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FELSŐ -ZEMPLÉN
MEli.lKLENIK MINI)EN < *s("fi>l{'L< (KÖN.

BZEBKEBZTÓSÉQ:
Hova a lap xzelleini részét illető minden 

közlemény intézendő :
Tórök-utcza 220. ízűn.

Kéziratok nem adatnak vissza, 
liérincntetlen 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 1<> kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
L&ndeem&n B. könyvnyomdája.

A mai helyzetről.
Mindnyájunk előtt nyomasztónak ismert 

érzés fog el. ha arra gondolunk, miiven a 
mai társadalom nézete az egyenlőségről. 
Otven év után annyira vittük a demokra
tikus érzelmeket, az egyenlőség eszméit, 
hogy ma már senki sem olyan, a ki a 
magasabb rangunkkal szemben egvenlőségi 
elveket ne vállárul; de viszont, fehér holló 
számba megy az. a ki az alsóbb ranguakkal 
szemben szeretné hangoztatni az egvenlőség 
magasztos eszméit. Virágait is megtermelte 
már az a visszaesés; mindenki az arisztok- 
ráczia. a gentryszokást óhajtja majmolni. 
Az uraságoktól levetett ruhadarabok, modorok, 
szokások, léhaságok bő körben találtak mive
lőkre és utánzókra a társadalom minden 
rétegében. Föltalálhatjuk azt a pusztákon, a 
hol a gazdatiszt ur az úgynevezett gaval- 
lérság tekintetélien töltesz ő méltóságán a 
gróf uron, kedves neje pedig Ízlésesen, mond
hatjuk, ingerlőiig berendezett boudoirjában 
s az abban heverő toalettjében maholnap 
leereszkedőleg fog beszélni munkaadó gróf
nőjével is. Föltalálhatjuk azt a kisebb vá
roskákban és falvakban, a hol kevés kivé
tellel az intelligens emberek nagyra vágyása 
és magasabb körökbe való vágyódása folytán 
finomodni kezd és selyemstrinflivel, magas 
ezilinderrel. szája előkelő szavakkal ruház- 
tatik fel. Arezul van ütve az egyenlőség 
angyala a nagyobb városokban is, lúd asfalt- 
taposó s a divat szélsőségeit hajhászó goril-

T A R C A.
Modern d.a,lols.

Maliidhoz.

Meghajtok szép fürge elméd 
Előtt, bájos, kis Matildom.

Igazmondás ez, s nem puszin 
Illem-szálam, üres ildom.

Mindenre tudsz te felelni!
Neked ez már királtságod . . .

Csuk az kár: hogy nem esak magad'
De — ruhád is uf/g kirágod.

Olyan rogy te édes, mint a
Költő meghalt gyermeke:

Aki alszik, de jaj! nem lesz 
Itten már több reggele . . .

Te még élsz, ám üli. teneked 
Sínesen többé reggeled !

Mert lia fölkelsz: rendszerint már 
Harangozzák a — delet.

Aladár. 

lak mutogatják két forintos nvakkendőjilket 
nagy számban s ezelőtt békés természetű 
varró kisasszonyok adjak ki magukat föld
birtokosok leányainak. Szó sincs azonban 
arról, hogy ne lenne mindenütt teljesen józan, 
müveit és derék család is. a melvet ez a 
veszedelmes szél sértetlenül hagyott; csak
hogy azok igen sokszor lenézés és szánalom 
tárgyai szoktak lenni, mert rájuk mondják, 
hogy nnizeumbeli régiségek s korlátolt fel
fogásukkal nem tudnak beilleni a fin de 
siecle aranyozott fakeretébe. Mert hat fődolog 
az ugvnevezett rang.

Pedig e szomorú példája az értelmiség
nek megrontja még a józan iparosságot is. 
a mely pedig mindig könnyebben veszi át 
az értelmiségtől a rosszat, mint a jót. A 
józan paraszt, a ki a hadseregnél a káplár- 
ságig felvitte, szűknek találja régi foglal
kozását s elmegy a pusztára kulcsárnak, 
hogy egv év múlva valóságos belső titkos 
gazdatiszti ezimmel ruházhassa fel magát 
llaspók l.enczi ur löd holdon bérletén, 
titokban pedig irigvli a jegyző ur dolgát, a 
ki egész nap Íróasztalánál pihen s parancsol, 
reggel nvolcz órakor kelvén fel. Egyes 
vidékeken már ti fiatal, üde parasztlánykák 
is, a kik ropogós vasalt szoknyáikban 
olyanok, mint a tavasz legszebb rózsái, 
uraságoktól levetett tunikán ruhákba bújnak, 
hottentotta hajdiszt csinálnak s egészséges 
arczaikat federweiss tartalmú ..hajporral” 
meszelik be.

Anniira haladtunk az egyenlőségben.

A szerkesztő konyhája.
Reményiem, megengedi, hogy addig, inig b. 

lapja hasábjain megfelelő In vet találtain magamnak, 
tetszésem szerint akármelyik rovatában vendég 
ww-uMessek. A mattkor a levelezési rovatban 
szerepeltem ; legyen most szabad a táróéiban vala
mit keresnem. Nincs ugyan szándékom itt — és 
egyáltalán l’egázusra ülni — mert ehhez már 
egv kicsit nehézkes is vagyok ; — no illeg ötven 
éven túl, egv kis belátása is kell, hogy legyen az 
embernek, hogy a .daloló" ifjúságtól meg ne 
vonja az*. u talajt, melyen — tapasztalatilag — a 
legtöbb dicsőség, de még annál is több gomba 
szokott teremni, Cuiipie summa.

llát maradjon meg — bevett szokás szerint 
az első és második hasáb a poétáknak, és 

hozzuk meg magunkat a harmadikba. Itt pedig 
mivel is kezdjük '?

