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SZEBKE8ZTOBÉG
Kova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :
Török-atoza 220. szám.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-tér soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

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

Egyes szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

dijak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

Lapunknak ez az első rendes száma. 
Tisztelettel kérjük mindazon olvasóinkat, 
kik lapunkra előfizetni szándékoznak, hogy 
ezt a hét folyamán annál is inkább szí
veskedjenek eszközölni, mert jövő szá
munkat már csak azoknak küldjük meg. 
kik előfizetési dijaikat e hét folyamán 
beküldik.

Mezőgazdasági statistikánk.
(A felső-zemplénmegyei agrár-mizériák ezredéves 

statistikájáról.)

Midőn Magyarországon az általános 
kataszteri felmérés, melyet az őstermeléssel 
foglalkozók s különösen a kisbirtokosok 
osztálya elég ellenszenvvel, vagy inkább 
satvfával fogadott, de melybe a kormány
körök annál több reményt helyeztek, az 50-es 
évek elején kezdetét vette; alig hitte volna 
valaki, hogy ez a felvétel, úgy mint a föld
sorozati munkálatok, minő fontos szerepre 
voltak hivatva. A legbeavatottabb szakember, 
a gazda és kisbirtokos, esak sejthette annak 
czélját, alapjában azonban sohasem volt vele 
tisztában, kivéve e czéloknak egyik szintén 
fontos részét, a közteherviselés ariínylagos 
megállapítását.

Vagy talán maguk a szerzők sem 
értették, s hova akkor a czél nem irányult, 
meghozta a talán nem is sejtett eredmény? 
Annyi azonban tény, hogy ma. midőn a 
nemzet ezeréves fennállása alkalmából ezer

éves őstermelésünket mutatjuk be a külföld 
előtt, az őstermelés mezőgazdasági ágának 
bemutatásánál igazán nagy szerepet játszik, 
vagy talán azt lehetővé teszi főkép a föld
adó kataszter, mit a csaknem kizárólag hitel
lajstromul készült telekkönyv elő nem segít
hetne. A földadó-kataszterből tudja meg a 
külföld és tudjuk meg úö. mily nagy az 
ország összterülete, mennyit bir abból a 
nagy- s mennyit a kisbirtokos, miliő nö
velési ágakra oszlik a földbirtok s mennyi 
a míveletlen terület, mennyi a föld értéke, 
mennyi tiszta jövedelme növelési áganként és 
összesen, stb. Ezen adatokat, bár esak meg- 
közelitőleg, de jól megközelítőleg, egyedül 
a kataszter szolgáltatja bár a nehézségek 
folytán, melyekkel annak idején a helyszí
nelés járt, kissé hiányosan lett is szerkesztve.

Ha mindezeket tekintetbe vesszük, ki 
tagadhatná a földadó-kataszter szükségességét, 
sőt nélkfilözhetlenségét ? Értve természetesen 
a fentebbi feladatokat, mert azoknál többet 
várni legalább is elfogultság. Röviden: ennek 
a legnagyobb és legtöbb ezélja a mező
gazdasági statisztikai adatok szolgáltatása, a 
termőképesség- kivételével naturaliter. S 
midőn a magyar kormány a múlt év őszén 
a mezőgazdasági statisztikai összeírásokat 
ország-szert e elrendelte, legfökép erre szá
mított : ez segitette az összeíró ügynököt 
munkájában, ez tette lehetővé a termények 
megközelitő mennyiség-ének s a föld viszony
lagos értékének, termőképességének a fel
tüntetését.

Az. országos mezőgazdasági statisztika 
azonban, daczára, hogy az összeírások múlt 

évi deezember 1-ig mindenütt megejtettek, 
sajnos, még ma sincs befejezve, okai pedig 
leginkább a szakkormány által régebben 
nyert hiányos informáeziókban keresendők. 

Lássuk esak. Az orsz. statisztikai hiva
talnál pl. midőn az u. n. 111. oszt, kérdő
iveket feldolgozás alá veszik, melyek a 
birtokviszonyoknak községenként! feltünte
tésére hivatvák. azonnal feltűnést kelt, hogy 
inig az ország termőbb vidékein holdankint 
6 — 8 mm. búza, rozs és árpa. 5—6 mm. 
zab. 60 — 80 mm. burgonya, stb. terem, 
addig a mi felvidékünk produetuma sok 
beíveli alig haladja meg gabonanemíiekbeii 
a 2. a burgonyában a 30 mm.-t. Ixsgalább 
felső Zemplénünk némely községeiben még 
ennyi is jó, ha terem, a mire persze nem 
maradt el a statisztikai hivatal piros betűk
kel irt megjegyzése, hogy „kevés". Hát 
bizony kevés, de a földmives nem képes 
többet a földből kierőszakolni. Kétkedővé 
teszi a szak-referenseket különösen az a 
körülmény, hogy sok vidéken a föld örök 
és bérleti ára nem áll arányban a termő- 
képességgel.

A földbirtok ugyanis néhol a kelleténél 
drágább. Ismerünk községet, hol */, urb. 
teleknek 1200 — 1600 frt az ám s a terme
lésre ráfizet a paraszt, a defiezitet Ameriká
ból jött pénzzel pótolván, de más foglalkozás, 
más élelmiforrás hiányában, kénytelen a 
fiildet arcza verejtékével tovább növelni, 
mert valamely állampolgári tartozása (katonai 
kötelék, stb.) akadályozza a kivándorlásban.

(’sak a föld a vagyon s mert a szerzése 
nehéz, ez fokozza a kivándorlási ösztönt.

T ARC A.
Modern dalok.

Aladárhoz.
Olyan édes az emléked: 

Mint a — Dobos-torta,
Minőt hozzánk tavaly télen 

Kgy főhadnagy horda.
De most mehet!... Mars fiát, im, 

Feledéin egészen.
Hogyne! — hallom: nyolczranezer 

Forint vdr rád készen.
*

Ha a nő oly szerencsétlen, 
fJs nem szép az arcza :

., Rosszul fest !“ — igy szóltok, s ezzel 
Meg van a kadarcza.

Nos. én tükröm előtt minden 
Áldott nap jól fentek.

S mégis, hej, mint kritizáltok:
Ah ! hogy nekem estek!

Maliid.

„.Tiszteli az abai kasznár.“
Fájdalmasan konstatálható tény, hogy a köz 

szellem fajul s a társadalom erkölcseiben, szokásai
ban, élvezeteiben elposványosodik. A régibb pátri
árkába élet durvább, de kedves vonásait letörli a 
fin de siécle finom, de frivol keze.

Hajdan apáink büszkék voltak vallásosságukra 
s nemcsak parádé alkalmatosságából mentek a temp
lomba; a mai társadalom — melynek elméje isten 
tagadó és szive szenteskedő — lelke mélyében ép 
oly kevéssé hiszi Krisztust, mint .Jupitert, de azért 
gépileg építi a templomokat. Hajdan nem is 
olyan régen — népszerű volt a „ Hazádnak rendű 
letlenül", most népszerű egy operetté walezer. 
Hajdan a kártyajáték szórakoztató, buelfelejtő, 
vigasztaló volt, ma társadalmilag szentesített módja 
a kölcsönös fosztogatásnak.

Avagy mit tetszik szólni ahhoz, hogy a tarokk 
— ez az ősi játék, mindinkább tért vészit s kö
zelgőt az elmúláshoz, mint a vármegyék. S helyette 
valóságos komikus játék lett az a csöinörletes ka 
láber, az örökké egyforma banális beszédekkel. Ez 
a fertőim s játék hamarabb megnyerte a recepciót, 
mint a zsidó vallás.

Ah. boldog idők bájos pillanatai, mikor még 
tarokkoztunk; aki nem ismeri ezt a játékot, az ne 
is olvassa el ezt a tárczát. nem fogja megérteni. 
Ami egy hadvezérnek az ütközet, ami Goluchovski- 
nak a keleti kérdés, a mi a bálbamenő h ánynak 
a kottilion, a mi a költőnek a drámája első előadása,

a mi egy doktornak az ispotály : az volt egy jó 
nevelésű embernek a tarokk. Fájdalom, csak volt.

Játékaiban is megromlottá generáezió. Pedig 
a tarokk ezer más bűnös szenvedélytől óv meg. Ha 
szent Andrásnak a pusztában tarokkja lett volna, 
nem kísértette volna meg az ördög szép asszony 
képében. A pokol — inelylyel erősen biztatnak a 
papok — nagyon kedélyes helyiség lesz, ha egy já
ték tarokkot lelophatunk oda. Nincs az a szerelmi 
hiledu a világ legszebb, legesábitóbb asszonyától, a 
mi fölérjen azzal, mikor együtt van a skartban a 
skiz és a huszonegyes.

