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■zebkebztöség:
Hova a lap Hzellttuii részét illaté minden 

közlemény intézendő :

Tttrtk-ntox* 330 isim.

Kéziratok nem adatnak vissza.
i Bénnentotlen levelek nem fogadtatnak el.

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

4 írt.
2 frt.
1 frt.

ELŐFIZETÉSI Díj:
Egész évre 
Fél évre 
Negyed évre

Egyes szám ára 10 kr.
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KIADÓHIVATAL :
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők : 

Laadeaman B. könyvnyomdája-

- SULYOVSZKY ISTVÁN.

Városunk polgársága méltán tarthatja a folyó hó 10-ikét ünnepnek.
Ünnepeljük közszeretetben álló városi föbiránkat, SULYOVSZKY ISTVÁNT, azon alkalomból, 

hogy az 0 Császári és Apostoli Királyi Felsége által legkegyelmesebben adományozott Ferencz József- 
rend lovagkeresztje az említett napon lesz neki átadva.

Az ünnepély vasárnap délelőtt II órakor veszi kezdetét a városháza udvarán, hova FÜZESSÉRY 
TAMÁS járási főszolgabíró rendkívüli díszközgyűlésre hívta egybe a képviselőtestület tagjait.

A díszközgyűlés megnyitása után a kitüntetett főbíróért küldöttség megy lakására, honnét 
megérkezve, az elnöklő főszolgabíró feltüzi mellére az érdemrendet és üdvözlő beszédet tart, mire a 
főbíró válaszolni fog.

Miután a díszközgyűlésnek egyéb tárgya nem lesz, befejezés után a Barnai-szállóban fényes 
bankett következik.

Felhívjuk városunk polgárait, hogy a díszközgyűlésen minél nagyobb számban jelenjenek meg. hogy ez által is kifejezést 
adjanak a föbiró iránt érzett osztatlan szeretetöknek es ragaszkodásuknak és hogy az minél impozánsabb legyen.

Nincs ugyan szükség arra, hogy a polgárság külön hivassák fel az ünneplésre, de miután sokan azt hiszik, hogy a 

díszközgyűlés nem nyilvános és hogy azon csak a képviselőtestület tagjai jelenhetnek meg. szolgálatot vélünk teljesíteni azzal, ha 

köztudomásra hozzuk, hogy ott mindenkinek szabad lesz megjelenni.

Rossz háziszokások.
Senki sem ismerheti meg jobban, mint 

a házinő, hogy a gazdaság vezetésénél, min
den kellék mennyire törekszik terjeszkedni 
és a kiadásokat lassanként szaporítani. Hisz 
az ő feladata, hogy a legkülönbözőbb egyé
nek és korfokozatok szükségleteit kielégítse 
és feladatainak nagysága abban rejlik, Imgy 
a valódi szükségleteket megkülönböztesse a 
képzeletektől és azokon a rendelkezésre álló 
eszközökkel uralkodjék.

Ha meggondoljuk, hogy az ember szük
ségletei és azoknak kielégítése kicsinyben 
úgy, mint nagyban, (elköltik leleményessé
gét és a kereskedelemben, valamint a tudo
mány és iparban minden előmenetelhez ezek 
vezettek akként, hogy úgy szólván ezeknek 
köszönhetők azon jótétemények, melyeket 
lángelmü nagy emberek szereztek az embe
riségnek, használhatóvá tévén a természet 
minden erejét, hogy segítségével megkímél
jék az emberi erőt; ha mindezt meggondol
juk, csakis természetes fejlődésnek tekint
hetjük, ha a szükségletek terjeszkednek úgy, 
hogy ezáltal a munkaerők viszonya mindig 
élénk marad.

Azonban a háztartásban ez egészen más 
dolog. Itt nem arról van szó, hogy a szük
ségleteknek kell a kiadásokat teremteni, ha
nem megfordítva; korlátolni kell a szükség
leteket a megengedett kiadások szerint. A 
házinőnek kell gondoskodnia családja szük
ségleteinek kielégítéséről. Csakhogy a család 

egyes tagjainak szükségletei ép oly külön
bözők, mint maguk a háztartások. Milyen 
nagy különbség van a különböző osztályok 
között is. A mi a gazdagnak és vagyonosnak 
a városban elkerülhetetlenül szükségesnek 
látszik, az a hivatalnok vagy polgárra nézve 
a jólét tárgyát képezi és a falusi lakosnál 
tiltott és nevetséges fényűzésnek tűnnék fel.

így lesz a bőség megszokása szükséggé.
Epén a családi körben nyílik alkalom 

arra, hogy megfigyeljük a szükségletek alig 
észrevehető, folytonos növekedést. Eleimén 
örvendezünk annak, le 1 veséinknek va
lamely irányban nyilvái . ■ hajlamait kielé
gíthetjük, nekik különös élvezetet nyújtha
tunk, de minél gyakrabban engedünk ez 
újabb kielégítés utáni vágynak, annál ha
marabb válik szükségessé ; tniglen rendes, 
maradandó ismétlés által nélkülözhetetlenné 
tűnik fel előttünk.