Szerény véleményünk szerint legezélszeriibben 
avval, hogy a n. é. közönséggel megismertetjük 
ama nehézségeket, melyekkel egy oly vidéki heti 
lap is, mint a ,F. Z.“ megküzdeni kénytelen. 
Nem Minerva az, a ki - a görög rege szerint — 
fix und tértig ugrott ki Jupiter léjéből; nem is 
perecz, melynek előállításához egyéb nem kell, 
mint, hogy az ember egy darab iir körül megfelelő 
mennyiségű tésztát rakjon ’ A szerkesztőnek sok 
és mindenféle vajúdásba kerül, míg esak a lap 
főrovatai készek. Mert egy oly vidéki társadalmi 

hogy egymást meg sem ösmerjük. ha több 
vagyonunk van, mint másoknak, vagy bármi 
tekintetben nagyobbnak képzeljük magunkat 
másoknál. A hátrafelé haladás oly szembe
ötlő, bogi- ha az egyenlőség márczius 15-ike 
előtt csak jobbágy és nemes volt, ma több 
rangosztálv van, mint a hány zónára van 
felosztva az ország távolsági tekintetben. A 
nemesi ezimerek előkerültek ismét 50 év 
után a lomtárból s felvándoroltak a hinták 
és lószerszámok oldalaira. A kalmár, a 
szatócs, ha meggazdagodott, szintén ezimereket 
festet magának s inasának gombjaira ötágú 
koronát öntet. Szóval épen olyan rangkórság 
vesz erőt és rontja a jóizlést, mint mikor 
az ember a 111. kocsiosztályba vált vasúti 
jegyet, de az első osztályú váróterembe 
tolakodik s ott egyik szemére monoklit tesz, 
fogai közt pedig egv régi szultán flór 
ezigareftát tesz láthatóvá előkelősége fitog- 
tatása végett.

Ma a ranglétrára való kapaszkodás és 
szigorú társadalmi osztályokba való zárkózna 
nem egyéb, mint az egyenlőségnek arezul- 
esapása. I >e megrontója a közerkölcsöknek 
is a földgolyó minden részében. A falusi 
értelmiség kis hivatalnokainak romlását a 
ferblin kiviil a gentry szokások majinolása 
s a ténsasszonyokból lett őnagyságák toillett- 
jei, dologtalansága és hiú kapaszkodása 
okozza. A régi gentryből lett középosztály 
pedig annyit szeretne megengedni magának, 
mint a hitbizományi javakban bővelkedő 
aristokratia. A rangosztálvok létráján esak

hetilapnak, lulajdonképen a társadalom maga, illetve 
olvasó közönsége, egyszersmind — és kizárólag 
munkatársa is. S ez, a mint egyrészt a lap büsz
kesége vagv másrészt annak legnagyobb baja és 
gyengesége is. I'gvanis a „t. munkatársak** köz
tudomásúlag nem áoaorariwwi-ért, de honor ért dol
goznak; és ez a „rarium** szócska, rövidségének 
daczára, mégis nagyon nehezen esik a latba I Mert 
nem fizetett és — mi a fő — nem .hivatásos" 
munkatársak azok, a kikkel a lapszerkesztő kenye- 
kedve szerint rendelkezhetnék I Csak a közérdek 
iránti szellem, no meg némelyiknél az a viszketeg, 
vagv esetleg képzelődés, hogy ö is mondhasson 
magáról: anoh io sono pittore; az. ami őket arra 
buzdítja, hogy -olykor valamikor" tollat ragadjanak 
és a szerkesztőt szellemileg támogassák. Már most 
képzeljék el, hogy ez a támogatás, ha létezik is, 
de a lap megszabott megjelenési idejével, sehogy 
sem hozható összhangzásba.'

I'gvanis X. munkatársi kedd reggelre vezér- 
ezikket, V. pedig, ugyan akkorra gazdászati tudó
sítást Ígért; mindkettő arról biztositotta a szer
kesztőt, hogy az említett nap reggelén, kezében 
lesz az Ígéret — esak tartsa fel számára a kellő 
helyet és valahogy ne töltse be mással I De a kedd 
megérkezett, anélkül, lmgy a két czikkirotol meg 
esak egy lu-tü beküldetett volna; mert közben az 
elsőnek az anyósa vált meg az élettől, a második 
nak pedig difteritisben betegedett meg a gyereke.
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ííilfelt- néz mindenki, alulra tekinteni nieg- 
gvalázó dolognak tartaná. Nyomában jo az 
anvagi és erkölcsi bukás, a költséges szen
vedélyek kielégítésére veszünk egy hosszúkás 
sárgás papirt. fiilön csípünk két jo barátot, 
rápingáltatjuk neveiket, aztán mi is ráírjuk, 
liogv'elfogadjuk. Aztán elvisszük a balhási 
központi takarékpénztárba, a hol a váltó 
értékét kitizetik. mi pedig hideg elegantiával 
költekezünk és ferblizünk. telesegeink pedig 
selymet hozatnak en gros Monesterlitól es a 
zürichi llennebergtöl. Egyszer aztán csak 
azt vesszük észre, hogy évi jövedelmünk 
épen elegendő arra, hogy a takarvkpenztái- 
nál az évi törlesztések azt tvlemeszszck. De 
hát akkor miből éljünk, miből tartsuk el a 
családot? Nagyon könnyű a felelet: veszünk 
ismét egy hosszúkás sárgás papirost. inakon 
csípünk két nj jóbarátunkat s kérjük. hog\ 
írja arra fel a nevét. így teszünk mindaddig, 
mig „különbeni réyreii ajtós terhe alatti
figyelmeztetéseket nem kapunk, a minek 
megerösifésérc nemsokára a járásbir<>s;ígi 
végrehajtó* leltározza összes vagyonúnkat, 
mi pedig mind lejebb haladunk a becsület 
létráján a proletariátus és streberség örvé
nyébe.

De megnyugszunk, mert b;irmikvpen 
élünk is. a fő. hogy masnii éljünk, lgx 
aztán chices emberek maradunk s a sab’iiok 
parkettjein bátran lépdegéliink. tisztességes 
iparossal, kereskedővel kezet nem fogunk, 
hanem valódi gentlemanek vagyunk, tűnek 
fának mindent megígérünk, de semmit meg 
nem teszünk. Legboldogabb napunk az. 
a melyen egv kopott báróval kezet lóghatunk. 
Ezt aztán gyakran is emlegetjük. De e 
mellett hangoztatjuk demokratikus es libe
rális nézeteinket is. minek bebizon vitására 
a jó Izsák zsidó kezét mindannyiszor melegen 
és erősen megszorítjuk, valahánxszór •> irtot 
ad kölcsön bizonytalan időre.

