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Nagy-Mihály, 1890, aug. 0. . Mutatványszám.
aaifúzEUM möhyvtára

1. évfolyam.

IV

ESJkDJLLMI HETILAP.
MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

ÍXIBKESZTÖIÉoS
Hova a lap szellemi rónáét illető minden 

közlemény intézendő :
Török-utosa 220. szám.

Kéziratok nem adatnak viaasa.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el. 

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

4 írt.
2 frt.
I frt.

ELŐFIZETÉSI Díj:
Egész évre
Fél évre
Negyed évre

Egyes szám ára 10 kr.

IUOÓIIV4T4L.
Hova ax előtixetósek, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landasman B. könyvnyomdája.

Beköszöntő.
Midőn e helyről szerkesztői minőségben 

először szólunk a t. közönséghez, kötelessé
günknek ismeijilk beszámolni röviden azon 
irányelvekkel, melyek szerint kitűzött fela
datunknak megfelelni óhajtunk.

Mint az ujoún bemutatott, ki tapoga
tódzva teszi meg első lépéseit, ejti első sza
vait egy előtte idegen társaságban, mert tud
ja, hogy éles és nem mindig jóakaratu kri
tika alanya : mi is. mint uj jövevények ál
lunk ki a társadalom színpadára, nem inas- 
kirozva semmiféle tetszetős álarczezal.

Hangzatos Ígéreteket nem tehetünk. < Is
merjük a helyzet összes nehézségeit és tud
juk, hogy a kezdet számtalan bajai ellen 
folyó küzdelemben — a mely küzdelemre 
különösen egy újonnan megindult vidéki 
lap pályáján többszörös mérvben 
mitani — a bármily erős akarat 
zetett legjobb szándék is sokszor 
szenved: de a körülményekkel 
számot vetve, egész bizton van okunk hinni, 
hogy mindazon igényeknek, melyek lapunk 
iránt jogosan támaszthatók, minden tekintet
ben megfelelünk.

Főfeladatunknak tartjuk, hogy vidé
künk közönségének kimerítő s pontos érte
sítést nyújtsunk mindazon eseményekről, me
lyek őt közelebbről érdeklik, mi végből ro- 

lehet szá- 
által ve- 
lmjótörést 
higgadtan

tatainkat főleg a mi vidékünkre vonatkozó' 
közlemények fogják mindenkor betölteni és 
állhatatosan tartózkodunk oly általános kér
dések fölötti meddő vitatkozástól, melyek 
csupán országos szempontból vehetők bírálat 
alá. Lapunk a szó szoros értelmében oly 
társadalmi közlöny kíván lenni, mely kizá
rólag vidékünk speciális érdekeit szolgálja, 
mert meggyőződésünk szerint teljesen elég 
teret talál a teendőkre e minőségében is, sőt 
feladatának csakis úgy felelhet meg, ha a 
rendelkezésére álló tehetséggel oda törekszik, 
hogy a vidék társadalmát önismeretre ébreszt
ve, mint a helyi érdekek őre. a bajokra, me
lyek a közélet egészséges folyamát netán 
itt-ott megakasztják, rámutasson s azok meg
szüntetése és a minden téren való okszerű 
haladás elérhetése czéljából a szunnyadó köz
erőt produetiv közreműködésre vezesse. Epén 
ezért mondhatjuk azt. hogy lapunk oly hi
ány iiótlására van hivatva, a melyet a mi 
vidékünk érdekeitől messzeeső nagy városok 
különben is pártpolitikát kultiváló sajtója 
nálunk be nem tölthet.

Hogy pedig e czélunknak megfelelhes
sünk. folyton éber figyelemmel kiséljük a 
megyében, a városban és a környék egyes j 
községeiben nyilvánuló társadalmi mozgal
makat, a megyei és községi önkormányzat 
közegeinek a köztéren folytatott, vidékün
ket érdeklő működését s módot nyújtunk

reá hogy azon közönség, melynek nevében, 
de közvetlen hozzájárulhatása nélkül intéz
teinek el a sokszor valóban életbe vágó köz- 
ilgyek, előre megbízható értesítést nyeljen 
az esetröl-esetre szőnyegre kerülő kérdések
ről a azokr. vonatkozólag alkalma nyíljék 
meggyőződése szerint állást foglalni, szóval, 
lehetőséget akarunk szerezni arra, hogy a 
helyi közligyek különböző terein egészséges 
alapon nyugvó s folyton fejlődő közvélemény 
képződjék.

Ezzel
ragén alvó 
vidékünkön 
magok által tétlenségre kárhoztatott erők las
sanként kilépnek a produktív cselekvés küzd- 
t'i'ére. hová hivatásuk eddig hiába szólitotta.

Magától értetődik, hogy mindezek mel
lett, a viszonyokkal számítva, tekintettel le
szünk azon olvasóinkra is, a kiknek nem áll 
módjukban a napisajtót hgyelenunel kisér
ni s igy teljesen el nem zárkózhatunk a 
nagyvilág fontosabb eseményei s az egész 
orszjgo* foglalkoztató kérdések elől sem. 
Mindezeknek azonban csupán egyszerű kró
nikásai leszünk, távol maradva a politikai 
pártszinezetnek látszatától i*.

Kisszerű polémiák, u aitató szépirodalmi 
áradozások, indiscret utói x adászott szenzá
ciós hírek, éretlen és ez Italai, személyeskedé
sek mindenkor zárva talulj.ik lapunk ajtaját.

remélhetjük elérhetni, hogy a 
társadalmi öntudatot sikeriilend 
felébreszteni, minek folytán az ön-

T A R C A.
Éji ábránd.

Nem jösz szememre bdjoló 
Álmok lágy szendere !

Bár fáradt már a szemgolyó, 
S órám éjfélt vere.

Am szivem, ah, oly lángoló, 
Emészt feszült ere !

Pillámra nem jösz bdjoló 
Almok lágy szendere !

Koromsötét az éjszaka ; • 
Eltűnt az esti tűz.

De hó szerelmem csillaga : 
Sugárival letűz.

Oh, e csodás alak maga, 
Minden homályt elűz !

Szerelmem drága csillaga, 
Né hagyj el tiszta szűz !

Ne hagyj el, édes édenem;
I Szép éltetó napom !

Csüggedt, borongó telkemen 
Te vagy fénylő lapom.

Ha kín dili rejtett sebemen : 
Az írt tőled kapom . , , 

Maradj velem, oh édenem. 
Szerelmem, szép napom !

Oltványi Gáspár,

Tollba mondott tdroza-ozikk.
Szerkesztő ur, mondhatom, hogy ön rettenő 

tes ember. < >n rendelkezni akar velem a saját la
kásomban. Erővel az asztalhoz ültet, a kezembe 
tollat nvom s rám parancsol, hogy Írjam meg azt 
a tárczaczikket, melyet lapjának első számába Ígér
tein. Szóval, ön megexekvál engem egy kötelezett 
táreza-czikk erejéig. Csakhogy ebből semmi sem 

’ lesz. Tanácslom is. mondjon le előre erről a végre 
hajtás utján behajtandó tárcza czikkről.

Azt mondja, hogy az Ígéretet be kell váltani. 
| De hát tudtam én akkor, hogy épen ma fog sza
vamon ? Kérte volna számon előbb ! de az még 

I gondolatnak is rettenetes, hogy én most itt, az ön 
j ellenőrködése alatt tárczát Írjak . . . Mit ? . . . Hogy 
a tárczának meg kell lenni, mert várnak rá a 
nyomdában 9 Bánom is én ! Minek szerkeszt újsá
got ? vagy ha tárczára van szüksége, miért nem 
írja meg maga ? En nem bánom, csináljon a mit 
akar, de én ugyan most nem Írok. Nem. és hatá
rozottan : nem !

Aztán miről is Írnék ? Vagy tudna-e ön ez 
idő szerint felfedezni valami megszívlelhető tárgyat, 
a miből egy kisvárosi táreza-czikk kikerülne ? Per 
sze, ön arra a franczia jó tanácsra figyelmeztet, 
hogy nézzek szét és hallgassak, mindjárt lesz tár 
gyám elég. Hiszen láthatja mióta itt ülök aszta
lomnál .' Kezemben a toll, előttem az üresen ásító ( 
papiros, de hiába nézek : nem látok, hiába hallga
tok : nem hallok semmit, csak telik az idő, a nél
kül, hogy egyetlen valamire való ideát kitudnék 
piezézni gondolataim nehézkes folyamából ! . . .