Az ember első szükséglete a táplálék. 
Ezt egyszerű, kielégítő, természetszerinti ét
kekkel elégítjük ki, de csakhamar változta
tást óhajtunk étel és italban és minél inkább 
engedünk ezen óhajnak, annál kényesebb 
lesz az Ízlés, a hol pedig beáll a szokás, ott 
nagyon nehéz visszatérnünk a természetszerű 
egyszerűségre.

így áll ez a ruházattal is. A mely csa
ládnál az egyszerű viselet divik, ez a kiadá
soknak csupán töredékét képezi ; de hol 
szokássá vált, hogy kövessék a legdrágább 
divatot minden változásával és szeszélyes 
lépéseivel, hogy csupán drága kelméket hord
janak és a legdrágább diszitékeket válaszszák, 

ott a ruházat költsége gyakran túlhaladja 
a legszükségesebb táplálék költségeit.

A házinő feladata, hogy a szükségletek 
növekedését szemmel kisérje és határozottan 
ellenáljon azoknak; mihelyt nem egyeznek 
meg a bevételekkel és a család életéhez és 
egészségéhez nem mulhatlanul szükséges kel
lékek használata kezd lábrakapni.

Például a család valamely tagja jobban 
szereti a tejeskenyeret a házikenyérnél, tehát 
mintán a tejeskenyér kevésbé tápláló, ezen 
tag minden étkezésnél két darabot eszik. A 
család többi tagjai a tejeskenyeret szintén 
Ízletesnek véli és egyik se akar többé házi 
kenyeret enni és ez által még' egyszer annyi 
fogy el. a mi nagy családoknál és csekélyebb 
tehetség mellett lényeges dolog.

A szükségletek mennyiségét és minősé
gét lassankint növesztjük, csakhamar szokássá 
válnak és ime többet fogyasztunk, mint a 
mennyit bevételeink megengednek. Most te
hát a házinő más módon iparkodik gazdál
kodni, minthogy azonban mindenütt szükség
letekkel találkozik és csak mindegyikének 
meg van a maguk határa, hézagot lát tá
madni ott, hol többet adott ki, mint ameny- 
nyit ezen szükségleteknek adni szabad lett 
volna.

Pedig nagyon nehéz a már megszokott, 
újabb kiadásokat ismét eltörülni. Azért tehát 
a helyzetet túlhaladó vágyat mindjárt kez
detben kell határozottan ellenezni, még mi
előtt szokássá vált.

Hogy pedig megtudjuk, mennyire ter
jeszkedhetünk a családtagok és háztartás
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szükségleteinek kielégítésében, tanácsot*, hogy 
ne sokat vásároljunk hitelre.

Nem azért, mintha a hitel igénybe vé
tele magában véve baj lenne és hogy folyó
számlánk legyen a naponkint ismétlődő 
szükségletekre, mint például a sütőnél, tej
árusnál, mészárosnál, mely számlákat heten
ként vagy havonként tizetjiik. mivel a ke
reskedő és iparosoknál oly folyó számlákat 
nyitunk, melyeknek összegét nem tarthatjuk 
emlékünkben és melyek megengedhető ki
adásunkat e téren már is túlhaladják és a 
kezünkben levő készpénz újabb kiadásokra 
bir. Mikor aztán bemutatják a számlákat, 
zavarba jövünk, mert az arra szánt készpénzt 
másra költöttük el. Magától értetendő, hogy 
ez által hézag támad a kiadás és bevétel | 
közt, mely okvetlen komoly bajokat és adós- I 
Ságokat eredményez.

Miután a hitel gyakran elkerlilhetlen, 
de mindenesetre nagyon kényelmes, mert a 
vett árukat könnyebben ellenőrizhetjük, ha 
a pénzt egyszerre s közvetlenül a kereske
dőnek kézbesítjük és nem a cseléd által 
küldjük naponként, kit ezáltal apró sikkasz
tásokra és rendetlenségekre csábítunk, mit 
tegyünk ez esetben ?

Egyszerűen külön könyvbe kell jegyez
nünk az összeget, melvet számlára vettünk, 
liogv összehasonlíthassuk, vájjon bizonyos
nemű kiadásokra nem költöttünk-e többet, 
mint amennyit vehettünk, mig újabb hasonló 
kiadásokat tennénk és a számla kiegyenli 
tését ne halasszuk a zárszámadáson túl. 11a 
tehát háziszámlára vesszük, úgy a kiegyen
lítést a hó elején ne napoljuk el.

A helyzeten túli kiadások többnyire 
azáltal támadnak, hogy a többletet az első 
szükséglet kielégítésére fordítjuk és az előbbi 
kiadások maradványait nem vettük tekintetbe.

Végül meg kell jegyeznünk, hogy a jó 
házinőt jó szokásairól lehet megismerni, me
lyek ezen, valamint minden egyéb gazda
sági tekintetben a háznál uralkodnak.

Gyöngeség.
Ha az ember értelmének erejét össze lehetne 

mérni a teste erejével, mint a hogy megmérjük a 
hegy magasságát a méterrel ; ha számokkal lehetne 
kifejezni, hogy hányszor múlja felül a szellem 
ereje a test erejét: a mérés eredményének Ilibe 
tétlennek látszó számnak kellene lennie.