Fájdalom, ezek a szomorú csapások 
utolérik mii alazon házakat, a kik lakos
társaiknál különbek akarnak lenni, tulliezi- 
tálván azokat fénynyel <-s pompával. Ez az 
oka. hogy nincs egészséges középosztályunk, 
hanem csak beteges nagyzásban szenvedő 
ál-gentry sarjadekok. Azért fogy a kisbirtokos
osztály. azért halljuk gyakran az árverési

Ilyenkor csak nincs .az ember* abban a lián 
gidaiban, hogy ..mások bajával" bíbelődjék: — 
hadd lássa a szerkesztő, hogyan boldogul nélküle 
és Írja meg maga magának a hiányzót. Nolen* 
volens meg is Írja; de hátra van még az njdon 
ságok rovata — és az újdondásznak — igazi 
fátuin, épp ez egyszer nagyon is megcseppent a 
készlete : az utolsó időben észre térték valainikép 
az öngyilkosok. tolvajok, betörők stb. szóval mind
azok. a kiknek viselt dolgaiból telik meg a lég 
érdekesebb rovat — az újdonság után szomjazó 
közönség legnagyobb épülésére, llát neki ül a 
szerkesztő az utolsó perezben es megszerkeszti 
esetleg saját találmánya szerint — ezt is. Megvan 
már a legnehezebbike — és most meg csak a 
.Szerkesztői posta" van hátra. Ez aztán a hely, 
a hol a szerkesztő jó vagy rossz kedve szokott 
kifejezésre jutni. Ez nemvsak kedélyének. de 
szellemének is legérzékenyebb hőmérője. Ez a 
szerkesztő saját domíniuma — es itt bánik el 
mindenkivel najót rrórme szerint. l)e ments Isten, 
hogy a szerkeszt** itt egy u. n. faux pax t csináljon ! 
Hisz’ a rvsttzul wyö'trtt munkatársakból kerülnek 
ki tapasztalatilag — nem csak a legrosszabb 
előfizetők . de azon felül még a lap engesztelhetetlen 
ellenségei! A szerkesztői posta megírásához tehát 
nemcsak szellem, de bő tapasztalat és el>*> 
sorban kellő emberismeret is szükséges. Ez a 
nagy szita a szerkesztő kezében, mely* n aztán el

felsö-zemplen.
d«d>ok szomorú pergését s a nagyzáshoz 
szokott családok temetésének harangszavát. 
Hiszen, ha csak temetés volna, de annál is 
rosszabb: a sárba való süllyedés.

A város dolgai.
Városunk " képvisel.itvstíilete. mint azt már 

múlt szánmnkban is jeleztük. f. évi október lm 
1 én közgyűlést tartott.

A közgyűlés lefolyása a következőleg ment 
'égbe. . .

Jelen voltak: Sulyovszky István főbíró. 
Sz.latlek József bíró. Tóth .Árpád jegyző, ( zibnr 
Bertalan, l'Töhlieh 'ívnia, t.orgey * <ez:i. Briiglt 1 
Samut 1. Vaszilv János. I loeznmn ’ íyörgy, Bm sinszky 
Lajos, Kolozsvár.' Ödön. Malatinszky László, ilr. 
Elviselnie!- Samu é» Barna.' Andor képviselőtes- 
tülcti tagok.

Sulyovszky István főbiró üdvözli a meg 
jelenteket és a közgyűlést megnyitja.

I. tárgy Az 1897. évi községi költségelő
irányzat tárgyalása.

A képviselőtestület meggyőződést szerezvén 
arról, hogy a községi elojáróság által cgybeállitott 
költségelőirányzat lő napi közszemlén- kitéve volt 
és annak minden egyes tét* let beható megfontolás 
tárgyává tévén és azokat a múlt évi tételekkel 
vgyb* hasonlítva, a nyert kimerítő és megnyugtató 
felvilágosítások alapján az 1897. évi községi költség 
előirány zatot megállapította. A költségelőirányzatot 
múlt számunkban már közöltük, csak azt jegy* zziik 
meg, hogy annak némely tételén esek* ly változ
tatást tett' a képviselőtestület, mely változtatások 
következtében a bevétel 6152 frt. a kiadás 14052 
Irt 26 kr. lesz és igy pótadó utján 7900 frt 26 
kr. sz* rz* ndő he. E szerint tehát a 2.3246 Irt I * 
kr. adóalap szerint a földadó minden forintja után 
24",,. az egyéb adón* in* k minden ioiintja után 
37" , esik községi pótadóul a jövő évre.

II tárgy. A költségelőirányzat tárgyalása 
alkalmával elnöklő főbiró a község csatornázása 
és az utczákliak járdákkal való ellátása tárgyában 
lesz * löt* rjesztést s egyben kövezesi alap lét* sitését 
kéri eszközöltetni se * zimen az 1*97. évi költség 
eloiráin zatba már 1162 frt 32 krt javasol felvenni.

A képi iselőt* stiilet a csatornázási és kövezési 
munkálatok szükség* sségét kimondja s ezen mun
kálatok keresztülvitelét elvben elfogadja s utasítja 
a város főbíróját, hogy az erre vonatkozó terv és 
költségvetést szakközeg által elkészíttetvén, azt a 
legközelebbi közgyük’-s* n mutassa be s egyben az 
1*97. évi költségelőirányzatba 1162 frt .*2 krt *• 
••zimen felvesz.