Szerkesztő ur ’ . . . mondjon le a tárcza 
czikkről ! Könyörüljön rajtam, az isten szerelmére 
kérem ! írok helyette máskor kettőt . . . báro

mat . . . négyet is ! . . . Hah ! ön csak mosolyog, s 
nem is válaszol, ez tehát azt jelenti, hogy nem 
mond le. Jól van, ha ön úgy, — én is úgy .' Most 
már hát azért sem Írok, nem akarok inti, érti ? 
Hadd lássam, hogy fogja tőlem kierőszakolni azt 
a tárcza-ezik két ! . . . Íme, a tollat eldobom, 
ezt a tátongó papit lapot meg tüzbe vetem . . . 
így pi ... Hát szerkesztő uram, hiszi-e már, hogy 
nem lesz táreza-czikk ?

Ne gondolja, hogy avval a fenyegetéssel meg
ijeszt,hogy addig nem megy el tőlem, mig a tárczát 
meg nem iroin. Nagyon szívesen látom ebédre, 
esetleg hálásra is. Kisvárosi lakosok vagyunk, illik 
vendégszeretőknek lennünk. Mint vendégnek jelen- 

' létén, szivemből örülök. Parancsoljon, rendelkez
zék velem : szolgálatára állok mindenben, de tár
czát nem kap. Tőlem ugyan az ön lapjának első 
száma megjelenhet üres tárcsával, olyan üressel, 
mint a milyen üres az én tárczám. Nem azt a 
tárcsát értem, a melyet most kellene megírnom, 
hanem azt, a melyben pénzt tartanék, ha — volna s 
melyet — miután pénzem soha sincs — mindig üre 
zen honiok.

< >n csakugyan itt marad ? < írülök a szeren
csének. Kérem, tegye magát kényelembe . . . csak 
úgy. mint otthon! Hanem megengedi, hogy lehe
verjek egy kissé ide a divánra, mert nagyon meg
viselt a gyötrelem ott az íróasztalnál . . . így 
ni! ...

Kedves vendégem . . . igen, most már nem 
tekintem ugv, mint szerkesztőt, ón most kedves 
vendégem, kinek szívesen kedvében járok s hogy 
el ne unja magát ebben a türelmes — és mond
hatom : meddő—várakozásban, kész vagyok mu
lattatni. Tehát kedves vendégem, akar e egy kissé 
csevegni ? Beszéljünk arról, a mi önt bizonyára
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Ilik tehát az értelmen és becsületes mun

ka, melvet jóakarat vezére), jóakaratot és 
támogatást érdemel és ha a tisztelt közönség 
előlegezi a bizalmat, hogy az igéit irányt be
tartani képesek legyünk, segítsenek ezélunk 
elérésében szives pártfogásukkal.

Gál Vilmos.
» .Kel.é-Zeiuplén- Maim .ierke»«löj<>.

Egy társadalmi kérdés.
Azt állítják, hogy a társadalom követi a 

természet törvényeit; a mint a természet törvénye 
megállást nem ismer, a természet törvényein ala 
puló társadalom sem ismerhet megállást ; változás, 
örök változás a természet első törvénye; mi e 
percben volt, a jövőben már megszűnt létezni, 
csak a múltat és jövőt ismeri a természet, a jelen 
csak képzeleti fogalma az embereknek, mert 
mialatt kimondanék ezt a rövid szócskát: Jelen*1, 
— már eltűnt az, a mi volt és a rohanó idő ke
reke egyet fordulva, a jelennek képzelt helyzet 
múlttá válik, hogy a jövőnek adjon helyet. A foly
ton változó természet újabb alkotásainál adja meg 
a jövőt, letűnt képeivel átadva a múltat az emlé
kezetnek.

De ha figyelemmel kisérjük a természet 
soha nem szünetelő haladását, átalakulását, m in 
egyszer, nem kétszer állunk meg töprenkedve. 
oly átalakulást látva, mely szépészeti fogalmaink 
tói messze, távolba esnek ki; töprenkedve állunk 
meg s gondolkozunk : miért kelletett a természet 
nek az előttünk itt ott feltűnő visszás átalakuláson 
átmennie; — miért kelletett a növényvilágban 
törpe törzseket alkotnia; — miért kelletett az 
élőlények között csodabogarakat teremtenie ; — 
miért kelletett az értelemmel felruházott embernél 
a „szörnyeteget® megalkotnia ? S mindezen kér 
désekre nem találunk feleletet. Az emberi véges 
ész a természet beláthatatlan működésében nem 
ismeri fel az indokokat ; — lát. feltűnnek szemei 
előtt e tünetek, elvonulnak előtte az alakok s hogy 
mindez miért van. megfejteni képtelen.

A mi a természetben előfordul, nem szokat 
lan a társadalomban sem.

A társadalmi törekvésnél nem ritkán oly 
visszás irányban kezeltetik a haladási törekvés, 
hogy önkénytelenül megakad gondolatunk e kérdés 
felett: miért történt mindez, hol fekszik ennek 
indoka, mi lehet e társadalmi téves átalakulás 
ezélja ?

A szerencsés mozgalom pedig, mely a társa 
dalinat a rendszeres előrehaladás által a ezé) el 

leginkább érdekli ez idő szerint. Beszéljünk pél 
dául a tárcza czikkekről. Nekem nagy élettapasz 
talataini vannak ezen a téren, különösen az olyan 
kisvárosi tárcsákra vonatkozólag a minőt ön most 
tőlem vár, a melyet azonban a nagymihályi újság 
első száma bizonyosan nem fog látni.

Mert azt ugyan ne gondolja, hogy egy ilyen 
tárczát megírni valami kevésből áll. Ehhez*, uram 
nagyon alapos és széleskörű előtanulmány szüksé
ges, a mit leginkább a hírlapírói iskolában lehet 
elsajátítani, aztán kell hozzá statisztika, aeszthetika, 
filozófia, psyhologia. geográfia s több efféle ia' 
A „kisvárosi tárcza** írójának mindenek előtt tő 
viről hegyire ismernie kell a különbséget a mi a 
kisváros és a nagyváros közt fennáll, ez pedig nem 
könnyű dolog. Mert azért, hogy egy város kicsi 
város, még nem következés, hogy kisváros, vala
mint. hogy sok nagy város csak kisváros. Egy 
tessék érteni, hogy a „kisváros** elnevezés oly 
elméleti fogalom, melynek való képét csak alkalom
adta példákból, a gyakorlatban tanulhatjuk meg 
ismerni Azt hiszem, elég érthetetlenül. ‘ küvetke- 
zéskép : elég tudományosan fejeztein ki magamat, 
mert ezt a definicziót egy nagyhírű német tudós 
könyvéből tanultam. Ezt inár most vagy megér 
tette ön. vagy nem. Ha megértette : úgy tisztában 
vagyunk, ha meg nem értette : ez csak azt mutatja, 
hogy nincs erzeke a nemet alaposság iránt s ez 
esetben ajánlom a legérthetetlenebb német szerzők 
szorgalmas tanulmányozását.

De térjünk vissza a „kisvárosi tárcsára. Ah. 
kedves emlékek azok, melyeket fölidéz előttem

FELSÖ-ZEMPLÉN.

érésére vezeti, örömmel tölti el a haladást figye
lemmel kisérő szemlélőt; de fájdalomtelt kebellel 
lehet tekinteni a téves mozgalomra, mely a czél 
elérésétől messzire elütik a társadalmat.

S a hibás ösvény követése mindig hátrányo
kat von maga után.

Szerencsésnek nevezhető az a társadalom, 
melynek minden egyes kiegészítő része egyenlően 
helyes irányban alakul, halad a czél felé; de ép 
oly szerencsétlenség az, ha az egyes részek az 
egésztől különválva, helytelen irányban alakulnak 
át. helytelen módon haladnak előre.

A jó. szép és igaz eszméjétől áthatott társa
dalom egyes részei magukkal viszik az össztársa- 
dalomba e szép eszmék boldogító hatását, inig 
az azoktól idegen részek megmételyezik még 
azt az egészséges anyagot is. mely a társadalomban 
a helyes irány keresztülvitelének főtényezői lehet
nének.

Meg kell tehát a részeknek ismerniük a 
helyes irányt, hogy aztán azon haladva előre, az 
össztársadalommal együttesen működhessenek a 
magasztos feladat megfejtésére : a társadalom bol- 
dogitására.