Eltekintve attól, hogy az ember uralma alá 
hajtotta az összes élő világot, igavonóvá tette még 
az óriás erejű elefántot is. gondoljunk esak egy 
kétszer lóerejü hajógépre, a mely sok százezer

T A R C Z A.
A pusztán.

Sötét nyári este födi a tájat, — elkésett 
madár rezzenti meg a bokor ágait.

A mécs utolsót lobban, a fény kialszik, a 
mogorva komondor félálomban még egyet mordul 
és a szalmakazalba húzza magát.

Alszik a táj, csak néha-néha zizzen a halaszt, 
ha kisgyik fut rajta keresztül.

A holdnak ezüst fénye most bukkan elő, 
küzdve a sötétséggel.

Éjjeli kuvik lassan röppen, zuhogással emelve 
szárnyát s galyon alvó madárka csap le. Rémült 
csicsergés — és megvacsorált a rabló.

A csörgedező ér lassabban fut, alvó m-felt jtset 
öntöz; ineglocscsan néL« — korán halt levél hull 
habjába.

Szomorú nyírfák hajló ágát meglengeti az 
elkésett fuva lom, kis madár röppen, kavarog az 
éjben, mig az ágra száll.

A hold ezüstös tányéra mint tüzes golyó siet 
magasabbra, in» gezüstözi a mezőt, a hullámzó 
búzatáblát.

Felhangzik a fiilvmile panaszos zokogó dala.
Lehajtott fővel, gyilkos fegyverrel a kezében 

ballag a puszták fia, karjára akasztva „Deres* 
lovának kantárja.

Néha lehajlik a ló, beleharap a kövér fűbe, 
megrántja gazdáját, ez feltekint, miulha álomból 

| mázsa terhel szállít egyik világrészből a másikba, 
gondoljunk egy száguldó vasúti vonatra; álljunk 
meg egy vasgyár nagy gőzkalapácsa előtt, mely 
az ember keze iutésére, a gázcsápon tett szelíd 
nyomásra akkora erővel csap alá, hogy a föld is 
megrendül, a vastuskó meglazul hatalmas ütése 
alatt.

Századunk gépeiben a cziklaoszlopokai látjuk 
fölelevenedni, kik hegyeket helyeznek át, folyamo
kat terelnek uj mederbe.

Az ember a maga teste gyenge erejével alig 
tehet valami érdemlegest, ezért állította be elsőb
ben a dolgozó barmokat, azután a természeti erő 
két maga helyeit munkásoknak. Az ember törek
vése ez irányban még egyre fokozódik, egyik si
keres eredmény után a másik után törekszik. Élő 
és élettelen munkásainak történetében vörös fonal
ként látjuk végigvonulni azt a törekvést, hogy min
den munkájának teljesítésére minden időben 
kész munkás álljon a rendelkezésére. E törek 
vés megvalósítása nem valamely leleményes gép 
kigondolásán. hanem ama feladat megoldásán 
fordul meg, melyet az energia gyűjtésének ne
vezhettünk.

Nem a gép, hanem a gépet éltető energia 
dolgozik helyettünk. Minden gép, a legkezdet lege- 
sebbtől a legtökéletesebbig, csak arra való eszköz, 
hogy benne az energia valamely fajtája czélunknak 
megfelelően átalakuljon. Ha azt akarjuk, hogy gé
ptűnk minden pillanatban dolgozhassanak, akkor a 
gépet mozgató energiának kell állandóan készlet 
ben lennie. E végre az energiát gyűjteni, raktá
rozni kell, mint a hogy éléstárainkba gyűjtjük 
élelmi szereinket.

Csodálatos erő lakik az ember szellemében, 
megmérhetetlen s össze sem hasonlítható a testnek 
erejével és mégis, ha végig lapozzuk a napi ese
mények hírmondóit, vissza kell bökkennünk s azt 
a kérdést föltenni magunknak : miként lehetséges, 
hogy az ember, a maga csodákat teremteni képes 
erejével, m m tudja megteremteni azt, mi után ezer 
esztendők óta sopánkodik az emberiség: a békét, 
a boldogságot az emberi társadalomban?

Ma törvények és rendeleti k zsinórján vezetik 
az embereket, pedig az a nép, melynek nincs más 
evangéliuma, mint a törvénykönyv; az a nép, mely
nek nincs más lelkiismerete, mint a rendőrség fe
gyelme ; az a nép, melynek nincs más istene, mint 
az állam : nem fogja tudni soha, hogy mi a társa
dalmi rend, mi a hazafiui kötelesség.

Ilyen szempontból tekintve a helyzetet, meg
értjük könnyen, hogy miért olyan fojtó a légkör 
s miért fenyegethet a vihar, mely ha kitörne, el
pusztíthatja a mai társadalmi rendet.

S hogy *gy v»ni mutatja azt, hogy minden 
szellemi ereje mellett, milyen végtelen gyönge lény 
az Isten képmására teremtett ember.

ébredne, nehéz sóhaj fakad kebléből, azután mo 
górván lépdel tova.

A tanyánál a kert alá fordul, karóhoz köti 
lovát, maga átalveti magát a sövényen.

Kormos, a koinondornok vezére, — ott nyúj
tózkodik a kerti szénán és a zörejre meg sem 
mozdul. Ismeri a lépést.