Ezeket a felséges elveket vallotta a duna-adonyi, 
plébános is. Különben a plébánosok elismert nagy 
tehetségek a tarokkban. Rendes kompániát tartott, 
mely állott a jegyzőből, doktorból és a tanítóból. 
Azt lehet mondani, hogy ezek csak balekek voltak 
mellette. A jegyző azok közzé tartozott, akiket mű
nyelven ^drukkerek" nek hívnak, tulctroával is pá- 
szolt s e mellett olyan .debreczeni szeme" volt, hogy 
előbb mindég a szomszédja kártyájába pillantott 
bele.

A tanító egy semmit sem mondó, lomha képű 
ur. mintha ő lett volna a jámbor „Trafiktűrke" a 
dohányos bolt előtt. Ennek az a dicséretes tulajdon 
sága volt, hogy soha se vett elő pénzt ; ha veszí
tett. azt mondá. hogy megadja holnap, de lady Macli- 
bettel tartott, hogy «íl.v holnapot ne lásson a nap".

Ellenben a doktor sokféle fából faragott em
ber volt. A játékban örökösen beszélt s stereotyp 
mondásaival halálos zavarba hozza az idegent. Mert

Lapunk mai száma 6 oldal. “WO
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A mezőgazdasági statisztikai adatok 
ősszeirtisával annak idején községenkint ér
telmes és jártas egyének voltak megbízva, 
kik legjobban ismerték a helyi viszonyokat 

tudomásuk volt a prodiietiintrcd 
1. a kisbirtokosok, gazdatisztek, 
lkészek, tanítók. < Isszeirásaikat 
inként, a körjegyzőségi, majd a 

ártísi szakbizottságok vizsgálták át s most 
az országos statisztikai hivatal a „valosziniit- 
lenségek. sőt valótlanságok kijavítása végett" 
visszakiildötte. Fájdalom, de való igazságok 
azok s nem valószínűtlenségek, melyekről 
a kormánynak eddig talán tudomása nem 
volt, s igv most annál meglepőbbek.

A statisztikai hivatal megjegyzései még 
hiányokat is emlegetnek. Így pl.: -Miért 
nincs N. községben tenyész-bika és sertéskan? 
Annak lenni kell!" stb. Sajnos, nem lehet. 
Egy 5—10 urb. telekből álló község bizony 
nem szerezhet 
bikát , midőn a 
de sőt néha és 
Hol van tuég a 
járulék s még sok egyéb teher? 1’1. a mező
őrök és pásztorok tizetése. melyet kévéséi 
a statisztikai hivatal, mert csak 80— 100 
Írtban van megállapítva. pedig annak a 
mezőőrnek az igényei sem nagyobbak, uras 
fizetés ez nála, legalább van miből a saját 
földecskéjére ráfizetni való, mert ráfizetnie 
kell, vagy megválik tőle. S akkor majd 
jönni fog. ha jönni kell, idegen náezió. a 
lengyel, mely munkabíróbb, s vállalkozóbb 
van belőlük már itt elégi az követ szánt 

és erdőt irt. úgy vél boldogulni, ha ugyan 
bokl< >gul.

l>e nem hiszem, s ne adja Isten italán 
az ország nagyjai sem hagyják hogy a "11 
népünknek tönkre kelljen menni. Hiszen 
közigazgatási bizottságunk épen az elmúlt 
évben kérelmezte a törvényhozástól az uj 
mezőrendőrségi törvény partiális felfüggesz
tését. az tehát tud a nép bajáról, a kormány 
előtt pedig most áll tisztán az itteni mizériák 
htí képe a statisztikai kérdőivekben, papi
roson. A szegény felvidéki nép sok nélkülö
zéséről beszélnek azok a sovány számok, 
annak a földmives népnek a nyomorúságáról, 
melynél nem a fogyasztás jelöli meg a ter
melés határait, hanem megfordítva. keserű

be h nem tarthat tenvész- 
községi pótléka 80 —100. 
néhol a 120%-ot is eléri! 
legelőadó. papi és kántori

jelszóról maradván fenn számára a nagy 
Madách mondása:

_ . . . . Küzdj és bízva bízzál.“ 
Heméljiik. nem sokáig!

Császár József.

Zemplénmegye az ezredéves 
kiállításon.

Mint minden megyéje hazánknak, úgy a mi 
megyénk is hazafias kötelességének tartotta részt 
venni az ezredéves országos kiállításon ; s mondhat
juk. hogy a kiállítók számát s a kiállított tárgyak 
mennyiségét illetőleg elég szép helyet foglal cl a 
többi megyék között. Különösen elismerés illetheti 
megyénkben Sárospatakot, mert mint alább látni 
fogjuk, a legtöbb kiállitó innen ered.

Röviden ismertetni kívánjuk az ezredéves or 
szágos kiállításon reszt vevő zvinplémnegvei kiállí
tók neveit s azok által kiállított főbb és említésre 
méltóbb tárgyakat, melyeket a tájékozás megköny 
nyitése czéljából csoportonkint sorolunk fel.

A közművelődési csarnokban (II. csoport i ott 
látjuk mint kiállítót a „Zemplén megyei magyar 
nyelvet és népnevelést terjesztő egyesületet", mely 
S. A. I'jhely székhelyivel már 1883. évben alakult. 
Ezen egyesület eddigelé körülbelül 12 óvót szer
vezett megyénkben, melyeknek képei s az egye
sület emlékkönyve ki vannak állítva, (’gyanezen 
csarnokban szerepel a már 1872. óta fennálló 
„Sárospataki irodalmi kör", melynek megalapítója 
a sárospataki ev. ref. főiskola: tanári kar és a 
tiszántúli egyházkerület volt. Itt vett részt még a 
S. A. I jhelvi jen fennálló „Zemplén könyvnyomtató 
intézet", mely kiadja a hasonló cziinii hetilapot is.

Az oktatásügyi 111. csoportban találjuk a 
nagymihályi állami elemi iskola által kiállított is
kolai dolgozatokat, rajzokat, női kézimunkákat és 
három domború térképet. Ezen csoportban láthatjuk 
a varaiméi áll. s közs. iskola, a sárospataki állami 
tanítóképző intézet s a homonnai állami faipari 
szakiskola által kiállított különféle írásbeli dolgo
zatokat. rajzokat, ipari és egyéb készítményeket.

A kereskedelem, pénz és hitelügyi csarnok 
bán V. csoport resztvettek mint kiállítók a nagy
mihályi tak. ipar s kér. bank s a zempléni kérést, 
ipar s térin, hitelbank

A VI. azaz mezőgazdasági csoportban a bor 
termelési és szólom ivelési kiállítást illetőleg me
gyénk igen gazdagon van ugyan képviselve, de 
viszont a szorosan vett mezőgazdaságot illetőleg 
már nem igen dicsekedhetünk, mert nehány megye 
e tekintetben jóval inkább kitett magáért

E csarnokban vannak a tarczali m. kir. vin- 
ezellér iskola szőlészeti és borászati taneszközei és 
térképei kiállítva. A borkiállításban kisebb nagyobb 
mennyiségben a következő városok lakói vettek 
részt:

„ S.-a.-Tjhelyröl: Dr. Horváth Endre, Grosso 
II. Ödön, Képes Gyula. Polónyi Ignácz, Reichard 

Dávid, Roth Bernát, Dr. Sebőn Hugó, Szőlőssy 
Arthur és Kiéin Bernát.

Sárospatakról: I lerezeg Windisch (irütz Lajos, 
llaas Zsigmond, Kókai Kun Dániel, Moskovics 
Ignácz. Reményi Vendel, Vég Bertalan.

Tokajról: Benedek Pál. Özvegy lleyduk 
Ambrusáé, Kiesinko Antal. Schifter L. es társa. 
Gróf Szirmay Alfréd. Zinner Arnold és az első 
tokaji borkiviteli társaság.

Tolcsváről : Bluin Miksa. Dessewfly József. 
Popper Bernát, Rechofszky Lázár. Rottmann Her
mán. Schönfeld Albert és Szlávy Lajos.

Ezeken kívül meg: idsb. Andrássv Dániel 
Tarczal, Gróf Andrássy Tivadar Szőlőske. özvegy 
(’onstantin Andrásáé Bodrog Kisfalud. Konstantin 
Ottó Tarczal, Zebegnyőy Dénes István. Kis-Azar, 
Eerenczy Elek Sztankócz, Gróf Hadik Barkóczy 
Endre Varaimé. Kovácsy Eerencz Tállya, Mathiász 
János Szőlőske. Pornázfv József o Liszka, Rima 
szoinbathy Pál OLiszka, Roth Dániel fia Erdő 
Bénye és Szlatninka József Tállyán.

Gvógycognacot az első tokaji borkiviteli 
társaság állított ki.

l’gyancsak ezen csoportban láthatjuk kiállítva 
a s.-a. újhelyi folyammérnöki hivatal, a felső Bod
rogi vizszabályozó társulat, a Bodrogközi Tiszasza 
bálvozó társulat kiállítási tárgyait, melyek az illető 
folyók különböző szelvényeinek ábráit tüntetik fel.

