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szerkesztőség:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Torök-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bénnentetlon levelek nem fogadtatnak el. 

Nyilt-tér soronkint 20 kr. 
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

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

Egyen szám ára Jo kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landesman B. könyvnyomdája.

Tudatlanság és fanatizmus.
Ila jelen társadalmunkat alapos meg

figyelés alá vesszük, abban három osztályra 
bukkanunk.

Az első osztályban találjuk a vallásnak 
buzgó hívőit, a kik lelkűk egész odaadásá
val kővetik vallásuk tanait. Szorgalmasan 
járnak a templomba, szigorúan tartják meg 
az ünnepeket, a dogmákban vakolt hisznek, 
a lelkészek engedelmes bárányai és szivük 
mélyéből gyűlölik a más valláson lévőket.

Ha a társadalmat egy derékszögű há
romszöghöz, hasonlítjuk, úgy ezen osztály a 
háromszög nagyobb befogóját alkotja.

A második osztályban vannak a tudo
mány és művészet, a humanizmus, jog és 
igazság lelkes hivői. kik gondolkodásukban 
és cselekedeteikben a józan és tiszta ész, az 
igazság éz valódi erkölcs szabályai szerint 
járnak el. a kik testvéri szeretettel keblükre 
ölelik embertársaikat, imádják azok bármily 
alakban az istent, vagy beszéljenek bármily 
nyelven. Minden ember számára jogot és sza
badságot követelnek s a közjó és béke elő
mozdításában iáradhatlan kitartó harczosok. 
1 >e sajnos, az igazság és erkölcs e harczosai, 
csak kisebb befogóját alkotják a társadalom 
háromszögének.

E két osztályt összeköti azután a nagy 
„átfogó", a harmadik osztály, a faiseurök 
óriási osztálya.

Van ezeknek vallásuk is, nincs is. Hisz
nek istenben, nem is; a mint ép a helyzet 
azt magával hozza. — Ott látjuk őket a 
temetéseken szomorúan, megtört szívvel, zo

T A R C Z A.
Szegény Gyuri.

Irta : Stra tótét* M, Sándor,
„Emberek, emberek ! könyörüljetek rajtam, 

szegény nyomorékon !“
A még meglévő egyik kezében sapkáját tartja

— mely valamikor vitéz fejét ékesité, könyörög 
néhány fillérért egy ringy-rongyokba burkolt alak. 
Ruhája, — ha azt a dirib-darab foszlányokat an
nak lehet nevezni, csak itt ott fedi hiányos tag 
jait. Csak egyedül hosszú, durva hajjal benőtt fejt* 
8 kiszáradt sáppadt arcza mutatják, hogy egy sze
rencsétlen emberi lény könyörög hozzánk. Egyik 
lába s az ellenkező oldali keze hiányzanak. Tudja 
Isten, hol s merre lehetnek azok! . . . Legalább 
nem kell takargatni az istenadtának azt is a hi
degtől.

< >lvkor olykor eltávolítja melléről a szennyes 
rongyokat s egy kis krajezár nagyságú medaillont 
hoz ki kebléből, mely fonállal nyakához van kötve.

Borosa, Borosa, susogja ilyenkor, fájdal
mas sóhajt elnyomva. Ajkához emeli az avult kis 
képet — melyen már csak valami barna folt lát
szik alak helyett, forró csókjaival árasztja el. 
Nézi . . . nézi, ismét megcsókolja s siránkozó 
hangon dúdolja.

„Szegény jiiiyátn, ha tudta volna, 
Dehogy szilit volna engeinot**

Hej! de rég óta lehet már szegény Gyurit
— mint a falubeliek öt nevezik —rendes helyén 
a gyógyszertár sarkánál látni. Ide ül ő naponkint, 
talán azért épen ide, hogy a gyógyszerért jövő me 
nők reá gondolva, övéik szerencsetlensegére, kö
nyörüljenek rajta. Ott ül ő mindennap, hideg, — 

kogva lépni szülőik koporsója után s más
nap a bíróságnál testvéreikkel az örökség 
fölött perlekedni s az elhunytnak emléket 
sárral és piszokkal megdobni. — Ott látjuk 
őket a templomban az oltár előtt térdelni s 
mellüket verni, éjjelenkint pedig a csap
székekben dőzsölni. Vastag és nagy betűk
kel nyomatják ki, hogy mennyit áldoztak 
szent czélokra, a nagy uzsorát pedig, amit 
a szegény emberektől szednek, eltitkolják. 
Fennen hirdetik az erkölcsöt, előttük pedig 
olyan az, mint a bunda, a mit tetszés sze
rint ki lehet fordítani. — A becsület hű 
őreként lépnek fel és egy szegény, védtelen 
nő becsülete annyi értékkel bir előttük, mint 
egy kifacsart czitromnak a héja. — A tu
dományban az alapos ismeretek hiánya 
miatt az igazságot megismerni képtelenek, 
a művészetben pedig csak kontármüveket 
alkotnak. — Nem szent előttük semmi, nem 
imponál nekik senki. Nincs erkölcsük, nincs 
vallásuk, nincs istenük.

Csak egy van, a mi vonzza őket, csak 
egy bálványuk van, a mely előtt leborul
nak : a pénz. Az az ő vallásuk, erkölcsük 
és istenük. Mammon rabszolgái ők. Az ő 
szolgálatában töltik el egész életüket s m • 
rettennek vissza semmiféle aljas és bűnös 
cselekedettől. El vannak ők osztva a társa
dalom minden rétegében. Ott vannak a fé
nyes úri palotákban s ott találhatók a ron
gyos kunyhóban. Egy és ugyanazon eszme 
szolgálatában állanak, akár elegáns öltözék
ben, akár piszkos zubbonyban is jelenjenek 
meg. A nagy hivatalokban ép ng\, mint a 
gyárakban vagy az erdők mélyében.

melegben, eső, hóban egyaránt; nem védi magát 
az idő viszontagságaitól mással, mint a testén levő 
szenynyes rongyokkal. Hozzá szokott mindenhez; 
nem érez semmit, csak néha-néha . . . akkor fáj 
valamije ott . . . ott benn, rongyokkal fedett keb 
lében . . . Borosa . . . Borosa ! . . .