A lakóház végében áll a méhes, — oda megy 
Peti, fegyverét letámasztja a nagy almafa alatti 
padra, megsimitja bajszát, úgy kopogtat a rozzant 
méhes szúette ajtaján.

— Ilonka ! — susogja meglágyult hangon.
— Kegyelmed az Peti ? — kérdé egy hang.
— Én vagyok rubinlos tubiczám !
— Mindjárt jövök, várj egy keveset.
Peti ledől a méhes előtti gyeppadra és a 

holdat nézi; gondolatai visszaszállanak a múltba, 
eléje idézik a „becsületes4* napok igénytelen de 
nyugodt képeit — könnyei peregnek, rémülve 
kapja magát rajta, lobogó ingujjával törüli le a 
fájdalom könnyeit. Mérgesen harap ajkába.

Édes csók hull az orezájára, puha karok öle
lik, kaczagva hull az Ilonka ölébe.

— Jaj de vártam kegyelmedet, azt gondol 
tani, hogy nem jön el.

— Dehogy mm jövök, dehogy maradok el 
tőled keserves életein egyetlen vigasztalója !

— Peti . . . mondok egyet, jó lesz a vége. 
Maradj itt nálunk, gondodat viseljük szépen . . . 
azután felfogad édes apám csikósnak; tegnap járt 
itt a fbldesur, — beszélt édes apámmal, hogy kel
lene egy csikós.

Vegyes hírek.
— Szabadságon. Bodnár Ferencz helybeli 

kir. albiró f. hó 3 án kezdte meg hat hétre terjedő 
szabadság idejét.

— Tűz. Hétfőn éjjel 2 óra tájban ismét 
megkondultak a tüzet jelző harangok. Ezúttal ugyani 
nem városunkban, hanem Sztrajnyánban égett egy 
ház, de ha vissza gondolunk a tavalyi óriási tűzre, 
indokolt a félelmünk ha odaát van tűz.

— Helyettesítés. Garbinzzky Sándor hely
beli kir. albiró egy havi idő tartamra helyettesként 
kirendeltetett a gálszécsi kir. járásbírósághoz.

— A régi menetrend érdekében. Köz
tudomású az, hogy a május hó 1 én életbe lépett 
vasúti menetrend milyen nagy hátránynyal van 
megyénk egész felső részére. Hogy ez megszűntet- 
tessék és illetve hogy a régi menetrend visszaállít
tassák a homonnai és nagymihályi járások kérvényt 
nyújtottak be a közlekedési miniszterhez és biz
tosra vehető, hogy a jogos kérelem elöl nem fog
nak elzárkózni.

— Halálozás. Súlyos csapás érte Novak 
József alsó körtvélyesi róni. kath. plébánost. Édes 
anyja hosszas betegség után f. hó 3 án meghalt. A 
gyászoló család gyászjelentése igy hangzik : „Novák 
Ferenz nyugdíjazott gyári tiszt mint férj és Novák 
József alsó-körtvélyesi plébános mint fia, szomoro
dott szívvel jelentik a maguk és az összes rokon
ság nevében a legjobb hitvestársnak, illetve az 
áldott jó anyának Novák Ferenczné szül. Méga 
Mária asszonynak életének 66-ik, boldog házassá 
gának 43 ik évében f. hó 3-án éjjel 11 és félóra
kor hosszas és fájdalmas betegség és a halottak 
szentségeinek ájtatos felvétele után történt gyászos 
kimultát. A felejthetetlen halottnak hamvai julius 
hó 5-én délután 4 órakor fognak az alsó-körtvélyesi 
sirkertben a róm. kath. anyaszentegyház szertar
tása szerint örök nyugalomra helyeztetni. A meg 
boldogult lelki üdvéért az engesztelő szent mise 
áldozat julius hó 6 án fog az alsó körtvélyesi róm. 
kath. templomban az Egek Urának bemutattatni. 
Alsó Körtvélyes, 1898. évi julius 4-én. Requiem 
aeternain dona ei Domine! Et lux perpetua lu- 
ceat ei

— Öngyilkosság. Mint értesülünk, Boron 
kay Lászlóimnak a leánya Helén, hétfőn ismeretlen 
okból Pelejtén szivén lőtte magát.

— Városi közgyűlés. Városunk képviselő 
testületé a jövő hét folyamán közgyűlést tart, mely 
alkalommal több folyó ügy kerül napirendre.

— Táncztanitás. Mint értesülünk, Keszler 
Mór ungvári táneztanitó, ki városunkban már több 
Ízben adott tanórákat szombaton, folyó hó 9 én, 
megkezdi a táneztanitást a Casinó melletti régi 
iskola egyik termében.

— Nem lehet aranyom! — nem lehet, — 
nem jöhetek én becsületes emberek közé!

— Miért ne? csak hadd el azt a beszédet, 
nem tettél te olyant !

— Igaz, nem tettem én semmit, de baj, hogy 
nem tudtam szolgálni a németet! . . .

— Jézus Mária, ez a te bajod? De hát ki 
tudja, hogy te ki vagv ? Tudnak is arról a nagy 
urak, hogy megszöktél a katonaságtól.

— Itt van édes apám, majd nyélbe üti a 
dolgot; a viczispánhoz megy, hisz az komája neki.