Dr. Kröczer László tokaji orvos e csoport 
külön csarnokában uj találmányit ótványkötöző- 
gépét. Kozma Sándor s. a.-ujheíyi mérnök pedig 
szab, csuklós szerkezetű rozsé partvédmüvét állí
totta ki.

A gazdasági egyesületek csoportos kiállításán, 
mely a gazdasági egyesületek tevékenységének 
eszközeit s a hazai mezőgazdasági élet terén ki
fejtett működésük eredményét tüuteti fel. ott ta
láljuk Zemplénmegyét is.

Az erdészeti és vadászati \ II.) csoportban 
megyénkből Eischer Ede < frmézőről kitömött ma
darakat, a gróf Hadik Barkóczy-féle hitbizományi 
uradalom Varaiméról pedig erdőalakok fénykép
felvételét, ültetési szerszámokat, tölgy, szilfadesz
kákat. erdei fenyő vasúti talpfákat stb. állítottak ki.

A Vili, csoportban azaz a bányászat és ko
hászati csarnokban Eőző József lakatos S.-A.- 
rjhelyröl kovácsolt vasból készült erkélyrács és 
szivartartót mutat be.

A gépipari IX.) csoportban résztvesznek 
Szécsy János Sárospatak, a sárospataki kovamalom 
kög\ár egylet és a régi trachit malom kőbánya 
birtokosság, különféle malom és kovamalom kö
veket ál litván ki.

A közlekedés, hajózás s tengerészeti (X.) 
csoportban (‘gyedüli kiállitó megyénkből Kolozsvári/ 
Ödön kocsigyártó Nagy Mihályból, kinek saját ké
szítésű csinos kocsija általános tetszést és megelé
gedést kelt.

Az építési ipar XI. csoportban Bérezik Nán
dor asztalos S.-A.- l’jhelyről ablakot, a XII cso
portban azaz a faipar, bútoripar és decoratió ipar

micsoda borzasztó szólások az ilyenek : „ mint a ki 
járó kutyák", „hegyibe a gémmel", „fogom a túlit", 
„padra vele", „mint a medve a vizbenu, „ez már 
meghűlt". Hja a báró nevezetes ember volt." -Ar
ról volt nevezetes, hogy soha se hitt tarokkot és a 
többi, melyeknek mind megbatározott értelmük volt 
azok előtt, a kik ismerték a doktor dikcióuáriuinát.

Nem tudni már melyik esztendőben is együtt 
volt a kompánia. A szép tavaszi nap fénye bétán 
czolt az ablakon, pajkos játékot vive véghez az 
ott levő fiaskókon, melyek hangulatkeltés czéljából 
valónak kivezényelve.

Ha még nem mondtam, hát megmondom, hogy 
a mi vidékünkön négyen tarokkot játszanak, azt 
játszották ezelőtt is. a miben „segítséget" kell 
hívni.

Epén a plébános vette fel a skartot. Hármas 
vétel volt. Nem is Hezitált senki.

Ez alatt odakir.n az történt, hogy egy bojtár 
érkezett Abáról. nyakában egy szép pecsenyének 
való báránynyal. Azt letette a konyhán s maga 
„csörtessék a Jézus Krisztus" sál beállított 11 szó 
bába. Éppen elhangzott a plébános szava, hogy 
„segít a huszas." A bojtár belefog a mondókájába : 
„Tiszteli az abai kasznár ur . .“

De ugyanekkor a lomha képű tanító bel. kiált, 
hogy: „Kontra!"

— Mi az. mi az? kérdi a pap.
— Tiszteli az abai kasznár — mondaná a 

legény.
Kontra — térité ki nagy szájával a tanító. 

mert akkora szája volt, hogy saját magának a 
fülébe sugdoshatott vele.

\ árj csak fiam, várj — szól hátra a plé
bános a bojtárhoz. A kompániának pedig felhozó 
homlokkal odavágja, hogy impertim nezia letenni a 
húszast hármas vétel mellett.

A doktor nagy képe mosolyog, mint egy föl 
metszett tiróli sajt. Nála van a skiz s hinterhand- 
ban van. A jegyző a fórhand debreczeni szemével 
már kileste, hogy a plébánosnak három királya s 
hat tarokkja van. azok között a huszonegyes és a 
pagát. A királyokra • gymásután rálii. A doktornak 
minden színe van. Majd tarokkot kezdenek hini, a 
doktor csak „lazsiroz", nem üt. ellenben mindig 
oda kiáltja, hogy „hegyibe a gémmel.“ A plébános 
kezdi észrevenni, hogy „nem jól van a feje alja", 
akkorát sóhajt, hogy Lichtenstein herczegségben 
zivatarnak is beillenék.

A bojtár meg csak áll az ajtónál. Most a szem
füles jegyző meghivja a negyedik szint.

— Alián ! ezt vártam, szól a plébános s bele 
vágja a huszonegyest.

En is — vigyorog a doktor s miközben 
rányomta a skizt. el nem felejti a szokott motidó- 
káját: „mint a kijáró kutyát".

A plébános úgy < rzi magát, mintha egv bazi
lika szakadt volna rá. „Per septmn archidiabolos" 
- i'-'-í fogai kötött, s olyan * fiUdalmatan néa a 
-1 -es után, mint a fejőstehén, mikor a borját viszi 
a mészáros.

A ki nem tud tarokkozni, annak hiába 

magyaráznánk, hogy mi az a 21 es fogás. Egy 
kissebbfajta csatanyerés ehhez képest semmi. S 
inig a vesztes kedélyhaiigulata a méreg-boszuság 
minden skáláján átmegy s a doktorra nézve hara
gosan mondogatja, hogy a „trifurcifer", addig a 
pajtásoknál kipattan a vidám gondolatok dugója, 
a tanító széles szája is nevetésre torzul s hangos 
kaczagás rezgeti meg a levegőt.

A jp» kedvnek ilvetén ragyogásában bátorko
dik a bojtár ismét előhozakodni, hogy hát „tiszteli 
az abai kasznár . . .“ de a plébános pirosló arcz- 
czal belevág: „hallgass fiam, hallgass . . .“

Es a játék folyik tovább. A plébánosnak kis 
tarokkjai vannak. A 21 es volt az egyedüli ütő, 
de mint láttuk, elvérzett. Ilivás, hívás után jön s 
egyet sem tud ütni, a pagátot meg „ultimón„ fogják 
el tőle. Kontra voláttal, tuletrou és a pagái ultimén. 
Ilyen nincs följegyezve az annálisokban.

\ ólát, volát, hangzik a játékosok ajkáról, 
inig lábaikkal tombolnak az asztal alatt.

A bojtár azt hiszi, hogy az a „volátu valami 
kt dves dolog lehet, azért újra elkezdi, hogy „tisz
teli az abai kasznár . . .“ de elharapja a szót, a 
plébános egészen üvegesedett szemekkel néz rá. — 
Majd felugrik s nagy léptekkel jár fel s alá a szo
bában, mint egy bús bika, aki föltette magában, 
hogy addig megy, inig egy kutyát talál s azt a 
levegőbe lódítja.

A bojtárnak azonban inehetnékje van s elébe 
áll a papnak, hogy hát „tiszteli az abai kasznár", 
de megint nem végezheti be. a plébános rárivall: 

Folytatása a mellékleten.
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csarnokában pedig szivarszekrónyt és annak terv rá csinálni; <1. mégis akad egy-kettő, a mit kész- 
ro'oaLk "í”1!- ri 1 grln“t NÍTnér .p'erencz “ jéggel adunk tudomására. ’ 
roepataki kadartól hordok vannak kiállítva. ... ... ,

Az anyag és üvegipar MII.) csoportban részt ' “z0,,ba" Híreink feltalálásához fognánk,
vesznek megyénkből t'sicseri József sárospataki üdvözöljük a .Felső Zemplén- t. szerkesztőjét, 
fazekas különféle anyag edényeivel és a Goldstein mert hiszen oly nehéz munkába fogott, melyben 
t -i-’“ 1 1”' ' . ....
festetten üvegedényekkel.

A XIV. azaz a bőr, fonó, szövő és ruházati 
ipar csoportjában láthatók Szabó Mihály nagymi- i - *-
hályi szíjgyártó által kiállított lószerszámok. Kiéin i ^arüi*t kivárniuk <• munkában. 
Eerencz sárospataki szabó által készült férfi öltő 
nyök és r 
tott kis ködiuön.

A papír és sokszorosító ipar XV. i csarno 
kában Stvinfeld Jenő sárospataki^tönyvnyomdász 
tói könyvek és hírlapok és Kemény Jenő s.-a. 
újhelyi fényképésztől genreképek és színezett fény 
képek láthatók.

Az ipartermékekül szolgáló élelmi czikkek 
XIX. csoportjában kiállítanak Tischer Ignácz gőz

malma Szerencs, az első tokaji cognacgyár, Kohn 
és társa tokaji likőrgyár és a Tokaj Hegyaljai 
cognacgyár S.-A.-C jhelyről.