111. tárgy. Tűzoltói szalud} rendelet alkotása. 
Ezen szabályrendelet elkészítésére Sulyovszky 

István főbíró elnöklete mellett < ’zibur Bertalan, 

kell választania a konkolyt a búzától, még p* dig 
hozzá oly módon, hogy mint mondani szokták 

a kecske is jól lakjék, a káposzta is ép 
maradjon. 8 itt a poéták azok, kik mindenekelőtt 
sorra kerülnek, mert ezekm k száma — mindenütt 
és mindenkor — egy légió. D*- mindamellett a 
poéta, a mint a szerkesztőség egyrészt ontani 
t* rrible je. úgy másrészt ismét: gait ■ je is. Mert 
vele bármikép is bánjék el — és természetes, n a 
poéták szerint mimiig igazságtalanul és könvörte 
lenül! a szerkesztő: ö nem haragszik meg 
komolyan érte! Ilis/.’ költői, isteni hlete nem 
minden földi ember értelmével fér meg. im rt kü
lönben prózai dolog volna és a próza nem a 
költő, nem az i>t< ni múzsák beszédje. Azért is. 
ha a szerkesztő velük „fortiter in r* is bánik 
el, vagyis magyarán momlva: s/., 11* mi terméküket 
— nagy**bbára a papírkosár torkába veti, el
fogadja: — csak .suaviter in modo“ legyen érte
sülve róla ! Sokkal m ln zebl* aztán azokkal boldo
gulni. kik a legkülönfélébb czimen a lap „t. pél
dányára" áhítoznak: ezek aztán igazán a lap 
.pliilox* rá" i, melyeken még a híres „Zachorl" 
s**m fog ki. annál kevésbé a szerkesztő — türelme. 
De ha >‘Z* kk* I is — a legvastagabb durban — el
végzett — kész* n van a lap de mink is sokféle 
bajainak ecseteléséve1.

/>r. íreiffiberg.

l'ríílili. h * í vűin. Tóth Árpád és — Szintiek József 
tn-okliól álló bizottság küldetett ki. Az alkotandó 
szabályrendeletet tartozik a bizottság a legközelebbi 
közgyűlésen bemutatni.

IV. tárgy, l'őbiró bejelenti, hogy Strömpl 
tiáborné, mint a nagvmihályi és sztrajnyáni ital- 
és fogyasztási adu eztdő szerinti bérlője, a kines 
tárral kötött szerződését felmondta s ezen adók 
bérbeadása iránt a helybeli pénzügyőri biztosság 
által határidő tűzetvén.' kérdést intéz az iránt, hogy 
a város óhajtaná é ezen adók megváltását eszközölni, 
inelv i setbén a maga és — Szladek József részére 
meghatalmazást kér az ezen ügyben tartandó 
tárgyalásokhoz.

A képviselőtestület határozatikig kimondja, 
hogy az italmérési és fogyasztási adók megváltását 
1S‘J“. és ÍX'JS. évekre eszközölni óhajtja, miért is 
az e tárgyban megtartandó tárgyalásra a főbiró és 
Iliié, kiküldetnek és teljhatalommal való eljárásra 
feljogosittatmik.

A gyűlésnek több tárgya nem lévén, elnöklő 
főbiró azt bezárja.

Nők a társadalomban.
Az intézi, körök mind gyakrabban foglalkoz. 

link e nehéz kérdéssel, melynek útvesztőiben 
mitidenik más más, Ariedne fonalat követ.

N. in régiben egy nagytudomáuyii orvos löd- 
olvasást tartott, erősen liarezolva a nők teljes 
emanczipálása mellett: bedobta az eszmék lmrezába 
Eris almáját, miliőn a nőknek az orvosi pályán is 
tért kiváti nyitni, melynek azonban talán jogos 
érvekkel is - sok ellensége van, s diesőiti az 
annrikai úttörő nőorvosok mystikus alakjait. Igen 
alaposan védte eszméjét azon érveivel, hogy inindi n 
időbeli voltak kivételes egyéniségek, kiknél a te. 
helség hatalma széttörte a társadalmi előítéletek 
korlátáit s e nagv tehetségek elzüllíitti k a siker
telen küzdelem sivatagán, mig ha módot találnak 
érvény, siteni tehetségeiket, számottevő tagjaivá 
lehettek volna a társadalomnak.

S liogv ma is a Keleten mily nemes missiot 
teljesítenek a nöorvosok a mohemedán nők között, 
stíl. Sokan felhozzák ellenérvekül, hogy elvesz a 
nő eszmén' isé-ge a gyöngédségéhez, nem méltó 
foglalkozás között s nem is vágyakozik akkor a 
esaládiélet kötél.-k. i után. Mintha bizony a természet 
öser.jé-t megtudná változtatni a gyárié, embert 
gondolkozás. vagy midőn a középkori asszony 
pánczrlt öltve, követte f* rjét a csatába, elvesztette e 
• sztnenviségét. ha forgatta a kopjat ? Neiu olvassuk e 
ma is ösineretleii érzelmektől lelkesülve a költő 
éiu két Kozgonyi (’zi*-z* lléről:

.Azt k.rcsftn Ilii ni.czy.ir 1**1
\ «'i es iitk<">/.*-t I»«•!*. 
llniry leliv^M-k *,lv*1 halva 
Miii.li-r k.-.z* lf.lb. ii.-

lla a középkori nő nem tanulta volna a 
kopjavelest, nem mehetett volna még sem a csatába 
s ha m in lettek volna edzett izmai, min vezethette 
volna a gályát, hogy m* gm* nts<‘ férjét és a királyt.

Azóta persze nagy*»t fordult a világ. Ma már 
a férfinak sem nagy virtus háborúba menni a 
golvótszóré* ágyuszörnyetegek közé. De annál 
nagyobb harezot kell vívni a megélhetésért. Ma a 
miiveliség. a tudománx legvverőivel kell liarczolni. 
ezen a téren kell megedzeni a nőket s akkor a 
mai asszony is * lfbgja vezetni veszélyben levő 
férjéért a gályát.

Azt mondja Göthe: n.\z önkéntes függés a 
i* gsz* bb állapot s hogy volna ez lehető szerelem 
nélkül?" A női szív természetében mélyebben 
fekszik a vágyakozás, minthogy az egyenj<*guság 
rideg eszméje azt onnan kipusztithatná. A komo
lyabb tudományok, az életszükség helyes felfogása 
mellett csak inéit*’* helx e van a szerelemnek > 
nincs olyan női szív, mely ne örömmel ösinerné 
el azon férfi fensőbségét, a kit szen t s ha a nőnek 
olyan tudománya van. mely m-ki a megélhetést 
biztosítja, sohasem fog érdek, kényszer vagy szá
mításból férj* t választani, hanem íg* nis hozzá megy 
ahhoz, a kit szer, t, s akkor hivatását is komolyan, 
nemese n töltené be.

