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Felsó-Zemplén
MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

IZEBXEIZTÖ8ÉO:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

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

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre . .4 frt. |
Fél évre . . . 2 frt. I
Negyed évre .1 frt. i

Egye* szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

Megyei állapotok.
A „Felső-Zemplén” számára irta: 

J>r. Kelemen Jakab.

Minden modern ember régi óhaja, hogy 
a közigazgatás államosittassék s az ngyne- 
vezett megyei klikkuralom véget érjen. A 
törvényhozás az elvet a „lex Szaparyana”- 
ban szentesítette is, s remény van rá, hogy 
a közel jövő az annyira óhajtott államosítást 
meg fogja hozni. Ezen feltevésemben meg
erősítenek biztos előjelek, no meg a tudat, 
hogy a század uralkodó eszméi, ha már e 
században nem is, de a jövő század elején 
diadalmaskodni fognak ; s ha a haladást 
obstructiókkal egy ideig feltartani lehet is, 
az eszme végre is diadalt arat. A parlamen
táris alkotmány fogalma már maga is kizárja, 
hogy állam államban existáljon, s rég múlt 
ideje annak, mikor a vármegyék az alkot
mány bástyái voltak. Erről meggyőz minket 
a mai vármegye képe is. A hivatal nem 
többé nobile officium, hanem hivatás, s ha
bár a megye hivatalai még mindig a magyar 
nemesség patrimonituma, a hivataloskodás ma 
már még is csak kenyérkereset, s a közigaz
gatás teendői annyira megszaporodtak, hogy 
ugyan ember legyen, ki feladatait lelkiisme
retesen elvégezhesse. A régi kedélyes vár
megye. ma már a történelemé, a mai vár
megye, habár még régi minták után dolgozik, 
uj intézmény, mely az állami feladatok el
végzésére, a kormánytól nyert rendeletek 
végrehajtására van hivatva.

Ilyen változást látunk a vármegyei tör

TARCZA.
Műkedvelők.

— Kisvárosi rajz. —

A kisvárosiak sohasem panaszkodnak annyit 
unalomról, mint őszkor. Nem is csuda, mert ilyen
kor semmi sincs, ami valami élvezetet nyújtana.

A szép idők elmúltak s barátságtalan ködös 
napok köszöntöttek be. A szüreti örömnapoknak 
vége, a hosszúra nyúlt hűvös esték unalmat hoztak 
a szobába szorult fiatal népre.

A mamák még csak meg vannak valahogy ; 
őket összehozza a délutáni kávé, a mi mellett 
aztán úgy szórakozásból kedvükre megszólják, sza- 
pulják egymást; és ez nekik elsőrangú élvezetet 
ny«jt

Igaz ugyan, hogy ebből az élvezetből lányaik 
is kiveszik a maguk részét, hanem mégis sovány 
mulatságnak találják azokhoz a szép emlékű hold
világos esteli sétákhoz képest, melyeken egy í gy 
ábrándos ifjú társaságában olyan sok szép dologról 
elcsevegtek s elábrándoztak.

A kisasszonyok tehál unatkoznak. Pedig ez 
az állapot a lehető legkiállhatatlanabb s a kis 
város fiatalságának épen nem válnék előnyére ha 
eltűrné. Hiszen azért vannak a fiatal emberek, 
hogy gondoskodjanak a hölgyek szórakoztatásáról.

Természetesen. Ezt elismeri még Markos 
Feri is, a ki a mamák általános kedvencze, mert 
mióta elnyerte a segédjegyzői állomást, határozott 
házasujási szándékot táplál.

O tehát azt indítványozza, hogy „a hölgyek 
szives közreműködésével“ jó volna műkedvelő elő 
adást rendezni.

Meg kell hagyni, hogy nagyszerű eszme.’ 
mindenki el van ragadtatva s mozgalomba jön az 
egész fiatalság. Már délután Hantosy doktornénál 

vényhatóság bizottságán is. Mig azelőttj a I 
törvényhatóság bizottságában a virilis tago
kon telid csupa független értelmiség ült, ma 
e tekintetben is nagy decadentiát látunk. 
Evek óta megfigyelem, mikép egészíti ki 
magát a törvényhatósági bizottság, s azt ta
pasztaljuk, hogy oly elemek törik magukat 
bizottsági tagok után, kiknek nagy részt ott 
keresni valójuk nincsen. Megengedem pél
dáiul, hogy a jegyzők a közigazgatás majd
nem legfontosabb tényezői, de éppen azért, 
bizottsági tagságra őket alkalmasnak nem 
tartom. Eltekintve attól, hogy a jegyző teen
dői, a jegyző idejét egészen absorbeállják s 
igv ideje sincsen arra, hogy a törvényható- 
sági bizottságban tevékenységet kifejtsen, 
másrészt azonban s ez a főindok, a jegyző 
a vármegyével annyira össze van nőve, any- 
nyira függő viszonyban van. hogy akarata 
érvényesítésében befolyásolva lévén, tényke
déseiben nem szabad akaratát hanem, min
denható főnöki utasításait követni fogja. 
Szolgálok egy példával: Szeretném látni azt 
a jegyzőt, ki felebbvalói kifejezett óhaja (?) 
ellen merne szavazni, s ha igen, talán még 
sem való, hogy a jegyző felebbvalói válasz
tásában részt vegyen. Van annak a beteg 
vármegyének még igen sok más baja is. de 
e ezikk kerete szűk, talán máskor többet.

Van-e szükség még egy gyógy
szertárra.

A „Felső-Zeinplén" január 6 diki számában 
X. Y. ur nem csekély ügybuzgósággal megdönthe- 

meg is állapittatik a felkérendő hölgyek névsora. 
Természetesen a doktornő három lánya az elsők 
közt van.

A többi lányos házakat sorba járni, a háza 
sulandó fiatalember vállalja magára ; mivel, hogy 
ő tud legjobban szivükre beszélni a kisasszonyok 
nak és a mamáknak, az már elismert dolog.

Persze a kisasszonyok először roppantul sze 
rénykednek, hogy ők nem éreznek magukban 
tehetséget „közreműködni", — már ez igy szokás. 
Hanem azért mindegyik azt várja, hogy a mama, 
meg a papa megengedje s szalad kikeresni a di
vatlapot, mely után öltözködni fog, mert hát mindé 
gyik a hősnőt szándékozik játszani.

Es valóban nem irigylendő annak a sokat 
tapasztalt fiatal urnák a sorsa, a ki rendezőség 
tisztségével felruháztatott; lévén egyik főteendője 
a szerepeket kiosztani.

Itt már igénybe kell vennie minden ékesszó 
lási tehetséget, ha azt nem akarja, hogy törekvése 
hajótörést szenvedjen.

— Kérem kisasszony, — kegyednek egv 
kedves kis szerepet tartottam fel. elfogadja?

— Mit ? Nekem adja ezt a négysoros szere
pet ? . . . hahaha .’ ez nagyszerű ?

— De kérem . . .
— Ki játsza akkor „Laurát?"
— Laurát Ilonka kisasszony kapta.
— Na ez remek ! Laurát Ilonka kapta ! Gra

tulálok, kitünően fogja játszani.’
A másik kisasszony meg sehogy sem tud 

megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy belőle 
öregasszonyt akarnak csinálni . . .