Végül a hazaiipar, néprajzi kiállítás és a 
műkedvelők kiállítási csarnokában XX.' csoport 
l'sicseri József, (’zibere András. Lukovics János 
és Molnár János sárospataki fazekasok cserép 
edényeket és csuprokat. Ilerezeg Windisehgriitz 
Lajosné Sárospatakról festett gobelin és aquarcll | 
festményeket. Hubay Ilona Gesztelyről szalon ! belvizei levezetésének s..i, 
asztalterítő és divánvánkost és Incziuger Ferem z |,jzottsÁg járt környékünkön, m.......... .. ...............—.
I oké-1 erebcsről taba vésett történeti kepét alhtot- e ‘ ‘ . leotejpan Gábor, rilzesstrg lamas, Kaposg Gyula es (i

Mint az elmondottakból látható, megyénk ki- i k«l főmérnök. E bizottság szükségesnek találta 5 
állitóinak száma s az általuk kiállított tárgyak zsilip felállítását, 
mennyisége meglehetősen nagy, mely körülmény | [tt Máh-záti római katholikus kántor-tanitót 
mindenesetre csak dicséretünkre válik. Nem mit j választottak a napokban. .Stra^burger 
laszthat tik el azonban, meg egyezni azon hianvt, ,. .... . . . , ....i ' i i -n-.- i- i- ; megválasztva. Jo bizonvitvanyai cs az orgonalasbannielvet minden a kiállításra teliovo zemnlcnmegyei 1

való jártassága garancziát nyújtanak arra, 
állását kellően fogja betölteni.

Tűz is volt nálunk a múlt héten 
mikor Kmetoni István itteni lakos, kisráskai ha
tárban levő asztagját bosszúból felgyújtották és 
porrá égett. A kár megtérül, mivel az asztag biz
tosítva volt.

Midőn soraimat bevégzem, arra kérem még 
a t. szerkesztő urat, hogv ha esetleg hivatalodon 
(nem mint szerkesztő) (Értjük. Szerk.) szándékozik 
valamikor tenni nálunk tiszteletét, ezt tévedésből 
ne a szerkesztői üzenetek közt juttassa tudo
másunkra.

testvérek-féle régei zhuttai üveggyár csiszolatlan és . erőt, szellemet, szorgalmat, fáradságot, éleslátást, 
mindentlátást, önzetlen Ítélést és évente legalább 
12 pár varrott czipőt kell igénybe vennie. — Ki-

Erősödjék e növény napról napra, öntözze
a l.aczko .János tokaji szűcs áltál kiálli- ezt tok ezer előfizető (gok szán is elég lenne. Szerk. i

áldásthozó, meleg esője, hogy nemsokára erős, 
hatalmas fává nőhesse ki magát, hogy ne csak 
Nagy Mihály és környéke, hanem egész Zemplén- 
megye és környéke élvezze gyümölcseit!

r.... 111. <AZ. UJDCt^ VUC lllllt'K'lltk VIUBÓUI I wkw. agv»>oova , %>*.•*•«••• »tar>

is az, hogy a vásárlielvi orvosi kör fele a málezai szinülog ezt kell gyakorolni nekünk is. 
orvos köréhez csatoltatott. és pedig névleg a kö- i. . Az‘ ■nondjAk- hogjr a pálinka appetilórium,
\étkező községek : Bánocz, \ ásárh' lv. < sebb. Krasz |va4ék. Csodálkozom rajta, hogv appetitóriumnak 
»1.I .. .1. __  11.. ACl.Ál.. .. •!........... . . - .Alt ...a. __ e 1 _

laszthatjiik el azonban, megjegyezni azon hiányt,! 
melyet minden a kiállításra feljövő zemplénin'-gyei 
rögtön észrevehet a kiállítási fainban, hogy t. i. 
itt. hol majdnem minden megyéből van egy egy 
falusi ház kiállítva, Zemplénmegye egyáltalában 
nem vett részt

I

fíriigler Hugó.

Levelezés.
Málcza, 1*96. aug. 27

Tekintetes Szerkesztő ur!
Hát köszönjük szépen kérdését, hála Istennek 

egészségesek vagyunk, a mit romlatlan szivünkből 
a t. szerkesztő urnák is őszintén kívánunk. Ha 
néha-néha félre* is dobog a szivünk. ízt csak L. 
Samu szállítónk kitünően hütött és légmentesen 
dugaszok kőbányai részvénysörének tinijük be. 
a mihez megint hasonlókat kívánunk a t. szerkesztő 
urnák.

Iligvje el, hírünk nincs sok. mert nem érünk

„tisztelje a kasznár az apját, meg az any ját, meg a 
grófját, nekem pedig hagyjon most békét. Lucifer 
te coaripiát !“

Háj szén úgyis jól van. — dönnög a legény 
s egv „csértessék a Jézus Krisztus "-sál kifordul, 
nyakába veszi a bárányt s fütyürészve ballag vissza 
Abára.

A plébános meg csak azt rvbegi, hogy imper- 
tinenczia. Az a málészáju tanító kontrázza meg őt, 
őt a tarokkhőst. Ilyen nem esett még az egész 
diveczesisben, ez iinpertinentia. Önérzetes plébános 
ilyesmi után nem egzisztálhat.

Bejön azonban a plébániák földi gondviselője : 
a szakácsnő, Zsófi asszony s a néniénél szokásos 
vohementiával kérdi, hogv „mi a mennydörgettett 
ménkűnek volt visszaküldeni azt a szép ajándék 
bárányt ?“ — Azonban, a mint a plébános rátekin 
tett, közepén kettéharapta a szót, s mi megint 
annak a bizonyítéka, hogy az emberi tekintet a 
legvadabb állatokat is megszelídíti.

A plébános csendes flegmával mondá neki : 
„Zsófi, az esztendő bármelyik napján bármilyen 
tenorból beszélhet, de most hallgasson.- Es Zsófi 
szót fogadott, nem anynyira a beszédnek, mint a 
tekintetnek.

Hogy egészen igy történt e dolog : azt ok
mányokkal nem tudnám igazolni ; de annyi bizo
nyos. hogy erre mifelénk, ha valakinek kártyajáték 
közben azt mondják : „tiszteli az almi kasznár- — 
ez annyit jelent, hogy megvagyon kontrázva.

Kajabuaz,

fonnyad magától, mert valóságos bádoggyomor 
kellene ahhoz, hogy a sok veszett italt megbirhassa, 
mivel [>edig ilyen nincs, el kell pusztulnia az 
egészségnek és az életnek idejekorán, a mint ezt 
a gyakori szomorú példák igazolják. Továbbá, 
mert be kell látni, hogy valamint Noé az első le- 
részegedés alkalmával magát teljeset^ inegruhátla- 
nitotta, úgy követői is vagvonilag eldlb utóbb oda 
jutnak, hogy nem lesz ruhájuk sem, — ae még 
azért is, mert a vendéglősök tapasztalásból meg
tanulván azt, hogy a kinek pénze van. az fizet — 
a ki pedig kontóra mulat, annak nincs pénze s 
rajta a hitelt megvenni vajmi nehéz, sőt sokszor 

, nem is lehet; az e nemű kontózásnál a hitelt 
nagyon rövidre fogják szabni.

Az ötvenes években kinevette a német be- 
aintereket a magyar ember, mikor a kávéházakban 
fejenként halbszeidli Weint kértek és a mellett 

Hát kérem, az újság erre mifelénk először egész estét eltöltötték beszélgetéssel; ezután való-

Azt mondják, hogy a pálinka appetilórium, 
az ám! egészségrontó, életirtó, fertelmen büdös fo- 
■. ’; ‘ ~ ‘ * 

nócz, b üzessér, Lask és Sámogy. l)r. Kóth Mihály < nevezik, mert a tapasztalás azt mutatja, hogy az 
málezai körorvost erről már hivatalosan értesítették, iszákos emberek étvágytalanok.
A vásárhelyi orvosi kör másik fele pedig Nagy , Azt is mondják, hogy a pálinka a test egész- 
M.-i .. . . í. . .. va -4 <i • i-j ségének fenntartására, kivált munkaközben, szük-Mihalvhoz csatoltatott. Névszerint: Alsó Kortvelyes. . .“ . J seges. Azt higyje, a ki akarja, de en nem hiszem ;
Rákocz, Morva. Szuha, Leszna és l’azdics. hiszen annak az ökörnek, a melyet pálinkától

Az < hidova Tapoly baloldalán levő községek gőzölgő fejjel a béres irgalmatlanul ver, hogy a 
szabályozása czéljából egy kátyúba rekedt szekeret kivontassa, nem ad a 

mclvnek tairiai voltak: Razda Pálinkát, mégis erős és egészséges csak 
1 egyébként járjon ki a tápláléka; de az ember 

_ erejének fenntartására sem szükséges az; hány 
ember van, a ki pálinkát nem iszik, mégis munkás, 
erős, egészséges és hosszú életű. Tudvalevő dolog, 
hogy a szőlőt először Noé ültette az özönvíz után, 

Béla lett te^at az özönvíz előtt élt pátriárkák bort vagy 
más szeszesitalt nem ittak, nem ihattak, mégis 

! soká éltek s ha csak azt említeném meg, hogy 
hügy j Mathusalem 969 esztendeig élt, azt mondhatnák 

a pálinkaivó hitetlenek, hogy az csak kivételes 
éjjel, a eset volt; de nem úgy vau, mert akkor az em

berek hosszuéletüek voltak, például Adám apánk 
960, Járed 962 évig éltek, a legkisebb életidejii 
Lámek is 777 évig élt és most mit látunk a 
statisztikai adatokból ? azt, hogy az emberiség 
pusztul, satnyul; még .az ujonczozásnál is egy 
évvel feljebb kellett emelni az életkort, mert 
az ifjak nem fejlődnek ki; hogy is fejlődnének 
ki, mikor a szüle már gyermekkorában pálinkás
kenyeret rág neki, mikor életre kapatja, azután is 
folyvást pálinka a fő tápláléka.

