, gyülöletteljes pillantással 
néz utána — küzködik — de a nagy fájdalom 
megtöri s ismét fuldokló zokogással borul a puha 
pamlagra.

Sir, zokog hangosan, kétségbeesetten sokáig. .. 
A pamlag selyem vánkosát kapkodó, görcsös ujjai
val összegyűri, finom, gondos hímzéséi össze-vissza 
tépi. . . Hosszú, selymes göndör fekete haja felbom
lik, összeborzolódva. összekuszálva csüng le az ala
csony pamlagról . . . könnyű fehér ruháját folszak- 
gatja, ártatlan, tiszta kebelét lázas pusztító fájdalom 
marczangolja.

Nem panaszkodik, csak zokog fuldokolva. . . 
Könnyei sűrűn omlanak, nincs senkije, nincs a ki 
föltartóztassa, fölszántsa azokat . . . édes anyját rég 
eltemették.

Sokáig kínlódik a kis leány. A nagy fali óra 
szabályos időközökben jelzi a múló időt. Éjfél már 
rég elmullott. . . .

Hirtelen fölül fekhelyén. Nem sir már, könv- 
nyei kiapadtak. Fénytelen, fekete gyűrűs szemeivel 
meredten nézi a lámpa halvány világát, rángatódzó 
ajakkal susogja csöndesen elhatározással: .igen, 
megteszem

Révedező tekintetét bizonytalanul, lassan já
ratja körül a kis szoba minden zegén-zugán, annak 
minden tárgya kedves előtte. Álmodozik, emlékei 
folujulnak. édes emlékek, gyermekkori ábrándok, 
melyek most egy csapással romba dűltek. — Hisz 
olyan fiatal még.

Tavaly volt az első bálja. Mennyire körülra
jongták, ünnepelték, mennyi valódi, titkos érzelmet 
ébresztett egész önkénytelenül maga iránt. De nem 
vette észre. < • csak tánczolt, — ez volt legfőbb 
boldogsága — mindegy, akárkivel. Nem látta a 
rá irányozott sok forró tekintetet, gondtalanul mo
solygott. tánczolt fáradhatatlanul, pihenés nélkül. 
Később a szűnóra felé uj egyént mutattak be neki: 
„K. . . hadnagy.** Körültánczolták a termet gyorsan, 
keringve egyszer . . . kétszer ... a leányt delejes 
érzés kényszeríti, hogy fölemelje szép, ragyogó 
szemeit tánezosára . . . megremeg, szédül, az gyor
san ragadja tovább . . . szép feje önkénytelenül 
hajlik tánezosa vállára.

Ekkor kezdődött ártatlan szerelme, a melvet 
ma durva kézzel kitéptek szivéből.

Pamlaga fölött a falon egy csomó külömböző 
alakú tánezrend díszük. Mindegyiknek megvan a 
maga története, mind róla beszél. Az egyiknek 
csak egv szakadt, gyűrött kis darabja van meg, 
vékony selyemszál tartja össze; hogy szakadt el... 
mikor . . . ? talán ez a legbecsesebb. Kezébe veszi, 
elmosódott írással e név van rá írva : K...hadnagy. 
Amott egy egv tollas legyező, itt egy fénykép. A 
sok báli emléket gépiesen mind leszedegeti a fal
ról. A fényképet hosszan, ábrándosán nézi, az al
jára ez van Írva : Árusnak. Csinos, hetyke nézésű 
tisztet ábrázol. Háborúi, szenvedélyesen csókolgatja 
sokáig . . . sokáig. Majd egyszerre össze borzong. 
fölugrik s gyűlöletes pillantással, megvetőleg dobja 
el magától.

Bizonytalan, ingó lépt, kkel a kályha felé 
tart ; a tűz benne már kialudt, csak egy kevés 
parázs pislog még gyöngén a vastag hamu alatt.

Sápadtan, gyorsan dobálja belé kedves em 
lékeit. Nézi sokáig, mint melegszik, bárnál a pa
piros lassanként, egyszerre lobot vet, piros fény 
világítja meg kísérteties arczát. szemei érzéketlen, 
sötét kifejezéssel bámulnak a tűzbe, ez gyorsan 
hamvad el. gyengébb s gyengébb lesz s nem ma
rad helyén más, mint fehér, könnyű hamu.