X. Y.

Van e szükségünk hetilapra?
Minden intézménynek, vállalatnak, üzletnek, 

bármely emberi foglalkozási körnek, hogy hivatá
sát betöltse, az emberi szükségleteknek ezerféle 
irányban nyilvánuló ágának valamelyikét szellemi 
vagy anyagi téren sikerrel kell munkálnia és ez 

, áltaí az összes emberiség jólétét előmozdítani. 
Csak a hasznos munkálkodásnak lehet jelenleg lét
joga ; az egres egyénekre és igy közvetve az 
egész emberiségre semmi tekintetben sem hasznot 
hajtó munkakor, az egyesek és a közönség rész
vétére, támogatására nem számíthatván, a vele 
foglalkozónak sem használhat ; minek folytán med 
dö foglalkozási körét csak a saját költségén tart
hatja fenn, a mely fenntartás folytonos újabb költ
ségeket igényelvén. <^zt kell látom előbb utóbb, 
hogy munkakörét anyagi veszteséggel és az eddig 
ráfordított munka megsemmisülésével abba kell 
hagynia. Természetes, hogy a „ Felső-Zeniplén“ 
munkaköre és jövőben rejlő sikerei is ezen általá
nosan és feltétlenül megkívántain kellékek betölté
sétől függnek. Ha a „ Felső Zemplén“ t csakugyan 
e vidék szellemi és anyagi terén nyilvánuló köz
szükséglet szólította életre és ha a „Felső-Zeinplén*1 
e közszűkséjtletnek megfelelni és ezen vidék érzett 
hiányait munkálkodásával pótolni képes, úgy fenn 
állása fényes leend és mindazok, kik e lap meg
teremtése és majdan jövő munkálkodása korül ér 
demeket szerzendettek. elmondhatják, ha a meg
futott pályára visszatekintenek, hogy fáradozásuk 
vidéküknek hasznára volt és igy bet öltötték hiva 
fásukat. — Ha azonban e lapot nem a közszűk 
séglet szólította életre, úgy annak fennállása rövid

ez az alkalom ! Eszembe jut az első nyomtatott 
tárcza ezikkem. < >n uram, a ki itt ül a nyakamon 
(bocsánatot, most ismét a szerkesztőhöz beszélek) 
. . . és a kinek érzéketlen arczárói rettegve olva
som le a gyilkos fenyegetést: „tárczát vagy élete- 
det** — eltudja e képzelni, feltud ja-e fogni azt a 
büszkeség és boldogság vegyülékéből álló valamit, 
a mit én éreztem, midőn nevemet legelőször olvas 
tam egv „tóvárosi nagy lap® vonala alatt?

Az első nyomtatott tárcza-czikk !
Az volt valóban, egy valóságos, nyomtatott 

kisvárosi tárcza. Gondolom, a nótáriusné asszony' 
uzsonnáit énekeltem meg s úgy emlékszem, hogy 
egyúttal rettenetesen összeszidtam benne a nagy 
sarat, a mely megakadályozta, hogy az ifjúság 
által rendezett elite-bálnak fényes sikere le
gyen. Pompás, sikerült egy tárcza volt. A „fővá
rosi nagy lap*1 szerkesztője saját kezével irt levél 
ben mondott érte köszönetét. Az ilyen udvarias 
szerkesztőknek az ember örömmel ir akármit, nem 
ugv. mi.it önnek, szerkesztő ur, a ki elég udva
riatlan erőhatalommal követelni egy gyenge órá 
bán tett meggondolatlan Ígéretein teljesítését. Az 
ilyen dolgot szerkesztő ur. kérni szoktiík s miután 
ön kér«;s helyett követel: a tárcza-czikkről szó sem 
lehet. Erti-e ? Nem is felel ? De hát mit ir ön ? . . . 
Micsoda t! . . . Mig en azt hiszem, hogy valami 
vezérezikken kínlódik ott a mellék asztalnál, ön 
amit itt össze vissza fecsegtem, mind legvorsirta 1 És 
talán avval a szándékkal, Itogv lapjában tárcza he 
lyett kiadja!! Ez árulás!..', több: a gondolatok 
erőszakos eltulajdonítása ! . . . Tiltakozom !

és tragikus lesz ; triviális hasonlattal élve, csecse
mő korában meg fog halni.

c két alter- 
a két végzet

:et

Illő korában meg fog halni.
Az a kérdés már most, hogy 

nativa közül melyik az igazi, melyik 
közül a .Fölső Zemplén jövője ?

Ez is azon kérdések közé tartozik, melyek 
könnyebb feltenni, mint rá megfelelni.

De azért megkíséreljük.
\ annak elvan egyének, majdnem azt lehetne 

mondani, hogy tekintélyes (‘gyének, kik állítják, 
hogy egv vidéki lap sz tk köre nem engedi meg 
a lehetőséget sem három négy község vagy épen 
egy egész vidék érdeklődését és igy pártfogását 
felkelthetni, vagy ha az pillanatra sikerült is. az 
érdeklődést és pártfogást fenntartani : mert a kö
zönség politikai és gazdasági értesüléseit a buda
pesti bő napilapokból sokkal hamarább és alapo
sabban merítheti, mint a sziik terjedelmű vidéki 
hetilapból. Ezenkívül a nagy napilapok az or
szágra. világrészünkre, sőt az egész világra vonat
kozó fontos eseményeket távirati összeköttetésük
nél fogva majdnem pillanatnyilag hozzák olvasó 
közösnégük tudomására, a mely nagy költséget 
igénylő értesülésekkel szemben a szerény vidéki 
lap, melynek még postaköltségre is csak szórvá
nyosan telik, hasonlithatlalinl háttérbe szorul. Vég
re a budapesti lapok tartalma sokkal érdekesebb, 
mivel olt a fontos események kommentálásánál 
országra világra szóló férfiak vagy asszonyságok 
viselt dolgai vannak egy nap tartamára megörö
kítve, vagy pedig legalább egyes országosan is
mert egyének rejtett dolgainak napfényre hozása 
által országos botrányok improvisálva : mig a sze
rény vidéki lap kénytelen a mi kicsinyes esemé
nyeinkről, a mint azok általunk ismert egyének 
közbejöttével megtörténtek, tudomást venni, amely 
esemény csak közönséges emberek közreműködő 
sével történve, sokat vészit érdekességéből. Ezért 
szerintük a vidéki lap nem érdekes.

Ha a vidéki lap hivatása ellen itt felhozott 
vádak valódiak és nem csak látszólagosan helyü
ket megállítotok lennének, igy egy vidéki lapnak 
sem lenne létjoga. Akkor magától értetik a „Felső 
Zemplénének sent volna hivatása, nem lenne 
létjoga, nem lehetne jövője. Az ellene emelt vádak 
azonban relatív értékűek. Igazak annyiban, hogy 
gyors és jól értesülés terén az országos vagy ínég 
nagyobb területek érdekeit felöleld ügyekben egy 
vidéki lap sem versenyezhet nagy napilappal ; 
vagy az is igaz, hogy az abban megjelent közle 
mények általánosabb érdeküek. amennyiben na
gyobb körök érdekei tárgyalvák. Oly diskrét dolgok
nak napisajtó utján közhírré bocsájtása azonban, 
a mely híreket még szükebb körű müveit társa
ságokban is csak suttogva beszélhetnek el, már 
nem fényoldala, de fattyúhajtása az egész világ 
hírlapirodalmának. Ezekből rendeződik az úgyne
vezett országos botrány. Es ez annyival rosszabb, 
mert az ilyen személyes közlemények, még ha 
országos hifii emberre vonatkoznak is, nem köz
érdekűek és csak azon számos és nevezetes tár 
saságok tliemáját szolgáltatják, a hol a nyelv 
mozgékonyságának előidézésére tejeskávét hasz
nálnak délutánonként.

Egy országban azonban nemcsak országos 
ügyek vannak, hanem olyanok is, a melyek csak 
egy vidék lakosságára fontosak és mint ilyenek, 
nem képezhetik tárgyát, helyet sem foglalhatnak el 
olv lapban, melynek' olvasó* közönségének tág köre 
még talán az ország határain is tnlterjed. Ezen úgy
nevezett helyi érdekű ügyeknek kell egy helyesén 
beosztott, hivatását betölteni tudó vidéki hetilap 
legnagyobb részét betölteni, de nem olv módon, 
hogy a hetilap csak be legyen töltve, hátiéin úgy 
hogy az abban foglaltak által legalább valami köz
érdekű ügyre vonatkozó fogalmak tiztáztassanak.

Azért nagyon tévesztett dolognak tartjuk, ha 
egy szerkesztő a helyi érdekű közleményeket olv- 
képen értelmezi, amint az tőlünk nem nagyon tá
vol megtörtént, hogy lapját, a mely helyen mogje- 
lent, azon hely kaszinójának alapszabályaival töl
tötte ki ; mivel azonban az alapszabály- sok sza
kaszból állott, egy lapba bele sem fért, az érde
kes közlemény végén meleg hangon biztosította kö
zönségét, hogy .jövőre folytatjuk-. A vidéki heti
lap rendeltetésének ilyen felfogása a szerkesztő 
részéről természetesen nem segiti elő lapja ügyét, 
sőt ha közönsége tőle, mint olyantól, ki hivatását 
nem képes betölteni, elpártol is, nem róható fel 
közönynek. Sajnos, hogy a vidéki lapok legalább 
ott százaléka igy van szerkesztve, és ezen korül 
inényből a közönség nagy része, mely nem hatol
hat a dolog mélyére, azon hitet meríti, Itogv a 
vidéki lapnak nincs hivatása.