Ezenkívül mily hátrányára van a gazdálkodás 
folytatásának azon körülmény, mikor a gazda a 
kávéházban urizál, a gazdaság vezetését pedig a 
cselédekre bízza s még inkább, ha ő maga a 
korcsmában bent ül, eszik cs iszik, de leginkább 
csak iszik, a lova pedig kint áll a korcsma előtt; 
fázik, éhezik, szomjazik egész nap, pedig ilyen is 
van ám elég. Eszembe jut ez alkalommal az 
egyszeri ember esete, a korcsmái pálinka kontóját 
akarván kifizetni, az árendás ilyenforma számlát 
mondott el neki: „Ot meg öt, az tizenöt, két garas 
ára pálinkát ivott kend, az huszonöt, ez összesen 
annyi mint 35 garas, tehát kendnek János gazda 
a pengőből visszajár két garas." — „Jól van Iczig 
szomszéd, köszönöm a szívességet, itt a pénz, 
hozzon, még egy üveggel/

En, ha rajtam állana, mindenkinek meg
parancsolnám, igy pedig csak ajánlom, miszerint 
tartsa szem előtt és alkalmazkodjék ehhez:

A pálinka gonosz ital, 
Ki azt issza, hamar meghal; 
Télen fagyaszt, nyáron lankaszt. 
Okos embiT nem issza azt.

Málczalak.

Elmélkedések.
II.

A kávéházi életnek másik fattyukinövése az 
ivás. Igaz, hogy a kinek otthon bora nincs, de ha 
van is, unalmában, üres idejében elmegy a kávé
házba egy kis barátságos beszélgetésre és ott egy 
kissé elkvaterkáznak. vagy sörözgetnvk. hát ezt 
nem lehet megróvni, mert szükséges egy kis szóra
kozás; de az ottani iddogálás néha kinövi magát 
valóságos orgiává, a mely a test egészségére és 
az anyagi állásra végveszélythozó gyakorlat.

Mii ita Noé a szőlőit elültette és annak borából 
példaadásképen először is ő maga alaposan le- 
részegedett, azóta mindig volt ivás kisebb nagyobb 
mértékben, még pedig a lerészegedésig, de e te
kintetben is véghetetlen nagy a különbség az 
ezelőtti és mostani gyakorlat és eredmény közt 
mind egészségi, mind a kiadásokra nézve. Ezelőtt, 
ha egy kis borivásba keveredett az ember, mivel 
jó bort ivott, jó kedve kerekedett, rózsaszínben 
látta az egész világot s meg mert volna esküdni 
rá, hogy legalább is a félváros adósa, most pedig 
megrázkódik minden pohár bor után, hideg borzon
gás fut végig a hátán és eszébe jut minden adóssága.

Ezelőtt ha volt is dorbézolás, nem került 
nagvon sokba és a kik benne reszt vettek, legfel
jebb csak másnap voltak mámorosok, most pedig 

kivált mióta a műbőrgyártó* mesterségének 
elterjedése folytán holmi zagyvalékot kénvtelelen 
inni, három napig betegek utána, mert ezen bortól 
az ember nem részeg. hanem kába, ezenfelül a 
kiadáf is hatványozódott erősen, mert a fogyasztási 
adó behozatala, gyakori emelkedése, a regálé-bérlet 
óriási felemel kedése miatt az ivás gyakorlatával 
fel kell hagyni még a legszenvedélyesebb ivónak is.

Ezen fattyúhajtás tehát valószínűleg le

Vegyes hírek.
— A íztárai gyilkosság. Még mindig 

foglalkoznak a gróf iSztárag Istvánon elkövetett 
gyilkossági "esettel és dicséretére legyen mondva a 
s. a.-újhelyi kir. törvényszék vizsgáló bírójának, 
újabb és újabb terhelő adatokat szerez be a vizs
gálati fogságban levő Görbéig József asztalos ellen. 
Igy legutóbb sikerült megtudnia azt is, hogy Gör
béig több ízben női ruhába öltözve, éjjeli időben 
bement a kastély udvarára cs ott a gróf után les- 
kelődött azon czélból, hogy közelébe juthasson és 
több Ízben hangoztatott fenyegetését beválthassa. 
Eddig 11 tanú van, kik többé kevésbé frnrMy ellen 

| vallanak. — Lehet, hogy megunja a hosszú fog-



4 FELSÖ-ZEMPLEN.

ságot és meg fog törni a szigorú vallatás súlya 
alatt és beösmerésre lehet bírni.

— Mozgalmas napok. A múlt héten 
városunkban rendkívül nagy élénkséget idéztek 
elő a katonák. Egyik csapat jött, a másik ment 
és folyton tartottak gyakorlatokat. A közös had- 
seregjgli g*logság zeneszóval vonult be, a mi 
természetesen az utczára csalta a lakosságot. Egy 
este pedig a katonazenekar a városháza előtt egy 
óráig tartó térzenét adott és másnap megkezdődött 
a tovább menetelés.

— Testületi gyűlés A uagymihályi 
ipartestület vasárnap délután gyűlést tartott, amikor 
is elhatároztatott, hogy a Nagy-Mihályon működő 
összes iparosok iparigazolványai meg fognak vizs
gáltatni azon czélból, hogy vájjon jogosan hasz
nálják-e azokat tulajdonosaik. — l’gyanezen gyű
lésen elhatároztatott az is, hogy a testület két 
gyász-zászlót készíttet; egyet kitűzésre, egyet pedig 
a temetéseken való testületi kivonulás alkalmára.

— Áthelyezés. A bánóczi állomás pénz 
tárnoka Guttmann Márton áthelyezte tett Tarnóczra ; 
az ő helyére pedig Schödl János jött L.-Tolcsváról.

— Vérfürdő. Szent István napján Ma'czán 
búcsú volt, a hol a szomszédos falvakból meg
jelentek a legények és lányok, hogy jól kimulassák 
magukot. Ezt meg is tették és mindaddig, mig 
Málczán voltak, tisztességtudóan mulattak, mit 
különben csak az ottani derék csendőrségnek lehet 
köszönni, de a mikor este ki-ki igyekezett falujába. 
Samudovszki Mihály és Dobos Pál János márki 
legények, mint jó barátokhoz illik, arra vállalkoztak, 
hogy falkusi barátaikat haza kisérik. Vígan bal
lagtak az utón, midőn egyszerre csak hirtelen vagy 
tiz káesándi legény rájuk rohant és hamarosan 
olyan vérfürdőt rendeztek, mely ritkítja párját. A 
falkusiaknak sikerült megszaladniok. mielőtt komo
lyabb sérüléseket szenvedtek volna, de a két márki 
legényt ugv összeverték és szurkálták. hogy kocsin 
kellett haza szállítani, hol most súlyos betegen 
fekűsznek és egyiknek életéhez vajmi kevés a 
remény. A csendőrség erélyesen nyomozza az el
vetemült ficzkókat.

— A vasárnapi munkassünet. Boldog 
emlékű Baross Gábor volt miniszterünk tudva
levői cg egy törvényt alkotott, melynek az volt 
egyik intencziója, hogy a kereskedelem és ipar 
üzése minden vasárnap délután és országos ün
nepek alkalmával szüneteljen. Az ország minden 
részében respektálják is e törvényt és a kereskedők 
es iparosok már nem is tudnák nélkülözni a munka
szünetre és szórakozásra szánt időt. N.-Mihályon 
azonban ez nem úgy van. Itt vasárnap vagy Szt.- 
Istvánnapi ünnep a kereskedelem terén épen 
olyan nap, mint bármely hétköznap, mert itt egv 
pár kivételével minden bolt nyitva van és árusítják 
az árukat korlátlanul. — Csodáljuk, hogy a fő
szolgabírói hivatal ezt tétlenül nézi és tűri, holott 
a törvény értelmében az illetőket szigorúan meg 
kellene büntetni. A midőn e körülményre felhívjuk 
a nevezett hatóság figyelmét, hisszük, hogy meg 
lesz mielőbb a várt eredmény és rendet csinál e 
tekintetben.

