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Felsó-Zemplén
T-Á.ieS_A.IDuA.Xjlv<fI HETILAP.

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

izebkeiztőség:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :
Tőrök-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Hórmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

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

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre .4 írt.
Fél évre .2 írt.
Negyed évre 1 frt.

Egyes szám ára 10 kr.

KIADÓHIVATAI.:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.
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Közgyűlés előtt.
A zenipléuvárutegyei községi és kör

jegyzők egylete e hó 20-án Nagy-Mihályban 
tartja szokásos tavaszi közgyűlését. Az egylet 
működésében, — melyet évek hosszú során 
át a tespedés jellemzett — a múlt év őszén 
beállott üdvös fordulat s a tárgysorozat gaz
dagsága arra engednek következtetni, hogy a 
közgyűlés élénk s a jegyzői kar jövőjére 
kiható lesz. Két körülményre kell felhívnom 
a közgyűlés figyelmét, e két tárgy az, melyet 
a jegyzői-karnak meg kell oldani, ha jövőjét 
biztosítani akarja.

A vármegye ősi termében a legilleté
kesebb ajkról hangzott el a kijelentés, hogy 
a községi közigazgatás rossz. Habár nem tu
dom elképzelni, hogy jó megyei közigazgatás 
mellett a községi közigazgatás mikép lehet rossz 
s habár nézetem szel int ez egy nonsens ; de 
mert oly helyen s oly ajkakról hangzott el a 
szó, hogy annak komolyságában kételked
nünk egyáltalában nem lehet s nem szabad, 
el kell fogadnunk a kijelentést, úgy a mint 
mondatott, hogy a községi közigazgatás rossz.

Nem elég azonban megállapodnunk azon 
kijelentésnél, hogy a községi közigazgatás 
rossz; kutatnunk kell az okokat, hogy mi
ért rossz s ha megtaláltuk az okokat, a jó 
közigazgatás érdekében el is kell enyésztet- 
nilnk azokat.

A községi közigazgatás rosszaságának 
okát vagy az alkalmazottak erkölcsi és szel
lemi fogyatkozásaiban, vagy a munkaerő 
elégtelenségében kell keresnünk. Az alkal
mazottak szellemi és erkölcsi fogyatkozásá
ban az okot megtalálni nem fogjuk, mert ál
talánosan tudva van és elismert tény az. 
hogy a zemplénvármegvei községi és körjegy
zők úgy szellemi mint erkölcsi tekintetben 
feladatuk magaslatán állanak, bizonyítja ezt 
az, hogy fegyelmi eljárás nagyon elvétve, el
mozdítás igen-igen ritka esetben fordul elő.

TÁR CZ A. 

Vigasz.
A „Felső-Zemplén“ számára irta: 

Haslinger József.

. . . Lehullott az utolsó rög is, h mely be
fedte az imént ásott üreget. Már behautolták a 
fényes koporsót, a számtalan koszorút és egy 
érintetlen uj hant jelezte az üreg helyét.

És ő úgy hitte, hogy ez a hant eltemette az 
ö ifjúságát is.

Ifjuságával együtt üdvösségét, boldogságát. 
Mindeut mindent, el az ö egész életét . . .

Azon tépödött, vájjon mi ezélja is lehetne 
az ö életének ezentúl ?

És nem tudta megtalálni erre az imént fel
vetett kérdésre a választ.

ügy rémlett előtte, mintha lelke is elköltő-.' 
zött volna azzal a tetemmel, s mintha ő csak 
testben maradt volna meg. Es a remény, hogy 
lassanként, mihamar ez is utána sorvad, olyan 
végtelenül boldoggá tette.

Elképzelte beteges gondolkozása közben, 
hogy milyen boldogító lesz majd a találkozás. 
Ez a tudat, ez a beteges bek'épzelödés éltette 
benne a lelket, s tartotta benne az életet.

Eközben özvegysége első napjai minden 
fizikai erejét megviselték. Elmerengett az Almok 
birodalmának végtelen oczeánjain, elkalandozott 
gyerekes álmainak túlsó határain és alig ébredt 
a valóra, a mely kietlen volt és sivár.

Ezeknek az álmoknak tárgyát mi más képezte 
volna, mint egyedül ű. Kereste mindenhol és ha

A munkaerő elégtelensége, az anyagi és 
szellemi túlterheltség azonban általánosan el 
van ismerve s ha rossz a községi közigazga- 
tás, úgy oka egyedül ebben keresendő. A 
körök és községek beosztása kevés kivétel
lel ugyanaz, mi ezelőtt 25 évvel volt s da
czára, hogy a jegyzői teendők a lefolyt 25 
év alatt legalább megtizszeresedtek, a mun
kaerő szaporítása tekintetében abszolúte 
semmi nem történt. A községi törvény 67. §-a 
s az ennek alapján alkotott megyei szabály
rendelet Írott mulaszt maradt. Az utolsó két 
évben az anyakönyvvezető segédjegyzői állá
sok szervezése különben is az anyakönyv
vezetőkkel való könnyebb érintkezést ezéloz- 
ván, a közigazgatási tervek megosztáséira 
nézve czélszerünek nem bizonyult.

A túlterhelt jegyző ily körülmények 
között nem tehet mást, mint saját költségén 
fogadott jegyző-segédekkel végezteti hivata
los teendőit s ő maga, hogy családját és 
segédeit fenntarthassa, hivatalos teendői és 
községei ügykezelésének roppant hátrányára 
egyéb jövedelmező mellékfoglalkozás után 
lát. S nem is tehet egyebet, mert 400 frt 
évi fizetésből a mai kor igényeinek megfe- 
lelőleg családot eltartani s segédmunkaerőket 
alkalmazni lehetetlen. Előttünk állnak tehát 
teljes megvilágításában a községi közigazga
tás hiányának okai s előttünk áll tisztán a 
teendő is. melvet e hiányok elt.ivolitliatiísa 
végett követnünk kell.

Tárják tel a jegyzők e hiányokat bátran 
és férfiasán, úgy községeik, mint a központi 
megyei kormányzat előtt, kövessenek el min
dent, hogy a községi törvény 67. §-a végre
hajtassák s a 66. §-nak a 600 frt minimumra 
vonatkozó része érvényesíttessék. Eu lehe
tetlennek tartom, hogy a jegyzők férfias 
és bátor fellépésének megfelelő következmé
nye ne legyen. A községek nem zárkózhat
nak el azon tény elől, hogy a 25 év óta 
megtizszeresedett nnmkalialmazt nem képes

feltalálta, el nem engedte a közeléből, hanem fogva 
tartotta önmagánál és elcsevegett hosszan, mint 
azelőtt; elbeszélte mindazt, mi érzelgős szivén 
feküdt és ezzel is könnyiteni vélt igazságtalan 
sorsán.

Kisirt, beesett és elhomályosult szemeivel a 
merre nézett, mindenhol őt vélte feltalálni. Es a 
mire nézett, a mely tárgyon megakadt szomorú 
tekintete, minden ő reá emlékeztette. A legese 
kélyebb tárgyhoz is hozzáfUződött valami jelen
téktelen mese és olyan könyörtelenül szivsznggaló 
volt ez az emlékezés . . .