Nag\«m sok lap hasábjain voltak megemlítve 
a társadalmi hibák egész légiója, mely fájdalom, 
mimi létezik. Nagyravágyás, urhatnamság, üres 
henczegés. intelligens lustaság, mely tudatlanságát 
,’rctlen kritikákba bujtatja, szalonhölgynek keresz
telt üres divatbábok, érzéstelen himpellérek, kik 
arczátlan merészségekkel foglalják el a társadalom
ban a jobbakat megillető helyeket.

E feljajdulás nagyon is helyén való s ezen 
társadalmat demoralizáló fekélyeknek egyetlen irtó
szere az alppos, komoly műveltség lenne.
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Azt mondják az élet nagy megfigyelői: ,A 

férfi sorsa a nő." A nő ízlését kel megnemesiteni. 
hogy méltó sorsa legyen a férfinak s ez csak 
akkor érin tő el, ha tért nyitnak neki arra, hogy 
tehetségeit érvényesítse.

Hogy lennének a tudománynak is eszélyes 
alakjai, az el nem vitatható, de nincsenek e ma 
is a divatnak és pletykának bolondjai? A tudás 
distingváljx az embert, a ki mélyen kutat, nem 
kapkod pillangók után, nem fogja a feltűnés 
aranyos tapétáival magát ékíteni, mert tudja, hogy 
az könnyen eltéphető papirrongy.

Minél teljesebb valakinek a műveltsége, an
nál helyesebben tudja betölteni helyét olt, hová öt 
végzete sodorja, azért nem is lehet azt megható 
rozni. hogy melyik pálya legillőbb a nőhöz, ha 
önállóságra törekszik. Ezt mindig a természettől 
kapott egyéni hajlamok határozhatják meg. A ne 
mescbb szórakozások élvezéséhez is szükséges egy 
bizonyos fokú műveltség. Egy komolyabb irányú 
könyvet nem élvezhetünk egy kis előismeret nél 
kid. ezt régen tudják az intéző körök s azért szi
gorúbb szabályok is léptek elő a nőnevelés köré
ben. Ha egy leány nem vagyonos szülők gyermeke, 
a kik nem vihetik zárdába vagy városi intézetbe, 
fogyatékos ismeretekkel lesz nagyleány. Később 
szükséget érzi maga is az olvasásnak; tegyük fel. 
hogy kezébe kerül egy irodalmi műkincs, — az 
előtte bizonyosan olyan érthetetlen lesz, mint a 
eb inai betű ; azt a gyarló kis mondatkötési isme 
reteket, a mit bemagolt — ha ugyan megtette 
régen elfelejtette már, azt sem tudja szegényke, 
milyen fán terem az irály, gondolatfűzés, a képletes 
szavak értelmi mélysége, stb. — unatkozva leteszi 
a könyvet, keres mást, és talál is ponyvaíró
dalmi műremekeket. Ezt megérti és szörnyüködik 
a rémtetteken, élvezi a durva szerelmi históriákat.

Hog y ezen olvasmányoknak nagy közönsége 
van. bizonyítja azon sok elárusító ügynök, a kik 
órát, ezüstevőeszközt. olajnyoinatu képeket adnak 
a silány tűzetek mellé jutalmul megrendelőinek

Aztán általános a panasz, hogy az úrhatnám 
*ág, a nagvzási hóbortok miatt nem lehet összetar 
tás. mert az összejövetelek minduntalan egy 
botrányos eseményben cinek befejezést.

l-.des Istenein, hiszen ez nem is lehet máskép 
ott. a hol a szív ürességét, az ész műveltségének 
hiányait ügyetlenül elrendezett nagyzolással akarják 
elleplezni.

Ha a szivekben lesznek nemes érzések is. 
melyeket az ész műveltségével rendezni tudnak, 
akkor lesz egészséges társadalmi életünk, előbb nem.

Hiynio MarÍMfcfi.

Vegyes hírek.
— Városunk kövezése. A ki tig> elein 

mel átolvassa mai számunkban közölt közgyűlési 
tudósításunkat, bizonyára örömmel veszi tudomásul. 
Img.v Siih/orKik;/ István v. főbíró ismét egv olyan 
egészséges és üdvös eszmével állt elő, a minek 
megvalósítása által Nagy Mihály csinossága és vá 
rosias jellege nagy mérvben fog emelkedni, mert 
a kövezésre és csatornázásra bizony nagy szűk 
ségiink van.

Hivatalos vizsgálat. A sátoralja újhelyi 
kir. törvényszék elnöke, Seyjrül József, a folyó hó 
2 áll és 3 án városunkban időzött azon czélból, hogy 
a helybeli kir. járásbíróságnál a szokásos évi vizs 
gálától teljesítse. A törvényszéki elnök a vizsga 
latot a tóle már megszokott teljes szigorral és 
körültekintéssel foganatosította. Mondanunk is alig 
kell, hogy mindent a legnagyobb rendben talált, a 
mi különben nem is lehet máskép olyan járásbiró 
vezetése mellett, mint Iioskovics János. — A tör
vényszéki elnök városunkból Szerencsre utazott, 
hol szintén a járásbíróságot vizsgálta meg.

— Botrányos állapot. Igen jól tudjuk, 
hogy azok, kiknek kötelessége volna a közbiztonságra 
őrködni, a jelen felszólalásunk miatt ismét meg 
haragszanak, hogy egy újabb botrányos állapot 
megszüntetésére hívjuk tel a figyelmüket, csakhogy 
mi ezen haragra vajmi kövest t. vagy helyesebben 
szólva, mit sem adunk, hanem teljesítjük köteles
ségünket a közérdek szempontjából legjobb meg
győződésünk szerint. Ezúttal a következőre hívjuk 
fel a közfigyelmet: A régi zsidólemplom udvarán, 
olt, ahol a fürdő volt, a melléképületeket és az 

ürszéket szétbontották, minek következtében két 
hatalmas gödör van nyitva olymódon, hogy miután 
az udvar kerítéssel ellátva nincs, azok teljesen sza 
hadon vannak és a közbiztonságot igen nagy 
mérvben v szélyeztetik. Csak a napokban történt, 
majdnem két egymásutáni napon, hogy két tehén 
zuhant bele a mély és telve 1< vő gödörbe, úgy hogy 
csak a szarvuk vége látszott ki. Tulajdonosaiknak 
igen nagy fáradságba került, inig a tehenek t ki 
bírták huzatni, sőt az egyik kis híja, hogy bele 
nem fuladt. Ezen kivid naphosszam lehet ott ját 
szó gyermek sereget is látni és bizony igen könnyen 
megeshet, hogy valamelyik úgy talál az életveszélyes 
gödörbe esni, hogy abból élve többé ki nem kerül 

Hát erre hívjuk fel azoknak ügyeimét, kiknek 
módjukban, illetve kötelességükben áll az. hogy a 
zsidó hitközséget haladéktalanul felhívják az élet

1 veszélyes gödrök behányatására. mi ha azonnal 
meg nem történik, nem csak vétkes mulasztást 
követnek el. hanem egy bt következhető szeren
csétlenség miatt kizárólag ők tehetők felelőssé is.