íróasztalához megyen. Remegő kezével egv 
darab papirosra gyorsan, alig olvasható Írással csak 
ezt írja: „Boldogtalan voltam.“ Gyöngyház nyelű 
kis papirvágó kése fekszik az asztalkán, szemében 
gyönge szikra villanik meg. Kezébe veszi, a finom, 
éles kis aezél, fénylik előtte . . . nézi sokáig . . .

Egyszerre kívülről vontatottan, mélán kondul 
meg a templom harangja.

A fiatal leány fblrezzen. hallgatódzik. elejti 
a kis aezélt. arczát gyönge pir borítja, szemeinek 
merev tekintete enyhül, kendőjét magára ölti s 
siető léptekkel hagyja el kis szobáját.

Künn ünnepélyes csönd van. csöndesen, nagy 
peiyhekben hull a hó. Sötét, mozgó alakok halad 
nak el mellette, lépéseik alatt csikorog a hó. itt ott 
egy-egy lámpás tűnik tol. a nagy hópelyhek forogva 
fürdőnek fényében. Egy czél felé, egy irányban 
halad mindegyik, egyik-másik kíváncsian tekint 
rá, önkénytelenül követi ök<t.

Nem messzi előtte hivogatólag int feléje a 
kivilágított templom, gótives, magas ablakain száz
szorosán megtörve szűrődik át a lobogó szentelt 

gyertyák fénye, az orgona dallamos, vigasztaló 
hangja tölti meg a hideg, hajnali levegőt.

Belép a templomba, egy padra rogy, csönde
sen, suttogva imádkoznak körülötte, mohón szivja 
be a szétáradó, nehéz tömjén füstöt. Az oltár előtt 
a pap misézik, rejtelmesen hangzik a csengettyű 
hangja, az oltárkép gyöngén van megvilágítva, 
titkos -kétes félhomály borítja.

Szive összeszorul, úgy érzi, mintha valami 
különös, fényes világosság terjedne el körülötte 
egyszerre, a melytől újra éled, a mely sivár szivét 
uj reménynyd tölti el. Leborul a kemény fapadra, 
szemei újra könnvekkt 1 telnek meg s csöndesen, 
hosszan sir. Nem az a heves, dúló fájdalom az, a 
mit azt lőtt érzett, csöndes megnyugvás ez, a mely 
enyhülést, vigasztalást ad.

Hosszan, forrón imádkozik sokáig, könnyei 
hullásával fájdalma is enyhül. . . .

Valaki gyöngéden érinti vállát e szavakkal: 
.Kisasszony megfázik.” Lassan fölemeli lejét, jó
ságos arczu öregasszony áll előtte. A hívők legna
gyobb része már elhagyta a templomot; a fiatal 
leány is fölemelkedik, bágyadt mosolylyal köszöni 
meg a jóakaró figyelmeztetést.

Künn már megszűnt a havazás, távol a lát
határon el eltünedeznek a szürke hófelhők, fölötte 
már a halvány reggeli szürkület dereng.

< ’.-öndes, fájó megnyugvással halad hazafelé, 
lassan nyitja ki kis kapujok ajtaját. Hirtelen meg- 
áll, a távolból hosszú fütty* ütés hallatszik, a hajnali 
vonat indult el éppen. Lehajtja fejét s egy köny 
nyet törül szeméből.

Fiatalság — bolondság.
Éráim és hölgyeim .' van szerencsém bemu

tatni magamat. Berbenczés Tóbiást, mint a föld 
legboldogabb halandóját. — igen, én a legboldo
gabb emberek közé -zámitoin magam, nemcsak 
azért, mert egy éves pénzügyigazgatósági díjtalan 
számgyakornok jelöltből egyszerre lettem szám
tisztté. hanem, mert féléve vezet tini oltárhoz az 
én egyetlen Ninuskámat.

