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Felső-Zemplén
MEBJELENIK minden csütörtökön.

SZERKESZTŐSÉG.
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utoza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetlon levelek nem fogadtatnak el. 

Nyilt-ter soronkint 20 kr. 
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI Díj:
Egész évre . 4 frt.
Fél évre .2 frt.
Negyed évre .1 frt. 1

Egyes szánt ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttén 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

Vagyon és tudomány.
Mindkettő tekintély a társadalomban, 

együtt véve nagyhatalom; épít, teremt. rom- 
bol és pusztít, a szerint, amint az valakinek 
birtokában van.

Régi példabeszéd: „Soha sem láttam 
gazdag ostoba embert". Nagy jelentősége 
van e szavaknak, mert a vagyonszerzéshez 
eles elme, a körülményeknek helyes meg
ítélése és fölhasználása "kívántatik. Egy he
lyesen kiválasztott idő, valamely művelet 
kivitelenéi, jelentékeny hasznot, elleneseiben 
nagy kárt okozhat az illetőnek.

A vagyonnak annál nagyobb a tekin
télye, mivel ép mai napság a törvényhozás 
is kiváltsággal ruházott föl: behozván a 
virilis intézményt a közéletbe, mely szerint, 
ha valakinek vagyona van, egyedül ez ala
pon bizonyos jogokkal ruháztatik föl; tagja 
a községi, városi, vagy törvényhatósági bi
zottságnak, résztvesz a közügyek elintézésé
ben, tisztviselők választásában. Arra sincs 
tekintet, hogy mikép szerezte az illető va
gyonát : pedig gyakran nem csekély szenny 
tapad ahhoz. Mindegy, megvan!

A vagyonos ember rendesen bizonyos 
tekintélylyel bit- a vagyontalan fölött; min
den szavának mintegy erőt és súlyt, ad a 
vagyon, legalább igen sokak előtt.

A napokban bizalmas összejövetel al
kalmával hallottam körülbelül a következő
ket: Mi az a tudomány’? Semmi! Hiába van 
valakinek bármily tudománya, ha pénze 
nincs, az előbbivel ugyan nem valami sokra 
fog boldogulni: a vagyon azon egyetlen 
eszköz, melylyel a társadalomban hódítani 
lehet s bizton számiihatni követőkre valamely 
nagyobb szabású kérdésnél, mert ezt min
denki elismeri, az előtt mindenki meghajlik,

T A R C Z A.
Egy húsz éves leány levelei.

Irta : llaxlintjcr Józxef,
I.

Kedves Cassius!
Reggeli hét óra. Ma délelölt még három ló

véiét kell ezen kivid megírnom. Legelőbb is ma 
gának mondom el az elmondandókai, hogy friss 
elmével, nyugodt agygyal telessem azt.

Amire a múltban, csak mint egyszerű szíves
ségre kértem, — azt. ugyanazt most határozott 
kívánság alakjában adom elő. Azt a kék szallaggal 
átkötött levelesemét indítsa útnak, kedves Cassius. 
Vegyen búcsút tőlük s küldje oda, ahol napvilágot 
láttak. Magyarázatul annyit, hogy ezek a levelek 
nyugtalanságot okoznak Írójuknak, .lolehet semmi 
ok rá, de ha mégis ugv van. — magának köteles 
sége megszüntetni e nyugtalanságot.

Azokat az én leveleimet a testvéries benső 
barátság mondotta nek« m tollba. A húsz esztendős 
leány lelkének rokonérzülete a gyermek ifjúhoz. 
Minden érdek nélküli, minden czel nélkül való.

És én e testvéries ragaszkodásra féltékeny 
voltam: nem akartam unalmassá válni szomorú 
panaszaimmal, hogy fiatal korom daczára az elei 
nek mily’ sok. mily számtalan keserűségét kellett 
megismernem.

Így történt azután, hogy mikor kibontakozva 
a napi események prózájából, az idegenben le\o 
jó baráthoz szóltam. — a szivein hangján szóltam 
ugyan, de nem annak gondolatairól. Mert teltem 
elveszteni a jó barát ragaszkodását, mi keikes vöt, 
nagyon kedves volt nekem.

Azóta elmúlt hosszú és teljes egy . sztemle. 
Mindonik napnak megvan a maga esemenye. Min- 

mig a tudomány magában csak vergődik, 
küzd az. elettel s alig birja magát föntartani.

Nagy szerencsétlenség lenne városunkra, 
ha sokan lennének hasonló véleményben, 
csak azok találnának követőkre kiknek sok 
pénzük és vagyonuk van. Ha vagyon után 
adná a természet a nehézséget, ‘ akk or a 
szegény emberből semmi sem lehetne, pedig 
gyakran ezen osztályból emelkedik fid egv- 
egy nagy szellem, mint óriási törpék között, 
mint világitó üstökös az apró csillagok között.

A legnagyobb magyar Széchényi nmndá: 
A vagyon csak akkor ád tekintélyt az em
bernek. Iia azt helyes czélra fordítja az illető, 
a tudomány világító fáklya, melynek fényét 
ezerek élvezik és használják !

A vagyon, a gazdagság gyakran kemény
ítve teszi a szivet. A szegény ügve-fogyott 
többször talál a szegényebb sorsúnál, mint 
a gazdagmii. a közügynek lelkesebb harezo- 
sat gyakran igen csekély vagy semmi va
gyonnal nem bírnak ! Nemes szivük, tiszta 
jellemük, erős akaratuk minden birtokuk !

A vagyon gyakran tespedést szül a 
tudomány nélkül még gyakrabban semmivé 
lesz.

Az emberek legnagyobb része nem 
szorgalmának és tehetségének köszöni vagyo
nát, hanem a véletlennek, egv nagy része 
szülőitől örökölte s taián épen azért nem 
ismeri értekét, vagy túlbecsüli azt. Ha va
gyona van, nem tartja szükségesnek, hogy 
tudományt is szerezzen magának, megél a 
nélkül is. szerez hozzá ha lehet még többet 
és ezt örökségül gyermekeinek hagyja. Igv 
száll aztán az firól-fira, évtizedeken, gyakran 
századokon át

Azonban azt is sajnosait látjuk, hogy a 
nagyobb vagyon birtokosa gyakran nem 
gondol egyébbre, mint ennek kezelésére, a

den, minden jó és rossz egyaránt elmúlik és egy
aránt a semmiségbe vész.

Nem marad belőle egyéb, mint az emlékezés 
régen elmúlt idők rég' történetére. Ezeken az 
emlékeken azután elmerenghetünk kényünk ked
vünk szerint.

Ne higyje, nem elég kegyes a sors, hogy 
ezt is meghagyja. hogy’ ezt is megadja. — így 
fog szétfoszlani a mi barátságunk is, — igen úgy, 
mintha sohasem létezett volna. Csak idő, lehet 
hogy rövid idő kérdés-' ez.

Mert ez a világ természetes rendje. — Ezért 
tehát kérem magát, nagyon kérem kedves Cassius, 
a leveleimet, azt a jókora levélcsomót feltétlenül 
és legközelebb küldje nekem vissza. N- ni paran
csolja ezt nekem senki és semmi, csak, csupán 
és egyedül a természetes morál, aminek pedig 
— ezt maga legjobban tudja — minden körűimé 
nyék között engedelmeskednünk kell.

Maga leveleim hangját talán félre is értette . . . 
Elég fiatal és romlatlan kedélyű ahhoz, hogy e fél
reértését avatatlan egyénekkel esetleg közölhette . . .

... És lehet, hogy ezek az avatatlan egyének 
ht lyrehozhatlan bajt okozhatnak nekem. Gyakran 
egy véletlenül elejtett szó — komoly’ dolgok elő
idézője.