— De mit gondol uram, ezt a szerepet ne
kem adni ?!

— Kérem nagysád, hiszen valakinek ezt is 
el kell játszani.

— Eh, inkább nem játszom. Csak nem te
szem magamat nevetségessé? 

tétlennek nevezett érvekkel szállt síkra a második 
gyógyszertár felállíthat Asa ellen s a midőn nézeteit 
kifejteni igyekezik, kétségbe vonva megelőző köz
leményem állításainak helyességét — úgy mondja — 
felületes számítást tettem, a midőn a második 
gyógyszertár jogát a felsorolt s ahhoz hasonló in
dokok alapján kérelmezem.

Tisztelettel X. Y. urnák meggyőződése iránt, 
engedelmet kérek, ha következő soraimban ama 
megdönthetetlen érveket egész tárgyilagossággal a 
maguk valódi értékére helyesbíteni igyekezem. 
Mindenek előtt jeleznem kell, hogy én Nagy-Mihályba 
nem a harmadik, hanem a második gyógyszertárért 
folyamodtam, valamint hogy annak idején a sztraj- 
nyáni gyógyszerész nem a második gyógyszertárért 
kérvényezett; addig tehát, mig itt helyben egy 
második gyógyszertár nincs, miért tetszik X. Y. 
urnák a sztrajnyáni gyógyszertárról oly nagy elő
szeretettel beszélni? Azon körülmény, hogy a tör
vény közigazgatási értelemben gyógyszertári körle
teket is ismer, részemről a sztrajnyáni gyógyszertárat 
minden közelsége mellett is teljesen elkülönítve 
tekintem Nagy-Mihálytól.

Azon tekintélyes összegre rugó jövedelem csök
kenés^ a melyet X. Y. ur a helybeli gyógyszertár 
kárára tudni vél a málezai gyógyszertár felállítása 
és a katonaság eltávozása miatt, semmiképen nem 
oly mérvű, mint azt feltüntetni inéltóztatik, mert 
Málczán a nyilvános gyógyszertár felállítása előtt is 
volt kézi gyógyszertára az ott lakó körorvos urnák 
a ki ha beteghez ment, annak a kellő gyógyszert 
azonnal ki is szolgáltatta, mig most, megiija a 
reczeptet, az illetőre bízza azt, hogy hol készíttesse 
meg gyógyszerét, a ki ha csak szerét teheti, bizony 
a „városba* fog menni annak megszerzése végett 
mivel az tagadhatatlan igazság, hogy a közönség 
igennagy része a falusi — úgynevezett —fél vagy 
negyed patikák iránt tartózkodással viseltetik s 
ezen — bár ferde, de meglevő — okból a nagyobb 
gyógyszertárakat szívesebben keresi fel. Magam is 
azon években működtem a nagymihályi gyógy
szertárban. a midőn a málezai gyógyszertár már 
átadatott a forgalomnak és ennek daczára Málcza, 
Kácsánd, Berettó, Lazony, Bánócz. Butka, stb. stb. 
közönségének, éppen úgy expediáltam, mint a 
nagyniihályiaknak.

A katonaság eltávozásának pedig kárát vall
hatja a kávéházi élet, a kereskedők fogyasztása

— Sőt inkább a kegyed ügyes játéka fogja 
megmenteni az egész darabot.

Akad még baj Irén kisasszonnyal is, neki 
meg az nem tetszik, hogy a szerepében sírni kell, 
holott ő sokkal nagyobb hajlamot érez magában a 
nevetésre.

— Ugyan rendező ur, nem kaphatnék én 
más szerepet ? hiszen ebben örökösen pityeregni 
kell I

— Sajnálom nagysád, — a szerepek már ki 
vannak osztva; különben meg vagyok győződve, 
hogy kegyed tetszést fog aratni. Ez a szerep rop
pant hatásos.

Utoljára mégis kénytelen mindenki belenyu
godni szerepébe, mert hát mégis csak jobb valami 
mint semmi. Bezzeg a „zöldboltos" leányai milyen 
szívesen (‘lvállalnák a legkissebb szerepet is I csak
hogy őket nem kérte tel senki, mert szülőik nem 
tartoznak a „hotvolé" társaságba.

Tehát az első nehéz dolgon már átesett a tár 
sulat.

Ilonka kisasszonyt Laura szerepe egészen 
büszkévé tette, valóságos művésznőnek képzeli ma
gát barátnőihez képest, akik csak olyan másod
rendű szerepet nyertek. Alig várja az alkalmat, 
hogy előttük dicsekedhessek.

— Mutasd csak kedvesem, mit fogsz játszani ?
Ez a legelső kérdés, melyet ahhoz a duzzogó 

kisasszonyhoz intéz, a kinek vén szerep jutott.
— Ah kedvesem nekem pompás szerepem van.
— Ugyan kérlek hogy mondhatod ezt pom

pásnak?.* hahaha! Hiszen ebben valóságos vén 
banyánaa kell öltözködni.

— Tudom. En magam kértem ezt, felel a 
duzzogó kisasszony jó kedvet erőltetve ; hanem azért 
közel van ahhoz, hogy szerepét összetépje és sírva 
fakadjon.

— Hát teneked Jolánként milyen szere
ped van ?



2 Felső-Zemplén. 1898. január 20.

stb. stb., de a gyógyszertár csak annyiban sajnál 
hatja katondék eltávozását, a mennyiben százegy- 
néhány aczélizmu, vasegészségü „huszárgyereket-, 
mint betegeket, sajnálni lehet.

Ezek után áttérek X. Y. urnák azon meg
jegyzéseire, melyekben furcsának tartja azt, hogy 
én 25.000 lelket vettem a helybeli gyógyszertár 
forgalmi köréhez.

A nagymihályi járás 35.000-nvi lakossága 
két gyógyszertárral bír; egyik a járás központján, 
másik egy félreeső községben. A központ a maga 
összes hivatalaival s más intézeteivel, közkórházá 
val, orvosi és ügyvédi karával, kereskedelme, ren
geteg heti és országos vásárjai által olyan látogatott 
empórium, a hová nem csak a körülötte fekvő és 
vele szerves egéaaet képező községek 25.000 la 
kossága, hanem az egész járás 35.000-nyi gravitál.

Részemről tehát nem mérhetem Nagy Mihály 
forgalomkörét azon szemüvegen keresztül, a melyen 
azt X. Y. ur tette, mivel Nagy Mihály forgalomköre 
— központról lévén szó — nem kicsiny vagy kö
zepes, hanem igen nagy.

Jóhiszemű, de nagy tévedésben van X. \. 
ur. a midőn a gyógyszertárak forgalmiköréhez 
törvényben előirt 5—6(MK) lélekszámút ugv értel
mezi, mintha annak az illető egyközségben kellene 
sokszorozodnia, hogy ott egy újabb gyógyszertár 
legyen kérvényezhető. Ezen állítással izemben egv 
szerűen példákat fogok felsorolni, még pedig saját 
megyénkből, nehogy ezek is egy vagy más okból 
kifogásol tassanak. Homonna 3700 lakossal s Áv7 
gyógyszertárral bir, még pedig egyazon utczában 
közeí egymáshoz. Tokaj 4800 lakossal s szintén 
Áv7 gyógyszertárral bir, valamint Sárospatak 6300 
lakosa szintén két gyógyszertárral rendelkezik, 
pedig ehhez közel Ujhelyben 13000 lakosra három 
gyógyszertár van.