A dolog azonban nem igy áll.
Jelenleg a nagyzás korát ’éljnli, A nagy több

ség, a melynek műveltsége már egy lap tartását 
. igényli, szívesebben veszi a nagy napilapot, mert 

Folytatása a mellékleten.



■3.
FELSŐ-ZEMPLÉN.

nak helyzetet a biztosit/, int.-zctrk I'. ndkivül meg-1 
nehezítik az által, liogj- különféle akadályokat 
gördítenek a biztosítási összegek kifizetése elé és 
abból olyan nagy rész; akarnak levonni, hogy a 
kifizetendő összegekből alig fedezhetnék a bolti 
állványok és egyéb felszerelések költségeit. Termé
szetesen, a biztosítások felvétele alkalmával ígér
nek füt-fát, de ha arra kerül a sor. hogy fizetniük 
kell, akkor az üzletszabályzatok beláthatlan meny- 
nyiségü paragrafusai mögé bajnak és a végletekig 
bosszantják a károsultakat.

— A íztárai gyilkosság. A nagy feltü-

CSARNOK.

dedetet intézett, melyben fölkéri őket, hogy a követ-1 
kező hetivasárra jöjjenek be a városba és hozzák 
el egyúttal magukkal a kerületben levő bírákat is. 

Pár nap múlva beállít az irodába nyakig 
sárosán az egyik jegyző :

— .lónapot kívánok, tekintetes főszolgabíró 
ur ’ Megjöttünk instálom. a mint parancsolni tetszel.

— N<> szép, de hát a többieket hol hagyta?
— Kint vannak, kérem a hátulsó udvaron.
— llát miért nem jöttek be ? Hívja be őket. 
--- Ejnye, tekintetes főszolgabíró ur, tréfálni

tetszik. Már hogyan jöhetnének be azok az irodába ? 
Hiszen még a szarvuk sem férne be az ajtón.

__ i — Mijük? A szarvuk? Micsoda bolondságo-
nést keltett gyilkosság’" ügyben, melyek "tudva- kat '1,'k"m é kÍ'.,ek “ ,
levői.»<r <rrAr i . ■ . . ,.— Hat a bikáknak, instálom, akiket, mint

>- ' s'«»n ett az áldozata, most rendeletében Írva volt, magammal hoztam,
olyan fordulat állott be, mely alapos reményt nyújt Hossz írása volt ugyanis a rendeletet má
a sokat keresett és vakmerő gyilkos kézrekeritésére. soló dijnoknak, és a körjegyző az „r“ betűt „&*- 
l’gyanis a nagvmihályi csendőrség f. hó lián ,lak* uezte s bírák helyett bikákat olvasott s azokat 
Sztárán letartóztatott három embert és két asszonyt. az egósz körjegyzőségből be is hajtatta, 
kik ellen már eddig is oly súlyos gyanuokok me
rültek fel, hogy remélhetőleg pár nap alatt beis
merik a tett elkövetését. A vizsgálat érdekében I 
egyelőre nem kaphatván bővebb adatokat, minden 
kommentár nélkül csak azt közöljük ez ügyben, 
a mit a teljesen megbízható helyről és illetékes 
egyenlői hallottunk. — Az. hogy S.-A.-l’jhelyből 
távirat érkezett volna, mely azt tudatta, hogy az 
ott fogva levő sztárai asztalos legény beismerte a 
gyilkosság elkövetését, nem felel meg a valóságnak.

— Fiatal tolvajok, doh János dubrókai 
és llutman János szalóki fiuk a mezőn őrizve a 
jószágokat, eszükbe jutott, hogy milyen jó volna 
most nekik sört inni. Nem sokáig töprenkedtek 
azon, hogy mikép lehetne e szándékukat megvaló
sítani, egyet gondoltak és este betörtek a butkai 
korcsmába, honnét nagyobb mennyiségű élelmiszert 
és egy 25 literes hordó sört elemeitek. Ezt azonban 
vesztökre tették, mert mielőtt megizlelték volna a 
sört, az épen ott portvázó málczai csendőrök elfog-, 
ták őket és bekísérték a nagyinihályi kir. járásbi 
róság fogházába, hol most várják méltó jutalmukat: 
a megbüntetést.

Kedvezményes utazási jegyek. A 
vármegye főispánja felhívta a főszolgabírói hiva
talt, hogy a járás területén működő iparosköröket 
és testületeket megfelelően értesítse arról, hogy az 
ezredéves országos kiállításra ha legalább egyszerre 
húszán utaznak, X írtért jegyfüzeteket bocsát ren
delkezésre. Ezen jegyfüzetekben foglaltatnak : egy 
harmadosztályú menettérti jegy, két drb. belépti' 
jegy, két drb. szállásszelvény és két drb. cbédszel 
vény. — Ezenkívül a kiállítási igazgatóság gondos
kodik kalauzolásról is. — Ha az iparosok ilyen 
jegyfözeteket akarnak szerezni, az utazás előtt 
legalább 10 nappal forduljanak a kiállítási igazga 
tósághoz Budapestre, vagy az ezredéves országos 
kiálltás kassai kerületi bizottságához.

— Sertésvósz. A buráról Írják lapunknak 
hogy ott már három hét óta pusziit a sertésvész 
s ez idő alatt több mint 1(10 drb. pusztult el. A 
betegséget állítólag K.-Helmeczről, illetve Czigánd 
ról hurczolták be Abarára olyanok, kik marhale
vél nélkül vásároltak süldő malaczokat Helmeczen 
A község zár alá van helyezve.

— Nagy riadalom. E. hő G- áll este 10 és 
1 1 óra között nagy riadalmat és ijedtséget okozott 
a rendőrség trombitálása, a harangok félreverése és 

Ez időben 
ugyanis nagy tűz dühöngött a szomszédos Csecseim 
községben, hol 10 ház teljesen a lángok martalé
kává lett és a mely tűz a csendes esteli időben 
épen úgy látszott, mintha városunk alsó részén égett 
volna. Ha el is ismerjük, hogy a rendőrség és 
tűzoltóság az első pillanatokban nem szerezhot<‘tt 
alapos tájékozást arról, hogy tényleg hol pusztít a 
tűz s kötelességtudásból sietve iparkodtak a vész 
színhelye fe'é, de az már mégis furcsa dolog, hogy 
a tornyokban sem győződnek meg előbb arról, hogy 
hol van a tűz, hanem oknélkül verik félre a haran
gokat, mi által fellármázzák és felizgatják az egész 
lakosságot.

x Mulatságon tévedés. Egyik közel vi
déki főszolgabíró valami közérdekű ügy léte
sítésén fáradozván, kerületének körjegyzőit ez rcn-

Flórián és a kocsi közt egy keskeny árok 
vonult. Ezt a közlekedési akadályt a esicsófalviak 
csinos falúddal hidalták át, melv előtt állott a 
bérkocsi. Flórián ur ereje fogyatékán lévén, sietve 

a csicsófalvi 
Flórián 

. . lb'K
botorkált, inig a lúd alaesonv karfája kezébe nem 
került; ’ .................................................
abban a

------- ... Flórián ur ereje fogyatékán
akart a kocsiba jutni, ennek, meg a csicsófii 
pokoli sötétségnek lehet tulajdonítani, hogy Flór 
a hid helyett az árokba .lépett, ott egy kisdaral

Flórián u. t a, z á s el
írta : Gál Vilmos.

— Megjelent a ..Szabad Sző"-ban. -

A csicsófalvi kaszinó, vagy mint a csicsófal- 
nevezik, nemzetközi művelődési s kulturális

ennek segítségével kilépett az árokból s 
boldog hiszemben, hogy ő most* a bérko

csiba lépett, leült a hidra, hátát a hid karfájának 
I vetve, harsány hangon elkiáltotta :

— Hajts kocsis !
A kocsis hallván a 

hogy Flórián ur fenn ül a 
egyfogatunak s elrobogott. Borzas ur pedig 
a kocsizörgést, azon hiszemben, hogy a ko 
robog otthona felé, megnyugodva 
hajtotta gondtól, bortól terhes feji 

; horkolni.
Midőn á kocsis megérkezett Borzas ur laká

sához, csak akkor hűlt el, mikor észrevtte, a kocsi
ban a nagy ürességet. Ismerve Borzas ur nemfize
tési hajlamát, a leleményes kocsis úgy fogta fel a 

! dolgot, hogy Elórián a vitelbér megfizetését elke
rülendő, lakásához közel kiugrott a kocsiból. — 
Várj csak te Borzas, — dünnyögle mérgesen, — 
most ez egyszer nem csalsz meg.

