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szerkesztőség:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utoza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetlen leveh-k nem fogadtatnak el. 

— Nyilt-ter soronkint 20 kr. — 
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI L>tJ :
Egész évre .4 frt.
Fél évre .2 frt.
Negyed évre .1 frt.

Egye* szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetőitek, hirdetési és nyílttéri 

dijak küldendők :

Landesman B. könyvnyomdája-

Törvénytelen.
A ningyar fajban, elmondhatjuk önhi

tegetés nélkül, benne gyökeredzik az igaz
ságszeretet. Törvénykezési épületeinek legré
gibbjén is ott láttuk a felírást a homlokza
ton: .Jnstitia regnorum fundamentum ...

Süt az igazságérzet okozta felheviilés 
sokszor túlzásba is vitt bennünket. Ha valami 
jogtalanságot fedeztünk fel. kikeltünk önma
gunkból, haragra ébredtünk és :i jogtiprást 
megtoroltuk irgalmatlanul és szigorúságban 
aránytalanul. A kit jogtalanságon kaptunk, 
attól nemcsak a szivünk fordult el, de bu
szos gyűlöletünk ezer falánkját éreztettük 
vele. S a ki részrehajlatlanttl igazságos volt, 
azt örök emlékezetünkbe véstük, életét kró
nikába fontuk és érzelmeinket átszármaztat
tuk apáról fiúra. Így él ma is például 
Mátyásról korának ama sokat jelentő szálló 
igéje: Meghalt Mátyás király, oda van az 
igazság ! . . .

De nem lett oda. Csak a kor, mely 
a dicső királyt bírta, hitte, hogy olyan igaz
ság m m lesz többé az országban, mint a 
milyent ő osztott, népének. De az igazság, 
a jog él most is és élni fog, mig az ember
ben székel az agy és az agyban a lélek.

Korunkban bár sok igazságtalanságot 
kell lenyelnünk és lenyeletnünk, de azért, 
érezzük az igazság erejét magunkban, akár 
ha ártatlanul szenvedünk, akár ha mások
kal szemben igazságtalanságot elkövetnek 
vagy elkövetünk. No de most taktikázunk, 
taktika parancsol a háborúban, a politiká
ban. a kormányzásban, a taktika, ez az el
ismert, törvényesített modern szemfény
vesztés !

No ne térjünk el tárgyunktól. S mert 
az igazságérzetről s ennek kifejlődöttségéről 
beszéltünk, szolgáljon e czikk témájául e 
kornak s igy nemzetünk társadalmának egy

T A R C Z A.
A hirtelen.

A bilkei várban nagy 
Ünnepély van ma, 
Híres szőke Panni 
Esküvőjét tartja 
Szögödi Jóskával.

Megszólal a harang 
Megindul a sereg, 
Czifra nászleánynép 
Büszkén lépve cseveg 
Kísérője mellett.

Templom előtt vannak, 
Fogadja az ősz pap;
S rövid „Miatyánkot* 
Násznéppel elmonda 
Boldogulásukért.

Rövid „Miatyánknak “ 
Miután vége lett,
A templom ajtaján 
Szép férfi megjelent 
Bágyadtan, megtörtén...

Megcsaltál ugyebár
Te hitvány, gaz léh k ! ? 
Ne legyen nyugtod hát 
A meddig csak élek 
Megsebbzetl szivemért!

Tolong a főajtón 
A kiváncsi sereg,
Nézni a megtörtei 
Hogy miért kesereg 
A mai nagy napon.

Nem soká nézhetik 
Szegény megtört lelket, 
Mert szive a bánattól 
(>ti tüstént megrepedt 
Szőke Panni miatt. . .

Zúgnak a harangok 
Felső’ Hosszú lázon.
Hogy egy megöltszivért 
Szülök szive fájjon,
S könnyeik hulljanak.

Rettentő fájdalom !
Most már megpihentél, 
Ismerőseidnek 
Bús emléke lettél
Mostoha sorsodért! .. .

Hocxman latrán.

általános igazságtalansága, mely a durva I 
kegyetlenséggel határos. |

Ha valamire rásütjük a törvénytelenség 
bélyegét, az minden magyar emberben meg
vetést, haragot, elfordulást, makacs ellenál
lást, sőt megtorló harezot eredményez. Meg
vetést és elfordulást a törvénytelenség elkö
vetői ellen, makacs ellenállást a törvény
telenség érvényesítésével szemben s megtorló 
harezot az igazság nevében azok irányában, 
kik a törvénytelenséget, törvényűvé akarják 
emelni.

E szó tehát „törvénytelen" magában 
rejt mindent, mitől szivünk s lelkünk távol 
tartja magát. A mi törvénytelen, az igazság
nélküli és jogtipró s igv erőszakos, ártalmas, 
a mi pedig erőszakos es ártalmas: az gonosz.

Es most kérdem, miért ne vegj ük akkor 
a nem társadalmi formák szerint kötött, vagy 
egyáltalán nem kötött házasságok leszárma
zottjait törvényteleneknek.

Hogy e témával mi most foglalkozunk, 
arra a múlt napokban egy kiváló jogtudós 
felolvasása késztett bennünket, ki e témával 
foglalkozva szintén rámutatott arra, hogy 
milyen szánandó teremtés az, ki véletlenül 
nem törvényesített szerelem szülöttje.

Mi a szabad szerelem hívei nem va
gyunk és nem lehetünk, sőt kijelentjük, hogy 
a magyar társadalom moráljának általános 
fejlődését abban látjuk, '..a a vadházasságok 
ma még szomoruságos és megdöbbentően 
nagy számát évről-évre kisebbíteni tudjuk. 
Legyen alapja a házas életnek, a család- 
alapításnak szintén a törvény, a törvényesen 
előirt forma, mert hisz ha ezek a formák 
nem léteznének s nem lennének kötelezők, 
a tiszta szerelem ocsmány szeretkezéssé 
fajulna, a tisztességes vonzalom pedig szer
telen erkölcstelenséggé, melynek romboló 

I hatása széjjel vetné e társadalom tisztessé
gét.