Az első napok zokogással múlottak el. Csön
des uiagábazárkozottság vett erőt ezen a lehelet
szerű asszonyon, a ki bármennyire igyekezett min
deut, egész múltját feledni, csak csak eszébe jutott 
megint és újra untalan az, a mit a fejből, a sziv- 
ből nem lehet csak úgy kitörölni.

Olyannak tetszett, mintha sohsem tudná fel
találni erre az őt ért nagy és pótolhatatlan vesz
teségre a vigaszt és mintha számáru minden, de 
minden elveszett volna már.

Mit bántotta volna a világ lármás zaja, a 
mikor az ö egyhangúságának szomorú kongáském 
liallszott mindez. Hosszú, végnélküli és áthidalhat- 
lan iir volt az, a mely elválasztotta a kapzsi vilá
got az ő önzetlen és romlatlan szivétől, beteges 
és gyógyíthatatlannak tetsző leikétől.

A lehelet is lehet lenge, olyan gyönge, hogy 
szinte már nem is az. A leheletszerű asszony is 
mindjobban gyengült. Eltűnt már régen az a szép 
rózsapir arczárói, eltűnt az az átszellemült, lemondó 
és bánatos mosoly és csak halvány sejtelem ma
radt meg belőle, csupán emlék és emlékezés.

Nagy, igaz és határtalan szerelem fűzhette 
ezt az asszonyt az urához. Szerelem, * mely felette 

s nem köteles azon egyetlen munkaerő el
végezni, a ntel et 25 év előtt a tizedrész 
munkaanyag fi dolgozására rendszeresítettek.

A megyei kormányzat, mely legjobban 
érzi, legjobban sínyli a munkaerő elégtelen
sége folytán b illott hiányokat, nem tanú
síthat merev eiienuiliá-ó a községek e moz
galmával szemben, de a mozgalomnak fel
tétlenül a községekből kell megindulnia.

A mozgalom szervezésének és megindí
tásának feladata vár a jegyzői karra. Minden 
községben, minden körben akadnak és van
nak tekintélyes s befolyásos egyének, kik 
egyrészt teljes tudatában vannak a helyzet
nek s meg van bennük a jegyzői kar iránt 
érzett meleg barátság, a közérdek iránt ér
deklődő nemes jóakarat. Ezen férfiakat kell 
a jegyzői karnak megnyerni, ezeket kell a 
mozgalom élére állítani-s az eredmény meddő 
nem lehet.

A másik kérdés, mely sürgős megoldásra 
vár, a jegyzői nyugdíjalap és a jegyzői nyug
díj szabályzat kérdése. A jegyzői egylet a 
múlt év őszén Sárospatakon tartott közgyű
lésében elfogadott memorandumban élénk 
sziliekkel ecsetelte s talán túl komor színben 
tüntette fel a jegyzői nyugdíjalap zilált 
állapotát. Fájdalom, a memorandummal, az e 
memorandum következtében keletkezett hír
lapi közlemények miatt. — ép ellenkezőt 
ért el a jegyzői kar, mint a mit akart. A 
megyei központi kormányzat úgy tekintette 
e memorandumot, mint a megyei pénztár s 
a központi kormányzat elleni bizalmatlansági 
nyilatkozatot, s ez érzelem befolyása alatt 
— ha jól vagyok értesülve — kérelmünk 
teljesitése ép ott, honnan a leghathatósabb 
támogatást vártuk, merev ellentállásra talált 
s egész memorandumunk nem eredményezett 
mást, mint egv nagyon kétes értékkel biró 
s végeredményében mit sem érő leszámolást. 
E tárgy különben a napirendre ki van tűzve 
s igv csak egyes főbb vonásokban akarom

All e szó mai fogalmának; szerelem olyan szent 
és olyan magasztos, a milyenre hiába áhítozunk, 
a milyet ma találni nem lehet.

Olyan meseszerű volt ez az igaz történet, 
hogy azt az asszonyt felhőbe burkolt glóriával 
vették körül és istenítették benne az igaz, a le
mondó nagy és örök szerelmet . . .

Czéltalan gondolt .volna vissza múltjára, élete 
szebb, vidámabb éveire, — hiszen sivárnak --és 
kietlennek látta a jelent.

Mindennek vége szaknd. Nem örökké sziir- 
csölik áldva a lét nagy kéjét és nem tart örök 
életen At a nyomor igeg a lemondás.

Letelt a gyász éve is.
Egy évnek megannyi napja mtílott el immár 

azóta, hogy elhantolták azt az ő mindenségét, a 
ki nélkül úgy liitte^ czéltalan a lét, hiábavaló az 
élet, érdemtelen á küzdés és "eredménytelen a 
szenvedés. ' '*■

Es nekie még mindég itt kellett bolyongnia, 
holott úgy szeretett vóti elköltözni oda fel, túl az 
ég azúrján . . . <« X

* • • •
Az ura beteges, volt. Köhécselt nagyon. A 

társadalom veszélyesen meredek lajtorjáján haladt 
fel és útközben nem ösmert mást,' mint munkát 
('■ánn gint csak munkát. Az egyik hágcsót elhagyta 
és felért a másik lépcsőfokra. Es ez így haladt 
jóidéig és azután meggondolta az unalmas egye
düllétet és elvett egy szegény, de erkölcsös szép 
leányt.

Aféle házias nevelésű volt, aki érti azt, amit 
értenie kelj. Szép volt. Talán nagyon is szép, ehhez 
a már nem épen ifjú emberhez.

Okos lehetett. Dehogy kellett erőszakolni, 
hogy elmenjen hozzá. Pedig voltak neki is ábránd-
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előadni, a mire e tárgyban törekednünk kell. 
Felkérendőknek tartom a járások jegyzői 
karát, hogy a nyugdíj választmányba a ro
kon- és ellenszenvtől eltekintve, tevékeny 
tagokat válasszon. A nyugdíj választmány 
előadói állásában — s ezt kiemelem — vál
tozásnak kell beállnia s oda kell törekedni, 
hogy az előadó lehetőleg a vármegyei jegyző
egylet elnöke legyen, hogy e ténykedéséért 
is a jegyzői egylet gviilésein felelősségre vo- 
nattathassék. A nyugdíj hátralékok szigorúan 
behajtassanak s végre (mert a múltakon segi- 
.teni úgy sem lehet) feledve a történteket, a 
tekintetes vármegye bizottságával s a megyei 
központi kormányzattal karöltve oda kell 
hatni, hogv a községeknek a nyugdíjalaphoz 
való további hozzájárulás biztosíttassák.