De akárhogy, bármiként legyen is, — a 
látszólagos „corpus delictit4 meg kell semmisítenem. 
Tehát ugyebár hogy megértett ? En forduló pos
tával számítok lovagiasságára

Ezentúl is, ameddig csak tehetem s ha elle 
nére nem lesz, írni fogok magának. Gondom lesz 
a „választékos" irályra, hogy ezentúl Írandó leve
leimet magánál hagyhassam örök emlék gyanánt.

Most pedig Isten magával. írjon mielőbb, 
üdvözli Nelli.

11.
Kedves Cassius !

Előttem fekszik a lilaszinü levélke. Mennyi 

közügyekkel igen keveset, legtöbbször sem
mit sem törődik, kivévén, mikor egyéni ér
dekek forognak kérdésben „Nem érek reá" 
halljuk gyakran egyiktől másiktól, midőn 
valamely közügyben részvételre szólítjuk fid.

Szomorú közömbösség ez és szomorú 
képe a vagyonos osztálynak. Nem mondjuk, 
lmgv általában igv van. de sajnos, hogy 
azért sok.egyesre rá illik.

A vagyon annyiban tiszteletre méltó, a 
mennyiben általa sok jót és üdvöst lehet a 
társadalomban eszközölni, éneikül bizony 
semmi tiszteletet nem érdemel.

Bármely ujitást akarjunk a társadalom
ban. első és tőkérdés: ha van-e hozzá meg
felelő eszünk.

A vagyon, a pénz, gyakran hideggé, 
számitóvá teszi annak tulajdonosát, a tudo
mány lángolóvá teszi a szivét, melegséget 
önt még azokba is, kik természetüknél fogva 
hidegen éreznek !

A vagyon a gazdagság pihenése, gyakran 
tespedést okoz, a tudomány folyvást előbbre 
törekvésre, küzdelemre ösztönöz: a gazdagság 
gyakran önzővé teszi, az embert, ki egészen 
közömbös embertársainak jó, vagy balsorsa 
iránt, a tudomány az. embert embertársainak 
és a társadalom jólétének fejlesztésére vezérli, 
amaz sarkkövi nap: fénye van. de nincs 
életadó meleg-e; ez a termékenyítő nyári 
nap, mely jólétet, áldás és boldogságot hoz 
elő és érlel. A jólét, a vagyon egyes csalá
doké. a tudomány és ész: az egész emberi
ségé. Amannak hatása és haszna^ múlandó, 
émezé örökkön tartó.

Helyesen mondja tehát ugyancsak Szé
chenyi. hogy: Nem a termékeny lapdj. nem 
a hegyek, ásványok teszik a közerőt, hanem 
az ész, mely azokat czélszeriien használni tudja. 
Nincs nagyobb kincs az emberi észnél, ennek

taitaloin ! Mennyi kedveskedő, beczézö szó! Mintha 
csak a kicsi, fehér eziczám, mint kisleány korom
ban olyan nagyon szerettem, — duruzsolva, hízel
kedve arezomhoz simulna. Vájjon tehetek-e róla, 
hogy e szavak komolylyá, szomorúvá tesznek ? 
Tévedésben van felőlem kedves Cassius. Nem va
gyok sem jó, sem nemes. — nem, igazán nem 
érdemiem meg dicséretét. Ha a kötelesség szavára 
hallgatnék, igv kellene szólnom : „Áldja meg az 
Isten .’ A mi utaink nagyon különbözők. Ön arra, 
én meg erre. Ne avatkozzunk egymás dolgába. 
Búcsúzzunk !“

. . . Csakhogy nem vagyok sem jó, sem ne
mes. Csittitgatoin a kötelesség szavát és nhics 
hajlandóságom az „Isten hozzád “ra.

Csendes szomorúság fog el, miért nem örülhetek 
e kedves soroknak, mik meghatják telkemet ? Do 
azért nem panaszkodom. A Gondviselés rendelése 
ez, hogy nekem m m szabad és ne szabadjon örül
nöm soha. Igen. Mindenki érdeme szerint boldo
gul. E11 is. Így van ez jól s igy van ez helyesen.

Mielőtt ezt a levelet zárom, boldog uj esz
tendőt kívánok magának kedves Cassius! Áldja 
meg az Isten úgy, olyan nagyon, ahogy én óhajtom 
szivemből telkemből . . . Nelli.

111.
Kedves Cassius!

Édes anyám küld, hogy im njek sétálni, friss, 
üde tavaszi levegőt szívni. En meg engedőimet kérek 
a szófogadatlanságért. de nem tehetem, mert fontos 
és halaszthatatlan Írni valóm van. Édes anyám 
megnyugszik. Es ime tollat fogok s lelkem szel
lemem Cassiushoz száll . . .

Hálásan köszönöm miért felmentett sorainak 
egyes tételeire való válaszolás alól. Ha ezt nem 
teszi, — úgy e levelem nem tudom mikor lát 
napvilágot . . . S hogy a rideg próza, a gyakorlati, 
— túlsúlyban lett volna feleletemben az idealizmus 
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több vagy kevesebb léte. a nemzetnek több vagy 
kevesebb szerencséje.

Es ez tökéletesen igaz! A vagyon el
pusztulhat. a tudomány megmarad. A va
gyont elveheti a hatalom, vagy erőszak, a 
tudomány kincsét még a hatalom sem. Örök
ségül marad ez az élőknek !

Pénzzel tudományt venni nem lehet, de 
tudományokkal milliókat lehet szerezni.

Nem a gazdaságban rejlik a nemzetek 
ereje, hanem a tudományban. Kóma meghó
dította fegyverrel Görögországot; Görögor
szág tudományával uralkodott Kóma felett. 
Szerencsés állam az. hol mind a kettő meg
van és kölcsönösen támogatja egymást.

Vannak, kik azt mondják, hogy csak a 
vagyon birtokosa képes messze jövőbe kiható 
nagyobb vállalatok élére állva ezeket foga
natosítani. Csak részben igaz ez. A vagyon 
birtokosa félti a mivel bir s ez által inga
dozóvá válik, mig a tudomány birtokosa az 
ész sebességével szembe száll az akadályok
kal s társalgás utján igyekszik azt legyőzni.

A vagyon egyedül magában egyetlen 
lépéssel sem vitte előbbre az emberiséget. 
A mi nagv és magasztos eszközei vannak a 
mai kornak, azt mind a tudomány érde
melné. A világ minden kincse nem tudta 
volna megteremteni a gőzerőt és nem szol
gálatára kényszeríteni a villanyt, az emberi
ség ezen két tényezőjét.

Erre kell első tekintettel lenni. Tisz
teletben kell tartani mindennek felett azokat, 
kiknek hivatásuk és föladatuk a tudomány 
jótékony világát terjeszteni s ezzel hatni jövő 
fejlődésére.

Sajnos, hogy nálunk is találtatnak egye
sek. kik vagyonúkban elbizakodva, lenézik 
azokat, kiknek szellemi képzettségük egyetlen 
tőkéjük. Sajnos jele ez a mai kor auyagi- 
ságának. káros hatású a társadalom s vá
rosunkra nézve !

A vagyonnal a tudománynak karöltve 
járni s egymást állandóan támogatni kellene

Erre kell mindnyájunknak törekednünk: 
a kik városunk jövő fejlődését és fölvirág- 
zását munkálni óhajtjuk.

Tokaj-Hegyalja örömünnepe.
Darányi Ignácz dr. földmivelési miniszter 

saját elhatározásából, megjelent Hegyalján, szem
ügyre vevőn az újonnan telekitett szőlőket s mi
után meggyőződött azok mikénti állásáról, kívánatos 
módot akar nyújtani a szőlőbirtokosoknak köny* 
nyebb s gyorsabb rekonstruálásra.

felett, — azt a józan ész tanácsolja. Ez első sor
ban ön iránt való kötelességem, de meg tartozom 
vele magamnak is.