Az igaz, hogy nagyon prózai dolog hosszú 
cziminel, sok dologgal és semmi fizetéssel egy 
évig kínlódni, de még sem annyira prózai, hogy 
egy szegény díjtalan számgyakornok jelölt szivébe 
ne tudná magát befészkelni a szerelem . . . mint 
az megtörtént én velem.

Már félévig voltam díjtalan gyakornok jelölt, 
midőn egy kisebbszerü mulatság alkalmával (melybe 
hogv eljuthassak, kölcsön vettem fel leendő fizeté
semre 5 frtot megösmerkedtem Ninuskámmal. — 
Es óh csodák csodája, feledtem az aktákat pedig 
az előtt minden szegletbe azokat véltem látni), 
nem ügyeltem arra sem. hogv a főnök ur — ki 
szintén jelen volt — még megtalál szólítani, hogv 
ne tánczol jak annyit, mert holnap majd nem fog 
menni a munka, — mondom még erre sem ügyel
tein, inért m* g voltam babonázva, folytonosan csak 
Ninuska mellett forgolódtam és az illemtanból ki 
szedett és könvvnélkül is megtanult bókokkal si
került némileg megnyerni szivecskéjét. Hamar 
múlt az idő, — már mindenki készült hazafelé, 
midőn Ninuska is távozni akart, — előzékeny ud
variassággal állottam elébe miután eszembe jutott 
az illemtan azon része, mely a táncz utáni magunk- 
viseletéről tanít és olvadékony hangon rebegéin 
felébb pardont kérve egy úri embertől, kinek 
siettemben tyúkszemére hágtam) „Angyali nagysád ! 
a mai estve egész tökéletes lenne reám nézve él
veiben, ha azon kérésem, karomat szép nagysád ha
zakisérésére ajánlhatnám, szives elfogadást nyerne.**

Melyre ő utánozhatlan kecsesei válaszoló: 
.Ha ajánlata elfogadása által nem szerzek önnek 
alkatinatlanságot, úgy igen kedves leend nekem 
kisérése.“

Oh mily okos, gondolám, hisz az illemtan
ban epén az a felelet van előírva, — iine már is 
bizalmas, bizalmas és ez jó jel.

I öbbször kéréséin fel azután otthonában 
s kitűnt, hogy mi kölcsönösen szer* tjük egymást, 
de hát az a hosszú titulus, síné vitulus! . . . végre 
nekem végtelen örömömre s társaim irigylésére 
szaintisztté lettem kinevezve és fél év múlva Ni 
nuska az oltár előtt esküdött velem örök hűséget, 

t él eve annak is. hogy mis ember vagyok már 
s még ez idő alatt házasságunk derült ege csak 
egyetlen egyszer borult el! kérem alásan pedig 
ez nagy csoda ám ebben a mai veszekedős világ
ban' igen egyszer borult el, hogv aztán annál fisz 
lábban ragyogjon felettünk boldogságunk napja.

A dolog igy történt. Feleségem igen helyre 
kis tűzről pattant menyecske, maga is utána lát a 
dolognak, vsak tegnapelőtt is oly kézzelfoghatókig 
magyarázta meg a Magda szolgálónak, ha nem 

akar máskor egy lépésre ismét 3 kis rucza fiút 
letaposni, merre nézzen, — hogy szegény Magdi
nak feldagadt balfelőli arcza . . .

Ez volt közvetlen a veszedelem, a házi béke 
pillanatnyi felbomlásának oka. En ugyan nem szó
lottám b* le semmit kis feleségem dolgába, hanem 
fogtam a kalapomat s eltávoztam az irodába. Alig 
lösz* m le botomat a szegletbe (mert ez a szoká
som) alig akasztom fel szürke kalapomat (ezt a 
szint szereti Ninuska) s tobákbarna rokkoinat a 
fogasra, — midőn a megütlegelt Magda beállít utá
nam nagy hangos szóval, hogy fizessem ki havi
bérét, mert ő nem szolgál nálam egy tapodtat sem 
tovább. Aztán hozzá tette nagy kegyesen, hogy én 
velem csak meg lenne elégedve, de a nőmmel nem 
marad tovább egy fedél alatt.

Kezdtem a szegletbe támasztott botomat szem
ügyre venni.