Ha e kis ereklyéről fájdalma újra feltámad 
keblében, ismét ama megszokott dalát dudolja a 
fájdalomtól, bánattól rezgő hangon :

„Szegény anyáin, ha tudta volna, 
Dehogy sziilt volna engeinef

Majd ismét eltemeti régi fájdalmát s a je
lenre gondolva, szánakozó hangon szól a járókelők
höz :

„Emberek, emberek! könyörüljetek raj
tam !

Szegény Gyuri, szegény Gyuri!
Hej! nem gondolta ő, hogy egykor ilyen 

sorsra jut . . . nem született ő ilyen nyomorék
nak ! . . . Oh! ha szeretett szülői tudnák, hogy ő 
ily állapotban . . . csonka testtel könyörög néhány 
fillérért! . . .

De ők nem tudják, mert . . . elköltöztek 
ama hazába, hol gazdag szegény egyforma. Ok 
azon tudatban hunyták be szemeiket, hogy egyet
len fiuk boldog fog h uni egész életén keresztül ; 
járatták őt iskolába s a kis Kovács Gyuri nem 
volt éppen m legutolsó tanuló. Később atyjánál meg
tanulta a lakatos mesterséget . . .

Milyen nyalka legény lett a Gyuriból! Beh 
sok néma sóhajokat küldtek titánná a falubeli le
ánykák ! . . . Szülei őt, ő pedig egyedül a szom
széd leánykáját, a rózsás arczu, nefelejtsszemü, 
eperajk u Boriskát bálványozó. A két szomszéd már 
rég elhatározta a két szép gyermeket férj s fele
séggé tenni.

Gyuri naponta ott mulatott Boriskájánál a

A felsorolt három osztály közül vájjon 
melyik oka az erkölcsi dekadencziának, az 
könnyen megítélhető. A vallásos fanatizmus 
ép oly ellensége minden igaz és jónak, mint 
a tudatlansággal párosult vallástalanság. Mig 
a tudatlanság és vallástalanság erkölcstelen
séget, addig a fanatizmus kegyetlenséget 
szül. Egyik ép oly veszedelmes és káros az 
emberiség nyugodt és biztos fejlődésére, mint, 
a másik. Az egyik magában egyesiti a val
lásos mysticismust. a másik a csőcseléknek 
merész kegyetlenségét, melynek együttes 
működéséből származtak mindazon korcsszíl- 
löttek, kik az emberiség tragikomédiájában 
oly nagy szerepet játszottak. Egy őrült Ca
ligulának és 1 leliogabálnak vérrel fertőzött 
éjszakái és a spanyolok inquisitiói, a lmszor- 
kánybirók Ítéletei és a forradalmi ltyénák 
kegyetlenségei, mindez egy és ugyanazon 
keverék : erkölcsi dekadenezia.

Molay, Savonarola, Giordano Brúnó, 
Galilei, vájjon minek az áldozatai voltak?

Tehát a vallásos fanatizmus és a tu
datlanság okai a társadalom erkölcsi siilye- 
désének. A népekkel nem ismertetik meg a 
vallások igazi magasztos eszméit, hanem a 
testi éri szeretet és égi etértés helyett keserű 
gyűlöletet oltanak sziveikbe. A kik pedig 
hivatva vannak arra, hogy a vallás fenséges 
eszméit hirdessék és erkölcsös életmóddal 
szép példát adjanak embertársaiknak, azok 
magok legtöbbet vétenek a vallás és erkölcs 
szabályai ellen.

De sokkal veszedelmesebb a társada
lomra nézve a vallástalan tudatlanok nagy 
serege. Mert, a mig a vallásos fanatikust az

virágos kertben ; fölöttük vígan csevegtek a nagy 
természet apró dalnokai s szerelmi csevegéseiket 
eldalolta az erdők szive, a csalogány.

— Boriskám, galambom! — mondá egy nap 
Gyuri, végre tehát holnap . . . igen, holnap jön az 
a régen várt nap, midőn talán örökre szabad le
szek . . . szabad, mint a felettünk zengedező kis 
madárkák s akkor édesem . . . enyém leszel . . . 
enyém örökre . . . világ s Isten előtt! Tudod éde
sem ! holnap lesz a sorozás s ha most sem vesz
nek be katonának . . . akkor örökké együtt mara
dunk. Úgy e édesem akkor . . . megtartjuk az 
esküvőt, mint szülőink is óhajtják s te leszel az 
én aranyos kis feleségem.

A leányán szemérmesen pillantott a kipirult 
arczu ifjú szemébe.

— Igen, igen a magáé leszek Gyuri, vagy a —
— Ne mond tovább édesem ! a mindenható 

netn sújthat annyira bennünket enyém leszel Bo
riskám, enyém ! . . .

Magához öleié az ifjú leánykát s bíbor ajkait 
forró szerelmi csókjaival zárá le.

A méla hold ezüstös fényével árasztá őket 
el s ők remélve a jövőben, a holnapban, csókjaik
kal pecsételők meg örök frigyüket.

— Isten veled! tehát holnap édesem! . . . 
holnap . . .

Szegén}’ Gyuri ! ne várd ugv azt a holnapi 
napot! nem örömet hoz az neked, hamm bánatot. 
Nem tudod azt, hogy mi gyarló emberek, csak 
tervezünk, de végezni csak Istennek áll hatalmában.