Elveszett boldogság.
Irta: Geaxtl Mikan,

Ki ne ismerte volna Kassán a szép Földessy 
Pistát és az annál szebb Szedressy Margitot. Ro
konságban voltak s úgy az egyik, mint a másik 
szüleinek szemefénye. — Földessyék < Mcsváron, 
Szedressyék pedig a közeli Rozgony faluban lak
tak. — Pista és Margit mindig együtt voltak s 
igy nemcsak a rokoni szeretet, hanem az igazi 
szerelem is létrejött köztük. Ha Kassán, — a hova 
gyakran bejártak — a fő uíczán végig mentek, 
minden szem feléjük irányult és a sétáló közönség 
beszéd tárgyát képezték. Gyönyörűség is volt nézni 
őket, mikor egymás mellett haladtak. Úgy egymás
hoz illettek. — Margit sugár termetével, gyönyörű 
sötét szemeivel valósággal megbüvölte a fiatalságot 
és a mellette menő Pista csak emelte annak szép
ségét. — Sokan is irigyelték Pistától Margitot és 
viszont. A városban már el nem képzelhették őket 
egymás nélkül és Pistát nem is emlegették más
képpen barátai, mint az irigylésre méltó, boldog 
vőlegényt. — Pedig, de sajnálatra méltó volt.

Földessyék Szedressyékkel mint rokonok és 
szomszédok a legjobb egyetértésben éltek. Együtt 
gazdálkodtak és egyik a másik nélkül soh’ sem 
intézkedett volna addig, mig egymás közt nem 
beszélték meg. Szép gazdaságuk is volt, hogy pár 
ját ritkította a vidéken. < >k is úgy gondolkodtak, 
hogy gyermekeiket össze házasítják s igy a szép 
birtok megint a családban marad. Csakhogy a sors

Épp ezért el kell Ítélnünk azokat, kik 
az állam és egyháztól egyaránt megkövetelt 
torma helyett a büntetlen, de bűnös szabad 
utat választják. De lesújtó ítéletünket nem 
szabad átvinnünk a nem törvényesített von
zalom hajtásaira. Elítélhetjük és kizárhatjuk 
társadalmi életünkből első sorban a vad
házasságban élő anyát, másodsorban az atyát, 
de nem sújthatjuk ezek ivadékait. Ne bélye
gezzük meg ezeket törvényteleneknek. Mert 
rosszul és igazságtalanul cselekszik e kor, 
mikor hasonlóan tíz elmúlt századokhoz, a 
törvénytelen együttélés ivadékait szintén tör
vényteleneknek minősiti, kiknek a társada
lomban az üldözöttek és a megtüröttek sze
repe jut. Váljék a „fattyúhajtásából bármily 
tudományosan képzett ember, országra szóló 
tehetség, aczélozott erős minta jellem, becsü
letes és nemes érzelmekkel teli sziv, szeme
inkben az mégis csak törvénytelen ivadék 
marad, pedig csak az az ágy, melyből szü
letett, volt törvénytelen.

S ha az az ember állami szolgálatba 
akarna lépni, ha sikerülne is czélját elérnie, 
a közönséges szamárlétrán sem tud felkapasz
kodni az ő általános tehetségével, vagy 
akarna a társadalmi életben érvényesülni, 
ha származása kitudódik, a tisztességes csa
ládok bezárják előtte ajtóikat.

így lesz azután nyomorulttá és igy 
feesérlődrk el sok nemes anyag és igv válik 
annyi nemes lélek a társadalom e kímélet
lenségének áldozatává !

l’edig ez a társadalom legmélyében 
gyökeredző hiba, melyet önmagunkból ki
irtani csak a legnagyobb akaraterővel lehet. 
Első sorban önleküzdéssel az idegenkedést 
kell a magunk és mások leikéből kiirtani, 
azt az idegenkedést és lenézést, melylyel 
minden törvénytelen szülöttel szemben visel
tetünk. S ha ezt eltudjuk érni, úgy nem 
fogjuk már lenézni, megvetni, üldözni, félre

úgy látszik nem úgy intézkedett. Egyszerre a ké 
családfő egy földosztozkodáson annyira összekapott, 
hogy a legnagyobb ellenségek lettek. a mit a do
logban ártatlan gyermekeik is megérezték. — 
Mindkét részről a legszigorúbban megtiltották az 
egymással való érintkezést. — Margit és Pista, da
czára a szigorú tilalomnak, gyakran Lalii koztak 
egymással a mezőn, réten. meg sok helyen, ahol 
nem zavarta őket senki sem, de boldogságuk fel 
volt dúlva. Nagyon jól tudták, hogy szüleik meny
nyire makacsuk és ilyen találkákon bármennyire 
is örüllek a viszontlátásnak, elveszett boldogságu
kat siratták. -- Az érett búza kalászok is mint
egy vigasztalni akarván őket, susogva lengedeztek. 
— A pacsirták egész sora, körül rrpdesték a 
szerelmeseket és szinte bánatosan csicsereglek. 
Valami ösztön vezérelte őket oda, megsúgva nekik, 
hogy ezen szép egymásnak teremtett lényt elsza 
kitják egymástól. Ok pedig ezt könyes szemekkel, 
szótlanul nézték. Azonban szivük hangosan dobo
gott és azok beszéltek egymáshoz, elmondva, a 
mit már olyan sokszor elmondtak egymásnak.