— Megörült. A varaiméi m. kir. adóhivatal 
ellenőre. J’.HIvös Kálmán, ki vsak pár hónappal ez
előtt neveztetett ki. megörült. A szerencsétlen em 
bért a budapesti Lipótmezörv szállították gyógy 
kezelés czéljából.

— A lazonyi harang. A majdnem telje 
sen újonnan épülő lazonyi templom tornyába igen 
szép harang k< rül, melynek ára 4< M > frt, súlya 
pedig 2. >!» kiló. A templom felszentelése novem 
bőrben lesz.

Esküvő. l'áii Arthur helybeli állomási 
főnök szeretetreméltó leányának Agathának esküvője 

!a f. évi november hó közepén lesz Erdőt* Dezső 
budapesti államvasuti tisztviselővel.

- Hazatérés. A jelenleg helyettesi minő 
ségben Sztropkón működő Sku'lrh/ István helybeli 
kir. albiró f. hó 14 én hazaérkezik és átveszi azon 
nal hivatalát.

Kinevezés. A pakasztói gör. kel. lelkészt, 
Ka raja oda Pált, a sz.eprsmegs ■ i Ilőjsóra nevezték 
ki. illetve helyezték át lelkésszé. Az. igy megiire 
s**dett pakasztói parochia egyelőre betöltetlen marad 
s H7.-í~/o'rc/,// Gábor sz. oly kai lelkész fogja ad
minisztrálni.

Véres búcsú. Giglócz községben a 
múlt heten tartott búcsú alkalmával úgy elverték 
Musajkó György zsalóbiuai legényt, hogy e héten 
a súlyos sérülések következtében meghalt.

Szent-Ferencz. < >>i, régi szokáshoz 
híven, a történelmi nevezetességgel bíró sztropkói 
Szent Eerencz rendi zárda vódszenfjének. Szent 
Ferencznek, névünnepét e hó 5 én ülte meg. A 
fényes isteni tisztelet után a város egész intel- 
ligencziája Jaldonski/ Kornél zárdafönök, szives 
házigazda meghívására, terített asztalhoz ült, hol 
is a jó czankó által megoldott nyelvek következ
tében csakhamar a legvidámabb kedélyhangulat 
uralkodott a XVI. század derekán épült zárda 
ebédlőjében. — Csakhogy hirtelen nagy csend 
váltotta fel a vig zajt, mert a mikor llárczy 
Benedek főszolgabíró felköszöntöje elhangzott, a 
rend egyik tagja. Itomitnyák Nepomuk, meghalt. 
A nevezett már húsz év óta van a rend szolgá 
tatában. A kedélyes mulatságnak természetesen 
azonnal végét vetette a halálozás.

— Sárospatak ünnepe. Ritka szép Ünnep
ségeknek volt tanúja Sárospatak városa. Eelszen 
telték a nagy költséggel újonnan átalakított ev. ref. 
templomot, továbbá felavatták a három uj esperest 
és 25 ifjú lelkészt és végül a Pompa szobor leleple
zése következett. Az ünnepségeken resztvettek a 
tiszáninneni ev. ref. egyházkerületnek világi és 
egyházi fet fiainak szimjava. Zempléninegyének 
nagy küldöttsége Molnár István főispánnal élén. 
Sárospatak városa, a főiskola tanári kara, a s. a. 
ujh elvi honvéti tisztikar. ;t sárospataki ortlmdox és 
a s. a. újhelyi statusquo izr. aiiyahitkőzség és más 
testületek küldöttségei és a közélet notahilitásai. 
A templom felavatása délelőtt lOétrakor a gviileke 
zeti énekléssel kezdődött, min Kun Bertalan püspök 
szép, felavató imát mondott, mely nagy Itatást tett

a közönségre, ezután BaZiat Dezső egyházi beszéde 
következett. A főiskola és a polgári énekkar éneke 
után Fejti István, Kerrtitetty József és id. Kapossv 
tlyörgv újonnan választott espereseket avatták fel, 
kik eképpen már részt vettek a következő 25 ifjú 
lelkésznek tivoliiban végbe ment felszentelésében : 
Kéz Lászlót,' Péter Mihályt. Bottka Bertalant és 
K •nyeressy Árpádot Zemplénből. Demjén Istvánt, 
Böki Jánost, Eodor ti völgyöt, Jakab Jánost és Nagy 
Barnabást Abattj Tornából; Köriískénvi Istvánt és 
Móré Eleket l'ngból; Sólyom Barnát, t'sik Dánielt, 
Szabó Andrást, Szabó Bertalant Kovács Mihályt, 
Kovács Károlyt, Andó Lajost. Tüdős István dr. t, 
sárospataki teol. tanárt, l)ákó Lajost, Balta Józsefet 
és Sáfrány Lajost Borsodból; Duzsa Jánost, Szabados 
Lászlót és Nagy Barnabást (iömörböl. A templom
ban lefolyt testvéries ünnep után a püspök az ev. 
rét. papiakon a különféle küldöttségeket fogadta. 
Délután a főiskola tornacsarnokában nagy bankot 
volt 200 téritekkel. Erre a főiskola .Irodalmi Ön 
képző kör" kezdeményezésére Tompa Mihálynak 
emelt szobor leleplezési ünnepségét tartották meg, 
melyen a 'Púd. Akadémia, a Kisfaludy- és Petőfi 
Társaság is képviseltették magukat. A megnyitó 
beszédet Einkci/ Eerencz dr. az alkalmi beszédet 
íibliis István dr. mondotta, mire az ifjúsági ének
kar megható dala után Lrhóczkt/ Béla joghallgató 
László Andor szép ódáját szavalta, majd Nayy Béla 
zárószava következett. Este bál volt.