A járások lakosságát véve alapul, a nagy
mihályi járás 35.000 nyi lakomával s csak két 
gyógyszertárral az egész hazában ritkítja párját, 
kivéve a legszegényebb kopár vidékek eseteit. 
Például hozom fel a tokaji járást, a hol 24.000 
lakosra négy gyógyszertár esik u. i. Tokaj kettő, 
Tarczal, Tolcsva egy-egy gyógyszertárral.

Ezek alapján szabad legyen hinnem, hogy 
nem végeztem oly felületes számítást, mint azt 
X. Y. ur gondolja s jól lehet csalhatatlannak nőm 
tartom magamat, mégis, daczára a felhozott meg 
dönthetetten érveknek, megingathatatlan ama meg
győződésem, hogy Nagy Mihály mai előrehaladó 
állapotában, egy második gyógyszertár fennállha- 
tásál biztosítja.

Duka Tivadar,
a nztropkói gyógyszertár gondnoka

Vegyes hirek.
— 1’áro.ví közgyűlés. Nagy-Mihály város 

képviselőtestülete f. hó 2lén tartja tavaszi közgyű
lését, a mikor fontos ügyek is kerülnek tárgyalás 
alá E közgyűlésen lesz tárgyalva többek között 
a m. évi számadás és a második gyógyszertár ügye 
is. Kívánatos, hogv a képviselők minél nagyobb 
számban jelenjenek meg a gyűlésen.

Ez a kérdés meg azt illeti, a kinek az egész 
szerepe négy sorból áll.

— Oh én meg vagyok elégedve. Az enyim 
kicsi, de nagyon hatásos.

— Hogy lehet az hatásos, mikor négy sor 
az egész?! Igazán édeseim, én nem értem, hogy 
tudtátok elfogadni ezeket a semmi szerepeket. En- 
gemet ilyenekkel meg sem mertek volna kínálni .'

Na az már bizonyos, hogy ez a simán indult 
diskurzus nem jól végződik, ha meg nem szakítja 
a folytonosan „társulati ügyek" ben szaladgáló Mar
kos Feri megjelenése.

— Holnap lesz az első próba. Van szeren
csém meghívni a szereplő kisasszonyokat.

Ez a hir aztán véget vet a versenygésnek, 
mert a probán már mindenki tudni akarja szere
pét. Még Jolánka is azért megy haza, hogv tanulja 
a négysoros szerepét s ennek a gúnyolódó Ilonka 
nagyon jóiziin tud kaczagni. Mikor aztán kikaezagta 
magát, ő is hozzá fog szerepét tanulni.

Es ezt érzékenyen megérzi az egész ház.
A kisebb gyermekek, Ilonka öcscsei, eltávo

líttatnak a szobából, csak a mama marad bent gyö
nyörködni leánya művészetében. A cselédeknek pe
dig legfelsőbb parancsolat folytán inegtiltatik a 
konyhában minden néven nevezendő csendhábori- 
tás vagy danolás.

Ilonka kisasszony odaáll a nagytükör elébe, 
s miután a lehető legbájosabb mosolyt az arczára 
erőszakolta, elkezd deklainálni, még pedig olyan 
hatással, hogy mamája önkénytelenül megtapsolja.

— Pompásan játszol Ilonkám! felségesen! 
Meg fogod hóditani az egész közönséget.

A művésznő kecses fvbólintással fogadja az 
elismerést.

— Hátha még a szerephez kellően leszek 
öltözve !

— Természetesen még nagyobb lesz a hatás. 
Ez most mindennap igy megy. Ilonka folyto

— A váron érdekében. Sulyovizky István 
főbiránk ismét tanujelét adta a város előmenetele 
és gyarapodása iránti szeretőiének és e tekinletbeni 
fáradhatlan munkálkodásának. Ezúttal ugyan még 
nem hozhatjuk, az ügy érdekében, nyilvánosságra, 
hogy miről van szó, de ha akként fog sikerülni, 
a mint a főbíró tervezi és nagyon valószínű, hogy 
sikerülni fog, mert minden tekintetben jogos és 
indokolt állásponton van, úgy a városnak ezrekre 
rugó haszna lesz az ügy teljes befejezésekor.

— Ismét egy ügynök. Helyből és vidék 
röl több pauaszt hallottunk ismét egy biztosítási 
ügynökről, a ki ravasz módon számos embernek 
okozott kellemetlenségeket. A „Staru életbiztosító 
társaság részére biztosításokat kötött és e közben 
a biztosítottak ajánlatát magasabb összegre állította 
ki, mint a hogy a megállapodás történt, és mihelyt 
felküldte az ajánlatokat, nyomban jöttek a fenye
gető levelek, majd a perlések, jólehet a fizetési 
határidő még el sem érkezett. Sok olyan biztosi 
tottat, kik már előzőleg más társulatoknál voltak 
bebiztosítva, rábeszélte, hogy tegyék át biztositá 
saikat a sokkal előnyösebb „Star“-hoz, és a mikor 
e rábeszélésre többen hajlottak, jöttek a perlések. 
A becsapottak most nem tudják mit tegyenek. — 
Bizony elég szomorú állapot az. hogy lépten nyo
mon találkozik az ember olyan lelketlen ügynö 
kökkel, kiknek czéljuk az, hogy a közönséget 
különféle körmönfont üzelmeik által berántják. A 
kormánynál is tudomással bírnak ez üzeltnekről 
és bizonyára azért tűztek most ki egy pályadijat 
arra, hogy mi módon lehetne a vidéki ügynökök 
űzőiméit megakadályozni.

— Szocialista mozgalmak Zeni pl én
vármegyében. Bennünket sem kerülhetett el a 
földmi velő szocialisták mozgalma, bár eddigi visel
kedésük és égés zténykedésök, hogy úgy mondjuk, 
elég naiv dolog. A bodrogközi Agárdon és Karódon 
mozognak a mi földmivelő szocialistáink, a kikről 
föltételezzük, hogy még csak nem is olyan régen, 
fogalmuk sem volt arról, mi fán terem a szocia
lizmus. Most titkon gyüléseznek és azon tanácskoz
nak, miként volna jó a földbirtokosság földjeit 
fölosztani. Választottak maguk között elnököt, 
jegyzőt, még tálául — végrehajtó bizottságot is. 
Eddig — úgy értesülünk — mindössze két gyű
lést tartottak, szerencsére minden komolyabb kö
vetkezmények nélkül. A mozgalmat ideje korán 
elfojtandó, főispánunk a belügyminisztérium utján 
két század katonaságot kért; egyelőre pedig a 
cigándi csendőrörs lett a helyszínére kivezényelve.