— E1J egysét. A bájos és szeretetreméltó 
Fait Agatha kisasszonyt. Fait Arthur helybeli 
állomási főnök leányát, eljegyezte Erdáss Dezső 
budapesti államvasuti tisztviselő.

Lajoa-nap. Aug. hó 25-én tartotta 
Bucsmszky Lajos helybeli nagykereskedő névnapi 
ünnepélyét, mely alkalomból igen sokán üdvözölték 
nemcsak helyből, hanem a vidékről is. A névnapot 
megelőző estén fényes estélyt adott az ünnepelt, 
melyen igen számosán vettek részt és egész baj 
nalig vig és kedélyes hangulat mellett telt az idő, 
mit nagyban fokozott a kiváló vendégszeretet és 
előzékenység, mely az egész család részéről nyil
vánult i vendégek iránt.

~ A rendőrség figyelmébe. Egy látszik 
Nagy-Mihaly<»n minden meg van engedve és a 
rendőrség mintha szemet hunyva a közerkölcs

rovására elkövetendő cselekedetek üzese előtt, a 
helyett, hogy erélyesen fellépne és a lakosság érde
kében megszűntetné azokat. így a többek között 
nagyon is tisztességtelen dolognak tartjuk a;.t. 
hogy a fő-uteza legélénkebb helyein némely kávé
házi helyiség ajtaja előtt, tehát az utczán prostituált 
hölgyek üljenek egész napokon át regénynyel a 
kezükben és szemtelenül fixirozzák az arra menő 
urinőket, kik sietve menekülnek az illetők tekintete 
elől. Az ilyen tisztességtelen eljárást nem csak 
megszüntetni, de elkövetőjét szigorúan meg is kell 
büntetni, nem pedig tétlenül nézni.

— Kitüntetett csendőr. A uagymihályi 
csendőrség egyik tagját Szilágyi Ferenczet igen 
szép kitüntetésben részesítette a honvédelmi mi
niszter és a kassai kerületi csendőrparancsnokság. 
l’gyanis nevezett egy rablógyilkosság tetteseinek iá- 
radhatlan tevékenységgel, buzgalommal és esz- 
szerüséggel eszközölt kiderítése és letartóztatásáért 
a legfelsőbb helyről dicsérő elismerésben és azon
kívül 20 frt jutalomban részesült.

— Halálozás. A topolyám gör. katli. egy
házhoz tartozó Petrócz fiókhitközségnek érdemek
ben gazdag tanítója Furdanics Mihály, életének ;>6-ik, 
tanítóskodásának 32 ik évében aug. hó 22-én meg
halt. Temetését négy kerületi lelkész végezte igen 
nagyszámú közönség jelenlétében. Az elhunyt 
tanítót mindenki szerette, mert hivatásának teljes 
magaslatán álló tanfériiu volt. < özvegyet és egy 
árvát hagyott maga után.

— Sárospatak dicsősége. Nagy kitün
tetés érte Sárospatakot a párisi gazdasági és 
hygieniai nemzetközi kiállításon. I gyanis dr. Láczay 
László ottani ügyvéd és földbirtokos kiállított tokaji 
borával a legnagyobb aranyérmet nyerte meg, 
mely már a napokban meg is érkezett Sárospatakra.

— Esküvő. Dr. Finkey Eerencz, a sáros
pataki főiskola tanára aug. hó 25-én tartotta eskü 
vőjét Radácsi Erzsikével, Radácsi György sáros
pataki tip ológiai tanár leányával.

— Veszett kutya. Nagy ijedelmet okozott 
Bánóczon egy veszett kutya e hétmi. Szerencsére 
azonban néhány kutyán kívül senkiben sem tett 
kárt, mert sikerült hosszú üldözés után lebunkózni.

— Áthelyezés. Markoviét János battonyai 
telekkönyvveztő, — aki csak néhány héttel ez
előtt neveztetett ki jelenlegi állomáshelyére — át 
helyeztetett Sátoralja-1 jludyre.

— Meghívás. Kassa város meghívta vár 
megyénket is az ottani dóm felszentelésére, minek 

i folytán a megye részéről mint értesülünk — 
egy négytagú bizottság küldetett ki, melynek 
tagjai: Stépán (iábor, Dóktts Gyula. Meczner 
Gyula és Sulyocszky István lettek.

— Vadászterület bérbeadása. Málcza 
és a hozzá tartozó l'etrik, Nézpest, Abara, Kis 1 
Raska, Nagy-Ráska. Hegyi és Márk községek 
vadászterületet Shpáii (iábor. Szent irányi László, 
es Kulin Gyula vették ki bérbe három egymásután 
következő évre.

— Cavmellini M. bűvész és equilibrista 
tegnap este tartotta első előadását a „Kos“ vendég-1 
kiben. A jelen voltak általános tetszéssel kisérték 
az egyes mutatványokat és meglepetve látták, a j 
mint egyes mutatványai után a megcsinált dolgokat1 
megmagyarázta, igazolva ezzel, hogy a gyorsasági 
és megkapó ügyesség mire nem képes. — Valóban ■ 
megérdemli, hogy a közönség a ma esti előadáson ; 
minél tömegesebben jelenjen meg.

Közgazdaság.
A világ gabonatermése.

A fbldmivelésügyi minisztérium a konzulátusok , 
jelentése alapján közzé teszi a világ 1896-ik évi 
búza és rozstermés eredményét, tnelym k különös 
fontosságot csak azért lehet tulaj donitan i. minthogy 
a monarkia börzéi ez utón jutnak először a világ 
termésre* vonatkozó adatokhoz.

Eddig tudvalevőii g a bécsi magvásár intéző 
sége állította össze akárhányszor tendemziózusan 
a termés eredményre vonatkozó adatokat, most

1896. szeptember 3. 

azonban a gabonavásárt a császárvárosban nem 
tartják meg, tehát a külföld és mi, kormányunk 
hivatalos jelentése alapján értesül először a ter
mésről és jut megbízható adatokhoz.

A gabonával bevetett terület :>—6%-kal csök
kent, valószínűleg az árdevalváczió következtében. 
A látható készletek megcsappantak ugyan, de 
azért az árak rohamos emelkedésére csekély ki
látásunk lehet. Az importáló államok nagyobbrészt 
középszerű és jó termés felett rendelkeznek, mig 
az ekszportáló államok aratása nem oly dús ugyan, 
mint tavaly, a kivitelre jutó felesleg azonban elég 
tekintélyes. De lássuk sorba a nagyobb államokat:

^agy-Britannia. Tavaly termett majdnem 
14 millió hektóliter, az idén 23 millió hektoliter. 
A buzahiányt 60 millióra teszik, mig tavaly 70 
millió hektolitert importált Anglia.

Francziaország. Búzában 127 millió hekto
literre. rozsban pedig 24 millió hektoliterre becsülik 
a termést. Tavaly 119 millió hektoliter búza és 25 
millió rozs termett. Eszerint csak nagyon kis 
importra lehet kilátás, mig tavaly a köztársaságba 
4 és fél millió métermázsa búzát és 318,000 mm. 
rozsot vittek be.

Németország. Ez országból sohasem sikerül 
még megközelítő adatokat sem nyernünk s igy az 
eredményt csak hozzávetőlegesen állapíthatjuk meg. 
Tavaly 37 millió hl. búza termett; az idén mintegy 
38 millió hl. búza és 67 millió mm. rozs. A hiány 
körülbelül 15 millió hl. búza.

A kisebb országok közül a következők szo
rulnak az idén gabonabevitelre: Németalföld 6 
millió. Srajcz 6 millió, Belgium 13—14 millió, 
Dánia 0 80 millió, íSretZoruzd// és 2 és fél
millió, Spanyolország 12 millió, Portugália 3*3 
millió, Görögország 1’3 millió hektoliter búzára-

Még két bevitelre szoruló állammal kell szá
molnunk, ezek Ausztria és Olaszország. Az első 
állam tavaly 15 millió hl. bnzát és 23*/2 millió hl. 
rozsot termelt. Várható terméshozama ez évre 12 
millió hl. búzára és 20—21 millió hl. rozsra tehető. 
A rendes fogyasztás arányában tehát szüksége lesz 
18—19 millió mm. rozsra és 24—24 millió mm. 
búzára.

Olaszországban az idén 43’7 millió hl. gabona 
termett és minthogy szükséglete évenként 50 
millióra tehető a bevitelt 7—8 millió hl.-re be
csülhetjük.