Ne vethesse soha a szememre, hogy vise
letéin magával szemben m m olyan volt, mint 
ahogy az „okosság44, a moggondoltság s a teriné 
szeles morál parancsolja . . .

Tehát hallgatok. Csúnya, önző teremtés va
gyok : azt akarom, ha majd idők múltával közöttünk 
minden összeköttetés megszűnik. — hogy az 
előbb-utóbb b< következik, az magától értetődik — 
akkor is rokonszenvvel emlékezzék rólam. Bocsás 
són meg.' Láthatja, hogy mikor az ész szerint 
cselekszem, akkor is a szivemre hallgatok. — —

Sietnem kell levelemet zárni, ha még azt 
akarom, hogy ma elmenjen. I’ár napnál tovább ne 
várakoztasson válaszával. Szeretném mielőbb hal
lani, hogy nem haragszik Teáin. Áldja meg az én 
Istenem! Ma kivételkép nagyon szívélyesen üd
vözli Ncllike.

IV.
Kedves (’assius!

Sorai kedves meglepetést szereztek. Még csak 
valamikor egy, két. három hét múlva reméltein 
azoknak birtokában lenni és inie egyszerre itt van 
a régi rózsaszínű levélke, irta azt. küldte azt a 
régi (’assius.

Már jóval előbb válaszolnom kellett volna. 
Megvallom, miért halaszlgattam. Nem szívesen bár, 
de vissza kell utasítanom ama kívánságát, hogy 
eddig írott tárczáimat önnek beküldj* m.

Hogy jó irályomat. mit maga csupa bűz 
ditásból beszél be nekem — napvilágra hozzam, 
ennek csak egy czélja lehet : az ambiczió, a hiúság.

Lehel, hogy talán egy-két szerény s igény 
leien embernek a gondolataim tetszeni fognak, de 
higyje el. nem fognának feltűnést kelteni.

Lássa, az ambiczió, e szép tulajdonság, én 
bennem hiányzik; az emberek dicséretére nem 
vágyakozom, — ne haragudjék tehát kedves Cas

A miniszter e hó 2-án érkezett meg Tarezalra 
és Dobokay Lajos oszt, tanácsos, Engelbrecht Ká
roly szőlészeti felügyelő és több országgyűlési kép
viselő kíséretében alaposan megtekintette a tarcali 
állami szőlőtelkei s gyümölcsfa iskolákat ; majd o 
Felsége nagykilerjedésű szőlőjébe ment s azt is 
behatóan megtekintő. A larczali vinczellér iskolá 
bán elköltött ozsonna után a miniszter ismét Sze
rencsre tért s itt töltő az éjszakát vasúti kocsijában. 
Másnap reggel a vármegyei főispán megyei kül
döttséget hozott ide a miniszter elé, amikor is rö
viden, de melegen üdvözlő a miniszteri; mondván 
hálás köszönet neki a Hegy alján megjelenéséért és 
az ebből eredő határtalan örömért. Megköszöni a 
szőlők megújításánál tanúsított s jövőben is tanú
sítandó hatásos támogatását. Kiemelvén a gazd. 
egyesület két elnökének a szőjöujratelepites es 
földmivelés terén szerzet fölötte nagy érdemeiket. 
Ezekre a miniszter kijelent?, hogy régi vágya volt 
a Hegyalját szemtől szembe látni s most kimond 
hatatlan öröme van, hogy e vágya teljesült. Biz
tosítja a vármegyét arról, hogy ugv a hegyaljai 
szőlők helyreállításában, valamint a világhírű bora 
jóhirnevének visszaszerzésében tőle telhetöleg mun
kálkodni fog. Az éljenzések elhangzása és a szo
kásos bemutatások után megindult az óriási kocsi
karaván egy teljesen újonnan, a miniszter részére 
készített puha utón — Tálya felé. Az utbaesö fal
vak föllobogózva valának, népe ünnepi köntösben 
sorfalat állott. Tálya előtt diadalkapu s tűzoltó sor
fala fogadta a minisztert. Maga a girbe görbe vá 
roska zászlódiszben pompázott. Messze, e barátságos 
városkán túl, hol a Hegyalja czöveket vert, a Sá
torhegy alatt leszállón a karaván. Kassa város sző
lője van itt s ezt tiszteli meg a miniszter látoga
tásával, ö gyalog megy föl, példáját követik az 
urak is s mindnyája gyalog ballag utána. Kassa 
város szőleje lankás területét foglalja el a Sátor 
hegynek s amint szaktekintélyek mondják, 20 k. 
holdat tesz ki. Az egész szőlő nagyobbrészt zöld 
oltványból, kisebb részben fásból van telepitve. 
Van riparia iskolája is, amelyik elég jó állapotban 
van. A szőlő erősen jégvert, nagyon szomorú képet 
nyújt; termés igen csekély s azt is többnyire idő 
előtt megaszott bogyók teszik. Filokszerája ugyan 
nincsen, azonban erősen sárga, metszése a szabá 
Ivóknak megfelelőleg Maurer János rendszere sze
rint van metszve. Innen, hol a kocsin ügetve, hol 
gyalogosan baktatva, az ez alkalomra eléggé jól el 
készített utakon haladtunk s jobbra balra szemlél
tük a jól rosszul csinált szőlőket. Túl a szántai 
határon ismét megállott a karaván, hol Sponer 
Sándor szőlőjén akadt meg a miniszter szeme. 
Ezen szőlő körülbelül 8. k. hold s zöld oltvánnyal 
telepitett. Innen ő kegyelmessége a Bernáth Béla 
országgy. képv. szépen rekonstruált és gondosan 
kezelt mintegy 12 k. hold szőlőjébe ment s a 
hegynek haladó utón föl menve gyönyörködött ezen 
alapos munkában s ez alkalommal betekintett a Szabó 
Gyula-féle riparia iskolába is. Végre a karaván 
eljutott tulajdonképeni czélpontjához, a báró Mailáth- 
féle szőlőhöz, a hol már hámozott szőlő is* kacsint
gatott a szomjas tanulni vágyó szőlészek felé. Itt 
igen röviden végeztek a 200 hordó bort termő 
szőlővel. Ugyanis, mi után konstatálták, hogy a 
szőlő jégvert, sok rajta az uncipula spirális, kevés a 

sius, ha kérését megtagadom ... Ha jól emlék
szem, e nyáron Ígéretet tetőm fenti kívánságára 
nézve. Nemde ? Szükséges hát mentegetnem magam 
és kérnem, ne vádoljon következetlenséggel. Meg
alkotott akaratunkat nemcsak a tárgyilagosság, a 
logika kormányozza, befolyással van arra a hangú 
lat és más egyéb körülmény is. Például egy szép, 
tiszta téli délután a meleg kályha mellett kedves
nek tarthatunk valamit, a mi egy szeles, borús, 
csúnya áprilisi napon sehogysem tetszik nekünk.

Mielőtt level.in zárom, súgok valamit kedves 
Cassius, de úgy, hogy senki meg ne hallja. Beve
zetéséül e mélységes titoknak, figyelmessé teszem 
arra a különbségre, ami a maga és az én általam irt 
levelek hangja közt létezik . . .

Vájjon eltalálja e, mi a czélom ezzel előho
zakodni ? I gy e már is eszébe ötlött ? Lássa, enyéim 
úgy megbíznak bennem, hogy leveleim kizárólag 
kezeimhez jutnak s az én tulajdonomat képezik. 
S én e bizalommal igy visszaéljek ? Semmiféle 
illemkódex és étikét szabály után nem indulok, - 
tisztán ösztönömre hallgatok, midőn arra kérem, 
változtasson egy kissé hozzám intézett sorainak 
megszólításán, hangján és befejezésén. Lássa, én 
bűnösnek érzem magamat. Igen bánt a lelkiismeret. 
S ezért már két Ízben nem mertem átadni itthon 
üdvözletemet. Ne büntessen meg azzal, hogy ezen 
túl „Nagysád44 ol és szörnyű módon tisztel.