Végül nem tartom megengedhetőnek 
tovább, hogy nyugdíj szabályzatunk ég és 
föld között lebegjen. Hat év alatt már há
rom szabályrendeletet alkottunk, illetve fo
gadott el kérésünkre a törvényhatósági bi
zottság s egy esetben sem sikerült ahoz a 
felsőbb jóváhagyást megnyerhetni. A tör
vényhatóság által legutóbb elfogadott s min
den tekintetben megfelelő szabályrendelettől 
is azért vonatott meg a felsőbb jóváhagyás, 
mert abba egy oly (a milleniumi év beszá
mítására vonatkozó) határozat vétetett föl. 
mely nem a szabályrendelet keretébe való 
és ezen minden ész és tanács ellen való el
járás következménye ránk nézve kétszeres 
veszteség. Ad acta helyeztetett a minden 
tekintetben megfelelő s már elfogadott nyug
díj szabályrendelet, elvesztettük a milleniumi 
évnek nyugdíjaztatásunk alkalmával való 
háromszoros beszámittatását. Itt is teendő vár 
a jegyzői karra. Az ügyiratot az irattárból 
ki kell venni, a jóváhagyást gátló határoza
tot a szabály rendelettől el választatni s magát 
a három évre vonatkozó beszámítást külön 
határozattá emeltetni. A vármegye törvény
hatósági bizottsága, mely a kettőt együtt 
elfogadta, a kettőt külön választva is bizo
nyára el fogja fogadni.

Centor.

A kegyelet elfajulása.
Mikor én még kicsi voltam, akkor igen egy

szerűek és mégis szépek s meghatók valának a 
temetések.

A halottasházhoz elvitték a koporsót s a hol 
dogult holttestét a koporsó alsórészébe helyezték 
el, a koporsó fedelét pedig az én városomban kitet- 
ték dőlten az utczára a házfalához az utczaajtó 
közelében.

Temetés előtt félórával az összegyűlt rokonok 
jelenlétében leszögezték a koporsót s kitették a 
kakacsinnal ellátott ravatalra s az illető vallásfele
kezet szertartása szerint énekléssel, imádkozással 

képekben megjelenő lovagjai, akikre, mint mind
annyian hiába várt.

Nejévé lett annak az embernek, akit inkább 
gyűlölt, mint szeretett. Csak nem maradhatott vén 
leány. Férjhez ment, mint annyian, hogy asszony- 
nyá legyen.

És asszony lett. Ápolta az urát, amikor 
ápolásra volt szüksége. Ilii volt, lehet hogy azért, 
mert nem volt alkalma hiitelenné lenni. Es nem 
volt módjában megtenni azt . . .

A szokás és annak a nagy, mindent felül 
múló hatalma szántotta azt a barázdát homlokára. 
Az rabolta meg a rózsapirtól, az befolyásolta még 
mosolyát is, hogy olyan bánatos, mintegy lemondó 
madonnaképnek tetszett az a kimondhatatlanul 
szép barna fej . . .

Nem a szerelem, — a melynek bázaséleté- 
hez semmi köze sem volt. — hanem a szokás 
tette azt, hogy ö Uresuek látta a létet a nélkül, a 
kivel eddig együtt élt.

És nem a szerelem — a melyet aiig ösmert 
— volt az. a mi érdekes arezát bánatossá tette 
és a mosolyt száműzte onnan.

Hogy mélyen gyászolt és egy teljes évig 
gyászruhát viselt, azt sem a szerelem — az oda 
adó hitves által nem érzett szereim — okozta.

Dehogy az. Csupáu a szokás . . .
•

— Nőmmé teszem. Hitvesemmé lesz e ?
— Igen . . . Leszek. . .
Es ezzel le volt tárgyalva az a sokszor meg 

oldhatatlan probléma. Dehogy is kérdezte, hogy 
szereti e, avagy hogy fogja e szeretni ?

A hitvese lesz. Es ezzel mindenre meg- 
válasaolu 

a megáldással végezték a bucsuszertartást. A kál
vinistáknál még szokás volt jó időben a koporsót 
a templom tornácaiban (a nem a templomban) 
elhelyezni, templomban a gyászénekek (leginkább 
a 90. zsoltár: .Te bened bíztunk eleitől fogva 
kezdettel) közös elének lésével. A zsidóknál pedig 
minden czifraság és komédia nélkül betették a 
tisztán megmosott és halotti köntösbe öltöztetett 
elhunytét a hordágyba s egy csendes ima után 
megindul a menet.

S ugyancsak az én gyermekkoromban bár
mily előkelő embert temettek is el az én városom
ban, természetes virágokból készített ügyes és dí
szes koszorúkkal elégedtek meg az emberek. Az 
én gyermekkoromban sok előkelő család kérész 
tény katholikus maradékai Mindszentek napján igen 
Ízlésesen és mégis kevés költséggel világították 
meg elhunyt kedveseik sirhalmát.

Mai időben a szegény ember még ilyenben 
is, nemcsak czifra öltözetek felvevésében, minden 
képen íörekszik erején felül is majmolni a jómo- 
duakat. Hja ilyen ez a mai világ. Dolgozunk a 
látszatért. Igyekszünk áltatni a világot. Mutatjuk, — 
hogy telik tőlünk.

A kegyeletnek erőnkhöz képest nyilvánuló 
kifejezése helyén való dolog és illik is, hogy el
hunyt kedveseiuk emlékét tiszteletben tartsuk, 
azonban a mit a mai időben a kegyelet nyilvá 
látásánál cselekesznek az emberek, az valóságos 
tulhajtás és legtöbb esetben is külső fitogtatás.

Tisztelet a kivételeknek, de vannak sokan 
sok helyen, kik minél több, ezifrábbnál czifrább, 
drágábbnál drágább koszorúkat helyeznek a halott 
koporsójára és emlékkövére. És se szeri se száma 
az egymást tulliczitálni akaró fényűzésnek a gyász
jelentések és koszoruszallagok árosnál árosabb ki 
állításában.

Nem hiányzanak a túlsó felső fokozások a 
feliratokon: A „legnagyobb fájdalommal telt ke 
bel lel,u a legrettendőbb megdöbbenéssel tudatjuk 
a legjobb atyának, apósnak, nagyatyának ekkor 
meg ekkor történt elhunytál. A „legjobb testvér
nek,- a .legszeretöbb szivü anyósnak a leghálásabb 
gyermekek, a legmélyebben gyászoló unokák,* 
holott — fájdalom .’ — várva várták az elerőtlene- 
dett atya, nagy atya kidőltét, talán életében sok 
zaklatást kellett elszenvednie a jó testvérnek, a 
szegény anyósnak, talán nem is gátolták a gondat 
lan szülék a gyermekeket a beteges nagyszüle 
boszantásában.

De hát igy van ez, a világ előtt a látszatot 
meg kell őrizni, hogy ne mondhassák a szomszé
dok, az ismerősök, a rokonok, mennyire kegyet
lenül bánnak a megboldogulttal még a végső tisz
tességtételnél is. Bizony, bizony a mi korunk e 
részben nagy tévedésekbe merült. A sírokat igye 
köznek a legnagyobb fényűzéssel kivilágítani, a 
temetéseken sok város elmaradhatattanok a drága 
pénzbe kerülő gyászöltözetek, a hosszúbbnál bősz- 
szabb gyászfátyolok.