50 éves Jubileum. A helybeli iparosság, 
mint halljuk, ünnepre készül, még pedig kettősre. 
Pár hónap múlva tartja legidősebb Záborszky Lajos 
helybeli asztalosmester aranylakadalmát és 50 éves 
mesterkedését. E ritka alkalomból ünnepélyt szán

nosan szerepével van elfoglalva, mialatt a házi 
gondok egész terhét a mama viseli. De hát mi 
ez, ahhoz a dicsőséghez képest, hogy a „hősnőt" 
az ő leánya játsza !

Nagy kár. hogy a papa nem gondolkodik 
igy. () nem talál az egész dologban semmi dicső
séget. sőt még erősen ki is kél a háznak ilyetén 
való felforgatása ellen. Erre a szép Ilonka csak 
szánalmas mosolvlval felel, és a helyett, hogy 
kimenne a konyhára rántást kavarni, (amit atyja 
elég gyöngéd télén kívánni tőle) siet a próbára.

Itt már várnak is reá, mert a darab Laura 
és a hősszerelmes párbeszédével kezdődik.

A hős szerelmest a házasulandó Hatal ember 
adja, igy tehát a két főszemély jól összevág; a 
barom doktor lány irigykedve súg búg, s nem egy 
helyen szalad ki piczi ajkaikról a csípős pletyka, 
hogy hiszen ez „kicsinált dolog."

A rendező jelt ád és kezdetét veszi a próba.
Szegény rendező. Csak most ijed meg iga 

zán. mikor íátja, hogy ezeket a kereplő gépeket 
neki egy hét alatt mind színészekké és színész
nőkké kell faragni. Es még hagyján, ha legalább 
szót fogadnának.

— Kérem alásan kisasszony, ne tessék olyan 
nagyon sietni!

A kisasszony még jobban hadar.
— Szabad kérni, mégegy szer ezt a jelenetet ? 

mert határozottan rossz volt.
— De kérem . . .
A jelenetet újra kezdik.
I jra, és ismét újra, és utoljára megy leg

rosszabbul.
Ilonka meg nem akarja megengedni, hogy 

egy érzékeny jelenetnél a szerelmes átkarolja a 
derekát.

Most is a r«ndezőnek jut ki.
— De nagvsád. abban semmi sincs . . .
— Dehogy nincs. 

dékoznak rendezni tisztelői és barátai és már legkö
zelebb tanácskozást is tartanak a mir hogy mi 
módon legyen rendezve az ünnepély.

— Meghívó. A nagymihályi izr. nöegylet 
által a .Kos" szálloda nagytermében 1898. január 
hó 29-ik napján megtartandó jótékonyczélu tom
bolával és tánczczal egybekötött theaestélyre. A 
választmány nevében : Dr. Glück Samuné, elnök. 
Spiegel Samuné, alelnök. Brünn Mérné, pénztárnok. 
Dr. Kállai József, titkár. Vas József, ellenőr. 
Kezdete */t9 órakor. Személyjegy 1 frt, családjegy 
2 frt. Felülfizetések a jótékonyczél iránt való te
kintetből köszönettel fogadtatnak és hirlapilag 
nyugt áztatnak.

— A gazdasági tanfolyam. Minden vá 
rakozást felülmúló módon sikerült vasárnap az első 
gazdasági előadás, a mennyiben a hallgatók száma 
meghaladta a hetvenet. Előadók voltak : Zsembery 
János és Egereczky Mihály. Az előbbi ,A ezukor 
répa termelés, mint a modern belterjes gazdálko
dás alapjau, az utóbbi pedig „A talaj isme és a 
gazdasági berendezésről" tartottak igen sikerült és 
érd* kés értekezéseket. — Valóban, nagyon kívá
natos volna, ha a minden vasárnap délután meg
tartandó előadásokon minél tömegesebben jelenne 
meg a közönség, nőket is beleértve, mert a mint 
már jeleztük is, a zemplénmegyei gazdasági egy
letnek e népies gazdasági előadásokkal az a czélja, 
hogy városunkban, egy önálló tanerőkkel ellátott 
földmivelési iskolát létesíthessen. — Eltekintve e 
fontos októl, még azért is előnyös a tömeges meg
jelenés, mert legalább a közönségnek alkalma van 
hasznos szórakozásban résztvehetni. — A legköze
lebbi vasárnapi előadás kezdődik délután fél négy 
órakor és tart fél hatig. Előadást tartanak Láizló 
E. Flórig „A növény szerkezete, élete és életmód “- 
járói, Vas József pedig „A helyi viszonyoknak 
megfelelő gyümölcsfajták ismertetésiéről — Ismé
telten kérjük közönségünket, szíveskedjenek minél 
nagyobb számban megjelenni az előadásokon.

— Végzetes tévedés. Steiger Sámuelné 
Reinhorn Regina, a nagy-bereznai „(Jngvölgyi taka
rékpénztár részvénytársaság könyvelőjének neje, 
akaratlanul halálos kimenetű tévedést követett el 
f. hó 6 án. Két gyermeke, egy 3 éves és egy 10 
hónapos egyszerre lett beteg. A nagyobbikat, ki
nek sarlachja volt, már üdülőfélben lévén, karbol- 
olajos kenőcscsel kellett kennie, a szerencsétlen 
anya összetévesztette a sok virrasztás s fáradalmak 
következtében az olajos, kisebbik József nevű Ha 
orvosságát s a karbol-olajból adott neki a kanalas 
orvosság helyett, minek következtében a szegény 
csecsemő a szülők legnagyobb kétségbeesésére rö
vid idő alatt kiszenvedett.

— Az önsegélyző egyesületnek ez idő 
szerint van 304 tagja 2216 betéttel.

— Hát mikor tánczol kegyed ?
— Az egész más .’
— Tessék meggondolni, hogy most színésznő.
— O kérem! . . .
A férHakkal annyi baj még sincsen, azok 

hajlandóbbak elfogadni a jóakaró Hgyelmeztetést, 
kivévén a segédjegyzőt, aki semmi módon sem ve
hető rá, hogy mikor Laurának szerelmet vall, le 
ne térdeljen. Már ezt igy találja szépnek, mint
hogy a regényekben is mindég igy olvasta.

Persze a második próba már jobban sikerül 
s a harmadikon a rendező ur örömmel jelentette 
ki, hogy a haladás meglepő; minek következtében 
az előadást a hét végén meg lehet tartani.

Mikor aztán az előadás nagy napja elérke
zik, az egész „műkedvelő társulat“ hadilábra áll. 
Tanulják a szerepet erősen, pedig már a „Miatyánku- 
nál is jobban tudják mindnyájan.

A szép Ilonkát furcsa érzés lepi meg, alig 
várja az estét és mégis fél tőle. Mert hát mégis 
csak nagy dolog annyi néző előtt komédiázni; 
hátha még bele is talál sülni az ember! borzasztó 
erre még csak gondolni is.

Az este pedig nem várat soká magára, hanem 
egyszer csak beköszönt, s a műkedvelők mennek 
öltözködni.

Es mikor a nézőtéren felgyullad Iső lámpa, 
ott a kuliszák mögött nagyot dobban n idén sziv, 
kezdve a hősnőétől— egészen a négysoK •» szerepű 
kisasszonyéig.

Ezalatt a közönség is szállingózni kezd, a 
súgó átveszi birodalmát, és — megkezdődik az 
előadás.