Nézze, hisz’ van egy ut, melyen haladunk, a 
legtanácsosabb : az aranyos középút.

Isten legyen vele ! Nt Ili.
V.

Kedves Cassius !
Hogy ma levelet irok, azt jelenti, — vasár

nap délutánja vagyon: az aranyszabadság derűs 
órái. A jégről már haza kerültem s vendégeink 
— köztük egy élő gavallér is ! — eltávoztak. A 
lapokat csak késő este olvasom, most pedig irok, 
mert sokat óhajtok írni. 

termés és hogy az itten construált lugason meg 
nem érik a termés szomorodninak, leültünk, ro- 
<ryásig étellel és itallal megrakott asztalokhoz, na
gyokat evén s még nagyobbakat iván, dicsértük a 
háziúr magyar vendégszeretetét. Aztán hallgattuk a 
hegedüszőt s tengernyi dikciót, e sok dikcióból 
csak két dolog maradt meg emlékezetemben : az 
egyik, hogy egy ur barátságot vett magának a 
minisztertől, a másik, hogyha falunkban jó útra 
akarunk szert tenni, úgy hozzunk magunknak egy 
eleven minisztert. A bőséges villás reggeli után 
megnyílt a kedély, mint virágbimbó a jótékony 
eső után és a jó kedélylyel búcsút vett a sok sző 
lész a vendégszerető borháztól s B.-Keresztárnak 
tartott, hogy onnan vasúton Uj hely be juthasson. 
A s. a. újhelyi állomáson a tűzoltók bandájának 
harsogása s a minisztert váró óriási néptömeg ha 
talmas éljenzései közölt szállottunk ki. A város 
polgármestere üdvözlő beszédének s a reá követke
ző miniszteri köszönetnek elhangzása után kocsikra 
szállott a szőlészkedö vándorsereg, hogy még egy 
tanulmányt tegyen a szőlőskei szőlőkben. A belát
hatatlan végű kocsisor óriási élősorfalak között ro
bogott s az ezernyi szép hölgy suttogván : „Hol van 
a kedves Ignácz bácsi?* villámló szemekkel keres
ték a minisztert.

Hat óra múlt, amidőn az óriási karaván a 
kis Meránba — Szőlőskére érkezett. Itt Malonyay Fe
rencz Gróf Andrássy képviseletében fogadta a mi
nisztert s Malhiász János kalauzolta a sorok között. 
A szőlőskei szőlők mintegy 25 k. holdat tesznek 
ki és európai termő csemege fajtákkal vannak be
ültetve. Itt már megakadt a filokszéra is, de van 
ám termés is, amire ő kegyelmessége azt mondta: 
ehhez fogható termést eddigelé még sehol sem látott.

A szives vendéglátás után 9 óra körül szét 
oszlott a tanulmányúd közönség, a miniszter szuit- 
jével Ve lej téré ment estebédre.

Másnap reggel a pataki állami oltványiskolát 
vizsgálta meg a miniszter s csekély kíséretével 
az l’jhely felé vezető útról megszemlélte a pataki 
főiskola és a Láczay féle szőlőket. l’jhely határába 
érve, a társaság leszállóit és bement a gróf Majláth- 
féle szőlőbe, majd az állami mintateleken gyönyör
ködtek a remekül érett fürtökben, végre a Grosso 
féle szőlőhöz érkezett, hol a lombozattól megfosztott 
tőkék pironkodó termését mosolyogva szemlélte a 
miniszter. Itt Láczay a régi kitűnő hegyaljai borait 
kóstoltatta a miniszterrel s annak kíséretével. Aztán 
a kis társaság kocsikra ülve a megyeházára hajta
tott a hol 160 teritékü villásreggeli várakozott a 
meghívott megyei intelligentiára. A kedélyes és 
toasztokkal fűszerezett villásreggeli délután 2 óráig 
tartott, félháromkor asztalt bontottak és kezdetét 
vette a miniszter prezidiálása melletti értekezlet.

A minister örömmel üdvözli a nagy számmal 
megjelent szőlőbirtokosokat. Amikor is oly Ígére
teket tesz, melyek a hegyaljai szőlősgazdáknak 
régi vágyait teljesen kielégíteni fogják. Nevezete
sen : ígéri, hogy a pataki oltványteleket kibővíti 
s az innen nyert oltványokat csakis a hegyaljai 
szőlősgazdáknak tartja fenn ; ígéri, hogy a csemege
szőlő szállítás körül fölmerült bajokat a közlekedési 
ministerrel egyetértőleg orvosolni fogja; továbbá, 
hogy a hegyalja g y ö n g y e a már hanyatló 
hírnevének helyreállítására törekedni fog és hogy

Talán figyelemmel kiséri a hivatalos rovatot 
s lehet, hogy feltűnt magának Elek bátyám elő
léptetése ? Most, hogy kissé ur lett a testvér, nem 
győz szabadkozni a mindenfelől feléje irányuló 
kisérletek ellen. Ajánlanak neki fürdőorvos nagy
bácsit (bármikor megbetegedhetnék tetszése szerint,) 
bankrészvényeket, sok-sok ezer forintokat, szép 
szőke kisasszonyt . . . barnát is, pirosat is . . . 
de ő hideg és érzékiden marad, olyan, mint az 
előttünk álló négy vennyolezas érez szobor. Nem 
addig, — úgymond — mig az én fejein be nem 
kötik selyem keszkenővel. Pedig én Istenem, be 
nagyon tudnám szeretni azt a szép szőke kisasz- 
szonyt, az Elek feleségét. — Hanem a keszkenőt. . . 
nem igen állítom. Ha már igy benn vagyok a kér
désben, — elmondom azt is, hogy a czvikkeres 
doktor még mindig kapható, sőt egy itteni ifjú úri 
ember is biztatásra vár. De idehaza nem siettet 
senki, igy hát éldegélek nyugodtan, csendesen s 
holnap elkezdem ott, a hol ma elhagytam. Csak 
néha jut eszembe, hogy ennek igy tartani sokáig 
nem lehet . . .

Most pedig eszembe jut valami. Tegyük fel, 
hogy ma itt van a jövő s tegnap — hónapok 
múltak el. A jövendő sűrű fátyolén keresztül tisz
tán látom lelki szemeimmel a maga alakját, látom 
Cassiust, a mint derült, mosolygós arczczal író
asztalhoz ül, elővesz <*gy kicsiny, illatos papirost 
s teleirja azt kedves és szép szókkal. A levél czim- 
zettje: fiatal kisasszony. Bevezetése: „Bocsásson 
meg hosszú hallgatásomért, el voltam foglalva, — 
utolsó előtti ideálom lakodalmában vőfélyeskedtem 
valahol túl az ország határán . . . Jav dást Ígé
rek . . . Mimiig magára gondolok . . .“ (Az a 
szokásos három pontocska mindenütt helyet kér s 
szükségteh li ugyebár annak a kérdéses ideálnak 
a nevét kilennem?) Tehát, mint mondám, — igy 
szól a levélke. A szín, a hang, a modor, — min 
den, minden egyforma. Az iró is a régi, ugyanaz, 
ki volt. Csak a levél czimzettje változott.