A kocsit egy félreeső helyre állította, nehogy 
Borzas megsejtse a cselt, s lesbe állt a kapuhoz, 
hogy Borzast, majd ha haza akar osonni, nyakon 
csíphesse.

Ezalatt a mellékutczában egy jókedvű kom
pánia haladt arra, s meglátva az őrizetlenül álldo 
gáló kocsit, felkaptak, ki a bakra, ki a kocsiba, 
hova fértek s szép csendesen elhajtottak, egy 
körutazást teendő a falu körül.

A kocsis végre megunta a sok várakozást, a 
bosszút másnapra halasztva, haza kart hajtatni.

Az ám. de a kocsinak hült helyét találta. 
Elrémülve kezdett kiabálni : Segítség ’ rablók, 
gyilkosok!

Borzasné férje távolléte miatt fent virrasztott. 
meghallotta a segélykiáltást. Itögtön háznépestül 
fölfegy verkezve. a helyszínére rontott.

Itt a kocsis nagy jajgatás közt adta elő, hogy 
egy istentelen rablóbanda először Borzas urat, az
után az ő kocsiját rabolta el.

Borzasnénak sem kellett több, fellármázta 
a szomszédságot, rokonságot, a kik azután fölfegy
verkezve kaszával, kapával, elindultak hosszú 
csapatban felk<*resni a rablókat s megszabadítani 
Borzas Flóriánt élve vagy halva.

Ezalatt a jókedvű választmányi tagok mitsem 
sejtve a közelgő vészről, vígan mulatoztak tovább, 
mikor egyszerre kicsapódik a klubb ajtaja s beront 
rajta egy egész felkelő csapat Borzasnéval az élén.

— Hah! ti lumpok és gyikosok ! — kiáltá 
Borzasné, miközben jobbjában egy ócska fringiát, 
baljában pedig a klubbtagok előtt ismeretes nyuj- 
tófát forgatta, adjátok elő az én drága Flóriánomat, 
vagy leapritlak valamennyieteket.

Képzelhetni a klubbtagok rémületét. Kukus 
elsápadva (már amennyire egy czigány el tud sá
padni) ordította :

— Jáj sent dévlá, segíts! kitért á forrádá lom! 
— és többé nem várt ügyességgel mászott fel a 
kör könyvtárának nevezett, üres űveggekel telt 
nagy szekrényére s onnan kiabált tovább :

- Nehágvd magád drágá mágyár nemzsetem! 
A klubbtagok is eltorlaszolták magukat egy 

hosszú asztallal s nagy parlamentirozás után voltak 
hajlamlók biztos menhelyűkről előjönni s a csapat
hoz csatlakozni. Így aztán megerősödve folytatta 
a csapat a kutatást.

A mint a csapat a hid mellett elhaladt, lassú 
suttogást s mozgást hallottak.

— Mcgálljatok! — rebegte Borzasné — itt 
vannak az árokban a rablók, bizonyoson most 
osztozkodnak a zsákmányon, talán szeretett Flóriá
nom holtteste felett.

Haditcrvet csináltak, lassan körülfogták a hidat, 
adott jelre minden oldalról nagy zajjal a rablókr a ro
hantak és-------— ott találták Borzas urat, ki
az igazak álmát aludta s egvre motyogta álmában :

— Hajts már gyorsabban, mindjárt tizenkét 
óra, vár már otthon a vén satrafa!

lleggoleúett már. mire Flóriánba lelki t tudtak 
verni s eltiulta mesélni a dolgot. A félreértés annál 
liamnmbb kiderült, mert időközben a kocsi is 
megkerült.

Szegény Flórián ! daezára annak, hogy még 
csak te! sem ült a kocsira, mégis ő fizette meg 
e tragikomikus kocsikázás árát, mely fizetségben 
jelentékeny szerepet játszott a liarezius Elóriánné, 
meg a nyujtófn.

azt hitte, 
Svágott az 
“j hallotta 

iben, hogy a kocsi vele 
’ » sorsa felett, Alomra 
fejét, szelíden kezdett

viak 
klubb, épen választmányi ülést tartott, eldöntendő 
azt a nagy kérdést, mit isznak majd az emberek, 
ha a filokszera mind megeszi a szőlőket.

A klubbnak tizennégy rendes tagja volt, a 
kik közül tizenkettő egyszersmind választmánvi 
tag is volt. Hogy a másik két rendes tagot is nemi 
választották meg választmányi tagnak, nem a esi- 
csófalviakon múlt, ham ui azon, hogy az egyik tag 
egyszersmind a körszolgai funkeziókat teljesitette 
s mint ilyen, nem volt alkalmas a választmányi 
tagság magas tisztségére ; a másikai pedig foglal
kozása (lévén házaló) az év legnagyobb részében 
távol tartotta Csicsófalvától és igy annak kulturá- 

I lis czéljain úgy sem sokat lendíthetett.
A választmányi tagok teljes számban össze 

gyűlvén, a kor elnöke. Borzas Elórián kántor és 
vegyeskereskedő, megnyitotta az ülést. Miután az 
elnök indítványára a választmány határozalilag 
kimondta, hogy oly fontos dolog felett nem lehet 
elhirtelenkedni, miért is a jövő ülésben fognak a 
felett határozni, hogy meiyik illésben hozzák tneg 
a döntő határozatot, az elnök ünnepélyesen berc- 
kesztette az ülést. Ezután megkezdték a választ 
mányi ülés után a tanácskozásban kifáradt elmék 
felfrissítésére tartani szokott áldomásivást. Bu.xbaum 
Náthán nagy vendéglős, választmányitag. sűrűn 
hordta az asztalra a bikavérrel telt üveget s igy 

' nemsokára a nemes választmány igen vig hangu
latba jött.

Később deus ex machina-ként megjelent 
Csicsófalva ünnepelt prímása: Kukus s két rajkó
jával rázendítette a nótát. Kukus valamikor maga 
is körtag volt, de mivel e cinn nen a többi körtagok 
ingyen muzsikához formáltak jogot. Kukus kényte 

i len volt lemondani a kortagságról, többre becsülvén 
e megtiszteltetésnél a tányérba —- bár ritkán hulló 
piezulákat.

Igy azután bor és zene mellett a vigság tető
pontjára hágott, úgy annyira, hogy Borzas Elorián 
nak. a köztiszteletben All<> elnöknek, mikor éjfélfelé 
haza akart menni, lábai megtagadták a szolgálatot.

Nosza, lett ijedelem a kör tagjai között, mert 
ismerték Borzas Elóriánné dics«‘retre méltó szoká
sát, hogy ha térje éjfélig haza nem jő, nyujtófával 
felfegyverkezve, szokta drága élete párját fölkeresni 

! s a körtagok tapasztalásból tudták, hogy az ily 
találkozásnál nem tanácsos jelen lenni.

Megindult hát a tanácskozás, hogy miként 
lehetne Elórián urat a vész kitörése előtt csen
desen hazaszállítani, míg végre egy leleményes 
körtag fejében megsziilemlett az eszme: hozassunk 
bérkocsit!

Igen, mert Csicsófalva annyira előrehaladt 
már a czivilizáczióban, hogy két egyfbgatu bérko- 

is volt.
A körszolga rögtön elszaladt a szomszédban 
bérkocsishoz s nemsokára diadalmasan jelen 
a kör.ágck,: a tógát előállott .'
Erre a körtagók elbucsuztatva Borzas Elóriánt, 

gyengéden kituszüo’íták az ajtón, mély előtt a bér
kocsi állott, és imigyen gondoskodna szeretett elnö
kükről, vígan folytatták a mulatozást.

Borzas Elórián nem akarván a kocsis előtt 
gyöngeségét kimutatni, összeszedte minden erejét 
s bátor, bár ingadozó léptekkel tartott a kocsi felé.

11 óra között nagy riadalmat es 
a rendőrség trombitálása, a harangok lel 
tevékeny tűzoltóságunk kivonulása.

esija

lakó 
tette
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hio abból azt mondja, elolvashatja azt is. hogy 
mit beszél az angol vagy a franczia külügvnn 
niszter a parlamentben, vagy éppen a nagy né
mát császár jelenleg micsoda .geniestückrv" 
készülődik ; hány millió defivzitje van az évi 
ktduégvetésben egyik vagy másik országnak és 
élvezi a politikai dicsőséget, a mit ezen utóbbi 
deiivzites téren más nagy nemzetek elöl magunk 
nak elhódítottunk.