A színpadon megéred a szó: először halkan, 
mint a légy-dongás. De lassankint neki melegednek 
a szereplők, mire odalent felhangzik az elismerő 
taps és a szereplők diadalmas tekintete a mamák 
boldog mosolyával találkozik . . .
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— Zárszámadás. Megkaptuk a gálszécsi 
polgári takarékpénztár r. t. 1897. évi zárszámadá
sát, melyből megtudtuk hogy volt: Pénztáregyenleg
1896. decz. 31. f. 5827*67. Bevétel 1897. évben:
72649208. 732319-75. Kiadás 1897. évben:
727838*61. 1897. decz. 31. Pénztárállom. 4481*14. 
Betét: Betétállomány 1896. decz. 31. f. 10383*53. 
Betét 1897. évben: 146202*80. 156586*33. Betét 
visszafizetés 1897. évben: 102638*50. 1897. decz.
31. Betétállomány 53947*83. Váltó: Váltótárcza 
összege 1896. decz. 31. f. 65203*98. Leszámítolta- 
tott 1897. évben : 480106*38. 545310*36. Beváltatott
1897. évben: 415723*67. 1897. decz. 31. Váltó
tárcza áll. 129586*69. Visszleszáinitolás: Visszle- 
szátn. váltók 1896. decz. 31. f. 16384’30. Visszle- 
számitolva 1897. évben: 188335*50. 204719 80. 
Beváttatott 1897. évben: 159276*30. 1897. decz. 
31. Visszleszám. áll. 45443*50. Összes forgalom 
1687378 frt 39 kr. A tiszta haszon 4759 frt 25 
kr, mely összegből rész vén venként 5 frt osztalék 
adatik.

— Meghívó. A gálszécsi Önkéntes tűzoltó 
egyesület tisztikara, Sárkány Imréné, I)r. Schwarcz 
Ignáczné, Pafcsuga Jánosné és Schrciber Mérné 
urhölgyek védnöksége alatt 1898. évi február hó
2-ik  napján a „Grün“-féle vendéglő összes ter
meiben zártkörű tánezmnlatságot rendez. Kezdete 
este 8 órakor. Beléptidij : személyjegy 2 korona, 
családjegy 3 korona. A zenét Lukács Károly köz
kedvelt zenekara fogja szolgáltatni.

— Hirdetmény a es. és kir. katonai csi
kótelepek részére beszerzendő 3 éves csikók meg 
vásárlása tárgyában. A es. és kir. közös hadügy- 
ministeriuin f. év április hó végével nagyobb 
mennyiségű, a f. év tavaszán 3 évet b< töltendő, 
jól kifejlődött, nemes küllemű. 158 cm. magasságot 
meghaladó, nemes származású és jó mozgással biró 
csikót szándékozván a es. és kir. csikótelepek 
részére a es. és kir. állandó lóavató bizottságok 
által egyenesen a tenyésztőktől megvásároltatni : 
Felhivatnak mindazon tenyésztők, kik ilyen csikók 
birtokában vannak és azokat eladni óhajtják, hogy 
ebbeli ajánlataikat egyenesen a tenyészdéjükhöz 
legközelebb eső állandó lóavató bizottságok egyi
kéhez, ezek pedig: az I. számú cs. és kir. lóavató 
bizottság Budapesten, a II. Szegeden, az V. Nagy- 
Kanizsán, a VI. Bilakon, az eladó csikó vagy 
csikók származásának, nemének, magasságának, 
színének és születési idejének világos megjelölése 
mellett legkésőbb f. év január hó 31 éig Írásban 
jelentsék be, pontosan megjelölvén vármegyét, 
{vasúti állomás) és utolsó postát a czélból, hogy a 
megvásárlásra fölajánlott példányok megtekintésé 
nek idejéről, — a mi körülbelül április végén fog 
történni, — és helyéről szóló értesítés a lóavató 
bizottság által az érdekelteknek idején megküldhető 
legyen. Csak a kívánt adatokat tartalmazó bejelen
tés fog figyelembe vétetni. Budapesten, 1898. évi 
január hó 4-én. Földmivelésügyi m. kir. ministől*.

— A Monory színtársulata. Múlt szá
munkban megemlékeztünk a Monory színtársulatról 
és a többek között fölemlítettük, hogy Fj helyen 
600 frt deficzitje volt és hogy jelenleg Homonnán 
tart előadásokat a közönség kismérvű pártfogása 
mellett. Monory igazgató e hir olvasása után levelet 
intézett hozzánk és arra kér, igazítsuk helyre múlt 
heti közleményünket, mert a deficzit nem a társa 
latot, hanem kizárólag az ő személyét illette. To
vábbá, hogy Homonnán a közönség pártolásával a 
viszonyokhoz képest meg van elégedve.

— A sárospataki polgári kaszinó f. 
hó 9-én tartotta dr. Ballagi Géza elnöklete alatt 
évi rendes közgyűlését. Az elnöki megnyitó után 
Kötse István h. igazgató olvasta fel az 1897. évről 
szóló jelentését, méh* a kaszinó tevékeny munkás
ságát és életképességét tünteti fel. Kiemeli a jelen
tés a házi kezelés előnyös voltát, dr. Ballagi Géza 
elnöknek és Fodor Jenő volt igazgatónak a kaszinó 
felvirágoztatására kifejtett tevékenységét. Kitűnt a 
jelentéstől, hogy a könyvtár megalapítása és a fel 
olvasások rendezése által sokat tett a kaszinó czél 
jai elérésére. A jelentés felolvasása után dr. Ballagi 
Géza, Kötse István h. igazgató buzgó működéséről 
emlékezett meg s neki a közgyűlés jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott. A pénztári jelentés szerint a 
bevétel 1045 frt 30 kr., a kiadás 863 frt 1 kr.. a 
maradvány 182 frt 29 kr. volt. Ez összegből 125 
frt tőkésittetik, a többi a könyvtár részére adatott. 
Ványay Gyula pénztárnoknak a közgyűlés a fel
mentvény megadása mellett köszönetét szavazott. 
A könyvtár múlt évi állapotáról és használatáról 
szóló jelentés után kimondta közgyűlés a módosított 
alapszabályok felterjesztését s elhatározta nj tagok 
megnyerése czéljából körlevél kibocsátását. A liszt- 
újítás eredménye: elnök dr. Ballagi Géza, alelnök 
igazgató Kötse István, titkár Steinfeid Jenő, pénz 
tárnok Ványái Gyula, ügyész dr. Kiss Sándor; 
választmányi tagok : Kádár Gyula, dr. Kondor 
Miksa, dr. Mandel Hugó, Moskovics Ignácz. Neu- 
maii Péter, Nieszner Ferencz, Philipp Károly, 
Proztyánszki Károly, Vitt József, ifj Wolil Áron. 
Elfogadta ezután közgyűlés a 929 frt bevétellel és 
919 frt kiadással előirányzott költségvetést. A ka

szinónak vau jelenleg 65 tagja, jár 21 hírlap és 
folyó irat. A kaszinó főleg könyvtára és felolva
sások rendezési' utján igyekezik hivatását betölteni.

— A régi zsidó templom sorsa is eldőlt 
már. E hó 16-án önkéntes árverésen megvette Dr. 
Glück Samu gyakorló orvos 6000 frtért.