De hát ezen te, ki a kor ferdeségeit ostoro
zod, egy cseppet sem változtathatsz, halad a világ 
tdőre s te elmaradsz, jámbor irkáié. Ne törődj te 
azzal, ha a népes család feje meg is sínyli a 10 
—20, sőt több forintba kerülő koszorút. Ne bándd, 
hogy az áryáknak a költséges temetés a szájából 
veszi ki a falat kenyeret, mert hiszen ma a 19 ik 
század végén igy a divat, igy a szokás. Ezt kívánja 
ma a műveltség. (?) Csak nem teszed ki magadat 
az emberek megszólásáuak. Csak igyekszel magad

Romlatlan lelke tisztában volt a hitvesi foga
lommal. Tudta, jól tudta, hogy mit tesz az, hit
vessé lenni.

És ha egy röpke perezre foglalkoztatta is a 
gondolat, vájjon szeretni fogja e, hát bizony egy
hamar száműzte még a gondolatot is.

Aminthogy hozzászokott ahhoz a ruhához, 
a melynek sem a szövetje, sem az elkészítése nem 
tetszett neki, ugv gondolta, egyhamar hozzá fog 
szokni majd az urához, a férjéhez is.

Az urához, a férjéhez, a ki a parancsolója 
leszen.

Eddig is engedelmes volt, ezentúl is az lesz. 
A munkából eddig is kivette részét, tehát ezentúl 
is úgy lesz. Azzal a különbséggel, hogy ezentúl 
saját otthona leszen. Kiköltözik a szülei házból és 
elfoglalja a saját hajlékát.

És kiköltözött . . . Elkészitelte rendben az 
ebédet és várta az urát délben ... És ez éveken 
át igy ment változatlanul. Semmi, még a legese 
kélyebb változás sem történt soha. De mégis.

Hat éve volt már férjnél.
Leánykorában olvasni kezdetit* azokat a diva

tos áramlatokkal telt könyveket, a melyekből oly 
szépen és oly fenségesnek tanulta ösmerni az éle 
tét, a mely a maga egyszerűségben meghazudtolta 
a sok regény meséjét.

Most is azzal űzte el unalmát, hogy elővett 
W egy könyvet és érdekkel olvasta azt. Olvasott 
sokat, hat teljes év hosszú unalmát űzte el sok, 
számtalan, temérdek könyvnek a tartalmával.

És a sok könyvből megannyi tanulságot vont 
le. Megnyilatkozott megannyi asszony szivvilága 
e sok olvasmányban.

Emitt egy asszony. Ennek a meséje tökéle

is mzni az árral, habár állóságot csinálsz is csali 
dód kárára. Ennek igy kell történni. Ez ellen hiába 
is papolsz!

Csakugyan úgy van e a dolog ? Nem egészon ? 
Mórt hát vannak a tömegnél okosabban gondolkozó 
emberek is. Van akárhány olyan okos ember, kik 
a költséges kiadások helyett, mit a koszorúra ad
tak volna, — jótékony ezélra, meglehet az elhuuyt 
emlékére alapítványt teszuok ; örömmel tapasztaltuk 
bár gyéren, hogy némelyek az elköltözött özvegyét 
és árváit részben magok, részben mások segítségé 
vei lebeszélik a költséges kiadástól. Vannak hál’ 
Istennek, kik a temetés költségeinek tulliajtását 
ellenzik s mindenképpen odatörekszenek, hogy a 
megszomorodott szivtlek fájdalmát nem külső rész 
vét nyilvánítással enyhítsék.

Vannak kiknek rémesen érző szive árvák 
örökbe fogadásával, özvegyek nehéz sorsának javí
tásával akarja enyhíteni a csapásokat. Vaunak 
olyan emberek, kik a körültekintő alapszabályok 
alkalmazásával és némi csekély összeg letizetésével 
segítitek egymásnak gyámoló nélkül maradt hozzá 
tartozóin.

Ilát jobban is van ez igy. Helyesebben is 
járnak el azok, kik az utóbb említett módokon 
nyilvánítják a kegyeletet, a részvétet, a fájdalom 
és becsülés emlékezetét. Ellenben nagyon helyt, len 
azok cselekedete, kik a manapság túlságosan el
harapódzott féuyiizést a koszorúk, világítás és 
egyéb drága dolgok vásárlása állal utánozzák.

Kívánatos dolog volna, hogy az afféle dől 
gokban, melyek képesek egy-egy család baját 
előidézui, kárát okozni, az emberek ne követnék 
egymást anyagi erejük ellenére, mert valamint a 
kegyetlenség sirbaszállt szeretteink irányábau rósz 
érzületre vall: úgy a kegyeletnek tnlhajtása, mint 
minden túlzás, sok kellemetlenségnek előidézője.

A holtak iránt való kegyelet nyilvánítása ne 
történjék az élők veszedelmére.

Vegyes hirek.
— Királyi kitüntetés. A „Buda

pesti Közlöny" junius 11-ik száma a követ
kező közleményt hozta: „A személyem kö
rüli magyar minisztérium ideiglenes vezeté
sével megbízott magyar miniszterelnököm 
előterjesztése folytán Sulyorszky István ügy
védnek és Nagv-Mihály nagyközség birá- 
jának, a közügyek terén szerzett érdemei 
elismeréséül, Ferencz József-rendem lovag
keresztjét adományozom. Kelt Becsben, 1X98. 
évi junius hó 2-án. Ferencz József s. k.. B. 
Bdnffy s. k.“ — A királyi kitüntetés hírét 
városunkba egy Ujhelyből ma egy hete dél
előtt érkezett távirat hozta meg és nagyon 
természetes, hogy azonnal Ilire ment az 
egész városban, őszinte és igaz örömet keltve 
mindenütt. Ezúttal nem akarjuk még csak 
főbb vonásokban sem vázolni azoknak a 
kiváló és maradandó érdemeknek sorozatát, 
a melyek a Sulyovszky nevéhez fűződnek,

tesen összeillik az ő történetével. Az ura vén volt, 
ő pedig tiatal. Mást szeretett . . .

És ki nem adott volna igazat annak az ifjú 
asszonynak ? O is helyeselte cselekedetét.

Azután eszébe jutott az ő igaz története. 
Ugyan, ha egyszer ö is megtenné azt, a mit meg 
tett ez az assony is, de megtettek már annyi 
sokan, hogy megcsalná az urát ... És úgy találta, 
hogy erre ő képtelen lenne. Mintha győzött vón’ 
benne a piszoktól ment gondolkozás úgy Lii'w, hogy 
soha sem tudna megtenni azt.

Sohasem. Ez a rövid szít meghazudtolta 
egy másik. Dehogy.

Talán azt sem tudta, hogy hol szerezte az 
ösmeretséget. De nem is volt valami ideális szép
ség. Az ifjúságával, és a beszédével mégis meg 
hódította azt az asszonyt, a ki olyannak hitte ma 
gát, mintha erős, bevehetetlen vár védené.

Olyan rövid volt ez a tiltott viszony, alig 
hogy kezdetét vette, már is véget kellett érnie.

Az asszony teljesen kiforrott szerelme egye
sült a férti érett érzelmeivel.