* **
Megjött a várva várt holnap, de nem úgy, mint 

a szerelmes pár kívánta. Gyurit besorozták kato
nának. Szédüléshez volt közel, midőn kimondták 
a reá nézve ama borzasztó szót „alkalmas1*. 
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i»ten büntetésétől való félelem tartja > issza 
gonosz eselekvények elkövetésétől, addig a 
farizeusok és faiseurök nagy tömege — a 
mely előtt erkölcs és vallás nem létezik — 
nem riad vissza semmitől. Hisz még az ál
lam törvényeit sem tisztelik s ha nem tá
maszkodhatnánk egy erős hadseregre, még 
vakmerőbb módon támadnák meg az embe
riséget.

E mizériákon csak a tudománynak és 
a vallás magasztos tanainak ápolása segíthet. 
A tudomány igazságszeretetet, a vallás pe
dig emberszeretetet szül. Az igazság és em
berszeretet pedig minden ethikának alap
föltételei.

Balogh Géza.

Tegyünk a népért.
A papok szószékről, a honatyák parlamenti 

padokról, az újságírók lapokban, nemzetgazdák 
szakmunkákban hirdetik és panaszolják, hogy föld
népünk a pár barázdás gazdaosztály végveszélyben 
van, mert amíg elemi csapások, sanvaruaii termő 
évek látogatják folyton s apasztják jövedelmét évről- 
évre, az adók, mindenféle közterhek és nagyobb 
tökével szemben vívott versenysikertelenség alak
jában rájok nehezehö terhek egyre sokasodnak 
felettük s ez által helyzetük ma-holnap el visel
teden lesz.

A nagy közönség meghallgatja e beszédeket, 
ha épen unja magát elolvassa az erre valló czik- 
keket is, azután nem törődik velők tovább.

Aki kedvező viszonyok között van, közönyös 
marad, mert sorsával ki van békiilve, aki pedig 
rászorulna, hogy az elpanaszolt bajok orvosoltas- 
sanak, mert azokban ő is szenved, az azért marad 
tétlen, mert vagy nem ismeri a nyomorból kive
zető utat, vagy gyengének érzi magát a kezde
ményezésre. A Kiknek végre lenne erejük segíteni, 
azok sajnálják feláldozni kényelmüket és igy a 
kezdeményezést mindenki mástól várja.

Legtöbb az államra szeretne támaszkodni s 
ezek nem vetnek számot azzal, hogy bár az állam 
sokat tehet e bajok enyhítésére, azt véglegesen 
csak a társadalom maga képes megorvosolni egy 
hatalmasan felpezsdülő s szilárdan kitartó tevé
kenység által.

Földművelő ország vagyunk ma is; nálunk 
a kisbirtokosok és a szegény földnép helyzetének 
javítása oly imminens jelentőségű kérdés, mint a 
nyugat fejlett gyáriparú országaiban a munkás 
kérdés.

Mert mit tapasztalunk a népnél ?
Sorsával és a tenálló intézményekkel elége 

detlen, s látva azt, hogy tőle csak vesznek el

Gyuri, Gyuri! mit csinálsz most? ... Itt 
kell hagynod Boriskádat . . . menned kell . . . 
menned a csatába . . . vájjon fogod-e viszontlátni 
valaha kedvesed? . . .

Tántorgó lépésekkel hagyja oda ama helyet, 
hol összes boldogságától fosztották meg nehány 
perez alatt. Csak ment, csak ment, hova, maga 
sem tudta, csak ment, nem gondolva mással, mint 
azzal, kit szeret ... kit el kell hagynia, kit talán 
mire vissza jön, életben sem fog találni . . . vagy 
. . . vagy . . . mint más . . .

Csak ment, a járókelők nem érdekelték őt, 
nem senki és semmi, csak egyedül az ő édes Bo- 
riskája.

Az utón több ismerőse megszólította, de ö 
nem hallá azt, többekkel összeütközött, de ő nem 
érezte azt, gondolata egyedül csak kedvesénél volt.

A falubeliek szánakozva néztek utána. Sze
gény Gyuri! Kár érte! De szeretheti Boriskáját s 
el kell hagynia, háborúba viszik! Talán vissza se 
jön! s több ily megjegyzéseket lehetett hallani.

Gyuri csak ment, egyszerre önkénytelenül 
felpillant a Boriskáéknál, annak könnye szemeivel 
találkozik.

— Boriskám, mindenem! hát a mostoha sors 
elválaszt bennünket.------ Többet nem birt szólni ;
egymásra borult a szerelmes pár . . . szorosan 
ölelték egymást . . . ajkaik egybeforrtak, sziveik 
együtt s egymásért dobogtak.

— Boriskátn lelkem! szakítja meg az ünne
pélyes csendet Gyuri, megfogva kedvese kezét — 
tehát el kell válnunk ... De mond . . . ugy e 
nem örökre . . . Ha visszatérek hozzád, ismét 
enyém leszel . . . szeretni fogsz a távolban is . . . 
Gondolsz reáin úgy néha-néha . . . Hü maradsz 
hzzárn, mint én is tehozzád.

A leányka könytell szemeit az ifjúra ímelé, 

folyton a nélkül, hogy helyette adnának is cserébe 
segélyt: hibáztatja a létező viszonyokat, melyek 
szerinte mindenkire nézve kedvezők és rája 
nehezülnek aránylag legnagyobb snlylyal.

Tényleg úgy van, hogy az ö sorsával nem 
törődik senki, hanem csak akkor vesznek tudomást 
róla, mikor az évnegyed közeledik s tőle az adót 
kell bekérni. Szükségében mm akad támasza, 
tanácsadója, hanem engedik menni a saját kor
látolt esze után, mely igen ritkán képes őt okos 
tanácscsal ellátni, mert egyrészt nem ismeri a 
boldogulhatás módjait, másrészt pedig hiányzanak 
is az állam és társadalom közönye miatt azon 
intézmények, melyek őt a veszedelemből kiragadni 
lennének hivatva.