— Hej rózsám, ismerik ezek az urak „Dal- 
los Petit44, • nem adnak neki pardont, mert látod, 
az a bir van, hogy a Lodics Icziket én csaptam 
véna agyon. Pedig azt csak ott fenn az öreg Isten, 
meg te tudod, hogy nem igaz.

— No már Peti az szent igaz, — azon éjjel 
is nálam voltál, hajnal hasadtával mentél el. Gyurka 
bojtártól hallottam, mikor te a Deresre ültél, hogy 
az Icziket agyonütötték.

— De látlad is, — miért nem keresed a 
gyilkost ?

— Tudom én, hogy ki volt .’ De nem szól
hatok, kinek is szóljak ?

— Nem szabad árulkodnom ’ Lásd Peti, előbb 
utóbb rossz vége les íz ilyen életnek, elnyíi téged 
az. No ne haragudj, ' át csak kimondom, a mi 
a szivemet nyomja. Erős legény vagv — én is sze 
retlek, az apám is szivei, különösen mióta vissza
terelted azt a négy csikót. Gyere csak hozzánk, 
jó feleséged leszek, akkor nem kell éjjel bujkálva 
járnod. Peti te, ha törvény elejbe kell menni, mi
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Lapunk és a vsentlórparancsnok- 
sAg. Múlt számunkban közöltük, hogy az utóbbi 
hetekben e vidéken hol itt, hol meg amott beszél 
nek rituális gyilkosságokról és hogy a csendőrség 
milyen hallatlan brutális módon üldözi a zsidókat 
a kosza és semmi a appal sem bíró hírek miatt. 
Ezen említett közlemény végén igen erős kifeje
zéseket használtunk a jelzett ügyekben eljárt csend 
őrség ellen, a mi miatt most a parancsnokság a 
hadnagyi rangban levő homonnai szárnyparancs
nokot azzal az utasítással küldötte lapunk felelős 
szerkesztőjéhez, hogy tőle — de nem mint lapszer 
kesztötöl, hanem mint kir. bírósági végrehajtótól - 
kérdezze és tudja meg, hogy a kérdéses lapközle
ményhez honnan vette az adatokat és elvállalja e 
azokért a felelőséget ? A kiküldött hadnagy ur 
kifejezetten a bírósági végrehajtóhoz fordult felvilá
gosításért. — Nos hát, sajnálattal bár, de kényte
lenek voltunk az udvarias csendőrhadnagynak ki 
jelenteni, hogy kérését nem teljesíthetjük, mert 
felvilágosítással csak is a sajtóügyi vizsgáló bíró 
nak tartozunk. — Hát bizony eléggé furcsa ez az 
eljárása a parancsnokságnak, de még furcsább az, 
hogy — bár nagyon jól tudjuk miért — ő nem a 
a lap felelős szerkesztőjéhez, hanem a bírósági vég
rehajtóhoz küldte megbízottját. Pedig egészen nyu
godt lehet az iránt is az igen tisztelt parancsnok
ság, hogy azt az állítólagos sértést nem a bírósági 
végrehajtó, hanem a felelős szerkesztő követte el 
— a kinek pedig ténykedéséért a bírósági végre
hajtót felelősségre vonni nem lehet — s a kinek 
nem csak az inkriminált czikk megírásához volt 
bátorsága, hanem kész lesz azért a felelősséget is 
elvállalni ott, a hol kell. — Végre aziránt is meg 
nyugtathatjuk a parancsnokságot, hogy — ha in 
dit sajtópert, ha nem — ezután is kötelességünknek 
fogjuk tartani a csendőrség által esetleg elkövetendő 
és a spanyol inkviziczióra emlékeztető brutális el
járások szellőztetését, mert szerintünk — bár vég- 
hetetlen tisztelettel viseltetünk a csendőrségi intéz
mény iránt és nagyon jogosnak tartjuk az általa 
alkalmazott szigort — nem arra volók az egyes 
őrsparancsnokok, hogy az ő jentartásukhoz anyagi
lag hozzájáruló adófizető polgárok testeit harapófo
gókkal kíméletlenül csipdessék és szaggassák.

— Négy millió forint iskolai czélra. 
Wlassics Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter 
f. évi április hó 30-án 12230 szám alatt rendeletet 
intézett Ungvárniegye közigazgatási bizottságához, 
mely szerint 10 községben a meg nem felelő, de 
az állam tulajdonát képező iskolai épületek helyett 
újakat akar emelni, 16 községben pedig a bérhe
lyiség czélszerütlen és drágavolta miatt szintén 
újakat akar létesíteni és mind ezek keresztül vite
lére egy építkezési bizottság kiküldését és a mun
kálatok f. évi augusztus l éig való telterjesztését 
rendelte el. Ezen uj felállítandó épületek közé 

ártatlanságodra Gyurka bojtárral megesküszünk, a 
mi a katonasággal bajod van, azt elvégzi édes 
apám, majd csak sikerül egy pár csikó árából.

— Ilonka, lelkem gyöngyvirágos harmatja, 
te gyere ide szivemre, hadd csókoljam agyon a 
lelkedet, no hát legyen úgy, amint te akarod.

Hatalmas nyerítés remegteté meg a levegőt. 
Deres nyerített odakivül.