Karjaiban vette hirül azt is, hogy az urát 
hivatalában a szél ütötte s meghalt. Akkor ébredt 
a valóra, a mely rut kietlenségével, üres zordsá 
gával törhetetlen volt.

... És azért bántotta nyugtalan lelkiösme- 
rétét szüntelenül az a tébolyitó tudat, hogy mi
alatt ő az urát megcsalta, akkor kellett neki 
meghalnia.

Mikor pedig a gyász éve is letelt, dehogy 
talált volna arra, a ki, a mig a más neje volt, 
szívesen lett a szeretőjévé.

Már most hol és merre találjon vigaszt ? . . . 
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mert hiszen azokat ismeri mindenki és mi 
is rámutattunk már azokra. Csak azt je
gyezzük meg, hogy ennek a kis városnak 
csakugyan ő az élteti) eleme és oly odaadás
sal, önzetlenül és fáradhatlan szorgalommal 
dolgozik előmenetelén, mely ritkítja párját. 
Tudja ezt a város egész közönsége és éppen 
azért idézett elő oly kiváló lelkesedést a 
király kitüntetése és sietett mindenki üdvö
zölni őt ez alkalomból. — Az érdemrend 
átadása még nem történt meg és mihelyt a 
megye megküldi azt kézbesítés czéljából a 
járás foszolgallírájához, ez fog gondoskodni 
arról, hogy milyen ünnepség mellett tűzes
sék az fel a kitüntetett főbíró mellére.

— Eljegyzés. Gróf Wtngertki Viktor elje 
gyezte Tárnán EArenAeím Schyttra szül, gróf Sztáray 
Nendine leányát Ehrenheim Mariellát.

— Meghívó. Az ungvári dalárda folyó évi 
juuius hó 18-án, szombaton este Nagy-Mihályban 
a Barnay féle vendég szállóban dal-, zene- és sza 
valattal egybekötött hangversenyt rendez. Belépő
díjak : az 1. és II. sorban, valamint az oldalszé
keken 1 frt 50 kr; a többi ülőhelyeken 1 frt. 
Állóhely 50 kr. Kezdete esteli 8 órakor. Szünetek 
alatt Lányi Gyula ungvári kitűnő zenekara fog 
játszani. — Belépti jegyek előre válthatók Fríed- 
mán Simon kereskedésében. Felhívjuk mindazokat, 
kik még a jegyek váltása iránt intézkedéseket nem 
tettek, hogy azt mielőbb eszközöljék, mert tekintve, 
hogy az érdeklődés rendkívül nagy, könnyen meg- 
eshetik, hogy a nélkül maradnak.

— Iskola építés. Végre valahára minden 
akadály elháriltatott az uj iskola építése elől és 
most már tényleg hozzáfogtak a munkálatokhoz.

— A gatályi felakasztott leány. Múlt 
számunkban említettük, hogy Gatályban egy 18 
éves cselédleány felakasztotta magát és hogy a 
vizsgálatot megejtett málezai körorvos olyan gya 
nus jeleket konstatált, a melyek arra engedtek 
következtetni, mintha a leány bűnténynek esett 
volna áldozatul. Es a megejtett orvosrendőri bon- 
czolás alkalmával tényleg mutatkoztak gyanús kö
rülmények, minek folytán a leány szeretőjét, ki a 
végzetes éjjelen nála járt, le is tartóztatták.

— Irodai gondnok. Az imént elhalt 
Baltám Emil vinnai ügyvéd irodájának gondno 
kául a kassai ügyvédi kamara Sulyovszky látván 
helybeli ügyvédet nevezte ki.

— Színházi dlszelódás. Az itt működött 
szintársulat felhasználta a Sulyowzky Istvánt ért 
kitüntetést és tiszteletére hétfőn este díszelőadást 
rendezett. Es igen jó volt a számítás, mert a kö
zönség teljesen megtöltötte a nagy termet. Viszon
zásul Sulyovszky meghívta vacsorára az egész szín 
társulatot és fényesen megvendégelte őket, úgy 
hogy némely része még másnap reggel is a pezsgő 
mellett mulatott. Itt említjük meg, hogv ezzel a 
díszelőadással a szintársulat be is fejezte működé 
sét városunkban és eltávozott.

— Esküvő. Folyó hó 21 én délután 3 óra
kor vezeti oltárhoz városunkban Lüffler Teréz 
kisasszonyt, Lüffler Non kereskedő szép és kedves 
leányát Grotz Miksa ungvári lakos.

— Meglopta a templomot. Folyó hó 5 én 
a hajnali órákban ismeretlen tettesek a lucskai ev. 
ref. templom perselyét s a benne levő pénzt kilop
ták. A persely újévtől nem volt kiürítce s igy 
azóta körülbelül 8—10 frt gyűlhetett össze benne. 
A gyanú a harangozó fiára irányul.

— Elveszett 200 frt. Lyukó András ga 
tályi lakos a hétfői országos vásárra behajtott 2 
lovat és egy tehenet eladás czéljából, a mi sikerült 
is neki, de vesztére, mert a vevőtől kapott 200 
frtot nyomban el is vesztette és meg sem találta. 
Szegény ember sírva ballagott haza falujába.

— Kinevezés. Seyfried József sátoraljaúj
helyi kir. törvényszéki elnök a pestvidéki kir. 
törvényszék elnökévé kineveztetett. Általános meg 
lepetést keltett ez a kinevezés és megyeazerte 
őszintén sajnálják a nagy tehetségű elnök távozását.

— Halálozás. E hó 9-én meghalt Mák 
ranczy Károly tőketerebesi elemi isk. néptanító, a 
ki 25 éven át igen jó sikerrel működött pályáján. 
Halálos ágyán lépett házasságra özv. Kltba Józsival.

— Gyászhír- A nagyszámú és előkelő ro
konságot számláló Widder családot gyász érte. A 
73 éves és még egészen életerős Widder Ignácz 
f. hó 14 én délután szivszélhüdés következtében 
Gatálvon hirtelen meghalt. A megboldogult régeb
ben igen tevékeny részt vett n közügyek terén és 
önzetlensége folytán nagy népszerűségre tett szert. 
A kik ösmerték, kivétel nélkül szerették nyílt és 
őszinte becsülvtességeért és a szegények valóságos 
gváinolitójukat vesztették el benne. Temetése f. 
hó 16-án délután lesz Kassán, hova a holttestet 
tegnap éjjel szállították. A gyászoló család á kö
vetkező gyászjelentést adta ki: „Alulírottak fájda
lomtól megtört szívvel jelentik a forrón szeretett 
testvérnek, apának, apósnak, nagyapának és déd
apának Widder Ignácz urnák életének 73. évében 
f. hó 14 én d. u. 3 órakor Gatályban történt gyá
szos elhunytét. A megboldogult földi maradványai 
f. hó 16-án d. u. 2 órakor fognak Kassán a halottas 
házból Ferencz József-tér 7. sz. a kassai központi te
metőben örök nyugalomra helyeztetni. Gatály, 1898. 
évi junius hó 14 én. Áldás és béke lengjen a drága 
halott hamvai fölött. Widder Albert mint testvér. 
Widder Samu, Widder Jenő, Widder Béla, Wid
der Rezsin férj. Dr. Widder Bertalanná, Widder 
Zsófia férj. Pollatschek Dávidné, Widder Zelma 
férj. Brill Ferenezné, Widder Cecil férj. Heuinann 
Samuné, Widder Mari özv. Popper Ignáczné, mint 
gyermekei. Dr. Widder Bertalan, Pollatschek Dá
vid, Dr. Hollünder Lajos, Brill Ferencz, Heumann 
Samu, Widder Samuné szül. Pollatschek 1 leién, 
Widder Jenöné szül. Weiser Alice, mint vök és 
mennyek. Widder Emil és neje, Sándor, Gyula 
neje s gyermekei, Géza, Pollatschek Nándor, Ele
mér, Oszkár, Zelma s férje Erdei Mór, Róza, Mar
git, Popper Ernő, Sándor, Gyula, Vilma. Brill Ödön, 
Margit, Hollünder Andor, Zoltán, Géza, Aranka s 
férje Horváth Sándor, Heumann Károly, Béla, 
Widder Lucie, Sándor, mint unokái.