Ha soraimat „Juliskás44 nak találja, — e ki 
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» ^Kya'jai borkereskedés fellendülésre minden 
lehetet <1 tog követni. Kellő mennyiségű szónké- 
negre gondoskodik, a szőlészeti ismeretek könnyebb 
elsajátítására olcsó es népszerű könyvet irat s végre 
hogy a borhamisítás ellen legszigorúbb remlszabá’ 
lyoka léptét eleibe. Ezek után Láczay László 
szólalt föl kijelentvén, hogy ő kegyelmes- 
sege úgyszólván szájából vette k i a szót s igV forró 
köszönetnél egyebet - daczára, hogy teljesen ál 
gondolt bőszeddel jött ide _ mondani nem tud. 
Majd Ilammersberg Jenő hálálkodik a ministernek 
a szolobirtokosság nevében, azon atyai gondosko
dásáért, a melyet irányukban eddig önzetlenül 
tanúsított. Kossuth János dr. kifejti miként lehetne 
a szolokaro szállítási- és a szénkéneg beszerzési 
mizériákon segíteni. Görgey Gyula egész históriát 
mond a szölőtelekitésről és a borértékesítés körül 
fölmerült nehézségekről; fejtegető azt is, miként 
lehetne a bőrgyártást megszüntetni. Hozzászólott 
még a vármegyei főispán is, aki Ilammersberg Je
nővel szemben Görgey Gyula helyes álláspontját 
védte, melyszerint a bortörvényt mentői előbb re
vízió alá kell venni. A még többeknek fölszólalása 
után a prezídiálo miniszter összegezé a Hegyalja 
fölvirágozását magában hordozó életbeléptetendő 
intézkedéseket és ismételten Ígéri, hogy azok élet 
beléptetése s végrehajtása iránt tőle tellietőleg tö
rekedni fog; köszönti a jelenlevőket, mire a 
falrengető éljenzés után az értekezlet véget éri.

r. I.

Vegyes hírek.
— A járdák javUátáról, Bizony nagyon 

szomorú állapotban vannak a mi járdáink és ha 
valamire, úgy bizonyára azokra kellene legelső 
sorban gondot fordítani, mert az azokon való járás, 
nem mondjuk, hogy lehetetlen, de mindenesetre 
veszélyes. Különösen most, a mikor közeledünk 
a nedves időkhöz és a mikor a nagy sár miatt 
nem lehet a kocsiutat használni, volna időszerű a 
gyalogjárdának csak némi részben leendő rendbe 
hozatala is. Addig, mig a rendszeres kövezés ideje 
elérkezik, nem ártana a gyalogjárdát feltölteni jó 
vastagon olyan homokos kavicsosai, mint a milyent 
az ut két oldalára hordatott a város. Ezt erős lo
csolások és többszöri lehengerezések után sokkal 
kényelmesebben lehetne használni mint jelenleg.

— Uj nőegylet 1\- Tér ebenen. A magyar 
Vörös-kereszt egyesület Zemplénvármegyében uj 
fiók-egyesülettel gyarapodott. Dókus Gyula császári 
és királyi kamarás közbenjárásának sikerült Gál 
szécs-Terebesen fiók-egyletet alakítani. Az uj fiók
egylet tisztikara a következőkép alakult meg: elnök 
Andrássy Géza gróf, társelnök Andrássy Tivadarné 
grófnő, alelnök Malonyay Ferencz uradalmi igaz 
gató, alelnöktárs Fischer Gusztávné bárónő, jegyző 
titkár Spillenberg József uradalmi ügyész, pénztár 
nők Hiszem Kálmán plébános és orv. dr. Marikovszky 
Pál vármegyei főorvos.

— Súlyon nérülén. E hó 3-án szerencsét
lenség történt a helybeli kőbányában. A többi műn 
kásokkal dolgozott ott egy topolyáni illetőségű em 
bér is, kire egy önként levált nagy kődarab oly 
szerencsétlenül esett, hogy arczát teljesen össze

fejezést magától tanultam — legyen elnéző ; nem 
csoda, ha e Juliskán világban ilyenekké válunk.

. . . Meg csak az kellene, hogy fenyegetését 
beváltsa, s tréfából komolyan tárczát Írjon az én 
nevem alatt . . . De már ezt lelkemre.' sohasem 
bocsátanám meg magának. Magáról több komoly
ságot és jobb Ízlést kell feltételeznem, — semhogy 
képes lenne arra, hogy egy kisasszonyból tréfát 
űzzön. — Haragszom magára és nem is Írok to
vább . . . Isten áldja! Üdvözli Nelli

VI.
... A rózsaszínű 

semmi jelentőséget. A
papirosnak ne tulajdonítson 
testvéreimnek is ilyeneken 

Írok. Már pedig a testvéri érzelem semmi esetre 
sem egyeztethető össze az ön által feltett érzel 
mekkel...

. . . Oly hangon szól hozzám ismét kedves 
Cassius, a melynek igazságában ismét es ismét 
nem hiszek. Csak az a való, az az igaz, a mi 
örökké tartó és végtelen. A mi elmúlik a semmi 
ségbe, mintha sohasem létezett volna ; a mi szét- 
foszlik, tova tűnik, mint a tavaszaji álom, amiből 
nem marad egyéb, mint az emlékezés regi idők 
régi történetére, — mi igazság van abban ?

Mennyivel igazabbak az én ön iránt táplált 
érzelmeim. . . A ragaszkodás, a hála. Ez nem fog 
változni soha, sohasem. Oly tiszta, olyan érintetlen 
marad, mint a földre szálló feher hópehely.

Lássa, a szerelem szabályokhoz van kötve s 
törvényei vannak. Követelő és önző. A sze retetet 
nem rendszabályozza semmi. Csendes és lemondó. 
Nem kér, de nem is követel. Semmit és soha. Ez 
önmagában találja jutalmát.

Ha soha magát nem láthatnám; I 
kézszoritását nem érezhetnéin ; ha ez 
utolsó szó, amit önhöz szólok,— emlékeznek ro a 
mindig, mindenkoron ... , . ,

Mert lássa, az én érzelmeim tiszták s érdek 
nélkül valók.

Ha utaink kettéválnak, - titkos eloerzetem 
súgja, fiogy ez mihamar bekövetkezik, ha többe 

ha soha a 
volna azkézszoritását nem érezhelném ; ha

zúzta és több oldaibordájál széttörte. A súlyosan 
sérült embert behozták és itt Dr. Pogány Gerő or
vos vette gyógykezelés alá. Mint értesülünk, álla
pota azonban oly kedvezőtlen, hogy életben mara
dásához nincs remény.

;— UJ óvónő. A helybeli állami ovodához 
littdai Margit kineveztetett Ung várról. Es igy 
mindkét állás be van töltve.

Laborcx fürdő. Kissé különös, hogy 
most, a mikor a fürdő idény végén vagyunk, em
lékszünk meg a fürdőről. Késztet erre minket egy 
helybeli előkelő úri nőnek nyilatkozata és illetve 
nemes törekvése, a ki elhatározta, hogy aláírások 
utján a tel folyamán megkísérli azon összeg biz
tosítását, mely egy nyári fürdő felépítéséhez sziik- 

figyelembe vesszük, hogy egy ilyen 
fürdő felállítása milyen nagy előnyt képes nyújtani 
azoknak, kik fürödni szeretnek, bizonyára az illető 
úri nőnek törekvését a kellő pártolásban fogják 
részesíteni.
r t — Öngy tikon Járánbiró. Hétfőn e hó 
;>-en Dr. Rácz Kálmán király-helmeczi járásbiró 
ismeretlen okból revolverrel szivén lőtte magát.

— Egyházi ünnepély. Múlt hó 27 én a 
gör. kath. egyházmegye több hitközségében ünne
pelték a templom felszentelésének évforduló ünne
pet. így sok hivő jelent meg e napon a szomszé
dos falvakból is Laborcz -V olyan, a hol a sz. misét 
Mihalovtcs Jenő topolyáni, a sz. beszédet pedig 
Dudinszky Dezső nagybereznai lelkész mondotta. 
Dudinszky Elek volyai lelkész vendégszerető házá
nál az egyházi ünnepély után fényes ebéd volt, 
fűszerezve számos sikerült felköszöntővel.

— Birtokvétel. A rákóczi Szirmay féle 
birtokot összes felszerelésével együtt 1 72,5<M • írtért 
megvette gróf Wengersky Viktor.