Csendes csillagos éj volt. — Két kocsi köze 
ledi tt lassan Rozgony felé. Az egyikben Pista ült 
bárom jó pajtásával, a másikban négy c/.igány 
szerszámukkal. — Szegény Pista! jól, de keser
vesen sejtette, hogy boldogságának vége lesz. Mar 
git menyasszony lett Kulhi Andorral, a vármegye 
leggazdagabb földbirtokos fiával. Pistának lia go
lyót röpítettek volna szivébe, sem kelthetett volna 
fájóbb érzést, mint ez a hir. Margit, az ő imádott 
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szorítani és nem fogunk keresztet akasztani 
hátaira azoknak, kik úgy sem tehetnek arról, 
hogy nem törvényesített vonzalom gyümöl
csei és a kik szülőik törvénykerüh'sét eléggé 
megszenvedik gyermekkorukban, melyből 
a családi élet áldásthozó melege nélkül fej
lődnek ki.

Korunk — úgy mondják — az em
berszeretet korszaka: nagy s általános lett 
a jótékonyság, melv menhelyet nyújt a 
hajléktalannak, táplálékot az éhezőnek: nagy 
és sokszor végnélküli az irgalom, mely kór
házat ad a sinlődőnek. tápintézetet az árvá
nak és lelencznek. Ne csak a testben szen
vedőknek legyünk hát könyörületes gyámo- 
litói, de legyünk a lelki betegek iránt is 
szeretettel, könvöriiletességgel. Es ha felne
veljük a lelenczet. mikor szárnyaira bocsát
juk, ne dobjuk világgá, mint törvénytelent, 
testét kifejlesztve, télnevelve, ne tegyük 
beteggé lelkét s ne azért neveljük fel. hogy 
azután az elzilllésbe kergessük. Ne vegyük 
születését egy megbocsáthatatlan bűn alap
jául. Igen is, ne azért neveljük fel a tör
vénytelen ágvak szülötteit, hogy azután ki
taszítsuk körünkből és ne nevezzük őket 
törvényteleneknek, mert csak a törvénytelen
ség emberei nem érdemlik meg az irgalmat 
és az emberbaráti szeretetet. Ne a származás 
számítson előttünk, mert hisz a legigazságo
sabbnak nevezett Mátyás királynak is volt 
egy törvénytelen Korvin Mátvása. hanem az 
egyéni érték legyen egyedül irányadó.

Azt mondta Széchényi, hogy a rabló
gyilkosnak is megkegyelmezne. Kegyelmez
zünk meg hát azoknak, kik semmit sem 
vétettek és a kik számra nézve ezren és 
ezren vannak és sajnos mégis „törvény
telenek.“ Ezeknek törvénvesitését várjuk a 
magyar faj igazság szeretetétől !

Vegyes hirek.
— Főíbiránk lemondása, A kúria egy 

döntvényt hozott, a melv szerint ügyvéd nem lehet 
egyszersmind községi főbíró is. Ennek a döntvény 
nek alapján a kassai ügyvédi kamara felszóllitotta 
mindazon ügyvédeket, a kik főbirók is voltak, 
hogy vagy az egyikről, vagy pedig a másikról 30 
nap lefolyása alatt mondjanak le. Hunionná, Va
raimé, Gálszécs föbirái már eleget tettek annak 
a felhívásnak és most a mi főbírónkon a sor, a ki 
szintén le fog mondani a napokban. — Mindenki 
tudja, hogy Stdyovszky mit tett főbiráskodása alatt 
a város érdekében és bizonyára nincs egyetlen egy 
ember sem. a ki ne sajnálkozna a lemondáson. 
Egy vigasztalás van csak és ez az. hogy ha bár 
nem is mint főbíró, hanem mint le* ndő városi 
ügyész, fáradhatatlan tevékenységét továbbra is 
érvényesíteni fogja a város javára.

angyala másé legyen. Kegyetlenek, a kik ezt 
megtehettetek. l‘i>ta közel volt az őrüléshez, mig 
végre belátta* hogy a helyzeten nem segíthet bú
csúzni ment volt menyasszonyától, a kit annyira 
sz* retett. a kit egy átkozott foldosztozkodás miatt 
kellett elveszít*ni. Pajtásai, kik félve egy végzetes 
tettétől, mindig mellett* voltak s igv most is együtt 
mentek Rozgonvba. Nemsokára oda érk* ztek és 
egyen* sen Margiték háza felé tartottak. Ott ki 
szállva a kocsikból, a kertbe mentek, a hova Margit 
szobájának ablakai nyíltak, a hol annyi boldog 
órát töltöttek. Siri csend honolt, csak a hegedű, 
melybe, mintha lelket öntöttek volna, sirt bánato
san, keservesen. Margit nótáját húzták :

Barna kis lány bár sohasem láttalak vön tógnd
A kőt szeniem forró könnye nem hullana imwt élted 
Nem fogok én soha-aoha ma- leányt szeretni. 
Felednélek, felednélek de nem tudlak feledni.

Margit az ablaknál hallgatta a hozzá intézett 
hangokat. Tudta, ki beszél hozzá. Szeretett volna 
nyakába borulni annak, ki n* ki a világon mindem- 
és m* gmondani n* ki a mit már számtalanszor 
megmondott, hogy szereti, szer* ti végtelenül, hogy 
másé soh‘ sem lesz és futni vele messze messze, 
a hol egymásnak élnének, ahol mm zavarja őket 
senki. — I)e nem tette, mert nem t* hette a világ 
előtt, csak zokogott csend* sen. fájdalmasan. —

Pista pedig azon tűnődött, hogy miért is a 
sora néha oly mostoha, kegyetlen ?! —-------