így aztán mit tapasztalunk ?
Ha a fél, vagy negyedtelkes gazda megszorul, 

ha betegség teszi egy időre keresetképtelenné, 
vagy barma pusztul ; ha rósz termés vagy elemi 
csapás folytán ha oly helyzetbe jut, hogy árverés 
fenyegeti nehány talpalatnyi földjét, házikóját: az 
uzsorások kezebe adja magát, kik pillanatnyi za 
varából oly módon segítik ki, hogy mindene utána 
vesz.

A város messze van, tán nagy dolog idő 
állott be. mely megakadályozza, hogy ily hosszú 
utat tegyen, de meg a városban csak nagyobb 
pénzintézetektől vehetne kölcsönt, mely miatt ke
zeseket kellene szerezni, vagyonát megbecsül letnie, 
betábláztatnia és igy oly hosszú processus után 
juthatna segélyhez, hogy mire azt megkapná, 
akkorra már tán romlása be is következett. De 
más is visszatartja attól, hogy ide forduljon egy
szerű korlátolt eszével, fél a nagy urakhoz menni, 
könyörgésével alkalmatlankodni, tartózkodóbb, sem
hogy takarékpénztár ajtaján hetekig tartó habozás 
nélkül be merne lépni s fél is, hogy ott becsap 
ják, mert az ismeretlen urakban nem hisz, azt 
tartja róluk, hogy az ö eszén túl akarnak járni. 
Ezért megy aztán a falusi szatócshoz, korcsma 
roshoz, vagy a jó ég tudja elősorolni még mi min 
den titulus alatt szereplő apró uzsoráshoz, ezt is
meri, találkozik vele mindennap, látja, hogy az 
barátságosan biztatókig beszél vek- s hamar adja 
azt a kis pénzt, melyre neki égető szüksége van 
— és felveszi tőle bármily kamatra. Oly pénzhez 
jut, melyet pontosan nem kell fizetnie, hanem a 
lejáratkor még adnak is hozzá szívesen, könnyen 
jut segélyhez, nem szorongatják érte s így bőven 
költekezh* tik.

Mikor pedig fizetésre kerül a sor. úgy elszá
mol hitelezője, hogy akár a koldusbothoz folya 
modjék. Akkor elkeseredik, a bódiló pálinkában 
keresi kétségbeesése orvosságát és a kicsapongó 
élet elszoktatja a munkától végkép s igy vagyo
nának utolsó romjai is a korcsmáros zsebébe ke
rülnek. Es szomorú példáján nem okulnak még 
sem, mert alig van oly kisebb gazda, ki meg ne 

de szólni nem tudott, l’gy elszoritotta valami ho 
mályos sejtelem kis szivét.

Kebléből picziny medaillont vesz ki, — mely
ben arczképe van — s azt az ifjúnak nyujtá.

— Édes Gyuri! monda végre, ti. <1 vagyok, 
tied egyedül, vagy a halálé.

— Köszönöm Boriskám, életem! Isten veded 
tehát! Gondolj arra, ki téged ez életben soha el 
nem feled . . .

A karok ismét szorosan kulcsolódtak a test 
körül, ajk ajkhoz tapadt, szív szivén dobogott. Mi 
minden volt ebben kifejezve . . .talán érzék, hogy 
utoljára látják egymást . . .

* **
Múlt az idő! Három ősz köszöntött be s tá

vozott el az olőbb leirt esemény után, midőn az 
egész országot ama rémes hir járta be : „Jön az 
ellenség !u

Jött is az valóban, hanem volt is ki fogadja 
s e fogadás után eszét vesztve szaladt az, a merre 
látott.

Megmutta a lelkes katonaság, hogy tud halni 
a honért. Győzött, de hány daliás vitéz vérébe ke
rült ez a győzelem . . . hány áldozta fel életét, 
mindenét . . .

Ismét tavasz van ! Most is oly fűszeres illat
tal van terhelve a levegő, most is oly szépen csi
cseregnek a kis madarak, mint akkor, midőn tő
led elváltam édesem. Oh! mint dobog szivem, milv 
reszketés fog el —vájjon meglátom e őt annyi év 
múltán s ha meglátom mit fog hozzám — nvomo 
rult emberhez szólni? talán meg sem fogösimrni? 
Istenem, Istenem! — sóhajt egy lassan haladó 
alak — mivé lettem ? Mint ép ember mentem el 
s mint nyomorult csonka koldus térek vissza.

Miért is nem találtak azok a halálthozó go

szorulna s annak gyors segélyt a mostani viszo
nyok között csak az uzsorás ad, kinek hálójából 
menekülni nem tud. aki egyszer belekerült.

Ezen segíteni kell, nemcsak a földet túró 
szegény nép, hanem a közérdekben is, mert egy 
józan életű, vagyonos, erkölcsös érzületü földmű
velő osztály képezheti ma nálunk az állami és tár 
sadalmi rend legszilárdabb alapját.

Vegyes hirek.
— Sulyorszky István városi főbíró több 

fontos városi ügy elintézése végett Budapestre 
utazott.

— Április liliké városunkban, A nem 
zeti ünneppé avatott április 11 ikét városunk is 
megünnepelte az által, hogy a templomokban hála
adó isteni tiszteletek tartattak. Különösen látogatott 
volt az izr. templom, mert előre jeleztetett, hogy 
Ehrenfeld Simon főrabbi alkalmi szónoklatot fog 
tartani, a kinek beszédeit mindig élvezettel hall 
gatják. Es a kik ott voltak, valóban gyönyörködtek 
is a főrabbi hazafias szónoklatában.