— Iskolai vizsgálat. A topolyáni isko
lában már megvolt az évzáró vizsga és Sándor 
Pál tanító igen szép eredményt tudott felmutatni 
úgy az egyes tantárgyaknál, mint pedig különösen 
a magyar nyelv sikeres tanítása körül.

— Országos vásár volt városunkban hét
főn, de miután az nem volt nagyobb egy közepes 
hetivásárnál, alig tűnt fel.

— Eolyó hő 12-én folyt le a szomszédsá
gunkban fekvő Tárná községben az elemi iskolai 
növendékek évzáró vizsgája, Jaczkó István ottani 
lelkész elnöklete s a tan ügy iránt érdeklődők rész
véte mellett. A tótajku gyermekeknek különösen 
a hazai történelemből nagyon természetesen magyar, 
még pedig kifogástalan magyar nyelven adott sza
batos feleleteiből a jelenvoltak meggyőződtek arról, 
hogy a tárnái iskola, — melynek tanítója Gorzó 
Oroszt, — igen jó kezekben van; de meggyőződ
tek arról is, hogy Tárnán „dobpergés és kürtszó** 
nélkül is tudják a' magyar nemzeti szellemet a 
gyermekek szivébe csepegtetni. Sch. — Ezt mind 
elhisszük a tarnaiaknak, do viszont higyjék el ők 
is, ha nem is adnak Írásos bizonylatot róla, tudjuk, 
hogy mennyire fáj nekik és inég másoknak ama 
bizonyos „dobnak pergése és kürtszónak harso
gása. “ Szerk.

— Rendelet a lobogókról. Érdekes kör
rendeletét adott ki legutóbb a belügyminiszter, a 
hivatalos helyiségek fellobogózásáról. Az 1896. évi 
XXI. t. cz. 2. § a ugyanis rendelkezik arról, hogy 
a nemzeti ünnepeken a középül ‘tekro kitűzendő 
a czimeres nemzeti lobogó. Ezt kiegészíti egy 
1895-iki belügyminiszteri rendelőt, most pedig 
minden részletében végleg rendezi a lobogózás 
ügyét a miniszter. A jegyzék közli egyszersmind 
a nemzeti ünnep napjait. Jelenleg mindössze három 
ilyen van : Szent-István napja (aug. 20.), a 48 as 
tövények szentesítésének napja (ápr. 11.) s a min
denkori uralkodó születésnapja (.jelenleg aug. 18.) 
Ezekhez fognak sorakozni a törvényhozás által a 
jövőben kijelölendő napok. A rendelet a legszigo 
robban meghagyja, hogy e napokban a középületekre 
kitűzendő a czimeres lobogó. Ezek közt azonbau 
nincsem k a kaszárnyák, mi méltán kelteit feltűnést.

— A kártyázok figyelmébe. Kúriai dönt 
vény. A kir. kúria kimondta, hogy a kártyajáték
ból kiilömbség nélkül a játék nemére, bíróság előtt 
érvényesitherő kötelem nem származik. Tehát a ki 
kártyajátékból folyólag adós marad, azt nem lehet 
fizetésre kötelezni.

— Eel sóma gyár országi amatör~kiál- 
litás. Ez a h ivatalos czimo annak az érdekes 
kiállításnak, mely a folyó hó 19 én nyílik meg 
Kassán. E tárlaton nem professzionátus, hanem 
csakis műkedvelő festők, faragók, fényképészek és 

amatőr gyűjtők műtárgyai lesznek kiállítva. A 
felsömagyarországi előkelő körök igen érdeklődnek 
a kiállitás iránt s a bejelentők közt vannak Windisch- 
Gritz herezegné, Pongrácz Vilmos gróf, Sennyey 

•Gézáné báróne, Schell Sára bárónő stb, a kiállítás 
védője Bubits Zzigmond kassai püspök, elnöke 
Péchy Zsigmond főispán és Hornyay Ödön törvény
széki biró, mint a végrehajtó bizottság elnöke, 
nagyban buzgólkodnak a kiállítás sikere érdekében, 
melyet a kassai Fehér Kereszt és a Nőegyesület 
javára rendeznek. A kiállítás megtekintésére Buda
pestről is sok vendéget várnak.

— Ax abarai ev. ref. egyház újonnan épí
tendő, két tanteremből és egy tanítói lakból álló 
iskolájának felépítésére az árlejtés f. évi junius 
hó 19. napjának délután egy órájára van kitűzve. 
Felhivatnak mindazok, kik az említett munkálat 
teljesítését felvállalni kívánják, hogy a tárgyaláson 
jelenjenek meg. A feltételek a lelkészi hivatalnál 
megtekinthetők. Az építés összeg 10%-a biztosíté
kul leteendő.

— UJ távirda hivatal. A közlekedésügyi 
miniszter megengedte, hogy a mezölaborczi posta
hivatal mellé távirda hivatal állíttassák fel.

— Tömege, kitüntetés. Mint megbízható 
helyről közlik velünk, legközelebb a megyénél 
tömeges kitüntetések lesznek. Kitüntetésben fognak 
részosülni azok, a kik a szoczializmus megszüntetése 
körül a eiendör.ég és katonasdg ftgyvvrtintk vi- 
delmr mell.tt érdemeket (?!) szereztek.

— Mennyi a háxi állat Magyaror- 
nxágon ? Statisztikai kimutatások szerint Magyar
ország állatállománya következő: szarvasmarha 
6.738,365, juh 8.112,681,- sertés 7.330, 343, kecske 
308.810. A szarvasmarhák nem szerint igy oszla
nak meg: bika 32,539, 4 éves 664,486, faj szerint 
a szarvasmarhák száma a következő: magyar er
délyi 3.472,687, törpe 978,883, vöröstarka 1.401, 
868, bőrszínű 161.204, egyéb fajok és keresztezé
sek 588.723, bivaly 133.000.

CSARNOK.
Szto-rop-kow.

(Kís-Ázaíkí magyar város réiuklirkép. a pokolban.)