— Amerikába. A bruzsniczai gör. kath. 
lelkész. Hodobay Antal, isten hozzádot mond a 
szép magyar hazának s családjával együtt kíván 
•fiiról hiveihez Amerikába, hova lelkésszé lett ki
nevezve. — E valóban derék lelkész elvesztését 
nemcsak községbeli hívei, de a vidék egész intel- 
lígentiája sajnálja. Mint biztos forrásból értesülünk, 
utóda Pffrásorics Antal sztarinai gör. kath. 
lelkész lesz.

Petróleum források. Bukócz vidékén, 
de különösen a haván körletben petróleumforrásokat 
fedeztek fel. Zártkut találmányi engedélyek kiesz
közlése végett már megtétettek a kellő lépések. 
A gróf Szirmai/ János vezetése alatt szakértők 
által eszközölt próbafuratások a legjobb kilátást 
jósolják.

Tölgymakk eladás. A járási erdő 
gondnokságok körlevélben értesítik az erdőbirto
kosokat, hogy az őszi ültetésekhez alkalmas tölgy
makkot Xyiste község úrbéres erdejéből szerezhet 
nek be a legényemihályi állomásnál kilogrammon
ként I frt <>(• krjával.

— Kevés az anyakönyvvesetö. A mult 
•’s a folyó évbeli több járás jegyzőikara panaszt 
emelt a közigazgatási bizottságnál, hogy sokoldalú 
teen<lőinek az anyakönyvvezetés miatt megfelelni 
képtelen. Erre leginkább az indította az illető kör
jegy zőket, hogy segédeik a körjegyzőség valamely 
más. önálló anyakönyvi székhelyet képező kíizségélw? 
helyeztettek ki. A belügyi kormány engedélyezett 
ugyan jegyzői Írnok anyakönyvvezető helyetteseket 
az államkincstár terhére, ez állások azonban pályázók 
hiányában csaknem mind betöltetlenek, sőt az ön
álló anyakönyv vezetőkké kihelyezett segédjegyzök 
is — nem lévén existencziájukról kellőleg gondos 
kodva állásaikról kezdenek sorban lemondani. 
A megüresedett anyakönyv vezetőségek mind bétől 
tétlen maradnak. Igv a kalmrai anvakönyvvezetői 
állás a mezőlaborezvidéki. a lyubitczi, a klenovai 
és a paricsi állások vannak üresedésben. — A 
hiányzó anyakönyvvezetőket pedig az illető kör 
jegyzők kénytelenek helvf’ttesiteni.

Megörült gazdatiszt. A Strpdn 
Gábor nagy birtokos remetei birtokán alkalmazásban 
volt gazdatiszt, IMo István, mint értesülünk, a 
napokban megőrült. A szerencsétlen ember csak 
pár héttel ezelőtt tétetett át a petriki birtokról a 
remeteire, honnét szombaton este szótlanul eltávo
zott és egf'-sz éjjeli barangolás után Petrikro ment 
a még ott levő családjához, hol megdöbbenve vet
ték észre, hogy Makónak elméje megzavarodott.

— Halálozások. Az ungvári közélet ál
talánosan ösinert és tisztelt tagja. Lukács János 
ügyvéd, szeptember hó 27 én *>1 éves korában 
meghalt. — Az ungvári kir. járásbíróság egyik



4 FELSO-ZEMPLÉN. is‘u>. október X.

tevékeny és általánosan felkarolt fiatal alkalmazottja 
Solyriiuzky (tyula, szeptember hó 25-cn meghalt.

— Áthelyezés. A máv. őrmezői állomásé 
ról íiralocics Antal állomási főnök áthelyeztetett a 
budapesti jobbparti iizletvezetőség területére. — 
Ezzel egyidejűleg megemlítjük azt is. hogy az őr 
mezői állomásra ezentúl esak elöljárót helyeznek.

— Hungária automata. Ez a czimo, 
illetve elnevezés* annak az ördöngös masinának, 
melyet a máv. igazgatóságának szives jóvoltából 
valami élelmes vállalkozó helyezett el az itteni 
állomáson. Ezt az „ördöngös masinát" mindazok, 
kik már jártak nagvobb városban, igen jól ismerik 
és tudják, hogy esak folyton nyitva levő szájába 
egv 2” filléres pénzdarabot kell dobni és viszonzá 
sül finom nemzeti bajuszpedrőt, czukorkát. gyufát, 
stb. dob ki vastorkából. — A nálunk uj és 
szokatlan automatát az utazó közönség érdeklődés 
sel szemléli, mindaddig, míg a vonatot jelző harang 
meg nem komiul, amikor is azzal távoznak az au
tomata elől, hogy mégis vsak halad Xagy 
Mihály.

— Pótlólag megemlítjük, hogy a múlt 
héten tartott izr. szentegyleti közgyűlésen harmad 
elnökké Friedman Márkllsz választatott meg.

— Az okos fodrász. Mondja vsak 
barátom, kérdi a vendég a födi ászlegénytől, a ki 
a haját nyírta, miért beszél nekem folytonosan 
gyilkosságokról, emberíílésröl . . .

— Azért nagyságos uram, mert ettől égnek 
mered minden hajaszála és igy könnvt*bb lenyirni.

E n Henrik
Férfi-ruha készítő műhely.

Fincm-rcsztó és g-sra-pj-ui-áru xaktáx,
-------------- ------- NAGY-MIHÁLYON. - --------------

A j á n 1 j a m a g á t in i n d e

polgári-, katonai- és papi-ruhák
elkészítésére, magyar, német, franvzia és angol divat után.Te.

Nayy raktár raténti anyot őszi és téti rahaszöretekben.

Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol szövetből, a leg
újabb divat után készítve. 14 írttól feljebb. TM

Szerkesztői posta.
U E Sztropk". Ajánlatát köszönettel ve-'Ziik. A 

tiszteletpéldányt inegiiiditortuk azon biztos reményben, hogy 
gyakran fogja lapunkat télken sni. A kért iv is megkiihletett. 
melyhez sok szerencsét kívánunk.