— Az újhelyi ünnepély, S.-A.-Ujhely 
impozáns módon ünnepelte meg a 48-as törvények 
szentesítésének 50-ik évfordulóját április 11-én. 
Reggeli 6 órakor a máv. gyártelepi zenekar vé
gig vonult az ulczákon hazafias dalokat játszva, 
az üzletek zárva maradtak. Délelőtt az összes temp
lomokban isteni tiszteletek tartattak, a melyeken 
az állami, megyei és városi tisztviselők, továbbá 
testületek és magánosok igen nagy számban vet
lek részt. Az isteni tiszteletek után a vármegye
házában díszközgyűlés volt, a hol lelkes ünuepi 
beszédeket tartottak. Este fényes kivilágítás volt, 
mit rendkívül emelt a máv. gyártelepi tisztviselők 
és munkások által rendezett lampion-menet 300 
különböző szinü lampionnal. A menet, indulva a 
gyárteleptől, megállapodott a vármegyeháza előtt, 
a hol elénekelték az „Isten áldd meg a magyart."

— Helyettes tanítónő, A Kosviczky Mar 
git lemondása folytán megüresedett helybeli áll. 
tanítónői állásra mint helyettes, Dezső Mariska 
kisasszony, Dezső Lajos sárospataki tanitóképezdei 
igazgató leánya hivatott meg, ki állását már el is 
foglalta.

— llanyverseny. A „sárospataki főiskola 
ifjúsági énekkar" 1898. év május hó 1-én d. u. 
’/gö órakor a főiskolai imateremben Mester Ist- 
vánné úrnő, dr. Meczner Sándor, <lr. Zsindely Ist
ván és Harsány i Gyula urak közreműködésével 
hangversenyt és este l/2‘J tői a városháza összes 
termeiben tánczmulatságot rendez. Belépti dij : 
Együtt a hangversenyre és tánezmiilatságra sze
mély j»‘gy 1 frt, családjegy 3 frt. Az esetleges tiszta 
jövedelem az aradi országos dalárünnepélyen való 
részvétel költségeinek fedezésére fordittatik. Felülfi- 
zetéseket köszönettel fogad s nyugtáz a rendezőség.

lyók jobban, most nem kellene igy szenvednem . . . 
Csonka kezével testjéln z szorítja mankóját, míg 
meglévő kezében görbe botot tart. Ezek az ő tá
maszai, ezek nélkül ő tehetetlen báb.

Boriska, Boriska! sóhaj tá. Leül egy padra, 
keblébe nyúl s egy picziny medaillont vesz ki, 
melyet csókjaival halmoz el, majd végig fut tekin
teti' saját magán s megerednek szemeiből a köny- 
nyék.

— Csak tovább, tovább ! ne roskadozz gyönge 
test! susogja s ezzel ismét kezébe veszi mankó
ját, megindul s nemsokára egy picziny házikó 
előtt állott meg.

Szivét úgy összeszoritotta valami homályos 
sejtelem. Bemegy . . . megáll a konyhában . . . 
körülnéz . . . ismét nehány lépést tesz a szoba
ajtó felé, mikor megnyílik az ajtó s előtte áll a 
— Boriska atyja, Nagy Péter.

Gyurit reszketés fogja el, térde mankójához 
iitödik.

— Mit akar jó ember ? — kérdé Nagy Péter.
— Mit akarok? . . . én mit akarok? . . . 

Péter bátyám, nézzen reám jobban . . . én . . . 
én vagyok . . .

— Istenem! — rebegé Nagy Péter, talán — 
talán csak nem a . . .

,— 1 Péter bátyám, én vagyok Kovács
Gyuri, én vagyok a Boriska leányának vőlegénye 
. . . Mondja, hol vannak ők, atyáin, anyám, hol 
van az én Boriskám ?

Nagy Péter könnyei inegerednek ; ráborul a 
szegény csonka emberre s fájdalmas hangon köny- 
nyező szemekkel hívja őt magával a temetőbe.

Szegény Gyuri! mit érzett ekkor! . . .
Három virágokkal ékesített sirdomb előtt ál 

lottak meg. Gyuri nem kérdezte, ő tudta már, kik 
nyugosznak e hantok alatt.
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— A málczai róm. kath. iskolában f. hó 
11-én ünnepelték alkotmányos szabadságunk tör
vényeinek 5|| ik évfordulóját. — Kiváncsiak vol
tunk rá, mikép fogja dokumentálni magyarságát, 
hazafiságát e község tótajku nép gyermekei. De 
akik ezen ünnepélyes aktust végig néztük, azon 
meggyőződéssel távoztunk s helyszínéről, hogy bi
zony á mi prózai élethez szokott tót testvéreink 
csöppel sem állanak hátrább hazafiság dolgában 
holmi könnyüvérü „magyar*4 atyafinál. Igazán jól 
esett hallanunk ezen gyermekektől a legszebb ha
zafias- és népdalokat, szabályos accorddal előadott 
himnuszt, idegen akczentussal bár, de elég pathe- 
tikusan elszavalt hazafias költeményeket. Mindezért 
különben a tanítónak, Strassburger Bélának, ki e 
120 gyermek kultiválása körül oly sokat fáradozik, 
dicséret és elismerés dukál. Egy jelenvolt.

— Ax önsegélyző-egyesületnél meglepő 
módon szaporodnak a betétek a mi szintén an
nak a jele, hogy a közönség ez irányban is rokon
szenvez vele. Értesítjük a tagokat, hogy a betétek 
után az önsegélyző 5%-ot fizet és minden vasár
nap délelőtt és szerdán délután lehet e tekintetben 
intézkedni a hivatalos helyiségben.

— Eljegyzések, László E. Flóris helybeli 
áll. tanító eljegyezte Kassán Báthory Irma kis
asszonyt. — Zinner Jakab kassai kereskedő pe
dig Márkon váltott jegyet Kaffeman Anna kisasz- 
szonynyal.

— Az uj járásbiró. Az üresedésben levő 
nagymihályi kir. járásbirói állásra Mattyasovszky 
Mór nagyrőczei kir járásbiró helyeztetett át.

— Katonai gyakorlati utazás, A es. 
és kir. 6-ik hadtest parancsnokság intézkedése 
folytán a 2-ik szekerész ezredbeli tiszti-iskola gya
korlati utazást tesz vidékünkön 14 tiszt, 20 legény 
és 18 lóval. Városunkba tegnap érkeztek, honnét 
Hunionná tele folytatják utjokat Mező-Laborczig.