A kivitelre termelő államok közül leghaíal 
inasabb konkurrensünk az északamerikai Egyesült- 
Államok. Ennek termései az idén 154 millió hl. re 
becsülhető, amíg szükséglete mindössze 128 millió 
hl. A kivitelben tehát ez az állam 35— 40 millió 
hl.-re fog részt venni.

Oroszországban 132 millió hl. gabona tér 
melt ez évben. Kivitelre ez országból 30—35 millió 
hektoliter jut.

Közvetlenül ezek után jön Magyarország^ a 
melynek — mint már többször megírtuk — 51*5 
millió hl. re tehető. Ebből évi szükségletünk 40 
millió hl. lévén, 12 milliót ekszportálhatunk.

Részt vesznek még a kivitelben : Románia 
13 millió hl. Bulgária és Kelet-Rumélia 5’5 millió 
hl.. Szerbia 0*8;> millió hl., Törökország 3 millió 
hl.. Kis Ázsia 2 millió hl. és Kanada 5 millió hl. 
gabonával.

CSARNOK.
T e m. e t ő b e n.

Lombtalan fák, sírvirágok 
Között jártam egykoron, 
'lekintetem észrevétlen 
Megakadt egy sírhalmon.

E sirlialom fejfájára
Elő virág koszorú 
Volt szegezve és alatta 
Egy nő térdelt szomorún.

Szemeiből könyek folytak, 
Arezán mély bánat honolt. 
Hozzá menék, megcsókolom :
< )li hisz e nő . . . anyám volt !

Retten sirtnnk bús könveket
Édes apám sírjánál.
Közös fájdalmunk nagyobb volt 
Tantalus kínjainál.

Mit yesziténk? ... mi tudjuk esak : 
En és szegény jó anyáin.
<>h küldj vigasztalást nekünk 
Mennyei édes Atvám !

Eábián Ittváu.
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Eufrozina..

Elbeszélés.
Irta: ANDREJCZÓ JÓZSEF.

I.
Az aranyfogatu Helios utolsó sugarait küldi 

az alexandriai kikötőbe, mintha búcsút akarna 
venni a szélrózsa minden irányából ideérkezett 
utasoktól, kiket felkeltőtől egész mostanáig híven 
kisért a sik tengeren. Az utasok, kik leginkább 
kereskedőkből állanak, sietve szállanak ki a hajók
ból, hogy a rakpartra menve, biztonságba helyezzék 
eladás végett hozott áruczikkeikel. A hangyák 
módjára nyüzsgő tömegből egy csinos külsejű, nap- 
barnitott arczu ifjúnak dalias alakja válik ki, ki 
a kikötő egyik karfájára támaszkodva szórakozottan 
szemleli a zavargó sokaságot. De a tömeg lassan 
oszladozni kezd; a nap leáldozik, hogy helyet 
adjon a sötétségnek, mely már is sürii fátyolként 
ereszkedik Alexandria magas épületeire.

Theodozt — mert igy hívják az ifjút - a 
tenger felöl jövő hűvös szellő s a fel-feltűnő csil
lagok fényes ragyogása csakhamar magához téritik 
s az eszmények világából a valóra ébresztik. Felső 
ruháját összébb vonja, hogy az utazás fáradalmaitól 
eltörődött tagjait megvédje a kissé csípős szél ellen 
s csakhamar a város felé veszi útját, mely egy a 
tenger felé nyúló parkba vezeti, a parkba, melyben 
gyermekkorának legszebb éveit s legédesebb perczeit 
töltötte.

E közben a fák sugarai s az itt ott elszórt 
cserjék sűrű lombjai közül az éj királynője, a 
tányéralak u hold bukkan fél halvány sugaraival, 
hogy tanúja lehessen mindazon dolgoknak, melyek 
ojjeli uralkodása alatt int imek véghez ama zsarnok 
felületén, mely őt oly erősen lánczolja magához s l 
mely körül oly híven s pontosan teljesíti elmulaszt 
hatatlan kötelmeit. Theodoz meglátja a hold sugarai 
által megvilágított lakást s megindultál! tekint azon 
ablakokra, melyek illegett egykori lakosztálya rejlik. 
Szive, a közeli viszontlátás érzetében, oly erősen 
kezd llobogni, mintha keblét akarná szétszakítani. 
Vájjon e dobogás örömet, vagy bánatot hirdet-e? 
Menne tovább, de lábai megtagadják a szolgálatot . 
s erőtlenül hanyatlik a legközelebbi padra. Majd 
a múlt édes ködképei tárulnak lelkiszemei elé. 
Mily kéj e képeket nézegetni! Mily híven vannak 
azokra festve eddigi életének örömökkel s fajdal 
makkal vegyes napjai.'

< >tt látja rajtok ama jelenetet, a mint édes 
atyjának halála után Proklusz a hírneves alexan 
driai nemes s neje az áldott lelkű Antónia atyai 
gondoskodást és szeretetet Ígérve, gverinekökké fo 
gadják és a nagy kegyért cserébe csak gyermeki 
engedelmességet s kis leánykájuk, a szelíd Eufrozina | 
iránt testvéri szeretetet kívánnak tőle. Mily csekély 
viszonzása ez a nevelőszülők meghálálhat a tlan jó 
téteményének ! S Proklusz és Antónia Ígérete az i 
idők folyamán fényesen bevált, mert semmi különb 
séget sem téve saját és fogadott gyermekeik közt. 
Theodozt ép oly szeretettel halmozták el, mint 
Eufrozinát. S viszont Theodoz a legnagyobb oda 
adással csiiggött nevelőszülein s testvéri szeretettel 
ragaszkodott Eufrozinához e kedves gyermekhez, 
kinek lelkitulajdonait s szivjóságát nem győzte 
eléggé csodálni. Együtt tanultak mindig. Eufrozina 
oly szép s csodálatos dolgokat tudott beszélni egy 
Betlehemben született kisdedről, aki azért jött e 
világra, hogy mindenféle megaláztatásokat tűrve: 
egykor meghaljon érettünk a keresztfán s Theodoz 
oly szívesen hallgatta emez édes szavakat, melyek 
oly jónak, oly szeretetreméltónak és kegyesnek 
tüntették fel a világ Megváltóját. De nemcsak 
tanuló- hanem játszótársak is voltak ők egy 
szersmind. Gyakran lementek a parkba virágot 

■ szedni, hogy abból koszorút fonva, hajfürtjeiket 
felékesitsék, vagy hogy tarkaszárnyu pillangót űzve 
versenyezzenek ügyességükben. Mennyire örültek 
Proklusz és Antónia a két gyermeknek, midőn a 
pillangóhajszától kipirulva s vad virágokkal fel 
ékesítve jöttek a szobába.

Az idő azonban gyors szárnyakon repüli a 
megmérhetetlen örökkévalóságba, hogy többé vissza 
ne térjen, magával ragadva Theodoz és Eufrozina 
gyermekkorának boldog perczeit, melyeket a fáj 
dalomnak legkisebb árnyéka sem zavart meg. 
Theodoz ifjuvá, Eufrozina felserdült leány  nyá fej
lődtek. S mig Eufrozina még mindig a régi testvéri 
szeretettel csüggött Theodozon, addig ez utóbbi 
szivébe a testvéri szeretet gyöngéd őrseimén kívül 
egy előtte eddig ismeretlen és kimagyarázhatathn 
érzelem fészkelte be magát, egy oly különös ér
zelem, mely egyrészről őt Eufrozina iránt tartóz 
kodóbbá tette, de másrészről e nyomoiok sivár 
valójából egy egész ismeretlen honba, a boldogság

tünderhonaba ragadta. Edeskeserü érzés volt ez 
az ő keblében. Édes volt, mert boldogsággal töl
tötte meg,* — keserű, mert félt, hogy szerelme 
vissszautasittatik, annál is inkább, mert jól tudta, 
hogy ö nem méltó szerelme tárgyához, Eufrozinához. 
Anélkül tehát, hogy éraelmeit elárulta volna valaki 
előtt, tanulmányainak folytatására illetve befejezé
sére külföldre ment, hol négy hosszú évet töltött 
anélkül, hogy csak egy pillanatra is feledhette 
volna, szive bálványát. S ime most négy év után 
újra itt van, közel ahhoz, kihez viszontszerelemért 
akar könyörögni. Vájjon lesz-e eredménye fára
dozásainak ?

Eddig tartottak ama képek, melyek Theodoz 
lelki szemei előtt álomként vonultak el, feltárván 
előtte eddig lefolyt életének emlékezetesebb moz
zanatait. S Theodoz szívesen szemlélte azokat s 

I talán még egyszer végig pillantott volna rajtok, de 
a közelben beszélgetést v.Mt hallani, melyben az ő 
neve is szerepelt. Férfi és női hangok voltak ezek, 
melyekben Theodoz az esti sétájukat végző Proklusz 
es Antónia rég nem hallott hangjaira ismert.