— Szőlővennxők én oltványok etadána. 
A földmivelési miniszter a termelőknél eladásra 
rendelkezésre álló amerikai és honi fajtaju szőllő- 
vessző készletek b< jelentése végett az érdekelt ter
melőkhöz intézett felhívást bocsátott ki. Figyelmez
tetnek az érdeklődő termelők, hogy ha eladandó 
szőllóvessző vagy szőllőoltvány készleteket kivan
nak bejelenteni, ezt csak a felhívásban foglalt fel
tételek mellett tehetik. A felhívás teljes szövege, 
úgyszintén a b< jelentésnél használandó űrlapok 
megszerezhetők licrnhardt Rezső, kerületi szőlészeti 
és borászati felügyelőtől Beregszászban.

— Kirendelőn. A helybeli postahivatal 
egyik tisztje: Papp Péter szolgálattételre kirendel
tetett a lőcsei hadgyakorlatokhoz.

— Kénz ülődén paprálanztánra. A Sőw- 
kovics Pál elhalálozása következtében üresedésbe 
jött pazdicsi ág. ev. lelkészi állás betöltése iránt 
az előkészületek folyamatban vannak és mint hall
juk, az állás elnyerésére legtöbb kilátása van az 
Ungmegyében fekvő klenovai ág. ev. lelkésznek.

— Jelentkezén. Múlt számunkban említet
tük, hogy Porczán .János az Ortás tanyán vesze
kedés közben oly szerencsétlenül szúrta fejbe egyik 
munkatársát, hogy a seb következtében az meghalt. 
Porczán most önként jelentkezett a helybeli kir. 
járásbíróságnál.

nem olvashatnám megszokott leveleit; ha ön már 
réges régen megfeledkezett volna rólam, akkor is 
hálásan és ragaszkodással emlékezném önről.

Igen. Sikerének, szerencséjének örülni fogok ; 
boldogságát s ennek osztályrészesét nem irigylem 
soha.

S ime ezzel beadtam volna egy esztendős 
leszámolásomat. < )n sürgette, remélem - meg van 
elégedve. . . .

. . . Mit irt önnek Elek ? Nekem azt Írja 
utolsó levelében, hogy szörnyen környékezi a női 
csáb veszélye. Hiszi?

. . . Boldogságomat óhajtja kedves Cassius? 
Köszönöm. Ha nem szeretném magát boldognak 
tudni, — megirigyelném. Lelkemre azt! Mily üd- 
vösséges bitó a gyerinekifjunak, — meggyőződése, 
hogy létezik boldogság. A Gondviselés tartsa meg 
e hitben ! Önkénytelenül felmerül emlékeimben 
tizenhat éves korom. Nem is volt az nagyon régen 
s most mégis úgy tetszik, mintha mm volnék az, 
ki akkor . . . Hová tűnt a hit, a reménység? 
Szétfoszlott, elpárolgott mint a köd, mint a pára. 
Lássa, akkor én is úgy hittem, boldogság nélkül 
(•Ilii sem lehet. Alkalmatlanná válik ott a lét, hol 
a lélek betegeskedik.

S mintha a ma és az akkor között hosszú 
idők végtelen sorozata tűnt volna tova. Ma egész 
másként hiszek . . . Minek az üdvöt, a meny or
szágot keresni itt, ezen a világon? Hiszen csak 
Isten kiválasztottjai, kik előtte kedvesek, akad 
nak reá.

. . . De mit össze nem beszélek magának 
kedves Cassius ... Ne is hallgasson reám. Későre 
is jár már az idő, — most üti a íizet! —a gon 
dolataimat is alig tudom rendezni.

Isten vele! Nelli.
MIL

Már jó ideje ülök itt az Íróasztal mellett s 
belebámulok a lámpa világába. Gondolkodom olv 
mélyen, hogy szinte belefárad az agyam. . . Nem 
is jó, igy kimerültén, szomorúan íráshoz fogni;

— Haláloxán. Súlyos csapás érte Fröhlich 
Gyula helybeli ügyvédet és széles körre terjedő 
rokonait. Édes atyja: Id. Fröhlich Gyula füzesséri 
földbirtokos rövid szenvedés után tegnap este meg
halt. A megboldogult öreg ur annak idején sok 
évig volt telhatalmu tiszttartója a gróf Andrássyak- 
nak, később pedig mint esküdt vett részt a köz
ügyek terén. Miután nem igen érzett magában 
ambíciót hosszasan a közügyek hálátlan terén mű
ködni. visszavonult és minden tehetségét füzesséri 
birtokára fordította, melyen egész haláláig szorgal
masan és szakszerűen gazdálkodott. A gyászoló 
család a következő jelentést adta ki a halálesetről: 
„Fröhlich Emma férj. Sznistsák Nándorné, Fröhlich 
Gyula, Fröhlich Mariska férj. Szóráth Jánosné és 
Fröhlich Zsófia férj. Legeza Istvánná úgy a maguk, 
mint családjaik s rokonaik nevében fájdalomtelt 
szívvel tudatják forrón szeretett atyjuk id. Fröhlich 
Gyulának rövid szenvedés után élte 84 ik évében 
f. évi szept. hó 7 én este 9 órakor történt gyászos 
elhunytét. A megboldogultnak hült tetemei f. hó 
9 én délután 3*/2 órakor fognak a rém. kath. 
anyaszentegyház szertartása szerint a füzesséri sir- 
kertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő 
szent mise áldozat pedig f. hó 10-én d. e. 10 óra
kor fog a füzesséri kápolnában az egek Urának 
bemutat tat ni. Fiizessér, 1898. szept. 7. Áldás és 
béke hamvaira !“

— Inkolat előadó nők. A helybeli állami 
népiskolákban a rendes tanítás e hó 12-én, hétfőn 
veszi kezdetét.

— Vörönkerenzt nőegylet. Egy másik 
hírünk arról ad értesítést, hogy a szomszédos 
Tőke-Terebes-Gálszécsen megalakult a vöröske
reszt nőegylet fiókja. Amidőn a legnagyobb elis
meréssel • miitjük fel az ottaniak nemes törekvéset, 
ugyanakkor eszünkbe jut az is, hogy nálunk az 
ilyen rendkívül szép hivatást betöltő egyesület 
iránt nincs semmi érdeklődés. Pedig ha Gálszécsen 
megalakíthatták a nőegyletet, úgy bizonyára nálunk 
még inkább meg lehetne azt alakítani, mert a 
mint tudjuk, itt sokkal nagyobb az olyan intelli
gens nők száma, a kik hivatva lennének arra, 
hogy ezt az áldásos eszmét felkarolva diadalra 
juttassák.

— Állandót katonai lóvétnárök. A me
gyei gazdaközönség figyelmét felhívjuk arra, hogy 
újabb intézkedés folytán állandóan minden hónap 
első szerdai napján Miskolczon katonai lóvásárok 
tartatnak.

— A méhénxetl vándortanitói kerüle
tek uj beonxtána. A foldmivelésügyi miniszter 
a méhészeti vándortanitói kerületekre uj beosztást 
léptetett életbe. E szerint Rózsa János vándortanitói 
székhelye ezután Sárospatak lesz.

— Kutyák önnxetrána. Városunkban az 
adó alá tartozó kutyák összeírása befejeztetett. Az 
összeírás szerint az egész városban 67 olyan kutya 
találtatott, melyek után a tulajdonosok 1—1 frt 
adót tartoznak fizetni.

— 120 gyárt munkán áthelyexéne. 
Miután a debreczeni állainvasut gépgyár működé
sét megkezdte, az újhelyi gépgyárból egyszerre 
120 gyári munkás helyeztetett oda át.

aludni kellene rá hosszan, csillapítón. De tudom, 
hogy maga már várja válaszom, — nem kések 
hát tovább.