A nagy napilapokból tudomást vehet a kö- 
aönség, hogy az ország ügyeit a hatalmasok mi
ként intézik. Mint müveit embernek, csakugyan 
tájékozva kell lenni az ország viszonyai felöl, de 
ezen tájékozást csak magáért a tudásért kell a 
közönségnek megszereznie, mert ennek birtoka 
állal nem használ sem magának, sem az ország 
mik. Akár jól. akár rosszul folyjanak a dolgok, 
egyik esetben sem bízzák elintézésüket a müveit 
közönségre, elvégzik azt ő nála nélkül is.

Es éppen ebben van a különbség a vidéki 
hetilap és a politikai napilap közt, hogy inig 
utóbbinak tárgya az ő hozzájárulását nem kívánja, 
addig a hetilap helyi érdekű tárgyainál felmerülő 
ügyeket nemcsak hogy a vidék es közönsége nél
kül el nem lehet intézni, mint amazt, hanem 
éppen csak is ő általa hajtható végre. A nagyzás 
korában ugyan soknak jobban esik a milliókról 
való állami számadásokat, melyeknek végrehajtása 
nem az ő feladatuk, figyelemmel kisérni, mint az 
egynéhány ezer, vagy egynéhány tízezer forintos 
községi évi költségvetést tételenként megvizsgálni ; 
pedig ez már ránk volna bízva, de kicsinyesnek 
tartjuk, hisz az állam milliókról számol ez a mi 
egy pár ezer forintos költségvetésünk hagatell! 
Ha azonban jön a pótadó, azt sokaljuk és a nagy 
teherről panaszkodunk, a helyett, hogy a község 
ben jól gazdálkodnánk. V agy nem közönbösség-e a 
saját ügy iránt az. ha elolvassa a budapesti lapból 
a tanács intézkedéseit, hogy mint kell eljárni az 
utczák tisztántartását illetőleg és nagy európai mű
veltségében nem látja meg, hogy ajtaja előtt sze 
metes domb van. amit épen talán ő maga hordott 
oda. V agy nincsenek e körülmények, amelyek 
az egyes vidéket közös eljárásra szólítják fel. 
Vagy a községi autonómiából ki gyakorolja a még 
megmaradt jogot ? Ez is ránk van bízva s annak 
idején az illető községre nem is érdektelen, sőt 
választáskor fontossá is válik, az által, hogy mun 
kára termett, becsületes ember lett-e választva, 
vagy hivatalára alkalr.iatlan. Vagy társadalmi té 
rrn is talán a vidéken, nemcsak egv községbeli 
ismeri egymást és ha az ismerősök egymásról 
tudomást vesznek néha néha, bír rájuk olyan fon 
tossággal. ha nem is oly nagyon liires emberek, 
mint ha olvassák a személyi hírek között, hogy gr. 
Toldallagi Balatnbér rátét pálinkái birtokától két 
napi tartózkodásra a tő és székvárosba érkezett.

A társadalmi érintkezés és érdeklődés terén 
különben hatra vagyunk, nagyobb községeink úgy 
érintkeznek egymással, mint két nagy hatalom, sőt 
ax egyes emberek is. ha találkoznak, úgy néznek 
egyik a másikra, mint két idegen, pedig a család 
járói mindenki tudja, kivel találkozott. Népünk 
úgy látszik, nem közlékeny ebben a szokásban, a 
rideg zárkózottságon, a keleti örökségen még m in 
adott túl. Pedig azért e vidéken el van terjedve 
az a nézet, hogy ha egyszer közlékeny kedvünkbe 
jövünk, tudnánk mit közölni és ha egyszer mun
kálkodni akarnánk. tudnánk is munkálkodni. Lehet, 
l»ogy igazunk van, de ki tudja, még nem próbáltuk.

Próbáljuk meg ! ! !
Volna tehát a „Felső Zemplén* heti lapnak a 

vidéket érdeklő themája elég, a vidéket érdeklő 
tárgy is megvan, csak emberek kellenek hozzá, 
akik azt meglássák. Ha vidékünkön olyan cinbe 
rek. kik a közérdekű dolgokat felismerik, az iránt 
érdeklődnek, tehetségük és kedvük az ügy tej lesz 
lésére nem hiányzik, elegendő számban vannak, 
úgy a „Felső-Zeinplén" hivatást fog betölteni.

Olvasóinkhoz!
A ..Fel8Ö-Zemplén“ ezen számát mu

tató gyanánt számos példányban küldtük 
azét, hogy a t. közönségnek minél széle
sebb körben nyíljék alkalma megismerni 
a czélt. mely felé lapunk törekszik s ítélni 
az Irány fölött, a melyben megindult.

Felkérjük tehát azon t. olvasóinkat, 
a kik lapunkat járatni akarják, hogy elő
fizetéseiket minél előbb szíveskedjenek 
megtenni.

Azok, kik ezen számot bármi okból 
meg nem kapták, kéretnek az előfizetés 
alkalmával a kiadóhivatalt erről értesíteni.

felsö-zemplén.
mely esetben részükre az haladék nélkül 
expediáltatni fog.

Vidéki olvasóink részére nyomatott 
pénzutalványokat csatolunk, melyre csak 
a név. előfizetési összeg és lakhely írandó 
a beküldés előtt.

Lapunk első rendes száma f. évi 
szeptember hó 3-án jelenik meg

Az előfizetések a ..Felsö-Zemplén" 
kiadóhivatalába küldendők.

Előfizetési árak: 
Negyedévre ... I

Félévre . . . . 2 „
Egész évre . 4 „
Tekintettel arra, hogy lapunk a ren

des évnegyednél előbb jelenik meg egy 
hónappal, az előfizetési dijakat a f. évi 
szeptember — deczember hónapokra 
I frt 30 krban állapítottuk meg é» igy 
kérjük az előfizetések szives megtételét.

Tisztelettel
.1 „l'elsííXriK plrn" kiadók irataid 

Landesman B. könyvnyomdája Nagy-Mihályon.

Vegyes hírek.
— Az adókivetés. A városunkban mű

ködött adókivető bizottság a napokban teljesen 
befejezte munkálatait és igv most már inindenk i 
tudja, hogy mennyi adót fog fizetni a legközelebbi 
három évben. .Majdnem általában azt 'ehet hallani, 
hogy a kivetés elég humánusan történt, ami bízó 
nyara nagy rész ben Stépán Gábor nagy birtokos ér
demi1, aki az adózó polgárok érdekében kivétel nél
kül mindem lehetőt megtett. — Megemlítjük, hogy 
körülbelül 6<) polgár az illetékes hatósághoz az 
adókivetési javaslat ellen észrevétellel élt és a kik
nek épen emiatt a jelenvolt előadó megfelebbezte 
adójukat. — Természetesen ebből még nem lehet 
azt következtetni, hogy az előadó fellebbezése 
figyelembe vétetik.

— Szabadágon. Tiiosfcoríri* János kir. járás- 
hiránk hat hétre terjedő szabadságidejét f. hó 16-án 
kezdi meg. Távollétében a járásbíróságot Fercnczy 
Sándor kir. nlbiró fogja vezetni.

Az utczák elnevezése. Köztudomású, 
hogy a város képviselőtestülete a millennium 
alkalmából díszközgyűlést tartott, amikor a többek 
között az is elhatároztatott, hogy a város utczái 
uj és hazafias neveket kapnak. Minthogy tudomá
sunk szerint ez ügyben mindeddig nem történt 
semmi, emlékezetébe hozzuk a képviselőtestületnek 
e dolgot. nehogy egészen feledésbe menjen az.— 
Szerintünk ugyan sokka! helyesebb lett volna, hogy 

| ha az utczák mindjárt a díszközgyűlésen nyerték 
volna el uj neveiket, de ha már ez meg nem történt, 
igyekezzék a képvisel*'testület a saját kebeléből 
például egy három tagú bizottságot kiküldeni, 
mely bizottságnak tegye feladatává, hogy a legkö
zelebb megtartandó képviselőtestületi közgyűlés elé 
terjeszsze In* azon neveket, a melyekkel az egyes 
utczákat javasolják felruházni. Ennek megtörténte 
után pedig helyes lesz minden ulcza két vegére 
táblákat készíttetni, hogy a közönség is tudomásul 
vehesse az újítást.

— Ipartestületi közgyűlés. A Nagy 
Mihályon pár héttel ezelőtt alakult ipartestület f. 
hó 2-án közgyűlést tartott Gyula szolgabiró
jelenlétében es Honestimzky Ágoston elnöklete mellett. 
A közgyűlés főtárgyát a békéltet*!- és számvizsgáló 
bizottság megválasztása képezte, mely után a 
szolgabiró bemutatta a közgyűlésnek Mathidsz 
.József igazgató-tanítót, mint az elsőfokú iparha
tóság által kinevezett állandó iparhatósági biztost.