A „Stokkon", a kapatos elem és az Írástudó 
világ e kedvencz gyülheíyén hahottam egy garzon 
barátunk nevenapjának harmadik előestélyén mon
dani, hogy a modern tárezairóknak szükséges anya
guk jobbadán a fantáziából kerül ki. Minthogy 
pedig én egyáltalában nem tartozom a modern 
tárczairók régiméjéhez, próbaképen megkisérlettem 
ezúttal a dús természet bőven termő mezejéről 
letarlózni azokat az arany kalászszálakat, melyeket 
a jó nevű irói gárda sarlójára venni nem éraeme- 
sitett.

Az ám, de nem kell elfelednünk, hogy az 
.ember tervez, Isten végez." így történt aztán ve
lem is, hogy miután Szto-rop-kow városka ,hus 
fogyasztó szövetkezete" a kisbiró vigan pergő dob 
szerszámján közhírré tette azt, hogy 100, mond 
egyszáz darab körmoczbánvai rézfillér jutalmat tűz 
ki egy oly szerkezetű masinának a feltalálója ré
szére, melynek segélyével az elhullott állatok húsa 
minden undor és egyéb mellék következmények 
elkerülésével élvezhetővé váljék; jó magamnak is 
vásott a fogam a kitűzött pályadijon kívül egy kis 
hírnévre szert tenni s miután a tavalyi .Zemplén" 
naptár összes szentjeit segítségemre hívtam, csak
hamar úgy találtam, hogy mintha az előttem elterülő 
látó határt egv szemkápráztató fényben úszó köd- 
fátyolkép váltotta volna fel. Úgy Játszott e pilla
natban előttem, mintha a világot hatszorosan is 
körül érné annak az önforgó tengelyre pokoli lelő 
ményességgel épített körképnek óriási vászna, me 
íven a pokol tornáezában a festészet páratlanul 
álló, remek kivitelű s a csalódásig hü képcsoportjai 
alig észlelhető lassú tempóban vonultak el a szem
lélő lelki szemei előtt.

E pompásan sikerült körkép tanulságos histó
riai alakjaival, mely a pokol nagynevű festömüvé 
szei ügyesen kezelt ecsetjei alól került ki, a cso
dák, csodájával volt határos. E körképet még el- 
ragadóbbá tette az, hogy rajta az anélkül is érdekes 
alakok nem festett, de valóságos mozgó eleven, 
lényekként tűntek fel és hogy mindazon rémes 
jeleneteket ábrázolták, melyek az alvilág örökös 
urai a rettegett Osiris és Irts előtt a mindennapi 
kérk-lhetlenül szigorú, de igazságos Ítéleteinek vég
rehajtásakor felmerültek.

A félelem és borzalom vegyülékének gyötrő 
hatása alatt a 60 fok hőség daczára is fogvaczogva 
szemléltem az előttem bemutatott szörnyű jslene 
teket.

Emberi ész áltsl még soha sem képzelt, iszo
nyatosan szörnyű bűnök mutattattak be itt leleple- 
zetten az ő maguk meghamisitatlan valóságában.
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As összes jelenetek között azonban figyelme 
met leginkább az a jelenet kötötte le, melynek 
azeuzácziót keltő részlete Szto-rop-kow hajdani 
mezőváros vizelt dolgait ábrázolja.

A körkép e rémes részletén az alakok mind 
annyin ismeretesek valának, csupán az általuk eb 
követett gonosz Üzelmek, melyeket eddig sötét lep
lek bontottak, bújnak elő rej lékükből és egész 
beláthatatlan bosszú sorokban mutatkoznak be. Nem 
kell ide Röntgen-sugár, mert az ocstnány bűnös 
lelkek a nélkül is áttörik magukat a hitvány em
beri tetten és mintegy statisztikaszeril térkép tün
teti fel itt a megmételyezett lelkek bűneit, azok 
nagysága és minősége szerint csoportosítva. A 
gyarlósággal született emberi ész megáll annak a 
megkapó htt jelenetnek a szemlélésén, amely az 
elhullott marhák húsát kimérő lelketlen mészárosok 
büntetését ábrázolja.

Ott vannak a gonosz üzelmeket folytató mé
szárosok a saját mészárszékük húsvágó tőkéjükhöz 
izzó bilincsekkel lánezolva s aprítják maguknak a 
kiálhatatlan bűzt árasztó döghust egy olvasztó kát 
lanbá, melyből a sátán ezimborái czinikus gúny 
mosolylyal étetik őket minden megszakítás nélkül. 
Majd a saját bőrükből készült korbácsokkal hasi 
toltak hátukon e mindenesetre kellemetlen helyzet 
okozta verejték lefolyására szolgáló barázdákat a 
pokol csákányosai.

De nem gyönyörködhettem tovább a tnlvilági 
rémlátományban, mert a kimerülésig elcsigázott 
agyam a szörnyű látványok elöl a jóttevö ébre 
désben keresett és talált menedéket.

Eriss levegő utáu kapkodva, éppen akkor 
értem ki a szabadba, midőn a reszkető holdszőtte 
ezüst sugár szálait a csendes éji köd vékony fá
tyoléba s halvány fényénél láttam, mint csempé
szik be a lelketlen kufárok a tilalom fának azon 
lehullott gyümölcsét, melyet a fölültnulhatlan talál 
mányu pokoli gép az emberi rafinéria tesz mester 
ségesen élvezhetővé a sötétségben botorkáló gyarló 
emberi szem előtt.

Kiábrándulva, ismét tnagant előtt láttam a 
mindennapi életet az ő nyüzsgő alakjaival s Iá 
lom újból, mint fogyasztja el a sokat elbíró emberi 
szervezet mindazt, aminek homály fedte eredetét 
nem ismeri.

Felső-Zemplén i.

SZÍNHÁZ.
F. hó 12-én (Hétfőn) tartotta a társulat búcsú 

előadását s kedden Abonvba távozott városunkból. 
Sajnálattal láttuk távozni a derék társulatot, melv 
működésével kivívta s mindvégig megtartotta a 
közönség osztatlan elismerését.

Az utolsó hét előadásairól részletesen alább:
Csütörtökön (junius 9-én) Márkus .József 

„Kukta kisasszonya- ment szabatos, gördülékeny 
előadásban. Az ensemble bó| kiemelkedtek : a czim 
szerep személy esi tője Némethv Gizella Liza grófnő 
ki, mint mindig, úgy ma is bravúrral és chic kel 
játszta meg szerepét. Krasznai Kristófon), ki pom 
pás hang) a vesztett tenoristába oltott főszakács volt. 
Kedves volt a .kegyelmes papa Pikikéje* (Ber
zsenyi Margit), a többiek is beváltak.

Szombaton (junius 11 én Verő György „Vi 
rág csatája* ment eléggé látogatott ház előtt. Az 
est valódi sikerén az összes szereplők buzgólkod 
tak. Abonyi Teréz Ilon) és Burányi Teszéri) úgy 
Abonyi és Rátkay Kozogi duettjeit és Némethv 
Gizella Fodor Róza solo parthieját a közönség 
zajosan megtapsolta. A virágcsatározás kitünően si 
került.