— Egy alispán az izgat ókról, E czim 
alatt a fővárosban megjelenő „A mi Zászlónk" 
czimii lap a következő hirt közli legutóbbi számá
ban az ungmegyei alispánról. .Azt már megszoktuk, 
hogy a közigazgatási hatóságok fejeinek furcsa 
fogalmuk van a mezei munkások izgatóiról, de az 
a „vélemény4*, a mit Fugvármegyének alispánja, 
Kende Péter tett, ritkítja párját a naiv súgok között. 
Az alispán véleményét a következőkben hangoz
tatta: „En is veszélyesnek tartom megyénk magyar 
földműveseinek izgató törekvéseit. Minthogy alap 
szabályuk nincs és igy nyilvánosan nem szervez
kedhetnek, titkos, de annál veszedelmesebb orga- 
nizácziójuk van. Feltétlen engedelmességre — 
titokban megválasztott elnökük, bírójuk, kisbirájuk 
és jegyzőjük iránt — esküvel kötelezik magukat. 
Sikerült kinyomoznom esküformájukat, mely szó- 
szerint igy hangzik: .Mi független szocziálista 
elvtársak, esküszünk az élő igaz Istenre, hogy 
egymást semmiféle szükségünkben el nem hagyjuk, 
királyunkat tiszteletben tartjuk, egymáshoz halálig 
híven maradunk, feljebbvalóink határozatának en
gedelmeskedünk. Isten minket úgy segéljen." 
Jellemző, hogy csak a királynak fogadnak tiszte
letet, de nem az államhatalomnak. Biztos tudomá
som van és meg vagyok arról győződve, hogy a 
„ fejebb valók" alatt kizárólag izgató vezéreiket 
értik. Határozott meggyőződésem, hogy, bár előt
tem tagadják földosztási szándékokat, ez a törek
vésük. Iparkodtam őket szép szóval meggyőzni 
tervük kivihetetlenségéről, de midőn tapasztaltam ( 
szavaim csekély hatását, figyelmeztettem őket: ne 
higyjék, hogy több község vagy akár több vármegye 
elégedetlen földmíveseinek sikerülhet a vagyonos- 
ság évezredeken át fennálló aránytalanságát meg
szüntetni. A kormány*, melynek kötelessége a 
tulajdonjogot védelmezni, a rendelkezésére álló 
8<M>.(MM> katonával úgy szétszórná a felforgatókat, 
mint a szélvihar a pelyvát. Kötelességét a vár
megye hatósága szigorúan meg fogja tenni. Refor
mátusok lévén, az egyházi illetékek alól is fel 
akarják magukat menteni." Mi figyelmébe ajánljuk 
az alispán urnák azt, hogy .független szocziálista“ 
elv sí in államhatalmat, sem királyt el nem ismer, 
s igy az egész megesketési mesével épugy, mint 
a titkon választott hatósági közegek hírével ke
gyetlenül megtréfálták az alispán urat.

— Az ungvári dalárda városunkban. 
Hirt adtunk már arról, hogy a kaszinó meghívása 
folytán az ungvári régi jóhirnévnek örvendő és 
országosan elismert dalárda átjön városunkba és 
dalestélyt rendez. Hogy mikor lesz megtartva a 
dalestély, még tudni nem lehet, de már előre is 
fi Ihiyjuk úgy a helybeliek, mint pedig a vidékiek 
figyelmét az élvezetesnek ígérkező estélyre.

— Az uj képviselő-testület. S. A.-I’jhely
nagyközség képviselői testületében a folyó év kez
detével kisebb változás állott be. A virilis tagok 
közül többen kiestek és helyükbe újak lettek hí
vévé. Az uj képviselő-testület e szerint a következő 
45 tagból áll : Ainbrózy Nándor. Bánóczv Kálmán, 
Becske Bálint. Behyna Miklós, Csákó Imre, Csőit kó 
József, Ember E. Mihály, Fejes István, Grosz 
Vilmos, Halász József, Dr. Haas Bernát, Haas 
Lipót, Hlavathy Elek, Hlavathy Kálmán. I)r. 
Hornyay Béla. Ilönsch Dezső, Jelenek Adáin, 
Juhász Jenő, Kiss Ödön, Katinszky Géza. Kelner 
József. Kovalcsik János. Ligeti Ignácz. Meczner 
Gyula, Pataky Miklós. Dr. Reichard Salamon, 
Rakmányi János. Roth Bernáth, Roth József, idb. 
Reichard Mór. Sebőn Sándor. Dr. Sebőn Vilmos, 
Schwarcz Bernát. Schveigor Ignácz. Szentgyörgyi 
Dezső, Szentgyörgyi Vilmos, Szerviczky Ödön, 
Dr. Szepessy Arnold. Sékely Elek. Sztropkovits 
Imre, Szőllősy Aríliur, Szőllősy Sándor. Zinner 
Henrik. — A régi képviseletből kiesnek: Láczay 
Elek, Dr. Nyoinárkav Ödön, Petz Vilmos és Philipp 
Károly; uj képviselőkké lettek : Dókus Ernő, Ka
tinszky Géza. Kelner József és Meczner Gyula 
legtöbb adót fizetők.

— Közgyűlés, A helybeli polgári olvasó
egyesület f. hó 22-én, szombaton tartja évi rendes 
közgyűlését az iskola egyik tantermében.

— Kézfogó, ('sopey Kornél kir. erdész, 
néhai Csopey Oroszt kőrösmezei gör. kath. lelkész 
esperes fia, a napokban jegyezte el Kossuth Sárika 
kisasszonyt, udvardi Kossuth Elek Zemplén várme
gyei főszolgabíró szép leányát Zemplén Szinnán.

— Dr. Kellner Mihály ügyvédi irodáját 
régi lakásába, a főuezán levő Marmorstein féle 
házba visszahelyezte.

— Ungvári ember találmánya — 
Amerikában. Kulcsár József volt ungvári föd 
rász, a ki mielőtt Amerikába ment is, már ezer 
mesternek ismertetett, oly lámpaüveg védőt talált 
fel, mely az ép üveget megvédi a hasadástól, a 
már meghasadottakat pedig a tovább puttauástól

még léghuzamban is megvédi. Esetleges megren
delések tehetőse czéljából közöljük Kwcsdr czimét, 
mely igy szól: J. Kulcsár, Cancard Junction, Maaa. 
Amerika.

— 2Ő éves jubileum, A málezai kaszinó
egylet 25 éves fönnállásának jubileuma alkalmá
ból f. é. február 12-én bált rendez. Az intézők 
már előre is széles és fényes mulatságos estére 
számítanak ; az előkészületekhez már hozzá is láttak.

— Posta és távírda kézi tarifa jelent 
meg Haviin Vilmos (Budapest posta- és távirda- 
igazgatóságnál) kiadásában, mely jól kezelhető 
kemény papírra nyomtatva tartalmazza az összes 
európai díjszabásokat oiy módon csoportosítva, 
hogy a nagy közönség mindennemű postaküldemé
nyét maga megdijazhatja, s igy előre már tájékozva 
van mennyibe kerül a küldemény továbbítási dija. 
Megrendelhető bármely posta és távirdhivatalnál, 
vagy a kiadónál. Ara 25 kr., mely összeg bekül
dése után bárhová bérmentve küldetik meg.