Peti felugrott, egy ölelés, egy csók és mint 
szélvész rohant fegyveréhez. Ismeri ö már lova ter
mészetét, idegen szagot érez — a vármegye kópéit.

Ilonka remegve nézi Petit, ki elszántan szó 
ritja a fegyvert magához.

A bokrok megelevenülnek . . . csillogó íegy- 
vercsövek tűnnek elő.

Nincs menekvés.
— Dalos Peti add meg magad ! — hangzik 

a csend biztos szava.
— Nem adom ! — küldi a választ Peti.
— Rajta legények ’ — vezényel a csendbiz

tos ; — egy villámlás, egy dörrenés, a gyávák 
mindenfelől tüzelnek, a golyók mint a méhek, zsi- 
bognak Peti füle mellett, — sápadt arczczal tekint 
körül, a hold sugára keresztül tör a faleveleken, 
egy sugár épen a csendbiztos mellere süt, pompás 
czél . . . Peti füle mellé emeli a fegyvert czéloz 
... és a lövés a levegőbe megy, — hatalmas kéz 
verte félre a fegyvert . . . Ilonka apjáé.

Peti reá tekint a zavaróra.
— Kigyelmed az János gazda ?
— Ne ostobáskodj gyerek — csititja az uj 

lövésre készülőt. Hé ... hallják ... ne putíogassak 

van felvéve, a minket közelebbről érdeklő Sztraj- 
nyán község állami iskolájának leendő uj épülete 
is, a melynek felépítése 19,000 frtba kerülne. A 
fenti számú rendeletből továbbá kitűnik az is, hogy 
Wlassics a jövő évben az egész országban összesen 
1050 uj tantermet és 450 uj tanítói lakás felépi 
léséről gondoskodik s ezek építkezési költsége 
négy millió frtot igényel.

— A vívó tanfolyam. Ha kellő számban 
lesznek jelentkezők, úgy f. hó 9 én Kónyái Kyss 
Albert hírneves vivómester megnyitja a tanfolya
mot. Az aláírási iv lapunk kiadóhivatalában van 
letéve.

— A beteg királyné, a magyarok édes 
jó királynéja, .,akiről tudja falu, város, hogy a 
ruhája mindig gyászos44 — beteg. Utazásban akart 
vigasztalást keresni arra a nagy bánatra, mely 
sötétebb az éjszakánál. És tán ez a sok utazás gyen 
gitette el a jó királynét, a ki most Becsben fekvő 
beteg. A magyar nép imádsága azonban vissza
adja az ő egészségét.

Elveszett váltó. Egv, október elsején az 
ungvári népbankhoz tel 'pitéit 8(X) frtos váltó, melyen 
elfogadóként Fekete István, kiállítóként Fekete Béla 
szerepel, elveszett. A becsületes megtaláló kéretik, 
miszerint a váltót Fekete István körjegyzőhöz 
Szobránczra küldje el, hol az illető megfelelő ju
talomban részesül.

— VJ bélyegek. Julius 1 tői uj korona ér
tékű okmány-bélyegek jönnek forgalomba. Aug. 
31-ig azonban az eddigi bélyegjegyek árusíthatók, 
azontúl pedig szeptember 30-ig az adóhivataloknál 
uj bélyegekkel kicserélhetek. Ez időn túl a régi 
bélyeg értéktelen. Folyó év augusztus 31-ikének 
lejártával a régi bélyegjegyek használata bélyeg- 
csonkitásnak tekintetik.

— A világ búzatermése. Az a körülmény, 
hogy egy hét múlva megkezdődik az aratás, érde
kessé teszi az Eveimig Corn Trade Liszt legutóbbi 
kimutatását, a mely a világ 1873-ig visszamenő 
termésével foglalkozik. E szerint átlagokban : 
1873— 76-ban 661.200,000 hektoliter, 1877-80- 
ban 704.700,000 hltr, 1881 — 84 ben 765.900,(KM) 
hektoliter, 1885—88-ban, 791.700,000 hektoliter, 
1889—92-ben 832.300,000 hektoliter, — 1893 bán 
896.100,000 hektoliter, 1894 ben 928.000,Ooo hltr, 
1895-ben 908.600,000 hltr, 1896 bán 876.700,000 
hektoliter, 1897-ik évben — 818.600,(MM) hektoliter 
volt a termés. Az 1897 iki termés tehát az 1896- 
tkival szemben 52 millióval, az 1895ikival 90 
millióval, az utolsó négy évi átlaggal szemben pe
dig 80 millióval csekélyebb. Egymagában ez kö 
rülmény is megmagyarázza nz* rendkívüli haus 
set, a melynek tanúi voltiu.

— Pályázat. A kassai in. kir. posta és 

a vármegye porát, úgy is hiába . . . Károly sógor 
. . . mond meg kópéidnak, ne csináljanak zenebonát.

— János sógor — felel a csendbiztos — 
hadd azt a gyereket, mert. . .

— No no, nem k* II tüzeskedni, nem fut az 
el; csak gyere sógor itt van . . .