— Halottak napja. Kedden, november hó 
1 én volt Mindszentek napja, mely napon az élők 
buzgó imája szállt ég felé az elhunytak lelki üdvé
ért. A temető, az a megszentelt folddarab, hol 
mindnyájan találkozunk, mely az osztályokra és 
pártokra taglalt társadalom minden rendű és rangú 
tagját befogadja — a halálban. Halottak napján, 
egyszer az esztendőben azonban az élők is e helyre 
vonulnak ki és találkoznak a sirhantok között hogy 
a halottak iránti kegyeletet manifesztálják. A sötét 
sirdoinbok fölött kigyuladtak az emléklángok, a 
halottak fej fáját az őszi viharoktól megkímélt fa 
levelekből és virágokbó| font koszorúk ékesítették. 
De voltak elhagyatott, senki által nem gondozott 
hantok, im Iveken kíméletlenül gázol keresztül az 
élőkből ide k* riilt hiúság vásárját járók tömege. 
Ezeket már m in háborgatja senki és semmi. Egy 
arasznyi idő és valamennyi a feledés egy ugyan
azon kedvező sorsának részesévé válik.

— Megvadult ember, Nagy ribilliót idé
zett elő vasárnap délben Heller Gyula asztalos 
mester. Először is alaposan összeveszett a felesé
gével és dühében a háznál volt összes bútorokat, 
edényeket, stbit össze vissza zúzta. A mikor evvel 
készen volt, elővett egv nagy kést és mellbe szúrta 
magát, azután pedig kirohant az utczára. A véres 
embert meglátta özv. Epszkiné és hogy segítsen 
rajta. — a nélkül hogy valaki felkért*1 volna, — 
elrohant Dr. II Idderhez azon czélból, hogy őt a 
dühöngő emberhez hívja. Csakhogy a szegény asz 
szony azt vesztére tette, mert a kiállott izgalom 
következtében az orvos udvarán összerogyott és 
szó nélkül meghalt. — lleller még azután is dü
höngött és az időközben odaérkezett Tóinké városi 
őrmestert is leakarta szúrni, csakhogy *z utóbbi 
nem ijedt meg tőle, hanem ügyes fogásokkal ma
gához téritette őt.

— Kegyes adomány, Ismét tanujelét adta 
Stépán Gábor málezai nagybirtokos nemes és jó
szívűségének. Látta, hogy a márki gör. kath papiak, 
iskola és templom erősen rászorult a kijavításra, 
fogott 300 frtot és b* küldte a megyés püspökhöz 
a czélból, hogy az íordittassék az említett egyházi 
épültek kijavítására. — A püspök rendkívül ne 
leghangu levélben köszönte meg a k< gyes adományt.

— Koron a értékű pénzek. A hivatalos 
lapban közzéteszi az állami számvevőszék a f. év 
111. negyede végéig vert, forgalomba hozott s kész 
leiben maradt ezüst egykoronások, valamint a 
koronaértékii nikel- és bronz-váltópénzek álladéká 
ról szóló kimutatást. Ezen kimutatás szarint a Hl. 
évnegyedben sem egykoronást. sem húsz és tiziiil 
léres nikelpénzt nem vertek, mert az ezekben a 
pénzekben a törvény szerint verethető mennyiség 
már korábban kiveretett. A 60 millió egykoronás 
ból kiadtak a HL évnegyed végéig 59,832.000 
koronát, készletben maradt 168.000 korona. A 18 
mi lió korona értékű busz- és tizfilléresből a jelzett 
időpontig 17.987.000 koronaértéket bocsátottak 
forgalomba, készletben maradt 13.000 koronaérték, 
mely egész összegében tizfilléresekre esik. Két és 
egyfillércs bronzpénzben mindeddig 4,838.619 ko
rona és 6 fillér értéket vertek; ebből átadtak a 
forgalomnak 2.549.063 korona és 11 fillér értéket, 
a többi 2,289.555 korona és 95 fillér érték készlet 
ben van.

— Meghívó, A sátoralja újhelyi iparosok 
önképző egyesülete folyó évi november hó 5 én a 
városi színházban műkedvelői színi előadással 
egybekötött zártkörű tánczmulatságot rendez. Színre 
kerül: „Felhő Klári" a budapesti népszínház bir. 
bizottsága által 100 arany pálvadijjal jutalmazott 
eredeti népszínmű 3 felvonásban, tánczczal és da
lokkal. Irta: Rátkay László. Rendező: Bíró Pál. 
Helyárak 'érvényességgel a színi előadásra és a 
tánczvigalomr.i : Középpáholy 5 frt. Oldalpáholy 
4 frt. Támlásszék 1 — 5 sor) 1 frt 5o kr. Körszék 
1 frt 30 kr. Zártszék 1 frt 10 kr. Emeleti erkély 
szék 90 kr. Földszinti állóhely 90 kr. A jövedelem 
egy része könyvtáruk gyarapítására és részben az 
„Erzsébet szobor* javára fordittatik.

— Körjegyző választás. Papinán kör
jegyző választás volt. A három pályázó közül Dur- 
csinszky Béla ottani h. körjegyző választatott meg 
egyhangúlag.

— Áthelyezés, Ferencsik Ödön lasztoméri 
gör. kath. lelkész áthelyeztetett az unginegyei 
Váraljára.

— Kinevezések és áthelyezések, Lupis 
Gyula király helmeczi adóhivatali gyakornokot, a 
in. kir. pénzügyminiszter az újhelyi kir. adóhiva 
iáihoz adótisztté nevezte ki. Az igazságügyi m. 
kir. miniszter Borsos József s.-a.-újhelyi királyi 
törvényszéki joggyakornokot a 8.-a. újhelyi, Lábos- 
Béla s. a. újhelyi joggyakornokot a sztopkói járás 
bírósághoz aljegyzővé, Krasznapoltzky Kálmán 
szerencsi járásbirósági telekkönyvi átalakító dijno- 
kot pedig a szolnoki törvényszékhez Írnokká ne
vezte ki. — Kiss Gábor aradi és Milcsevits János 
alsó-kubini kir. pénzügyi fogalmazókat, a m. kir. 
pénzügyminiszter hasonminőségben az újhelyi kir. 
pénzügy igazgatósághoz helyezte át. Az igazságügyi 
in. kir. miniszter Vittenberger Artliur sztropkói és 
Tóth Dezső király-helmeczi járásbirósági aljegyző
ket a s. a. újhelyi törvényszékhez, Bimtr Viktor 
szepsii járásbirósági Írnokot pedig a s. a. újhelyi 
járásbírósághoz hasonminőségben áthelyezte.