— Az idők szomorú Jele. Budapest fő
városában a tiszti szolgai állásokra 5400 pályázó 
jelentkezett az egész országból. Minden pályázó 1 
forintos folyamodványt adván be, 5400 forintot 
nyert az állam s ugyanannyi ment ki a szegény 
emberek zsebéből. Mindössze vagy 40 hely lesz 
betöltendő. Szomorú világ ’

— A déli harangozás. Kevesen tudják 
a magyarok közül is, hogy a római katholikusok- 
nál általában elterjedt szokás, hogy délben haran
goznak, történelmünk egyik kimagasló eseményé
vel. a nándorfehérvári 1456-iki csatával áll össze
köttetésben; III. Kalixtus pápa egyenesen ennek 
a híres diadalnak emlékére rendelte el. hogy ezen
túl minden templomban délben megszólaljon a ha
rang. Igazán szólva azonban a nándorfehérvári 
diadal csak alkalmi ok volt, a déli harangozás el. 
rendelését helyesebben babonás oakal lehet össze
kapcsolni, a félelemmel az üstökök ellen, mely 
régi s még ma is nagyon uralkodó babona ellen 
az egyház is tehetetlennek bizonyult. Az üstökö
sök rossz híre már az ó korban nagyon el volt 
terjedve, s azóta folyvást megmaradt. Neró ural
kodása idejétől fogva számtalan esetet jegyeznek 
fel, midőn az üstökösök megjelenése az égboltoza
ton nagy szerencsétlenségekkel állott összeköttetés
ben. III. Sándor pápa. Oroszlánszívű Rikhárd, 
Fülöp Ágost franczia király, II. Frigyes német 
császár, IV. Incze pápa s számos más nevezetes 
fejedelem halálát uj üstökösök feltűnése jelölte 
meg, s már a középkorban szójárása lett „Novas- 
tella novus rex“ (l’j üstökös uj királyt hoz.) Még 
a jelen században, 1829-ben is tudományosan igye
kezett kimutatni Forster, angol orvos, hogy az üs
tökösök, továbbá a járványos bajok s éhségek közt 
összefüggés van. Krisztus születése óta, szerinte 
minden üstökös feltűnésekor, valami nagy csapás 
következett be, habár az általa felsorolt nagy csa
pások közt van olyan is, hogy „Westfaliában na
gyon pusztulnak a macskák." 1456-ban kevéssel 
azután, hogy a törökök Konstantinápolyt elfoglal
ták, feltűnt a nagy Helley-féle üstökös. Gondolható, 
hogy ily körülmények között a rémület általános 
lett, mindenki azt hitte, hogy a törökök Európát 
elfoglalják. A pápa általános imádkozást rendelt 
el s keresztes hadjáratot hirdetett. Hunyady János 
és Kapisztrán János azonban megverték a törökö
ket. A babona hirdetői nem zavarodtak meg. azt 
mondták, hogy az iitökös a törököknek hirdetett 
szerencsétlenséget. S ekkor rendelte el a pápa a 
déli harangozást. Pár hó múlva azonban, midőn a 
nagy Hunyady meghalt, rögtön előállottak azzal 
az állítással, hogy az üstökös a nagy hadvezér ha
lálát jelentette. Ma már félezred óta zug a déli 
harangszó a földteke minden részében, de a nép 
tömege még mindig babonás félelemmel nézi az 
uj üstökösöket s csaknem minden évtizedben 
szárnyra kell a rege nagy szerencsétlenségekről, 
sőt a világ végéről is.

— Előkelő szili ók figyelmébe. Somogyi 
Mór hírneves konservatoriumi igazgató intézetét 
magasabb kimüvelési osztályokkal és internatussal, 
(leányok részére) mely egyedül a maga nemében, 
bővitetette ki. így most ott zongorán, éneken és 
más e szakban vágó tárgyakon kívül drámai elő
adást, irodalomtörténetet, aesthetikát, festészetet, 
tornászatot és idegen nyelveket is tanítanak. Rend
kívül előnyös ezen elsőrangú intézet különösen a 
vidéki szülök részére, mert a növendékek onnan 
esetleg más iskolát is látogathatnak ; az internátus
bán pedig a sokoldalú kiképzés mellett megbecsül
hetetlen bennlakásban és gondos felügyeletben 
részesülnek. Bővebb felvilágosítást készséggel nyújt 
az igazgatóság, (Budapest, VII., Erzsébet körut 44.) 
hol fölvételek mindenkor eszközöl hetük.

— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét Szí- 
tnon István 1888 óta fennálló, legjobb hírnévnek 
örvendő fűszer, csemege, bor, pezsgő, rum, cognac 
és téa kereskedésére, hol állandóan dús raklár van 
úgy ezen, mint más e szakmába vágó csikkekből. 
Szimon István közkedveltségnek örvend úgy a fő
városban. hol 4 üzlete van. mint a vidéken, mert 
a megrendeléseket lelkiismeretesen, mérsékelt árak 
mellett pontosan és — franko csomagolással — 
eszközli. Árjegyzéket a JHitelét, Budapest, V. Váczi- 
körut 12 sz. ingyen és bérmenve küld.
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CSARNOK.
Az őrült.

A méla hold ezüst sugarai reszketve játszol 
lak az eresz jégcsapjain; majd a kis ablakon át 
a szobába hatoltak, hol homályosan pislogott a mécs.

Az asztalnál gyászruhás leány ült. szüntele
nül lapozgatva az előtte levő ócska bibliában Oly 
kor olykor felugrik, vadul tekint hörül, mintha va 
lami láthatatlan szellem háborgatná. A szobában 
mély csend honol, csupán a régi falióra ketyeg 
tompán. A leány forgatja folyton a sárgás-barna 
lapokat s egyenként szakítja el a fedéltől. A mécs 
már kialvó félben van, mintha búcsút intem*; még 
egyszer-kétszer lobban föl s a szobát ellepi a sö 
tétség. A leány az ablakhoz rohan, kitárja annak 
szárnyait s szótlanul bámul a csillagos égre. 
A gönezöl szekere épen feje fölött ragyog, s az 
erdő felől egy egy bagoly huhogása vegyül réme 
sen a síri éjszakába.

A torony órája elütötte a tizet. A gyászruhás 
leány visszamegy az asztalhoz, kötényébe szedi a 
biblia tépett lapjait s rohan vissza az ablakhoz. Még 
egyszer körülnéz, aztán egy merész ugrással az udva
ron terem. ... A kuszáit lapokat egyenként ap 
ritgatja mig kiér az utczára. . . . Megáll, hal Iga 
tózik, de nem hall egyebet, mint a bakter léptei
nek egyhangú kopogását s néhány eb rekedt csa- 
holását. ... A fagyos szél hidegen süvít végig az 
utczán s haragosau himbálja a gyászruhás leány 
kuszáit haját, a ki hirtelen elindul, majd fut, rohan 
őrülten, nagyokat kurjantva. Az • bek f< lhasználják 
az alkalmat, utána rohannak vonítva s tépik lengő 
gyászruháját, mely merénylet ellen kézzel-lábbal 
védekezik, mire a felbőszült ebek véresre inardos 
sák k ezeit. így fut. rohan egészen a temetőig, mely
nek kapuja be van csukva. Neki esik a léczekr.ek, 
leszakít hármat-négyet közülök, aztán átbújik a 
nyitáson a temető fagyos csillogó ösvényére.