Magda észrevette pillantásomat és súgva 
mondá : nem érdemli a nagyságos urat a felesége 
kérem most nagyon sokan vagyunk nagyságos 

urak) megmondom miért, mert tetszik látni, csak 
tegnapelőtt is kapott egy nagy szerelmes levelet, 
öt forintot fizetett annak az embernek, aki hozta 
és én reám meg rám parancsolt, hogv no meré
szeljem ezt tudtul adni a nagyságos urnák.

Nyugodtságot erőltettem magamra, kifizettem 
bent levő fizi tését a hiób hirt hozónak és miután 
ama barátságos Ígéretem tettem neki, hogy ha 
nem igaz, a mit mondott, hát akkor az én pál 
czám sem lesz páleza, hanem pozdorja, — elbo 
csat ottani.

A legkínzóbb érzőiéin, a féltékenység érzete 
keserít, tte p< ‘rezeimet. Az a lévél, az a levél! vaj 
jón ki Írhatta? honnan jöhetett? — és öt forintot 
adni a szolgának egy levélért.’ Szegény Tóbiás, te 
egy szerencsétlen megcsalatott férj vagy.

Rák lassúsággal ment előre az óramutató. 
Végre hat óra lön. rohantam haza.

Nőm legnyáiasabban fogadott, (óh a kígyó!) 
n* ni is figyeltem rá, nem csókoltam in<‘g homlokát 
som. mint eddig minden hazajövetelem után tetiom, 
hallgatva, vadul forgó szemekkel járkáltam le és 
fel a szobában.

Ninuskám megszólitott:
„Édes Tóbikám! mi bajod?
Ez kellett csak nekem.
„Mi bajom ? még kérded te áruló, árulója 

boldogságom, üdvöm és becsületemnek ezután so
dorni kezdtem ritka szálú kis bajuszomat, hogy 
a helyzet annál drámaibb legyen, s midőn már 
hegyesre kipedertem s úgy nézett ki. mint valami 
2 krajezáros gombostű, folytatóm Othellói hangon 
kiálltva (mint a hogy E. Kovács Gyulától hallot
tam) „te hűtlen szörnyeteg, mutasd azon levelet, 
melyett tegnapelőt kaptál !“

Ninuskám sírva nézett reám és síró hangon 
mondá: „Igazságtalan vagy irántam Tóbiás!“

„A levelet asszony, mert megőrülök.-
„Itt van,“ — mondá Ninuska, asztal fiókjából 

kivéve s felém nyújtva egy iratot.
<>h tehát igaz . . . igaz ... De a mint át 

futottam a sorokat, elpirultam szégyenletemben, a 
levél következőket tartalmazá :

„Igen tisztelt Berbenczés ur!
„A még pénzügyigazgatósági díjtalan szám 

gyakornok jelölt korában egy mulatságra tőlem 
kölcsönzött öt forintot szíveskedjék nekem ez em 
bér által haladéktalanul elküldeni.

Aláírva: N. N.“
Erre felkiálltottam:
„Ninuskám, ezukros !u
„Édes Tóbiásom !“
S egymás karjaiba omlottunk. — „Oh ked

ves angyalom, bocsáss meg nekem, hisz az az át
kozott Magdi szedett rá. — Kedves Ninuskám, te 
nem akartad velem tudatni, hogy ily levelet kap 
tam — s kifizetted?"

„Gombostű pénzemből.u 
„Angyal, Angyalom!"
Epén a szóin kimondása után lépett be Sán- 

<lor sógorom, ki a rendőrségnél vau alkalmazva s 
mondó, hogv Magdi cselédünk be van zárva, mert 
lopott holmit találtak nála.

Páthosszal kiálltám Ninuskám felé fordulva: 
„Ot elérte a N* mesis !u

Aztán oktató atyai hangon mondám kis fele
segemnek halhatatlan Eötvös .Józsefnek eme bölcs 
szavait: „Semmi sem veszélyesebb házi boldog- 
Ságunkban, mintha azért, hogy társunkat aggoda
lomtól vagy kellemetlenségtől megkíméljük, előtte 
egyes dolgokat eltitkolunk.-