— Tűz Papinán, A napokban nagy sze
rencsétlenség előidézői voltak a játszó gyermekek, 
kik játszás közben tüzet raktak egy ház tornáczán 
és a lángok a szalmafodélbe kaptak, minek követ 
keztében 19 ház teljesen elhamvadt.

— Titkos levelezés, Kassán törtéin egyik 
jól ismert borbély üzletében. A gazda nem volt 
otthon csak két segéd. Az egyik egy nem túlsá
gosan elegáns urat borotvál, egyszer csak gyönge 
den megvágja a gyanútlan pacziens arczát s a vér 
lassankint serkedni kAzd a karczolásból. Az egyik 
segéd észreveszi, a másik is észreveszi, de konokul 
hallgatnak, mint a hogy ilyenkor szokás. Mikor az 
ur eltávozik, igy szól egyik legény a másikhoz: 
Tyii, az áldóját, ennek ugyan szépen megvágtad 
a jobb pofáját ! Meg én, felel kedélyesen a másik. 
Tudod bele vagyok bolondulva a húgába s mikor 
a jobb arczát megvágom azt jelenti, hogy ma este 
a kapuban várom.

— Fmlék a királynénak. Elhunyt nagy
asszonyunk iránti kegyeletét méltóan örökitteti 
meg Torontál Erzsébetink róm. kath. hitközsége, a 
ineiy a hívek összerakott filléreiből Erzsébet ki 
rálvnénak emlékére a rBudapesti szivattyú- és 
gépgyár részvény társaság (ezelőtt Walser Ferenc) “ 
jóhirü harangön tődéjében egy körülbelül 4<M) kgros 
harangot rendelt meg, a melynek egyik oldalára 
magyarországi Szt.-Erzsébet, a másik oldalára el
hunyt királynénk dombormű képét önteti megfelelő 
felirattal.

A halszálka elnyelése, Faber tanár 
Kopenhágábar. rövid idővel ezelőtt felolvasást tar 
tott arról a veszedelemről, a melyet a halszálka 
okoz, ha evésközben véletlenül lenyeljük. Előadása 
szerint ez igen gyakran a legrosszabb következmé
nyekkel jár. Általában a szálkák befészkelik ma
gukat a gyomorba és súlyos krónikus betegséget 
okoznak. Klinikai esetek bebizonyították, hogy 
néha a szálka át is fúrja a gyomorfalat. Az ilyen 
betegség nem ritkán halálos végű, de mindenesetre 
rendkívül fájdalmas.

— Őszinte beszéd, Dávid, a hírneves fran- 
czia festő kiállított egyszer a Salonban egy képet, 
amely egy tajtékzó szájú, ágaskodó lovat ábrázolt. 
A kép nagyon tetszett. Egy napon Dávid a kép 
előtt egy kövér parasztot lát, amint hangosan fel
nevet.

— Mit nevet ? — kérdi tőle.
— Azt a szamarat nevetem, a ki ezt a lovat 

festette. Nagy bolond az, a ki m m tudja, hogy a 
ló szája sohasem habzik, ha nincs zabla benne.

— Házasság, Dr. Éried Samu s. a.-újhelyi 
gyakorló orvos eljegyezte Ilosenberg Zsófiikét Va- 
rannóról.

— A klub, Londonban történt. Egy Ha- 
ward nevű lord sétált az utczán a fiával. Átmentek 
a kocsiuton s egy arra rohanó kocsi elgázolta a 
fiút. Föl se tudott k'-lni szegény, ugv czipelték a 
járókelők a gyalogjáróra. Éppen a Haward lord 
klubja előtt történt a baleset. A lord besegítette 
fiát a klub kapuja alá s föl akarta vinni egy te
rembe, hogy az orvos segíthessen rajta.

Egy szolga állt elébük :
— Nem lehet fölmenni.
— Miért ?
— Mert a fiatal ur nem tag.
— De én. az apja, tag vagyok !
— Mindegy .’ Mint vendégnek, huszonnégy 

órával előbb kell látogatását bejelentenie.
A klub . . .
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— Jlf. kir. onxtálynortjegi/i k. A ki ősz 

tálysorsjegyeket akar vásárolni, az forduljon köz 
vétlenül a Pesti Magyar Kereskedelmi liank váltó
üzletéhez (Budapest, Dorottya uteza 1.) Ez az inté
zet minden tekintetben legnagyobb biztonságot 
nyújthat. Miután közvetlenül a húzás elölt (1898. 
november 17-ikén és 18 ín) az említett pénzintézet 
rendszerint túl van terhelve megrendelésekkel, a 
mennyiben a közönség nagy része ezen előkelő 
intézettől szerzi be sorsjegyeit, ajánlatos lesz a 
sorsjegyeket nála már most megrendelni, a mig a 
készlet el nem fogyott.