Egy kérésem, kedves Cassius. Szelíd, jó fiú 
maga, bizonyára tiszteletben tartja óhajtásomat. 
A lelkiösmeretére kötöm, szívlelje meg, amiket itt 
elmondandó vagyok. Ezt várom cserébe őszinte
ségemért.

Ne háborgassa a nyugalmamat, kedves Cas
sius. Sokkal fiatalabb, tapasztalatlanabb még, — 
semhogy szavainak nagy komolyságát felfogni 
tudná. Ep azért megbocsájtom, mit ellenem vétett. 
Ugy e sejtelme sincs róla, hogy ez a levélcsomó 
csupa tilos, meg nem engedett szókat tartalmaz; 
— pedig a mi nincs megengedve, — vétek cse
lekedni ! A leveh ken a maga szép, gömbölyű kéz
vonása. Hosszú időn által, úgy hozzájuk szoktam, 
hogy bajos volna nélkülöznöm őket.

Lássa, a mi egyéniségünk nagyon különböző. 
Én nem ismerem, mi az a „szalmaláng tüze.“ A 
csinos bajusz, a deli termet nem hat érzékeimre...

. . . Hanem ha egyszer akadnék valakire, ki
nek a lelke, a szellemi világa rabul ejt, akkor . .. 
akkor legyen az a rabság bármily esztelen: Isten 
irgalmassága legyen velem. . .

. . . Es mondja, vájjon honnan vegyem akkor 
a türelmet, a kitartást, hogy jövendő boldogságo
mat, — mi egy alkalmas vőlegény képében integet 
felém, — elviselhessem ? . . .

Hiszem, hogy megértett. S ugyebár megfo
gadja jó tanácsomat ? ’

Jövő levele már a régi jó barát bizalmas, 
kedélyes szavait hozza. Úgy e ? Majd meglássa, 
mennyivel üdvösebb és jobb lesz ez igy.

Ma nem irok többet! Nelli.
Ezek voltak a húsz éves leány, a Nelli le

velei . . . Ezektől kell most örökre búcsúznom. 
Es fájó szívvel, reszkető kézzel csomagolom össze 
ezeket az édes-kedves leveleket s búcsúzom az ös- 
merős Írástól, az ösmerős papírtól s az ösmerőa 
levelektől. . .
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— Színészet Varannón. Tháiia papjai és 
papnői nagy hatással és igazi művészettel gyönyör
ködtetik most Varaunó és vidéke in ü pártoló közön
ségét. A lelkes kisded művész csapat a lég. rösebb 
színdarabokat is valódi hivatott sággal és ambiczió- 
val jáuza. Kiválóbb erők: Tolnay Gyula igazgató 
és neje Juliska (a közönség kedvencz.J Darvay 
Miklós és Védő Gyula. Tevékeny tényezői a tár
sulatnak továbbá: Földváry Kornélia. Rónai Sándor, 
Darvay Miklósáé, Balázs Berta. Színre kerültek : 
a .Vasember-, .Fvnelányok-, -Két kandidátus**, 
.Trilbv“, .Gvimesi vadvirág-, .Deborah“ és „Csiz
madia, mint kísértet*, melyeket a szinésztársaság 
a főlek megszokott prt czizitással adott elő. Színé
szeink — amint értesülünk — Vara un óról Sztrop- 
kóra szándékoznak utazni.

— Tűz. Kis Zalaeskán múlt hó 29 én délelőtt 
9 órakor kigyult a nagymihályi grófi uradalom 
juh-akla, melyet a hirtelen keletkezett szélben a 
legnagyobb erőfeszítés mellett sem lehetett meg
menteni.

— Ellenőrzési szemlék, l'ngvármegye 
területén a közöshadsereg kötelékébe tartozók el
lenőrzési szemléje a következő helyeken es napo
kon fog megtartatni : L’ngvár városában október 
hó 10 én. Az ungvári járás csoportja részére okt. 
hó 11-én, a szerednyci csoport részén* október hó 
21 én. Szobránezon október hó 12.. 13. és 14-én. 
Nagy Kapóson október hó 12.. 13. és 14 en. Nagv- 
Bereznán október hó 17. és 18-án. Az utosztiule 
november hó 18 án I ngvart fog megtartatni.

— Bérlet. A főutezán levő Sttuller féle házat 
800 frt évi bérért 6 évi időtartamra bérbe vette 
Hősig Hermán helybeli korcsmára.

— A kukoricza veszedelme. Az ország 
több vidékén a kukoriczát töméntelen féreg tá 
madta meg. A csövek és szár át meg át vannak 
turkálva a kukoricza moly kukaczaitól. A megtá
madott növény nem csak fejlődésében marad vissza, 
de az átlvukgatott szár a nagyobb szélinek nem bir 
ellentállani. letörik és a növény elpusztul, főbb 
vidéken a kendert hasonló veszedelem lényég. ti, hol 
a kendermoly álezái garázdálkodnak. A ni. kir. ro 
v.irtani intézet, hová több oldalról panasz érkezett 
ezen újabb baj elleni védekezésről, füzetet bocsá
tót közzé, melyet minden érdeklődőnek ingyen 
küld meg.

— Vétsd rút helyezés. A szent Mihálynapi 
ungvári országos vásár ez évben kivételesen októ 
bér hó 3—4 én fog megtartatni.

— Gyümölcstermelőink figyelmébe. 
Már említettük egy ízben, hogy az Országos Magyar 
Kertészeti Egyesül* t ez évi ősszel gyümölcs és 
általános kertészeti kiállítás tartását határozta cl és 
e tárgyban a foldmivelésügyi m. kir. miniszter 
támogatását kérték. Miután Darányi miniszter a 
kiállítás támogatását kilátásba helyezte az egye
sület kiállítási bizottsága tegnap Emich Gusztáv 
elnöklete alatt ülést tartott, melyben a programúi 
véglegesen megállapittatott. E szerint a kiállítás f. 
é. október 9—16-ig fog tartani a Városligetben, a 
mezőgazdasági múzeum Vajda-hunyadi várépül* 11 
helyiségben. A kiállítás súlypontja a gy iimölcs és 
szőlőre van ugyan f» ktetv* . de ki lógnak állíttatni 
konyhakerti termények, virágok, virágkötési és 
diszitési munkák; végül pedig a gyümölcsfeldol
gozására és értékesítésére szolgák* gépek és esz
közök is. Ezen utóbbi gépek kiállítása nemzetközi 
lesz, mig a többi tárgyak kiállításában csak ma
gyarországi térni*-lók vehetnek részt. Ez. n kiállítás 
ezélja: a pomologiai ismeretek gyakorlati terjes/, 
tése, továbbá a kertész* ti érdekeltség ébrentartása ; 
másrészt alkalmat fog ezen kiállítás szolgáltatni 
arra is, hogy úgy a fővárosi fogyasztó közönség, 
mint a meghívott külföldi kereskedők is a terme 
löktől közvetlenül szerezhessék be téli szükségle
teiket. Az idei év ugyan nem valami sikerült 
gyümölcstermő év az ország egész területét te
kintve; mindazonáltal egyes vidékeken szép g\ii 
mölcst* rmés mutatkozik : sőt a szilva — és dióból 
nagyobb kivitelre való is akad. A kiállítók jutal
mazására számos arany , ezüst és bronz érem, to 
vábbá különféle pénzdijak állanak rendelkezésre. 
Már előre figyelmeztetjük tehát termelőinket és 
kertészeteinket, hogy e kiállításban saját érdekük 
ben minél többen és minél méltóbban v. gvem k 
részt. Bejelentési iveket, megkeresésre, postafordiil 
fával küld az „Országos Magyar Kertészeti Égte 
sülét- titkári hivatala Budapest. IV. kér. Korona 
herczeg utcza 16. sz. földszint 'agy az ország*.s 
gyümölcsészeli miniszteri biztos a fóldmivelétmgyi 
m. kir. minisztériumban (Budapest, V. kér. Nádor 
utczai palota.