— Az ungvári dalárda. A néhány hét
tel ezelőtt jelzett és az ungvári dalárda által ren
dezendő hangverseny — mint értesülünk — a jövő 
hó közepe táján meg lesz tartva. — A jeles da- 
lárdistákat szívesen várjuk.

— Tanítói gyűlés, A helybeli áll. elemi 
iskola tantestülete e hó 15-én délután ülést tartott. 
Legfontosabb tárgyát az ülésnek a felsőzrmpléni 
tanítói kör megalakításának mi módon való esz
közlése képezte. Erre vonatkozólag elhatároztatott, 
hogy a tanítói kör a jövő hó első hetében lesz 
városunkban megalakítva, mely alkalomra mintegy 
száz tanító fog ide érkezni a megye különböző ré
széből. A tanítói kör megalakítása után bankett 
lesz a „Csillag* szállodában.

— Meghívó. A bodroghalászi ev. ref. egy
háztanácsa a következő meghívót adta ki; „Bőd 
rog-Halászon az ev. ref. templom torony gombjá
nak feltétele alkalmával 1898. év április hó 24-én

— Atyám, anyám, Boriskáin .’ kiáltá fájdal
mas metsző hangon ; eldobva magától botját s 
mankóját, eszméletét vesztve rogyott kedvesei sír
jára.

Kis idő múlva felkel, körülnéz, szemei ré- 
vetegen tekintenek Boriska atyjára, de nem ösmeri 
őt fel, nem fáj már neki most semmi, tompultság 
vett erőt agyán.

Gyuri, Gyuri, — szólijá őt Nagy Péter, de 
ö nem hallotta, csak ment, hiába hívták őt. Fáj
dalmas sóhajt küldtek a falubeliek a szerencsétlen 
után.

Gyuri csak ment falun, városon keresztül ; 
csonka teste daczolt az ipő viszontagságaival, teste 
nem fáraót el, nem fázott, nem volt melege ő ér
zéketlen lett.

Végre eljutott ide a mi városunkba s itt meg
telepedett — talán azért épen itt, mert legmesszebb 
ama helytől, hol mindenét elvesztő. Bejött, egyene
sen a gyógyszertár sarkának tartott; letéve botját 
s mankóját, — leült. A még meglévő egyik kezé
ben sapkáját tartva, mely valamikor vitéz fejét éke
sítő, könyörög néhány fillérért.

„Emberek, emberek ! könyörüljetek rájtam. 
szegény nyomorékon.u

Néha-néha, midőn kis ereklyéjét kezébe veszi, 
midőn ajkaihoz emeli, csak akkor . . . valamije 
ott benn rongyokkal fedett keblében .... Ha e 
kis ereklyéről fájdalma újra feltámad, ismét ama 
megszokett dalát dúdolja fájdalmas hangon : 

„Szegény anyám, ha tudta volna, 
Dehogy szilit volna engemet-

Majd ismét eltemeti régi fájdalmát s a jelenre 
gondolva, siránkozó hangon szól a járó kelőkhöz :

„Emberek, emberek! könyörüljetek rajtam!“ 

tartandó ünnepélyre, melyre kívül czimzettet és csa
ládját tisztelettel meghívja az egyháztanács nevé
ben : Lábos István, ev. ref. lelkész. Gyana János, 
gondnok. Isteni tisztelet délelőtt 10 órakor. Ebéd 
1 órakor.u

— Megőrült. A helybeli uradalom mümal 
mának fűtője Demkó Mihály megőrült és miután 
állapota oly súlyos, hogy közveszélyessé vált, el 
kellett őt szállítani.

— Ref, istenit i sztélét. Ez utón is érte- 
sittetnek a helybeli ev. ref. vallásu hívek, hogy 
Virdgh József lasztoméri ev. ref. lelkész folyó hó 
24-én d. e. 10 órakor az iskola helyiségében is
teni tiszteletet tart.

— Az iskolai ünnepély. Tegnap délután 
3 órakor tartatott meg az óvodában az 1848ik évi 
törvények szentesítésének 50-ik évfordulója alkal
mából rendezett iskolai ünnepély, melyen igen szép 
közönség volt jelen. A megnyitó beszédet Pólányi 
Géza iskolaszéki elnök mondotta, utánna ének és 
szavalat volt; majd László E. Flóris olvasta fel 
alkalmi és sikerült dolgozatit, méltatva az 1848 iki 
évi nagy eseményeket; ennek befejeztéyel ismét 
a növendékek éneke és szavalata következett, vé
gül pedig Mathiász József iskolai igazgató tartott 
az ünnepélyhez méltó szép záró beszédet. — Nem 
mulaszthatjuk el, hogy meg ne emlékezzünk a mi 
kedves és szeretetreméltó Mihálcsik Teréz tanító
nőnkről, a kinek sikerült a növendékekkel oly 
szépen és szabatosan betanulni az előadott éne
keket.

— Halál egy virágért. A Zemplénmegye 
határán fekvő sárosmegyei Tusnyicza községben 
Onucz János nyalka parasztlegény fejébe vette, 
zogy a faluban az ő kalapját díszíti a legszebb 
művirág. Ezért nem egyszer ingerkedett is a falu 
legényeivel, kik e miatt a bokrétájával kérkedő 
legény iránt gyűlölettel viseltettek. A múltbeli va
sárnap délután a falu legényei a szabadban a ve
rőfényre ülvén, dévajkodni kezdtek, s midőn Onucz 
is közzéjük ült. egyik pajtása hirtelen megtámadta 
és a virágot a kalapjáról leszakította. Ez a bokré
tától megfosztott legényt annyira felbőszítette, hogy 
egy doronggal oly ütést mért támadójának fejére, 
hogy az szörnyet balt. Onuczot a csendőrség le 
tartóztatta.