A hold megvilágította a rideg temetőt, mely 
úgy’ csillogott, mintha ezernyi ezer csillag hullott 
volna az égről rája. Itt egy fehér márvány síremlék, 
aranyos felirattal, amott egy fakereszt fehérlő be
tűkkel. Némely’ sirhalmon fagyos koszorúk zörög 
nek s közbe a süvítő szél halotti sóhajként vegyül. 
A leány sirhantról sirhantra ugrik, majd a felira
tokat olvassa. Erősen markol meg • gy fejfát, ló
gatja, ki akarja helyéből mozdítani, de a fagyos 
földben szilárdan áll az egyszerű síremlék. A ko
szorú, melyet mindenszentek napján helyeztek még 
a sírra, darabokra tépve, fagyosan hever a sir mel
lett. Egy egy rózsa, egy virág susog még kiaszott 
szirmával a holdvilágos éjszakán. A leány fölszedi, 
kötényébe rejti azokat s tovább megyeri. Megáll 
minden kereszt előtt s ajkai mindig azt susogják : 
„Felkereslek, mint te engem csendes lakomban s 
felrázlak mély álmodból. Véresre marlak, mint en 
gém az ebek s úgy’ fogsz bolyongni a hideg éjjé 
leken, mint én most.“

... A torony órája elüti a tizenkettőt. Ki- 
hallatszik a temetőbe is, de csak gyengén. . . .A 
leány a nagy kereszt mögé húzódik, s innen bá 
inul szerte a kísérteties temetőn. A biblia lapjait 
egyenként veszi elő. s hadarva olvasgat belőlük. . 
A szellemek lassanként felemelkednek a töld gyom 
rából s körtánezot járva lebegnek ; majd a nagy
kereszthez érnek, hol a gyászruhás leánv ült össze 
kuporodva. . . Kikerülték <>t, visszaillantak sírbolt 
jukhoz s niir»* a kakas elsőt kukorékolt a helység
ben, a temető ismét csendes volt.

A sötétség lassanként oszladozni kezd s már 
a gönezöl szekere is haza indul az ég boljáról. A 
leány fázik, reszket, kezei véresek, ruhája csupa 
foszlány, haja kuszáit, ajkai kékek. Búcsút int a 
keresztnek, útjában folyton aprítva a biblia lapjait 
s morzsolgatva az elhullott koszom virágait. Át
bújik a nyíláson, de most már nem fut, hanem 
lassan lépdelve ballag. Fejét lehorgasztja, úgy ha
lad végig az utón, mígnem elérkezik az udvarig. 
Már az utolsó csillag is tűnik az égboltozatról. A 
leány az ablakhoz megy, belekapaszkodik az ócska 
rámába úgy, hogy az recsegve mozdul meg a fal 
bán és egv pillanat alatt bent terem a szobában, 
ahol mereven bámul a biblia fedelére, a ketyegő 
fali órára. . . Háborúi az asztalra, majd sir. majd 
kaezag, nem leli nyugtát sehol. Végre kimerültén 
rogy össze a szoba hideg földjére.

. . . Így tart ez már jó idő óta. Nyáron a 
kert virágait hordta a temetőbe és borította vele 
az egyes sirhantokat; nyáron hófehér ruhát visel, 
télén pedig korom féke.ét. Szegény szerencsétlen 
leány ! Majd ha kimegy egy zimankóé éjjelen bá 
horgát ni a holtak csöndes birodalmát ; s ha oda 
kuporodik a nagy kereszt mellé, az, a ki az 
egész világért szenvedett, megváltja őt is kínos 
szenvedéseitől.

Kalinovfixky Joxefln.

Felelő* uerkeaztó: (iá! I Umdk.

Kiadó-tuh\jdonoR: lAtHiletman //.

garaai
a „K o s“-hoz czimzett szállodája 

Sztáray gróf kastélya átellenében 
IST a. g- 3?-- 1 li á 1 y c n.

Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXXIII. törvényezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 litt•r 42
H n ■ w 54.
w - n " 60.

Feszt-féle Vinnai tjyöoijy 1.00.
Hegyaljai szamorodni 1.50.
889-iki „ , gyógybor - 2.(M >

Az orvos urak b. figyelmébe !
Tokaji asszú gyógy bor 1 liler 3.00

H * * 4.( K)
legf. . 5.00
Ménesi veres asszú 1.50
Szvriniai régi szilvórium 1.50

Van szerencsém a n. é. közönsé
sara hozni, hogy üzletemben állandóan friss 
csapolásu kőbányai ser, villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható.
Ebéd, vacsora, hideg és meleg éte
lek a nap minden szakában étlap sze

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

újonnan renovált vendégszobáimat.
----  Tágas Istállók és kocsiszínek. ----- 32

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

b

0

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY TÁRSULAT BUDAPESTEN.

GÖZCSÉPLŐINK
a tökéletesség legmagasabb fokáp állanak.

Magyarország legnagyobb és e$. dűli

gazdasági gépgyára.
mely a gazdálkodáshoz szükség) s ÖIIZSI 

gazdasági gépeket gyártja. 22 
Részletes árjegyzékkel és szakhavágó felvi 
lágositással szívesen szolgálunk díjmentesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezősködésre 
készséggel adunk kimerítő és felvilágosító 

választ.
Felsómagyarorszag vezérkepviselóje :

Nagy-Mihályon Barnai-szálloda 2. szám.

szives tudoiná

női ruha készítő műterem
ZST a- g* i h á 1

Van szer ncsém a n. é. hölgyközönség 
szives tudomására adni, hogy több oldalról 
tett felszólításnak engedve, hosszabb 
ligetiben időztem, ahol divatos női ruhák C 
elkészítésére a legújabb A

franczia-, angol-, és orosz- }
szabást :

sajátítottam el, úgyszintén a legelőkelőbb női A 
divat szalonokból a legújabb modelleket hoz- A 
tani és azon kellemes helyzetben 
t. hölgy közönséget a legnagyobb 
désre kielégíteni.

Becses pártfogásukat kérve,
.Joseforits

ideig ¥

vagyok, a í 
megelége- Y

tisztelettel
Boris.

■

a
*

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

mükovács - műhelyt 
vágó munkák a leggyorsabban készíttetnek.

Több évi működésem hazánk nagyobb városaiban szakmámban való teljes jártas 
n. é. közönség támogatása m< llett azt legteljesebb

nyitottam, melyben mindennemű e szakba

ságot eredményezett szamomra, s a 
mértékben érvényesíthetem is.

lLiktAron tartok kész kocsikat, orosz-lengyel szánkákat...... ... ---------- naauaftacu, .1 lejjiOüO ailVag
hol készítve a lógj Hiányosabb árakon.

A nagyérdemű közönség szives támogatásáért esd

BENDY .JÁNOS, miikovács.

Nyomatott Landesmau B. könyvnyomdájában.
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