— I gyebár tehát szólt Antónia férjéhez 
: — végre belátod magad is, hogy Eufrozinái knak 
! férjhez kell már mennie s hogy hozzávaló férjről 
kellene gondoskodnunk ?

— I gv van kedves nőm — válaszolt Proklusz 
— s én már férjről is gondoskodtam.

Antónia meglepetve tekintett férjére, mert 
csodálkozott, hogy Proklusz már férjet is választott 
Eufrozinának, holott ő még mit sem tud róla.

— Ma kaptam egy levelet Theodoztól — 
folytatta Proklusz — melyben arról értesít, hogy 
kitűnő sikerrel fejezte be tanulmányait s hogy e 
napokban hazajön. E levélben egyszersmind meg
kéri Eufrozina kezét is. Igaz ugyan, hogy én 
egykoron fogadalmat tettem, miszerint Eufrozinát 
egyedül Istennek szentelem s egyedül az ő nevének 
dicsőségére nevelem, — de hiszen a Mindenható 
nem rójja fél hüllőmül fogadalmain megszegését, 
midőn egyetlen gyermekem jövőjének biztosításáról 
van szó. En tehát Eufrozina férjéül Theodozt válasz
tottam. mint oly férfiút, kinek kezében leányunk 
jövője biztosítva lesz.

(Folyt, kov.)

Szerkesztői posta.
Homonna. Valóban sajnáljuk, de a változliatatlanba 

bele kell nyugodnunk. Köszönjük a bókot.
Málczaiak. Ez már aztán beszéd. í'dvözlet'
Pftyko Zoltán szolgabiro Temesvár.) Fogadd köszö- 

neteinet a küldeményért. Nagyon jó az egész. M.-nak é« n 
kicsiknek küldött üdvözletedet csak levélileg tolmácsolhatom, 
mert jelenleg élvezem a szalmaözvegység hátrányait — de 
az e’őuyeit is.

M. J. urnák Topolyán Beküldött közleményéért fogadja 
köszönetiinket. Egész terjedelmében csak azért nem közöljük, 
mert lapunk tere ezt nem engedi meg.

Amália. Gálszéesi Nagysul' Ez jobb: „Bömböl a mádi 
torony, a fák fütyörészve legelnek, zöld torony aljában repdes 
egy árva tinó."

Brutus. Magánlevél ment.
Császár József urnák K- sarócz. i Igen szívesen vesszük 

szives közreműködését és kérjük, legyen szerencsénk minél 
gyakrabban. A lap állandóan menni fog.

jeges
/.‘irt

kérjük, legyen

Szerencsétlen. Helyben. A bálára mustárlisztet. fejére 
borogatást, hasára forró fedőt és lábaira teher plajbász- 

biztositjuk kigyógyul émelygős világfajdalmából.
Dalolj. (Üeregnyő. i Kérjük szépen ne daloljon. Leg- 
nálunk.
StÜSSi vadász. 1‘azdics.. Csak Reding Itellel ér valamit, 
lehet blimlre kóstáltatni . . . igy tórpass!
B. H. Budapest. Köszönet a küldeményért. Minél 

gyakrabban, annál jobb.
Gyümölcsök. Bizony csak vadalmák, 

tettük érni.
Tancréd. Ne izéljen.
Vidéki jegyző. Öleséi, nyers viczczek 

senkinek sem. csak annak a tapintatlannak, 
megereszti.

Könyvkötő. Csak fűzze maga az iveket 
dolatokat.

ÁlmOS. Feküdjön le és aludjék.
B. Vilmos. Őrmező.i Az Istenért, ne „csevegjen", nincs 

a nyelve eléggé felvágva.

alább

akkor

Felelőn szerkesztő :
GÁL VILMOS.

Kiadó-tulajdonos :
LANDESMAN

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a Kterk.)

B

Eladó
csemege-szóló klg. 30 kr., Mathiász 

Józsefnél Nagy-Mihály on.

Nagy választék
ŐSZI ES TELI

FÉRFI-RUHA
KELMÉKBEN.

a

Legolcsóbb öltönyöket 
saját nagy választékú valódi angol 

gy apj u szöveteiből 
legújabb divat után és leggyorsabban 

készít:

REICH ADOLF
férfi-szabó

Nagy-Mihályon, föatoza.

Eichenbaum Lipót
H- Nagy-Mihály. +4-

Ajánlja nagy raktárát mindennemű 

fényezett és kárpitozott 

bútorokban
a legjutányosabb árak mellett.

Saját asztalos műhelyemben 
bátorok 

megrendelésre is készülnek.

sor zdözcnznízciízi

szalmazsákba

néni ártanak 
a ki azokat

ne a gon-

Tankönyvek,
tanszerek,

*• A*iro és rajz
eszközök

legjutÁnyosabban kaphatókLANDESMAN B
könyv- és papirkereskedésében.

Ugyanitt

Hirdetések
a ..Felsö-Zemplén" részére felvétetnek.
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Edelstein Henrik
Férfi-ruha készítő műhely.

Finom-posztó és g:yap]ii-áru raktár,
-------------- — NAGY-MIHÁLYON. m-----------------------

A j á n 1 j a m agát mindenné m ii

polgári-, katonai- és papi-ruhák •••:
elkészítésére, magyar, német, franezia és angol divat után.

Nagy raktár ralétdi angol őszi éx téli ruhaxzöretekben. 

Férfiöltönyök mérték szerint valódi angol szőve t b ö I. a leg
újabb divat után készítve. 14 frttól feljebb. "Wfi 

.Hegrenilelések jutányosnn és pontonná esxköxiiltetnek. —

Reform-tinta
>•<>««>«4>rt >K>•«>rt >«4>rt >t4>ti>.4 >t<>s4>s4 >»4 >r4 >t4 >>4 M *rl k.i >r4 M >»4 

Nem létezik többé tintaféreg a tollon!!!

,,ÍRefórm“ xxiásolótixita :
Liter *• 1 */ 1 >,

fi t l£0 '.‘<1 »•<». 30. 15. 1O.

Nem kocsonyásodik az üregben !! !

■> párnái An(lor 

a „K o z“-hoz ozimzett szállodája 
Sztiray gróf kastélya Atellenében 

ISTag-y-l^ilxályoxi.
Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamiaitatlan, az 
1893. évi XXX11I. törvénycikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42.
n n w «• 54.

w 60.
Feszt féle Vinnal yijüngy 1.00.
Hegyaljai szamorodni 1.20.

1.50.
889-iki „ . gyógybor 200.

Az orrox urak b. figyelmébe !

A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez- 
ségileg olcsóbbak.

Tokaji ásszá gyógybor 1 liter 8.00
n " ” . 4.<io.

legf. . . . 5.00.
Ménesi veres asszú . 2.50.
Kitűnő ó szilvórium , 1.10.
Szyrmiai régi . 150.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy üzletemben állandóan f r i I ■ 
ciapoláau kőbányai ser, ▼illái reggeli 

és friss kassai virstli kapható.
Ebéd, vacsora, hideg és meleg éte
lek a nap minden szakában étlap sze

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

újonnan renovált vendégszobáimat. 
— Táffatt ixttilltik én koeHixzintk. —

minden írással foglalkozónak 
örömére szolgál, 

•* egy irodában sem szabadna 
hiányoznia !

REFORM másolótinta 4 tiszta másolatot ad, 
a toliból vékonyan folyik és a könyvekben el 

nem törlődik!
„Eefcmi“ irótizita.: 
»/ ’/ */ >/ >//1___ /f____ /4____ /»___ /ltSLiter */»_ 

frt 1.10, 70, 45, 25, 10, 06.
Kizárólagosan csakis LANDESMAN B. könyv- és papirkereskedésében NAGY-MIHÁLYON kapható. 

A R Reform ** tintákból minták ingyen kaphatók.

GOLDSTEIN ADOLF 
épület- és diszmü-bádogos 

l'onu-za NAGY-MIHÁLY. Fönleza
Elvállal mindeiun mii

e szakba vágó munkákat a legjutá
nyosabb árak mellett.

Nagy választék 

porczellán-. üveg- és zománczozott 
edényekben.

= 2Z==
nagy választék bán kaphatók.

a. ,-r

■?

fi

LandesmanB. N.-Mihály. '

a

Ajánlja a legizlesesebh belük- és díszítések-, két gyorssajtó- s a szük
séges segedgepekkel berendezett

KÖNYVNYOMDÁJÁT,
hol a legolcsóbban s nagy gyorssajtojanak munkaerejénél fogva leggyorsabban 
készülnék mindenfele nyomtatványok, u. m.: hírlapok, folyóiratok, báli- és la- 
kadalmi meghívok, falragaszok, röpiratok, vonatozott vagy rovatos nyomtatvá
nyok, gyaszjelentesek, névjegyek, eljegyzési- és üzleti kártyák, stb.

■V* Továbbá ajanlja könyv-, papír-, író- és rajzszer-kereskedesét.

é
:•
H
é
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Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.