Kosarocz. Minden igen jó. Hanem talán felesleg.-* a 
leveleket ajánlva küldeni.

-Ilon- szerzőjének Átolvastuk. Az eszme jó. csakhogy 
a feldolgozás egyes helyeken minden átmenet nélkül történik, 
ami pedig baj. mert igy — daezára hogy szükségünk lenne 
rá nem közölhetjük. Az átdolgozásra mi nem vállal 
kozhatunk, mert erre időnk nincs. Alkalmilag visszaküldjük, 
megjelölve az átdolgozandó részeket.

Idealista. Sztár-I. Senior azt izuni. hogy p.<\aluliakkal 
halvacsorát rendezni töl»l» mint idealizmus fantazmagória.

Részrehajlatlan. Helyben. Csak törni é* várni : egy 
szerre mindent lehetetlen, majd sorra kérdi.

5. A. Helyben., Higyje el. sokkal helyesebben cselek 
•zik. ha a toll helyett a kilogrammokat forgatja.

B. L Kérdésén nagyon csodálkozunk. A iiv iltt. 
az<*kta megfizetni, a kinek érdekében k-'/.z.ététetett 
ki közzétételi. l>e ön úgy látszik legsziv.-sebben 
nyúzná — a nagy haramrra. c«.akhogy ez előttünk 
fizetésképtelen. Az ily eljárás által aligha sikerül 
haváriát szenvedett becsületét kitatarozni.

6. A. 17. Helyben. < hí a többek k -zött igy dalol.
S van is lattatja mert kívül la-lill 
A ház tája caakhogy el nem repül : 
S mig ajkaid „Sue^-ről fecseg .-leget. 
Eszünk s <>hásunk hrimetlen verseket.

Mi nem akarjuk. Imgy házunk tája kiviil i*. meg 
l^-lill is flrrjHdi'.n. még kevésl.é akarunk lirim.-tl.-n verseket 
enni, miért is kérjük ne vesse le a jelzett álarczot és hag-yjoii 
minket békében.

gv a 
átutal vá
már rég 
érzékeny

1*7. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az lhM.évi l.X. t. <•/.. 1<>2. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi. hogy az ungvári kir. 
járásbíróság 5M"s |s*h'.. p|, számú végzése által ;
Heruát .Mamii Henrik végrehajtók javára. .!/«.; »o János
katona jesztrebi lakón ellen. '.»«» frt tőke. i unok év

jimiuM hó 21. napjától számitandó s" „ kamatai  ........ lig
<-szesen 34 frt 7‘.» kr. perköltség követelés .-n-jéig elrendelt 
ki« -légitési végrehajtás alkalmával Idróilag lefoglalt 332 
forintra becsült 3 ló. 1 telién. juh. korai, széna. ágynemű 

butorlml álló ingóhágok nyilvános árverés utján el
adatnak.

Mely árverésnek a szobránezi kir. járásbir'ság 27oo 
pl. az. kiküldést rendelő végzése folytán a helyszínén vagyis 
.leaztn*ben. alperes lakásán leendő eszközlés ér.- 1896. évi 
október hó 14. napjának délelőtti 10 órá^a határidőül 
kitilzetík és ahhoz a venni szándékozók e/enml oly niv-_ 
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok ezen 
ál verésen az 1881. évi l.X. t. ,/. to?. S-a értelmében a legtöbb t 
ígérőnek bersáron alul is elaltatni, fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1**1. évi 
l.X. t. <•«. I0M. thábail megállapított feltételek szerint l.-«z 
kifizetendő.

Kelt SzobráiK-zon 1 .*•.»♦;. évi <.kt hó I napján.

ItuyafM l.tijttn. 
kir. ’oir.'.'ági végrehajtó.
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Landesman B. N.-Mihály.
Ajanlja a legizlesesebb belük- es díszítések-, két gyorssajto- s a szük

séges segedgepekkel berendezett

KÖNYVNYOMDÁJÁT, >^il

hol a legolcsóbban s nagy gyorssajtojanak munkaerejénél fogva leggyorsabban 
készülnék mindenfele nyomtatványok, u. m.: hírlapok, folyóiratok, báli- es la- 
kadalmi meghívok, falragaszok, röpiratok, vonalozott vagy rovatos nyomtatvá
nyok, gyaszjelenlesek, névjegyek, eljegyzesi- es üzleti kártyák, slb.

Továbbá ajanlja könyv-, papír-, iro- es rajzszer-kereskedeset. *MM
!:

Választási lobogókat
szállít

jutányos áron és szép kivitelben
o.s /:.v tt eh<; 16 a í <z

i.’aii.'.

I>irn;ii
,.K. o s**-hoz czimzett szállodája

Sztáray gróf kastélya átellenében
3ST a- gr i Íj. á, 1 jr o zi .

Ajánlja kitűnő minőségű- valódi hamisítatlan az 
1H-.I3. ...................

a

. évi XX XIII. törvén vczikk értelmében kezelt

asztali és csemegeborait
utvzai kimérésben mérsékelt árban. 

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter

többé tintaférey a tollon ! ! !
Nem kocsonyásodik az iireyben

minden Írással foglalkozónak 
örömére szolgál, 

•* <*1111 irodában sem szabadna 
hiányoznia !

Kizárólagosan csakis
LANDESMAN B. könyv- és papii- 
kereskedésében NAGY-MIHÁLY0N 

kapható.
A „Kotorni" tintákból minták ingyen kaphatók.

I innal •lfi'nn<iji 
szamorodni

viliid gyógybor

42.
54. 
(>( 1.

1.00. 
1.20. 
1.50. 
200.

Az orros arak b. jiyyeimébe!
Tokaj; assztí gyógybor I liter 3.00 

, 4.00.
. 5.00.
. 2.50.
. 1.10.
■ 150.

vételénél egyez-

h'gf . .
Ménesi veres ásszá
Kitűnő ó szilvórium
Szyrmiai régi
A borok árai nagyobb mennyiség 

ségileg olcsóbbak.

\ an Szerencsein a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy üzletemben állandóan friss 
csatolású kőbányai sor, villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható.
Ebéd, racsora, hidey és melcy éte
lek a nap minden szakában étlap sze

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

újonnan renovált vendégszobáimat. 
— Táuan islnUók és knesiszlnek. 