A csendbiztcs előkerül, oda Peti elé.
— No gyerek, ember vagy talpadon, nem 

futottál el, — hanem hiába . . sok Ind disznót győz.
— Babonaság zacskója, — dörmögi az egyik 

pandúr — azért nem fogja a golyó.
— Karácsony éjjel mártották a szentelt víz

tartóba, azért van az — replikázott a másik pandúr.
Ilonka eddig néma tanúja volt a dolognak, 

szépen bement a méhesbe, hisz ha apja vette 
kezébe a dolgot, akkor nincs baj.

János gazda valamit súgott a csendbiztosnak 
és Petivel együtt belül kerültek.

Ki tudja, mi történt odabent? Elég az hozzá, 
a pandúrok rettenetes áldomást csaptak és a csend
biztos reggel Peti nélkül de egy szép harmatfü 
csikóval távozott.

A „Deres44 pedig egy hét múlva már ott le
geltet a ménesben, a hol Peti karikása tartott rendet.

A gyilkos fegyver pedig ott függött János 
gazda ágya felett, — no mert puska nem való a 
gyerek kezébe.

Hát Ilonka ?
Az hordta Peti után az ebédet a legelőre, mit 

az anyja főzött.
János gazda komája á viczispán pedig olyan 

áldott jó ember volt, hogy ő mindig csak Dallos 

távírda igazgatóságtól vettük a következő közérdekű 
pályázatot: A kassai m. kir. posta- és távirda- 
igszgatósági kerületbeu betöltendő 12 gyakornok 
jelölti állásra pályázatot nyitok. Ezen állásokra az 
1883. évi 14 ik § a alapján mindazok pályázhat
nak, akik középiskolát vagy ezzel egyrangu más 
tanintézetet érettségi vizsgával sikeresen végeztek, 
18-ik életévüket betöltötték és magyar állampolgá
rok. Ezen feltételeken kívül a pályázók községi 
erkölcsi bizonyít ványnyal fedelhetlen előéletüket, 
közhatósági orvosi bizonyitványnyal pedig ép és 
egészséges a posta és távirda-szolgálatra t estileg is 
alkalmas voltukat tartoznak igazolni. A sajátkezű
lég irt és születési, orvosi, erkölcsi és iskolai bizo
nyítványokkal felszerelt kérvények a már kö <zol 
gálatban állók által elöljáróságuk, a közszol « bán 
m m levők által pedig az illető szolgabiró vagy 
polgármester utján folyó év\ julius hó 31-ig a kassai 
posta- és távírda igazgatósághoz nyújtandók be s 
amennyiben az említett határidőig pályázók kellő 
számmal nem jelentkeznének, később érkező folya
modványok is elfogadtatnak. A pályázok közül 
kiválasztottak az igazgatóság vezetőjénél személye
sen jelentkezni tartoznak, a ki azután félfogadásuk 
iránt végleg határoz. A felfogadott posta- és távirda 
gyakornokuk eskü helyett egy pótló fogadalmat tesz
nek. Egy (1) forint napidijban részesít tétnek. Bene 
Róbert kir. tanácsos p. t. igazgató.

— A megnémult papnövendék, Sohse 
hívjuk ki magunk ellen sorsunkat. A vakmerő 
bátorság rendesen megbünteti magát a vakmerőt. 
Nem régen történt. Alig két hónapja. Körmenden
— Vasmegyében — Ballu Pál 4-ed éves papnő 
vendék felszentelése előtt két nappal a város vé
gén a temető közvetlen közelségében levő „Kulcsos44 
czimü vendéglőben két iskolatársával együtt csen
desen poharazott. Az egyik barátja a kispapnak 
egyszer csak igy szól:

— No Pali, meglátom fogsz e olyan bátor 
lenni pap korodban is, mint a milyen voltál diák
korodban ?

— Hát a mint veszszük — felelt Bállá ko 
tnolyan.

— No, én nem hiszem. Azt tudom, hogy 
Szombathelyen, a temetőben elaludtál, aztán éjfél 
kor bandukoltál haza félelem nélkül. Hát próbáld 
meg most, menj el a temetőbe. Éppen éjfél van. 
Ugy e, nem mersz? Persze, hogy nincs bátorságod.

Bállá Palit két barátja egyre kínozta. Végre 
mérgesen felpattant.

— No, hát azért is elmegyek.
— De mivel bizonyítod be, hogy' ott voltál.
— Hát a temető kápolnájának vasajtójára 

ráírom e kél szót: Itt voltam.
Ezzel elment. Két barátja azonban a kert 

alatt elhúzódó gyalog ösvényen — a kerítést át
ugorván — megelőzte. Aztán mindakettő a kápolna 
egyik oldalához húzódott meg. Mikor a papnöven 
dók oda érkezett s éppen az ajtóra akarta Írni 
krétával azt a két szót: „Itt voltam44, ugyanakkor 
két barátja eléje ugorva, rákiáltott:

— Alit csinálsz ?

Peti katonaszökevényt kerestette és ki tehet róla 
ha a vármegyében olyan nevű ember nem találko
zott. A kik ismerték Dallos Petit, azok váltig azt 
állították, hogy az egy alacsony, görbe hátú lé- 
hütő, nem pedig olyan helyre legény, mint Kari
kás Peti, János gazda első csikósa.

Hát még mennyire csendes lett az egész do
log, mikor Lódics Iczig gyilkosát is elfogták. Va
lami horvát volt az istenadta, elkáprázott a szeme 
lezig pénzétől és fültövön kólintotta az irtó ka
pával.