— Hamis ezüstforintosok. Az utóbbi 
időben feltűnő nagy mennyiségben keringenek a 
közforgalomban hamis ezüst forintosok. Különösen 
a postahivataloknál hozzák forgalomba a hamisí
tok. Az utóbbi időben megint több uj hamis ezüst
forintost találtak, a melyek ón- és antimonium-ke- 
verékből készültek s kizárólag osztrák v< résüek és 
1879. évszám van rajtuk. A hamisítványokat nap
pal lehet felismerni szürke színükről. Csengésük va
lamivel tompább hangzású a valódiaknál és súlyúk 
alig egy fél grammal könnyebb. A postaigazgató
ság felhívta a postapénztárakat, hogy jövőben kellő 
elővigvázattal fogadják s szigorúan ellenőrizzék a 
befizetéseknél az ezüstforintosok valódiságát.

— Tilos munkásokat koresniában fi
zetni ki. A belügyminiszter kimondta, hogy ki
hágást követ el és 100 frtig büntetendő az az ital
mérő, aki tűri, hogy üzleti, vagy bárminemű he
lyisége, beleértve udvarát is, a munkások bérének 
kifizetési helyéül igénybe vétessék.

— B irt ok vásári ás. Az Ungvár város tu
lajdonába átment Re inni an féle borsólázi földeket, 
az e hó 4 én tartott árverésen Kende Péter alispán 
vette meg 10,700 forintért. A kikiáltási ár 10,600 
forint volt.

— Bírósági kinevezések, a nagy-berez- 
nai kir. járásbiróhághoz Pavlik Béla csurgói járás
bírósági aljegyző albiróvá, — Adamkovich Győző 
eperjesi lakos aljegyzővé neveztetett ki.

— Munkástelepek aratók számára. 
Minthogy az aratók a szocziális izgatások követ
keztében számos községben nem akarják a föld
birtokosokkal az aratási szerződést megkötni, a 
földmivelésügyi miniszter elhatározta, hogy az idén 
az aratás idejére három helyen is rendcztet bo 
munkástelepeket. Az egyikei Mezőhegyesen az al
föld számára, a másikat Kisbéren és Bábolnán 
a dunántúli területre, a harmadikat pedig Bercg- 
megyében az ínséges ráthén munkások számára. 
A telepeket összekötik az állami telefonhálózattal, 
hogy a munkások mozgósítása minél gyorsabban 
megtörténhessék.

— A luhi petróleum forrásokról meg
bízható helyről vesszük azon hírt, hogy a dr. Bánt- 
lin Ágoston által eszközölt fúrás körülbelül 4 hét 
előtt, nagyon meredek és kemény pala és kőréte
gek átfúrása után, 350 méter mélységben egy kő
olaj-érre akadt, mely eleinte körülbelül 700 liter 
később 600 liter kőolajt szolgáltatott napouként. 
Miután azonban, mint a későbbi tartós szivatyu- 
zási kísérletek mutatták, ezen forrás bősége igen 
leapadt, úgy, hogy ezen köolajréteg iparszerü ki
használása kevés kilátással kecsegtetett, dr. Bantlin 
elhatározta magát mélyebbre lehatolni, hogy eset 
lég gazdagabb forrást nyithasson! A fúrások most 
nagy buzgalommal folytatódnak és kívánatos volna, 
hogy a próbafúrások, melyek a mai napig is nagy 
összegeket nyeltek el, kedvezőbb eredményre ve
zetnének.

— Az aratót munkások szerződtetése a 
felvidéken élénken folyik. A múlt heti kedvező, 
meleg időjárás folytán az alföldi gazdák sűrűn for
dultak meg orosz falvainkban és már sok község
ben elszegődtek. Bár a munkás igazolványok még 
nincsenek meg, e szerződések az uj törvényes in
tézkedéseknek megfelelően lettek megkötve.

— A katonai emlékérem. Dicsőségesen 
uralkodó királyunk 1. Ferencz József 50 éves 
uralkodói jubileuma alkalmából alapított uj érem 
neve: „Katonai emlékérem.- Az érem 34 milli
méter átmérőjű, két milliméter vastagságú lesz. 
Eggik oldalát az uralkodó domborművű mellképe 
disziti marschall egyenruhájában. A külső oldal 
felirata latin : Franc Jós. 1. D. G. Austriae lin 
perator (I. Ferencz József Isten kegyelméből Austria 
császára.) Az érem hátulsó lapján jobbról fenn 
ez az évszám áll MDCCCXLV1II, balra pedig 
MDCCCXCV1II. Az évszámok alatt egy római 
tábla díszeleg, jobbról tölgyág, balról pedig babér
ággal körítve, a melyen szintén latinul a következő 
felírás olvasható; Signum memoriae. (Az emléke
zés jele.) A katonai emlékérem ugyanolyan sza
lagon viselendő, mint a Ferencz József-rend.

Felelő:* szerkesztő: I'Unton.
Kiadó-tulajdonos: Landesman li.

HIRDETÉSEK.
Budapesten tanfolyamot végzett 

oki. gépész 
cséplési- vagy stabil-gép kezeléshez októ
ber hó i-ig állást keres. Czim a kiadó

hivatalban.

116. szám
1898. véKr. Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a s.-a.-újhelyi 
kir. törvényszék 1898 évi 425. polg. számú végzése követ
keztében Jakobovics Dávid ügyvéd által képviselt 
Guttmann Lipót stakcsini lakos felperes javára Kiéin Hein- 
rich, Kiéin Sofie és Kiéin Pepi homonnai lak. ellen 350 frt 
s jár. erejéig 1897 évi auguszt. hó 4-én foganatosított kielégítés 
végrehajtás utján lefoglalt és 381 frt 70 krra becsült külön
féle szobai bútorok és felszerelések, konyhai eszközök és 
felszerelések, 2 darab varró gép, bolti álványok, és egy pudli- 
ból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a homonnai kir. jbiróság 2663/1898 
sz. végzése folytán 350 frt tőkekövetelés, ennek 1897. 
évi június hó 21-ik napjától járó 6% kamatai és eddig össze
sen 98 frt 67 krban biróilag már megállapított költségek 
erejéig Hoinonnán a város házánál leendő eszközlésére
1898. évi április hó 25-ik napjának d. •. 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107 és 1<>8 §-a értelmében készpénzfizetés mel
lett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Homonnán 1898. évi ápril hó 21. napján.
Toniory Antal, 
kir. bir. végrehajtó.