— Jeles fiú. A múlt héten Lefkovics Samu 
inálezai lakosnak egy 16 éves fia. apjától ellopott 
400 frtot és in* gszV.kött. Eddig még mm sikerült 
megtudni, hogy a jeles fin hol tartózkodik.

Kérelem Tdtra-Eüredrdl. A tálra 
fiiredi igazgatóság a kövt tkező levelet intézte la 
púnkhoz közlés ezéljából. .Tekintetes Szerk* sztő 
Lr! Azon alkalomból, hogy szeretett királyunk 
O Felsége a magas Tátrát m glátogatja, kívánatos, 
sőt hazafiuí kötelesség, hogy szeretetünkni k és 
ragaszkodásainknak illő tantijeiét adjuk. Minthogy 
O Felsége a megállapított programúi szerint l’j 
Tátrafiiredröl fogja útját folytatni, nekünk jutott
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Felsége szept.

azon feladat, hogy a tüntetést minél impozAnsabbá 
tegyük, miért is azon tiszteletteljes kéressél fordu
lunk Tekintetes Szerkesztő l’rhoz, miszerint min 
két hazafias törekvésünkben egy csoportos k|ra,‘. 
dulás rendezése által támogatni méltoztassék. Hog' 
a kiránduló csoportok minél népesebbek legyenek 
az itteni ellátás költségeit a lehető legalacsonyab >ra 
szabtuk és pedig:

1.. szállás (akár külön szobákban, akár pedig
2—.3 személyből álló csoportokban személy <*s 
punként * .............................................

2.. reggeli...................................
.3., 4 fogásból álló társasebed . 1
4.. 2 fogásból álló vacsora

A kiránduló csoportoknak a djadajiv 
lesznek nézőhelyek feltartva. <> 1 1
12 én délelőtt 9 óra tájban indul az ujtálrafüredl 
igazgatósági épület előtti térről. Ha a bejelentés 
idejekorán történik, kocsiról gondoskodunk Poprad- 
Felka állomáson. Azon reményben, hogy tisztelet
teljes kérelmünk becses lapjának hazafias olvasói 
között viszhangra talál, maradtam kiváló nagyra
becsülésem kifejezése mellett Tekintetes Szerkesztő 
Í rnak alázatos szolgája. Szász István, fürdő igazgató.

— Aíéy egy külön vélemény. Együtt 
volt a falu értelmisége, beszélgették, tárgyalták a 
napi eseményeket, midőn a nyitott ablakon keresz
tül behallatszik egy érdes hang :

„iá . . . iá . . .“
— Éráim ! ez itt a különvélemény — jegyezte 

meg egyik tag kedélyes* n.
Felelős szerk. - Oá! Vilmos.
Kiadó-tubijd....... Landetman B. 

HIRDETÉSEK

Nagy istállók.
Alsó-Ribnyiczén Szobráncz kö

zelében szép istállók I50 drb. 
szarvasmarhára bérbe adat
nak. Szalma ingyen. Takarmány 
megállapodás szerint. Bővebb fel
világosítás Ribnyiczén a földbir
tokosnál.

(G-la.siar)
-vavamavaw legkitűnőbb mázoló szer púba padló számára.

I nagy palaczk ára 1 forint 35 kr. — 1 kis palaczk ára 68 kr.

Viasz-kenöcs Arany-fénymáz
legjobb és legegyszerűbb be* resztő szer képkeretek stb. benranyozására.

kemény padló számára. I köcsög ára 60 kr. 1 kis palaczk ára 20 kr. 1

Fehér ,,Glasur“-fénymáz
Legjobb sz* r mosdó asztalok, ajtók, ablakdrszkák stb. ujonnani befestésére.

1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr.
Mindenkor kaphatók :

IkÉÓZEB czégnél Á T .*3T.
---------------------------------------------------- -- ------

« Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 104. 

f-a értelmében ezennel közhírré teazi, hogy a nagymihályi 
kir. járásbíróság 1898. V. 220. száiuu végzése által Záborszki 
Pál javara Firley Vilmos ellen 108 frt töke, ennek 1898. évi 
márczius hó is. napjától számítandó 8’/, kamatai és eddig 
összesen 52 frt 35 kr. perköltség követelés erejéig elreudelt 
biztosítási és kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag le 
és feltilfoglalt és 885 frtra becsült rosta, szecskavágó, lószer
szám, csikó, borjuk, stb. stbból álló ingóságok nyilvános ár
verés utján eladatnak.

Mely árverést a fenti számú kiküldést rendelő végzés 
folytán a helyszínén, vagyis alperesek nagymihályi lakásán 
leendő eszközlésére 1898. évi szept. hó 19-ik napjá
nak délután 3 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-ez. 107. §-a értelmében 
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Kelt N.-Mihályon, 1898. évi szept. hó 7. napján.
Gál Vilmos, 

kir. bir. végrehajtó.

353. szám.
íwh. Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 
<?-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nmihályi kir. 
jár.isbir-'-.ig V. 287/98 szánni végzése áltál Obira László ja
vára. Firley Vilmos ellen 105 frt tőke, ennek 1897. évi felír, 
hó-l-ső napjától járó 8°/0 kamatai és eddig összesen 48 frt 
39 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt biztosítási és ki
elégítési végrehajtás alkalmával biró'lag lefoglalt és 426 frtra 
becsült csépeletlen árpa, rozs, lóhere és csiirhez való faanyag
ból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a fenti szám kiküldést rendelő vég
zés folytan a helyszínén, vagyis alperes nagymihályi lakásán 
leemlő eszközlésére 1898. évi szeptember hó 21-ik 
napjának délelőtt 10 Órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
iuvg. L 'gy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. 
évi I.X. t.-cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becs
áron alul is elfognak adatni.

Kelt Nagy-Mihályon. 1898. évi szept. hó 5. napján.

Gál Vilmos, 
kir. bir sági végrehajtó.

352 szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajt * az 1881. évi 60 t.-cz. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihályi 
kir. járásbíróság V. 219. sz. végzése által Roinanovics Viktor 
javára Firley Vilmos ellen 105 t >iint toke’es eddig összesen 
36 frt 92 kr. perköltség követelés erejéig elremlelt biztosítási 
és kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag le és felült'**gl.alt 
és 538 frtra becsült borjuk, köpfikcsiirfa stb. stílből áll* ingé* 
ságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a fenti sz. kiküldést rendelő végzés 
folytán a hely /.inén, vagyis alperes nmihályi lakásán leendő 
eszközlésére 1808. évi szept. hó 16-ik napjának dél
után 2 Órája határidőiil kilűzetik és ahhoz a venni szán 
dékozókoly megjegyzéssel hivatnak meg, h**gy az érintett in
góságok ezen árverésen az 1*81. évi LX. t-rz. 107. §-a ér
telmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is eladatni 
fognak.

Kelt Nagy .Mihály«»n. 1898. évi szept. hó 7-ik napján

Gál Vilmos, 
kir. bir. végrehajtó.

227. szám.
1898

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nmihályi 
kir. járásbíróság V. 124. számú végzése által Mikita János 
javára Kása Gábor ellen eddig összesen 43 frt 70 kr. per 
költség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás al
kalmával biróilag lefoglalt és 4<> 1 frtra he*-sítlt lovak, csikó, 
tehenekből áll*'* ingóságok nyilvános árverés utján elailatnak.

Moly árverésnek a fenti sz. kiküldést rendelő végz. s 
folytán a helyszínén, vagyis alperes morvái lakásán leomb* 
. Jki.zié-ér. 1897 évi szeptember hó 19-ik napjának 
délelőtt 10 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékosók ezennel <*ly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is 
elfognak adatni.

K* lt Nagy-Mihályon. 1898. évi szept. hó 5. napján.

Gf*W Vilmos, 
kir bir. végrehajtó.

Nyomatott Landosman tí. könyvnyomdájában.