A közönség köréből.
Mint mindig, úgy ez idén is igen szép számú 

közönség ünnepelte a helybeli kath. sirkertben a 
katholicizmus szép és megható ünnepének, a ha
lottak napjának előestéjét. Jobban szerettünk volna 
„az igen szép számú közönség* helyett „az igen 
szép számú ájtatos kath. közönség* kifejezést hasz
nálni, de fájdalom ! az „ájtatos kath. közönségben 
kívül nagyon sokan voltak katholikusok ugyan, de 
cseppet sem ájtatosak és nagyon sokan voltak, kik 
saját felekezetűk szerint talán ájtatosak, de nem 
katholikusok. Ez még nem volna haj. hogy jelen 
voltak, de az már baj, hogy a katholikusoknak 
elhunyt kedveseik iránti kegyeletének eme külső 
megnyilatkozását ostobánál/link nevezték, trágár 
beszédeket folytattak, sőt mi több, az ájtatoskodó nők 
közül még egyes< két inzultáltak is. Ez a viselkedés a 
sz* mtelenségnek mindenesetre plusquamperfectuma 
volt! A: ért mig egyrészről figyelmeztetjük az efféle 
minősithetlen frátereket arra, hogy a jövőben tar 
tózkodjanak a katholikus hívek magasztos és ke 
gyeletteljes ünnepeit erkölcstelenségeikkel s egy
általában nem is illetékes megjelenéseikkel profa- 
nizálni, addig másrészről tisztelettel kérjük az 
illetékes hatóságot, hogy hasonló alkalmakkor szí
veskedjék a moralitás szempontjából temetőnket 
az ilyen söpredéktől megszabadítani. Mert abban 
a temetőben a mi kedveseink nyugszanak, az meg
szentelt előttünk s szent hely is és nem arra való, 
hogy ott a nem katholikusok felekezetéhez vagy 
éppenséggel semmiféle felekezethez nem tartozó 
ficsurok mételyt hintsenek.

-r*

CSARNOK.
Némely asszonyi gyöngeségröl.

Egy franczia kiadó arra a kedvetlen gondo 
latra jutott, hogy kiadja ismét azt a könyvet, a 
melyet valamely nőgyülölő elődje a század bar 
minczas éveiben a következő czimmel bocsátott a 
nyilvánosság elé : „A rossz, a mit az asszonyokról 
mondottak.* Nagy kelendősége volt annak a miinek, 
mert csak ritkasággyüjlőnél lehet egy-egy példányt 
találni. Mivel az uj kiadás ngynevezet „bővített*, 
a lajstrom is hosszabb lett és még néhány újabb 
keletű rossz tulajdonságot kellett abba fölvenni.

— Egyszer elutazóban voltam — igy nondja 
az asszonyi gyengeségek krónikusa. Vasúti kupéin 
ablaka épen szembe volt a kijáróval. Harmadik 
csengetés, a gőz-sip megszólal, a vonatvezető ciki 
áltotta : „Mehet* s iine a perronra vezető ajtók 
mögött egy sereg asszonyi arcz tűnt föl, kétségbe
esetten dörömböltek és reszkető hangon követelték, 
hogy bocsássák őket a vonatra. Hasztalan minden, 
a vonat kirobogott és a későn jövők ottrekedtek.

Mikor visszajöttem, megkérdeztem a portást, 
sűrűn ismétlődik e az ilyen eset ? Legnagyobb 
meglepetésemre felvilágosított arról, hogy minden
napos a vasúti utazások történetében. Általában a 
vonatinduláskor a későn érkező és csak a vonatról 
lekéső hölgyek száma tízre rúg, a mi tekintve az 
induló vonatok nagy számát, évenként legalább is 
százezer elkéső hölgyet jelent.

— S a férfiak ? — kérdeztem a portást, a 
kinek megfigyelő tehetsége imponált nekem.

— Néha a férfiak is lekésnek, de csak akkor, 
ha már nősek és az a feladat hárul rájuk, hogy 
szorehnetes hitveseiket meg a podgyászt, a mit 
magukkal visznek, elhelyezzék. Nőtlen emberek 
sohasem késnek le. Ha ön egy nyugalmasan ülő, 
kényelmesen szivarozó, a vonat megindulásánál 
semmiféle idegességet el nem áruló férfiút lát a 
kupé ablakánál, biztosra veheti, hogy annak az 
embernek nincs felesége. Ha ellenben harmadik 

csengetéskor egy férfiút lát, a ki rohamosan köze
ledik, dobozok és kalapskatulyák terhe alatt nvögve, 
ha csaknem fblfnrdit engem az illető nagy sietsé 
gében és szidja a menetrendet, tudja meg, hogy az 
az ur nős, nős, igenis nős !

De mondja csak, — vallattam tovább az 
érdek, s lélekbúvárt — miért nem igazítják előre 
az órát az asszonyok, ha már tudják, hogy gyön 
gépik a későn ékezés.

— Nem tudom, — válaszolt ő lomha mega
dással — csupán annyit tudok, hogy én aki busz 
esztendő óta vagyok vasúti portás és azonfelül 
hivatalos teendőimben a megtestesült pontosság, a 
múlt nyáron kirándulást terveztem feleségemmel 
és háromszor lekéstünk a vonatról. Az asszony 
ma is szentül meg van győződve, hogy az én hi
bám miatt.

Bizony, a harminczas években, mikor először 
megjelent a könyv, amely az asszonyokról mondott 
rosszakat, még alig lehetett szó vasúti lekésésekről. 
De már abban az időben is nagyon kedvelt téma 
lehetett az asszonyok lekésése általában, mert ab 
bán a könyvben a következőket olvassuk :

— Ismer ön uram, egy olyan asszonyt, a ki 
idejében elkészült volna öltözködésével ? Én nem. 
Egy ninivei lelet szerint, melyen ékirással olvasható 
feljegyzések a paradicsomi korszakból Éva azt 
mondta volna (iábor arkangyalnak, a ki egész ko
molyan felszólitotta, hogy hagyja el a paradicsomot:

— Megyek már, uram, megyek, de engedje 
legalább, hogy frizurámat lendbehozzam. Pedig, 
teszi hozzá a ninivei okmány, egy heti felmondás 
előzto meg az erőszakos kiköltözködést. Nos tehát, 
ha egyebet nem örököltek volna ősanyuktól Éva 
lányai, ezt az egyet bizonyosan. Hogy az utolsó 
pillanatban, mikor a kocsi lent áll, a férj tűkön 
áll, az óra perezmutatója őrülten rohan és az egész 
emberiség toporzékol idegességében, ők a legbájo- 
sabb mosolvlyal igazítanak még el egy egy fürtöt, 
tűznek fel még egy bimbót, gombolnak még egy 
keztyügombot, csuknak be még néhány szekrényt, 
adnak a szakácsnénak még néhány rendeletet és 
mosolyognak még néhányszor arra a kedves ha
sonmásra, a mely a tükörből feléjük mosolyog.