ALHAMBRA?
Finom levélpapír és boriték.

— I doboz ára 85 kr.
Kapható

Landesman B. papirüzletében
Nagy-Mihályon.
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Társaskocsi közlekedés.
Tisztelettel hozom n ti. é. közönség b. 

tudomására, hogy
Ungvár és Nagy-Mihály között

Társaskocsi 
közlekedést

letesitettem.
Indul fél 6 órakor reggel ünvárról. 
Szobránezra érkezik délelőtt 8 órakor.
Nagy-Mihályra . -r 10
N.-Mihályról indul 2 órakor d. u. 
Szobránezra érkezik délután 1 órakor.
Ungvárra „ „ 6 „

ÉJITEK:
Szobránczig podgyász nélkül 8(1 ki.
1'ngvárről N.-Slihálvig ,, ..1 Irt 20 »

l’odgyász ára súly és nagyság szerint.
Tisztelettel

G-rcsz Lajcs,
2 bérkocsi tulajdonos.oaziaziizcnBiji 

! Újdonság ! —■! Újdonság ! [ 

Saját arczkép | 
=mint levélbélyeg | 
minden visit-v. cabinet-fénykép után. [ 

25 darab ára I frt 25 kr. j
Smr* Megrendelhető Landesinan B. könyv- ésí 
papirkereskedésében Nagy-Mihálvon. "WU [ 

ti—immi—ir"u—u—;r=r
A legkitűnőbbnek elismert 

„WAFFENRAD“ "3^2 
Kür..l-„CHAMP10N" 
kerékpárok 
előnyös fizetési feltételek mellett kaphatók 

Marmorstein Jenő üzletében 
Nagy Mihályon.

Legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben 4

1.000,000 korona.

Az összes 50.000 nyeremény
JEGYZÉKE.

A legnagyobb nyeremény legszerencsesebb esetben

í ,000,000 korona
A nyeremények részletes beosztása a következő:

Korona

-© i jutalom GOOOOO
o i nyer. á 400000

i W 9 300000
<C3 3 » V

1OOOOO
ca 1 ooooo

1 0 Jl 80000
1 70000

‘O 
ex 3 <>OO4»O
C/3 l n n 40000

5 n n 30000
In 1 n n 350001

7 n • 30000
3 n n 15000

31 n o 1OOOO
07 9 5000

3 v » 3000
433 n 9 3000
v«a n » 1OOO

1338 9 9 500
OO 9 9 300

31*700 9 9 300
3900 9 9 170
4»4H> 9 9 130

50 9 9 1OO
31HH1 9 9 80
3tMM» ♦» 9 40

50,000 ■£££13.160,000

melyek hat húzásban sorsoltatnak ki

A második nagy magy. kir. osztály
sorsjáték nemsokára ismét megkezdődik es 

100.000 ujból 50,000 
sorsjegyre nyeremény

jut. vagyis az oldalt levő nyereménvjegyzek 
Szerint az összes sorsjegyek fele feltétlenül 
nyerni fog.

A nyerési eselyek tehát, amint már ál
talánosan ismeretes, óriásiak.

Szives mielőbbi megrendeléseknél ere
deti árban és pedig :
ege egész 1 sö oszt, eredeti sorsjegyet 6. frt 
.fel , . . ’ . 3. - .
, negyed „ , . - 1.50 .
, nyoczad . . , . .75 .

küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz elöle- 
ges beküldése elleneben.

A húzások után megküldjük tisztelt 
vevőinknek a hivatalos hnzási jegyzéket, Ili 
vatalos tervezetek pedig díjtalanul állanak 
időre is rendelkezésre. Amint ismeretes, a 
húzások a magy. kir. kormány ellenőrzése 
mellett nyilvánosak és azoknál mindenki 
megjelenhetik.

Kiváló szerencse
kedvezett föarudankat az I. magv. kir. osz
tály sorsjáték bán, a mennyiben már az előző 
osztalyoktan (az első öt osztályban) 100,000. 
30.000. 5000. valamint számos 2000. 1000, 
500 s 300 korona nyereményt nyertek fö- 
arudankban, melyeket a sz« rencsés nyelek
nek ki is fizettünk.

Ajánlatos ennélfogva a II ik magy. kir. 
os’sztálysorsjáték 1 ső húzásához a megrende
léseket mielőbb hozzánk juttatni. Emlékez 
t- tünk az első sorsjátéknál hangoztatott azon 
többszöri figyelmeztetésünkre, hogy röviddel 
az első osztályú húzás előtt az első osztályú 
sorsjegyek elkelnek ; és igazunk is volt, mert 
meg közvetlen az első osztály húzása előtt a 
bel- és külföld elárasztott bennünket rendel- 
ményekkel o]vanynvira, hogy a későn érke
zőket legnagyobb sajnálatunkra már nem 
eszközölhettük.

Kérjük tehát a rendelménveket az első 
osztálvhoz mielőbb, mindenesetre azonban 
legkésőbb

április hó 2l-éig 
hozzánk beküldeni, mert csak az esetben 
ígérhetjük ezek biztos eszközlését.

Török A. és Társa
a m. kir. szab, osztálysorsjáték föelarusitói

Budapest. V., Váczi-körút 4 A.

Nyomatod Landcsman B. könyvnyomdájában.