Az ipartestület működését már tényleg meg
kezdte és bizony kívánatos, hogy mindazon ipa
rosok, kik különféle kicsinyes okok miatt még 
nem leptek be a testületbe, hogy ezt min**] előbb 
megtegyék, mert ezzel csak a saját érdeklikét 
segítik elő.
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A rendőrség figyelmébe. Általános 
a panasz városunkban, hogy a rendőrség épen 
semmi gondot nem tóráit arra, hogy megaka
dályozza a kofaurak és asszonyságok kapzsiságát. 
Minden piacz alkalmával kora reggel összevásárol
ják az élelmi szereket és gyümölcsöket, minek kö
vetkeztében a közönség kénytelen tölök kétszeres, 
sőt háromszoros árak mellett fedezni szükségletét. 
Ez pedig n* in helyes igy, és okvetlen szükséges, 
hogv a rendőrség ezt a inanipulá *ziót minél előbb 
és szigorúan ellenőrizze. — Meg kell honosítani 
nálunk is azt, hogy a kofáknak ne legyen szabad 
reggeli 9 óra előtt semmit sem vásárolni. Első a 
közönség érdeke és arra való a rendőrség, hogy 
ezen érdeket meg is óvja.

— Átvonuló katonaság. Lesz élénkség 
városunkban a folyó hó 28-60-ika közötti időben. 
Fgyanis a 78 ik honvéd gyalogdandár körülbelül 
13o tiszt. .31 (Mi legény és 2(M> lóval Nagy Mihály, 
Stankócz. Hoor, Gálszées, Dargó vonalon szabadon 
gyakorolva Bööd-Pető-Szinyére menetel. A dandár
parancsnokság átiratot intézett, a vármegyei alis
pánhoz, hogy a gyakorlatok és menetek zavartalan 
végrehajtása érdekében intézkedjék. Ennek folytán 
utasítva lettek a megj* lölt vonalon fekvő községek, 
hogy a katonaság részéről igényelhető szolgálmányo- 
kat, nevezetesen elhelyezés, előfogatok stb. előállí
tását készségesen és kellő időben előállítsák. — A 
katonasággal jön a kassai honvéd-zenekar is és 
igy lakosságunknak nemcsak a gyakorlatokat le
het megtekinteni, hanem gyönyörködhet a zenekar 
játékában is. amennyiben — mint értesülünk — 
a három nap egyikén térzene is rendeztetik.

— Ellenőrzési szemle. A nagymihályi 
járásban levő népfelkelők ellenőrzési szemléje Mál- 
czán t. évi október hó 2-án és .3-án. Nagy-Mihályon 
pedig ;>-én és 6-án fog megtartatni. Felhívjuk az 
érdekelt népfelkelők figyelmét e körülményre.

— Esküvő, liriifjltr Samu nagymihályi 
lakos Jentty leányának esküvője Bríxz Gyula 
szatmári kereskedővel f. hó 16-án tartatik meg 
városunkban.

— Felszentelés. Laknrr Antal helybeli 
lakos József nevű fia. ki a premontrei rendieknél 
végezte tanulmányait, f. évi szeptember hó folya
mán lesz felszentelve.

Tánczmulatság. Az „abara-vidéki taní
tói énekkar" folyó évi augusztus hó 20-án a dereg- 
ny*>i erdőben nyári zártkörű tánczmulatságot ren
dez. Belcptidij : személy jegy 2 korona ; családjegy 
4 korona. Kezdete d. e. 9 órakor, vége a hajnali 
csárdással. b el ráfizetések köszönettel fogadtatnak s 
hirlapilag nvugtáztatnak. Kedvezőtlen idő esetén 
fedett helyről gondoskodva van.

— Vásár. Augusztus havi országos vásárunk 
holnap és holnapután tartatik meg. A mint az 
előjelekből és az általános hangulatból következtetni 
lehet, a kínálat minden tekintetben nagyban fe
lül fogja múlni a keresletet. Sajnos.

Helyettesítés. A sztropkói kir. járás- 
biró f. évi szeptember hó 1 én kezdi meg sza
badságát. Távollétében a járásbíróságot Skultety 
István helybeli kir. albiró fogja vezetni.

— Áthelyezett anyakönywezetök. 
A belügyminiszter Oldal János abarai és Gazdag 
Kálmán n.-kázinéri anyakönyvvezetőket kölcsönö
sen áthelyezte. Az áthelyezett anyakönyvvezetők 
a napokban már el is foglalták uj állomásukat.

— A lazonyiak öröme. Van öröm Lazony 
községében azon alkalomból, hogy a majdnem 
egészen újonnan épülő templom munkálataival 
gyorsan haladnak a teljes befejezéshez és megtart
hatják mielőbb az ünnepélyes felszentelést, mely
re a lazonyiakon kívül a szomszédos községek is 
nagyban készülődnek.

. — Építkezés A ncliánv nappal ezelőtt 
városunkban dühöngött tűzvész következtében 
leégett takarékpénztári épület tetőzetét és mellék 
helyiségeit már épitik. A takarékpénztár hivatalos 
helyiségeit ideiglenesen az udvari földszinten levő 
liolyiségokben helyezte cl. — Itt említjük meg 
azt is, hogy a leégett kereskedések tulajdonosai-
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Szerkesztői posta.
_ F. I. urnák Abara. Erkölcsi zsiradékkal és 

őszinte buzdító szavakkal telt levelét vettem, melyért 
fogadja hálás köszönetemet. Valóban jól’ esett a 
nagy munka megkezdése előtt a levél olvasása és 
szinte érzem, hogy bátorság és kitartásra serkent 
annak minden egyes szava. Még egyszer köszönet 
es üdvözlet ’

0. G. plébános Cs.-Apácza. A „nagy csomó" 
küldeményért őszinte köszönet. Mint látja, már 
kezdjük fogyasztani.

Arago. Híreket kérünk, ez a fő. A beküldött 
tarczat pedig csak akkor használhatunk, ha — pénzes 
volna.

Málcza. ? ? ?
Deregnyö. A hírek beküldésénél ön vsak erre 

feleljen: mikor, hol, ki, mit. miért. — Az anyag 
feldolgozását bízza mi ránk.

Névtelen levélírónak. Helyben. Valóban nem 
tudjuk, hogy hozzánk intézett levelét mikép bírál
juk el. Annyit azonban mondhatunk, hogy lapunk 
sohasem fogja az esetleges ellentéteket elmérgesiteni, 
hanem minden tehetségével oda törekszik, hogy 
inkább azokat kiegyenlítse. A mi a lap fönnállására 
vonatkozó nézetét illeti, lehet, hogy igaza van. Ha 
a közönség nem óhajtja annak létezését: leülünk és 
hallgatunk.

B

Nyilt-tór.

Egy jó házból való fiú tanuló
nak felvétetik Bucsinszky Lajos 
üzletében Nagy-Mihályon.

A Dreher-féle kőbányai sör
raktár hozzávaló jégveremmel és az 
egész felszereléssel olcsó áron eladó. 
Értekezhetni Szóucsek Nándor kereskedésében N.-Mihályon.

9. szám.
1 *96.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1**1. évi LX. t.-cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy sátoralja
újhelyi kir. törvényszék 1*96. évi ő*03. számú végzése.követ- 
keztéhen Ur. Kellner Mihály ügyvéd által képviselt F'ritdinan 
Simon javára (iaidjinyer II. ellen 250 frt 41 kr. s jár. erejéig 
fogan atositott kielég, és hizt. végrehajtás utján lefoglalt es 
1*6 forintra becsült vegyes rőfösáruk és házi Imtoroklsd álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a n.-miliályi kir. j bíróság 39*2/1*96. 
számit végzési- folytán 250 frt 11 kr. tőkeköveteles. ennek 
1*95. évi október hó 31. napjától járó <»•/» kamatai es eddig 
összesen 69 frt 69 krban biróilag már megállapított költségek 
erejéig alperes iiagymihálvi lakásán leendő eszközlésére 1896 
évi aug. hó 12. napjának délelőtti 9 órája határ 
időül kitüzetik és ahhoz, a v enni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1**1. évi LX. 
t.-ez. 107. és lo*. tj-a értőimében készpénzletizetés mellett, a 
legtöbbet ígérőnek a becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Nagy-Mihályon. 1*96 évi alig, hó 2. napján.
Gál Vilmos,

kir. bírósági végrehajtó.

SS.

1 *96. Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1**1. évi LX. t.-ez. Io2. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a varannói kir. 
járásbíróság 1*96. évi 26**. számú végzése következtében 
1‘errszlényi latrán ügyvéd által képviselt varannói takarék- 
pénztár javára /.nbkó .Iónná. Illiick Ihiriil én b'rieil Mór ellen 
30 frt 42 kr. s jár. erejéig foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 315 forintra becsült telién, ökrök, 
szekér, sertésből álló ingóságok nyilvános árverésen óladat- 
nak.