A mai korban, mikor az egyetem kapui is 
kitárultak, vájjon nem veszedelmes dolog-e ha va 
laki gúnyos vonatkozással emlegeti együtt az asz- 
szonyokat meg a helyesírást ? Hisz a nyelvészeti 
szakmának különben is leghivatottabb művelői, 
nyelvtanban tökéletesen ottthonosak és épen a he
lyesírás volna a gyöngéjük?

— Nem tehetek róla — úgymond a már 
többször idézett könyv átdolgozója és kibővitője — 
de én száz asszony közül alig találtam egvet, aki 
nem tartaná a legfölöslegesebb dolognak pontot, 
vesszőt, kettőspontot, felkiáltó jelet és más irásje 
leket használni. Csak mikor kifogy a szép levél- 
rónő lélekzete, mintegy nyugpont gyanánt tesz 
egy pontot, de > zt rossz helyre. Mást mondok 
önöknek : egyszer abban a helyzetben voltam, hogy 
egv kiváló írónő szenzácziós. lélektani tekintetben 
kifogastalan gondolatok mélysége által remek mun
káját kéziratban olvashattam, abban a kéziratban 
nem volt pont, vessző, pontosvessző, felkiáltó jel, 
csak a kérdő jeleket alkalmazta néha és rendesen 
ott, a hol nem kérdezett. Mikor figyelmeztettem 
mulasztására, mosolyogva azt mondta:

— Tudom, tudom, de erről gondoskodik majd 
a fölszerelőm.

S megtudtam, hogy egv embernek havonta 
200 frankot fizet csupán csak azért, hogy a hi
ányzó írásjeleket felrakja. Mondhatom ez az állás 
nem volt szinekura .’

Felelős szerkeszt- Gál Vilmos.
Kiadó-tulajdonos Landesnian B.

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget • tterk.
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Egy kocsi és két lóra való

W HAM. -W
FRÖHLICH GYULA ügyvédnél sza

bad kézből eladó.

HIRDETÉSEK.
ár

AMERIKAI ZSEBÓRÁK.
Jótállással, hogy a nickel színét nem változ
tatja, szerkezet** pontosabb és jobb, mint a 

legdrágábakké.
-------Ára darabonként 3 frt. —

Jótállás mellett, inig a készlet tart. 
Hozzá ezüstös óraláncz 60 kr.

Önberetváló készülék.
Fox, valódi solingeni gyártmány, sok kiállí
táson kitüntetve, gyakorlás nem kell. Meg 
vágás kizárva. Tiszta és kényelmes munka. 
Bőrbetegségtől megment. Tartós és pénzt 

megtakarító.
— Ára darabonként 3 frt. -------
penge •** csillagos aczélból és a többi 

szei a I páccá hói vannak.
Egy külön penge hozzá I frt.

Megrendelhető:
POLLAKSÁNDOR

föbizományosnál

BUDAPEST, V. kér. Kálmán-utcza 17. 
Gyűjtőknek 5 <lrl> után egy ingyen küldetik.

A ré-

5—26

Eichenbaum Lipót
bútorkereskedő

Nagy-Mihályon, főutcza.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 

saját gyártmányú homályos, faragott 
és kárpitozott bútorokban, 

esetleg részletfizetésre is, a legj Hiányosabb 
árak mellett.

Raktáron :
egy homályos, egész oszlopos, márvány

lappal ellátott 

hálószoba berendezés 
tnassiv diófából készítve.

-----  -Á-ra.: 400 frt. —

I
I
I

I 
I
I
I

I
I 
I |
I
í

Kitűnő sutopor 
körülbelül 40—50 deka búzaliszthez 

áréi 5 Irr.
Használati utasítás! X liszt a sü

tőporral egyenlően összekeverendő és az ösz- 
szes hozzávalóval tésztává gyuratik; azután 
rögtön a sütőbe teendő, még mielőtt 
kelni* hagyjuk, ’/i kilo liszthez elegendő 1 
csomag 2 dekagramm.

STELLA vegyészeti gyár

LEDERMANN D 6

Budapest, VII., dohány-uteza 81. sz. 
Kapható minden jobb fűszer

kereskedésben.ALHAMBRA 
a legolcsóbb levélpapír*
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Homoki szőlőtelepitőknek igen fontos.
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6 húzás. 6 húzás. 6
^F’ön.jrereix'x eny

Egy db. árai korona

Minden sorsjegy 6 húzásra játszik.