Vasárnap (junius 12 én Géczy .Fekete
,ía ment. A darab maga a gyöngébbek kö 

ziil való; hogy mégis tetszett, az főleg az dőadók 
érd. me. Különösen jók voltak : Berzsenyi Margit, 
(Margit Némethy Gizella Sárika és Miklós Ne
mes Sáudor ; ez utóbbiak n mekül előadott énekei 
nagyon tetszettek. Krasznaynál Czinczér Lenézi i 
egy kicsit kevesebb több lett volna. H» Ivüket meg 
állták Vágó (Szelíd és Rátkay Senki Miska .

Hétfőn junius 13-án) Sulyovszkv István váró 
•uuk főbírája kitüntetése alkalmából telt ház mellett 
Bisson Válás utánu ja ment. Ezt megelőzte egy na 
gyón sikerültén összeállított tableaux. A remek bohó
zaton a közönség sokat kaczagott. Halinay Botit 
várdné* a minta anyós. Krasznay iDuval Berzsenyi 
(Diane) és Szilágyi (Bourgeneuf) egyaránt kitű
nőek voltak.

Előadás után a színtársulat öszszes tagjai 
részvétele mellett búcsúzóul a „Barnai- nagytér 
méhen sikerült estély volt, mely czigányzene no 1 
lett a ké9Ő hajnali órákig húzódott el.

A viszontlátásra.
Palamede*.

Szerkesztői posta.
Abara. Igen ni vénén, amnlmti megjegvezzíik. hogy 

a kiadóhivatal nehéztől és pedijr jogosan, mert ha máshova 
hirdotáskónt küldetik be, ide is úgy kellene.

Mád. Nem találtuk erősnek a kifejezést, mert igaz. 
És éppen azért, mert ugyanabban a véleményben vagyunk 
mi is, változatlanvl kiadtuk.

L. S. (Homonna.) Majd ha időnk lesz, átolvassuk és 
ha kiadhatónak véljük, kérését teljesítjük.

Konarócz. Igazán kiváncsiak vagyunk arra az okra 
és ezért is várjuk a 20-ikát.

(Helyben.) Alapította I. Ferenci József 
eaáasár és király 1H49. deci. 2-án. Jelenleg három osztályból 
áll: nagykereaztesek parancsnokok és lovagok. A rend ado
mányozása születés, vallás és állásra való tekintet nélkül 
történik, külföldiek ép úgy nyerhetik, mint belföldiek, kiváló 
érdemek jutalmául. A rendjel tulajdonosai az udvari ünnepé
lyekre meghivatnak. Tudóinkkal csak Filzewéry Tamás fő
szolgabírónak.

fí, S. (Ujhely.) Figyelembe sem j -het.
l'cii’flllHÓ. Nagyon soká késik az a bizonyos dolog. 
fí. (Homonna.) Óh igen ! Homonuán van tizenöt tu

dósítónk, de a tizenöt közül egy aoui ir soha semmit. Bizony 
nem fog ártani.

fí. fí. (T.-Terebes.) Az összes közlemények minden
kor a szerkesztőséghez küldendők.

Felelős szerkesztő Gál Vilmos.
Kiadó-tulajdonos Landoim&n B.

HIRDETÉSEK.
376 szám.

tk. 1898.

Árverési hirdetmény.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Kapacs András nagy 
mihályi lakos végreliajtatónak Hrenyó Jánosné 
szül. Kovács Erzsébet végrehajtást szenvedett elleni 
52 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a sátoralja újhelyi kir. törvényszék a nagy 
mihályi kir. járásbíróság területén lévő Nagy-Mihály 
községben fekvő a nagymihályi 86. szám tjkvben 
A I. 1. sor és 132. hr. sz. alatt felvett belsőségből 
a B. 7. sor sz. alatt Kovács Erzsébet férj. Hrenyó 
Jánosné tulajdonául jegyzett ingatlanra az árverést 
356 írtban, ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan 
az 1898 évi juliuf hó 26-ik napján d. e. 
9 Óraktr alulírott tlkvi hatóság hivatalos helyi 
gégében megtartandó nyilvános árverésen a megái 
lapitott kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Az árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok lu'csárának 10%-át vagyis 35 frt 60 krt 
készpénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. § ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. nov. 1 én 
3333. sz. alatt kelt igazságügyiminiszteri rendelet 
8 § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 
170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság Nagy 
Mihályban 1898. május hó 2 áu.

Bodnár, kir. albiró.

Tk. losl sz.
1898

Árverési hirdetményi kivonat.

A nagy mihályi kir. jbiróság mint tlkvi ha 
tóság közhírré teszi, hogy Oerber Ulrich málczai 
lakos végreliajtatónak W-inherger Simon falkusi 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 1350 frt töke 
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a sátoralja újhelyi kir. törvényszék a nsgymihályi 
kir. járásbíróság területén levő Ealkus község ha 
tárában fekvő a falkusi 36. sz. tjkvben A 2-sor 
134. hrszám alatt foglalt és pedig a végrehajtási 
törvény 156. íjának c) pontja értelmében 400 frt 
kikiáltási árban Weinberger Simon végrehajtást 
szenvedő és neje Kiéin Eáni tulajdonául jegyzett 
összes ingatlanaira továbbá a falkusi 48. sz. tjkv 
ben A 1 sor 726. ltrsz. alatt foglalt ingatlanból B. 23. 
sorsz. alatt Weinberger Simon tulajdonául jegyzett 
jutalékra 779 frt kikiáltási árban az árverést el 
rendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 
1898. évi julius hó 18-ik napján d. e. 9 
Órakor Ealkus község házánál ni- gtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10% át vagyis a falkusi 36. sz. tjkvi 
ingatlanra vonatkozólag 4o frtot és a falkusi 48. 
sz. tjkvre vonatkozólag 77 frt 90 krt készpénz 
ben, vagy az 1881. LX. t. ez 42. §-ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. nov. l én 3333. 
sz. alatt kell igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában 
kijelölt Óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke 
zéhez letenni, avagy az 1881. I.X. t. ez. 170 g a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. ' 1
.... ,K‘r" jár,’lshiróság, mint tlkvi hatóság 
Mihályban 1898. évi május hó 16 ált.

Nagy-

Jiodnár, kir. albiró.
Nyomatott Landaaman B. könyvnyomdájában.

BARNAI ANDOR
a „K o s“-hoz czimzett szállodája

Sztáray gróf kastélya átellenében
ZtST a, g- y- ih 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 liter
n » " " "
H « H H » •

Eeszt-féle Vilmái gyöngy „ 1.00.
Hegyaljai szamorodni . 1.50.
889-lki „ . gyógybor . 2.00

orvos urak b. jiggelmébe !
Tokaji asszú gyógybor 1 liter 3.00

S ‘ - 4.00
legf. ... . 5.00
Ménesi veres asszú . 1.51*
Szyrmiai régi szilv rium , 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez 

ségilog olcsóbbak.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomá
sára 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 Mállók én kttcsixziaek. —— 40

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