Mely árverésnek a n.-miliályi kir. jbir'ság 26**/l*96. 
számú végzése folytán 30 fit 12 kr. tőkehátralék, ennek 1*96. 
évi julius hó 1. napjától járó m®/„ kamatai és eddig összesen 
36 frt 50 krhan biróilag már megállapított költségek erejéig 
alperesek nátafalvi lakásán leendő eszközlésére 1896. évi 
augusztus hő 17. napjának délelőtti 9 órája határ 
időül kitüzetik és ahhoz, a venni szándékozók oly niegjegy- 
z.éssid hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1**1. 
évi LX. t.-ez. Io7. és 10*. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legföbbett Ígérőnek a becsáron alul is el fognak 
adatni.

Kelt Nagy-Mihályon. 1*96. évi július hó 23. napján.
Gál Vilmos, 

kir. bírósági végrehajtó.

1[=Jr=Jn=Jr=)r
140. szállt.

1*96.

GLÜCK MÓR
NAGY-MIHÁLY.

Ajánlja az
EPERJESI NÉPBANK KÁLYHAGYÁ* 

tiszta fehér, barna, zöld, chamois, majolica, stb szinü

CSISZOLT CSERÉPKÁLYHÁIT 
valamint disz.es kandalló-kandallói kályháit és taka- 
réktiizhelyeit, melyek az egész iparágban elsőrangú helyet 

foglalnak el és számos kitüntetésben részesültek.
Jotányon árak mellett a leynzolidabb kivitel biztonittatik.

A kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állitói 
végzik. Egész épületek kályhaberendezését tetemes árenged

mény nyel vállalom el.
Mintakályhák raktáromban megtekinthetők. — 

Portland és Román cement jutányos árban nálam kapható.

g

1*

'*1

íi&.
' i

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1**1. évi LX. t. ez. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymi- 
hályi kir. járásbíróság 1332/96. számú végzése által Lipinazky 
Manó javára Molnár György ellen 26 frt tőke, és eddig összo- 
sen 21 frt 70 kr perköltség követelés erejéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás alkalmával biróilag felülfoglalt és 375 írtra 
becsült tehenek, lovak és szekérlwl álló ingóságok nyilvános 
árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a fenti sz. kiküldést rendelő végzés 
folytán a helyszínén, vagyis alperes kinránkai lakásán leendő 
eszközlésére 1896. augusztus hó 24. napjának d. e. 
10 őrá'a határidőül kitüzetik és ehhez a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érin
tett ingóságok ezen árverésen az 1*81. évi LX. t. ez. 107. 
<j-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladat- 
ni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1**1. évi LX. 
t. ez. 10*. tj-ban megállapított feltételek szeriut lesz kifize
tendő.

Kelt Nagy-Mihályon, 1*96. évi julius hó 24. napján.
Gál Vilmos, 

kir. bir. végrehajtó.
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h Eichenbaum Lipót
-kj- Nagy-Mihály. h-j-

Ajánlja nagy raktárát mindennemű 

fényezett és kárpitozott

a legjutanyosabb arak mellett.

Saját asztalos műhelyemben
tutorok

megrendelésre is készülnek.
I

J
I2C3r-irTTi-m-rra-i :t :m!:rrri :rc:i.:c:i

Landesman B. N.-Mihály.
Ajánlja a legizlésesebb belük- és díszítések-, két gyorss^jló- s a szük

séges segédgépekkel berendezett

-« KÖNYVNYOMDÁJÁT,
hol a legolcsóbban s nagy gyorssajtójának munkaerejénél fogva leggyorsabban 
készülnek mindenféle nyomtatványok, u. m.: hírlapok, folyóiratok, báli- és la- 
kadalmi meghívok, falragaszok, röpiratok, vonalozott vagy rovalos nyomtatvá
nyok, gyászjelentések, névjegyek, eljegyzési- és üzleti kártyák, stb.

Továbbá ajánlja könyv-, papir-, író- és rtgzszer-kereskedésél.

r1

Á- ** ** Úró M ** **

-> Pannii Andor 4
a „K o «“-hoz ozimzett szállodája, 

Sztáray gróf kastélya átellenében 
ZhT a gr y-lvdl illáidon.

Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXXIII. törvényezikk értelmében kezelt

asztali és csemegeborait
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor
n

1 liter
n w w

" W w
Vinnai gyi'digy 
szamorodni

Feszt-féle
Hegyaljai

■

HH’.l-iki gyógybor „ 200.

Az orron urak b. figyelmébe}
Tokaji asszii gyógy bor 1 liter 3.00

„ „ „ . 4.00.
legf. „ . . 5.00.
Ménesi veres asszú „ 2.50.
Kitűnő ó szilvórium . 1.10.
Szyrmiai régi B 1.50.
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez

ségi lég olcsóbbak.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy Üzletemben állandóan friss 
csapolásu kőbányai ser, villás reggeli 

is friss kassai virstli kapható.
Ebéd, vaceora, hideg A meleg éte
lek a nap minden szakában étlap SXC- 

rintl rendes árak mellett kaphatók.
Az utazó közönség szives figyelmébe ajánlom 

újonnan renovált vendégszobáimat. 
---- Táf/tu i utáltok ép koettinzinek, —

-

-

disz.es


1896. augusztus 9.

••

Nagy-Mihály. •*-
A janija 1 e g j o b b a n f e 1 s 

divat- és rövid-áru 
csikkéit legjobb minőségben és lehetőleg jutányos árban.

Férfi én női fehérneműnk, kestyük. harisnyák, nyak
kendők, nap- és esernyők, kézimunkák, kötő- és 
himaö-pamutok, selymek, ezérnák, csipkék, szalla- 
gok. fátyolok. menyasszonyi- és sirkoszoruk. gyer

mekjátékok. kési szappanok, illatok stb. stb.

Vidéki megrendelések pontosan teijesittetnek.

Buzay Gusztáv
úri szabó Nagy-Mihályon. - lz 

Ajánlja magát mindennemű

elkészítésére,

magyar, német, franczia és angol divat után.

Különlegesség:
az angol szabású (Kniegebogen)

lovagló r. aárágck’c an.

□

□

□

□

REFORM-TINTA
Nem létezik többé tintaféreg a tollon !!

Nem kacson t/ásodik az ilvef/ben !

minden Írással foglalkozónak 
örömére szolgál, 

•* <'f7.7 irodában sem szabadna 
hiányoznia!

REFORM masolótinta 4 tiszta másolatot ad, 

a toliból vékonyan folyik és a könyvekben 

nem törlődik!
Reform11 irótinta,:

Liter _*4____ \t
fit 1.10, 70, 45, 25, 10, <••>.

el

„Eefcrm11, nn.ásolótinta :
Li,,,r 't.i _y»

írt 1.50 90, r.o, 30, 15, 10.
Kizárólagosan csakis LANDESMAN B. könyv- és papirkereskedésében NAGY-MIHÁLYON kapható.

A .Reform" tintákból minták ingyen kaphatók.

32
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SCHREIBER JÓNÁS
NAGY-MIHÁLY.

Ajánlja gazdagon felszerelt raktárát úri és női

CONFECT1ÓKBAN, 
a legújabb divata 

kalap- és czipőkben, 
a legjutányosabb árak mellett.

I idéki inét/rendelések yyorsan és pontostul teljesittetnek.

ROSÉNBERGIGNÁCZ
NAGY-MIHÁLY.

„LEGÚJABB és LEGDIVATOSABB11 

í 
í 
f 
í

őszi és téli ruhaszövetek, selymek, díszek, bar
ehettek, franczia és cosmanosi gyártmányú kreto- 
nok, valamint nagy választékú férfi gyapot-szövetek 

és mindennemű vásznakkal ellátott 

kézmű- és divatáru-rak tárát 
ajánlja.

KOLOZSVÁRY ÖDÖN
+*- kocsigyártó Nagy-Mihályon. 4-t-

------------ Az országos iparegyesület által ipari jelességért bronz-diszére m m e I kitüntetve. _________  
Ajánlja a legújabb

<^>TARANTÁSZ KOCSIJAIT^') 
két sor farugóval :i 200 irt. egy sor farugóval :i 175 írt. továbbá régi njrilt -Ülés"ii. ta.ra.XltAsZOlca.t két és 
luíroni személyre 85 fittől 100 írtig, úgyszintén orosz lengyel szánkákat, a legcsinosabb alakban, könnyű és solid kivi- 
t*Hien. melyek az. egész országban, úgy árra, mint kiállításra nézve igen elismertek. Ára készen kiállítva kárpitos munkával 
egvűti no írttól feljebb. Azonkívül különféle szekér (bricska) homokfutó fedeles és fedélnélküli kocsikat készít és 

készletben tart.

Nyomatott Landesman 11. könyvnyomdájában.