Sorsjegyeket ajánl :

Keresk. és hitelbank
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A czég 17 év óta áll fenn
* most már az országon kívül is 
elteijedt a híre, a mennyiben ma 

i mar sok nemes es vadoncz cseme
tét szállít Morvát-, Szlavonország. 
Bosznia, Cseh-, Morvaország. Gali- 

' czia, Bukovina, Stájerország. Alsó- 
és Felső-Ausztria, valamint Szerbia 
Bulgária, Románia és Németország 
részére. Nemesfa-állománya ezúttal 
500.000 <lrb ; vadoncz állománya 
8 millió. A czég évenként 4500— 
5000 rendelőnek küld szállítmá
nyokat. A gyümölcsfa-iskola telje- 

k sen homoktalajon létesült s igy az 
* főként a

homoki szőlőtelepitők- 
nek kincses háza 

azért mert mint tudva van, a ho
moktalajból kikerült fa a homok
földben éppen ngy, mint az agya
gos, kövecses talajban, nemkülön
ben a lapos és magas (hegyes) 
fekvésnél mindig biztosabban ered 
meg és fejlődik, mint az, mely 
agyagos iszaplerakodásu vagy túl
ságosan kövéritett talajban állitta- 
tik elő. A gyümölcsfajok boldogult 
Bereczki Máté mezőkovácsházi 
hírneves telepéről valók. Úgy ma 
gasderekú, valamint törpe 
csemeték megrendelhetők 
körte, alma, szilva, őszi ba- 
raczk, kajszin-baraczk, cse
resznye. meggy, lasponya, 
birs, dió és eperből. Az 1—2 
3 — 4 éves, gazdag gyökerű, faj hi
teles, igen szép csemeték darabja 
azok erőssége szerint 15 krtól 40 

külön megállapodás tárgyát képezik.
•semeték is kaphatók, erősség szerint

erősségben megrendelhetők a fentirt ezégnél. A gazdag 
.. . . ’ '» vételnél 5—10—15*/0 engedmény.

r?

krig. A 4- 5 éves igen erős k< r< nás sorfák dbja 45—50 kr. Nagybani vételnél az árak
Fentirt gyümök-Májukból t; ldaürités folytán 1 — 2—3—4 éve.* selejtezett minőségű <  ...............| _t ... n
2-5- 7 10—15 kréit. melyek gazdag gyökérzetüknél fogva főként nagybani telepítésekhez olcsóságuk folytán igen aján
latosak. Fenti niinő-c^ij csemeték Ami-b bármily asámban ........... - - >-»•- • •> - - < »■ .
gyökérzetü radoneok lOOO-e azok erőssége szerint .5 frt 85 krtól 19 írtig terjgod. Nagyobb

, Levél czim :

UNGHVARY LÁSZLÓ gyümölcsfaiskolája. CZEGLÉDEN.
! ! Tessék árjegyzéket kérni! !

Legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben

1.000,000 korona

------- LANDESMAN B. -------

könyvnyomdájában
A ..FELSŐ ZEMPLÉN' KIADÓHIVATALA

f..ut<za Nagy-Mihályon foiit.-z.i

(elvéi, tnek mindennemű
uiVoiudiii inunk.ikt

és pedig:
körlevelek, levélpapírok és borítékok 

czégnyomással. számlák, táblázatok. 

lakadalmi és báli meghívók, gyászla

pok. névjegyek, röpiratok. szaklapok, 

takarékpénztári nyomtatványok, leve

lező-lapok. árjegyzékek, szépirodalmi 

es tudományos müvek, egyházi isko 

lai es uradalmi nyomtatványok, fal-

ragaszok, stb. stb.

ízléses és gyors kiállítás!

Jutányos árak!

Az összes 50,000 nyeremény
JEGYZÉKE.

A legnagyobb nyeremény legszerencsé-
sebb esetben

1000,000 kor.
A nvcrcin. iivi k részien s beosztása a

következő
Korona

1 jutalom 6IMMMM)
1 nyer, á 400000
1 .. .. 200000
2 .. .. IOOOOO
1 .. .. 90000
• , -
1 - ..

,80000 
70000

2 60000
1 , -
5

1 .. ..
30000
25000

7 20000
3 . .. 15000

31 ,. _ 10000
67 . . 5000

3 . . 3000
432 „ _ 2000
763 .. ., 1000

1238 . _ 500
90 . r 300

31700 „ .. 200
15650 a 170. 130. 100.80.40

50000 ,,“X 13160000
melyek hat huzá'b.-in rsoltatnak ki.

kir. osztály sorsjáték

újból 50,000
nyeremény

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan 
teljesittetnek.

Nagy raktár a legújabb divatu 

levélpapírokban 
simán és díszítéssel.

Irodai szerek nagy raktára.

A harmadik nagy magyar 
nemsokára ismét kezdődik és 

100,000
sorsjegyre

jut. vagyis az oldalt levő nyereményjegyzék szerint az 
összes sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fog.

A nyerési esélyek tehát, mint már általánosan 
ismeretes, óriásiak.

Összesen tizenhárom millió 160.000 koronát sor
solnak ki biztosan. A legnagyobb nyeremény legszeren
csésebb esetben

egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeii sors

jegyeket a tervszerű eredeti árban és pedig : 
egy egész I-sö oszt, eredeti sorsjegyet 6.—frt 
.fel ... . 3.— „
, negyed , . 1.50 „
„ nyolezae , „ . . —.75

küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előlegei bekül
dése ellenében.

A hozások után megküldjük tisztelt vevőinknek a 
hivatalos huzási jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig 
díjtalanul államik rendelkezésre. A hozások a magy. kir. 
kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek és 
azoknál mindenki megjelenhetik.

Kérjük a rendelményeket mielőbb, legkésőbb azonban 

f. é. november hó 5-ig 
hozzánk beküldeni.

Török A. és Tsa
a m. kir. szab, osztálysorsjáték föelárusitói

________ BUDAPEST, V.. Váczi körút 4 a.
Rendelőiével levágandó Török .1. és Tárna untknftk Budttptfit.

1. osztályú magy. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a 
hivatalos tervezettel együtt küldeni.

» •• 4-. ) utánvételezni kérem í . ....... ,Az összeget frt ' p0,UuUlvinynyll kuldoni ) A mm tetsző törlendő.

Kérek részemre

(

hiyomatou Landeunan B. könyvnyomdájában.