Fel is kötötték muzsikaszó nélkül.
Peti gyerek pedig olyan emberséges módon 

viselte magát, — hogy az uraság arra jártakor 
felemelte konvenczióját és adott neki jókora darab 
belsőséget.

Uj házba vitte fiatal feleségét. De nem is 
volt az a királyi palota, a miért azt elcserélte volna.

Ilonka váltig azt emlegette, hogy lám, neki 
volt igaza, mert az ő édes apja a mibe beleártja 
magát, az mindig jóra vezet.

Ez a Peti históriája.
Deres, az öreg szolga is ott áll a pitvar előtt, 

delelöröl jött haza gazdájával. Most elnycriti magát.
Peti mosolyog és kívül kerül.
Pandúrok jöttek, egy jó napra, no meg egy 

pohár borra.
Az egyik pandúr, úgy a bajusz alól mormogja, 

ördög adta lova, de nem szereti a vármegye em
bereit.

Egyetlen tanú, ki „Dallos44 Peti ellen vallana
— az is szeretetből — az öreg ló a „Deres.*4
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Bállá Pál rögtön hanyatt esett. Úgy vitték 
haza eszémletlen állapotban. Pap azonban sulisé lett 
belőle. Mert — rnrynémult.

lm: milyen káros következménye van az 
ijesztésnek. Pedig faluhelyen Miklós napján ma is 
ijesztgetik a gyermekeket, mikor csúnya álarczol 
öltve, lánczcsörgémel rohannak be. Éttől pedig 
őrizkednünk kell.

Feleloa szerkuMtő : Gál Vilmos.
Ki*dó-tulajdouo«: Landesman B.

HIRDETÉSEK.
Tk. 3230 w.

i»y«.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az ungvári kir. jbiróság mint tkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Vaszily János végrehajtatnak 
Mandok György, Mandok .János, Mandok András, 
kk. Mandok Mária, Antal és Balás sztrajnyáni la 
kosok végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási 
ügyében 15 frt 55 kr. tőke és járulékainak behaj
tása végett az árverést a következő módozatok 
mellett elrendeli.

1) Az árverés tárgyát képezi a sztrajnyáni 
136. sz. tjkvben foglalt <417—419) hr. sz. ingatlan 
föld haszonélvezeti jogának és felül építményi tu
lajdonjognak végrehajtást szenvedők nevén álló 
6/14 rész 200 frt és a sztrajnyáni 244 sz. tjkv 
foglalt 1009 Ír. sz. ingatlannak végrh. szenvedő
ket illető 6/14 része.

2) Az árverés Sztrajnyán községházánál 
1898. Julius hó 21-én d. é. 9 órakor tar 
tandó, mely alkalommal az ingatlan a kikiáltási 
áron alul is el fog adatni.

3) Az árverezni szándékozók kötelesek az ár
verést megelőzőleg bánatpénz gyanánt a bírói ki
küldött kezeihez I. 20, II. 24 frt 90 kr készpénz 
ben vagy ovadékképesnek nyilvánított értékpapí
rokban letenni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
Ungvárt, 1898. április hó 27.

liánky, 
kir. (ilbiró.

Táncztanitási jelentés.
Van szerencsém a n. é. közönség szives 

tudomására hozni, miszerint Nagy-Mihályon 
folyó év julius hó 9-én a Cassinó melletti 
régi iskola helyiségében a

táncztanitási

Fényképészet
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy N&gy- 

MihAlyon, aelyem-utcaa, egy

t'énVlícpészeti ■* műtermet 4
nyitottam, melyben fényképészeti felvételeket a legkisebb alakútól élet
nagyságúig a legjutányosabb árszámi tás mellett eszközlöm.

Az általam eszközlendő felvételek a legizlésesebb és legnagyobb 
pontosságú kivitelben részesülnek.

Azon reményben, hogy a nagyérdemű közönség engem b. pártfo
gásába részesilend, vagyok teljes tisztelettel

Rosenberg Hermán

megkezdem, miért is tisztelettel felkérem az 
igen tisztelt szülőket és tánczkedvelő ifjusá- 
got. hogv táncztanitási szándékukat velem 
mielőbb tudatni szíveskedjenek.

A táncztíuiitás csupán 6 hétre terjed.
1 anórák : Gyermekek részére ‘/,6-tól

7-ig. Ezentúl a felnőttek rendelkezésére állok.
Táncztanitási dij: 6 frt.

Azon tanítványok, kik már táncztani- 
tásban részesültek, csak 4 irtot füzetnek.

Tisztelettel
Kctfzler Mór

táncztanitó.

! Újdonság! ! Újdonság!

Saját arczkép == 
mint levélbelyeg

minden visít-v. cabinet-fénykép után.

25 darab ara I frt 25 kr. 
■V Megrendelhető Landesinsn B. könyv- és 
papirkereskedésében Nagy-Mihályon.

ALHAMBRA!
Nyomatott Landeaman B. könyvnyomdájában.

Finom levélpapír s boríték

■■■ I doboz ara 85 kr. ■■■
Kapható

Landesman B. papiriizletkben
Nagy-Mihályon.


