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Felsó-Zemplén
HE T I Xj _A_ ZE\

ME(i.lEI.ENIK MINDEN t'SÜTÖRTÖKÖN.

szerkesztőség:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utoza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 

Bérmentetlen levelek nem fopadtatiiMk el.

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

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
' Egész évre . . . . 4 frt.
I Fél évre . . .2 frt.

Negyed évre . .1 frt.
Egyes szám ára 10 kr.

KIADÓHIVATAL.
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttéri 

díjak küldendők :

Landesman B. könyvnyomdája.

Az egyén értéke.
Alinak a különbségnek, melyet az em

berek sorsánál tapasztalunk, bárom körül
mény az oka. Ezek, hogy mi az ember, mije 
van valakinek és mit 1 épvisel valaki

Az elsőhöz az ember személyisége tar
tozik. Ez alatt pedig az egészség, erő, karak
ter, intelligenczia és a műveltség értendő. A 
másodikhoz az anyagi javak sorolandók és 
a harmadiknál a becsület, rang és dicsőség
ről lehet szó.

Az elsőhöz tartozó különbségek olya
nok, melyeket a természet maga teremt, a 
miből önként következik, hogy befolyásuk 
az ember sorsára sokkal lényegesebb és hat
hatósabb, mint ama befolyás, melyet, az em
berek által létesített viszonyok és állapotok 
hoznak létre.

A rangnak, születésnek és gazdaságnak 
előnyei a valódi személyes tulajdonokhoz, a 
nagy szellemhez és nemes szívhez oly vi
szonyban állanak, mint a színpadi cselek
mény az élet igaz és valódi cselekményeihez.

Mindenesetre az ember boldogulására, 
sőt létének egész lényére a legfőbb az. ami 
ő benne magában van. Mert tulajdonképen 
itt rejlik egész belső megelégedése vagy elé
gedetlensége. mint amelyek érzésének, aka
ratának és gondolkozásának eredményei, hisz 
minden külső csak közvetve bir reá befo
lyást gyakorolni.

A színpadon az egyik a király, a má
sik a szolga, a harmadik a tudós szerepet ját- 
sza. E különbségek azonban csak külsőleg 
léteznek. Mert valójában mindegyiknek a 
lényege egy és ugyanaz: a szegény komé
diás a maga nyomorával és szenvedéseivel. 
Az életben is ép ugy van ez. A gazdaság 
és rang mindenkinek kiosztja a szerepet. E 
szerep külsőleg ugyan különbségeket teremt, 
de belsőleg soha sem. A valói jelennek ob
jektív része a sors kezében van senneliogva

T A R C Z A.
Végzetes kutyafark.

Most, midőn itt az ideje, hogy beszámoljunk 
az évi termés átlagával, én is, mint a mezőgazda
ság nagy pártolója, elöhnzattam tizedik öregapám 
tói örökölt családi fogatomat, melynek kerekei 
azzal a különös tulajdonsággal bírnak, hogy nem 
esak elóre, de oldalt is forognak: eléje fogattam 
telivér lovaimat, melyekei különösen azért kedvel 
tem, mivel koros voltuknál fogva mindenben meg 
gondoltak s komolyak voltak ugy annyira, hogy 
nagy gondolatokkai telt fejüket még menetköz
ben is folyton lehorgasztva tárták, s igy nem jut 
hatott eszükbe oly gondolat, melynek követkéz 
inénye mind reátn, mind pedig nagy kegyelettel 
őrzött családi ereklyémre, veszélylyel járhatott volna. 
Megjegyzem, még mielőtt elindulnék, hogy a szom
széd mezővárosba, mely tőlünk körülbelül 15 kim. 
távolságra van, az ott másnap tartandó mezogaz 
dasági gyűlésre akarok menni.

Teljesen felkészülve vártam az est beálltat, 
mivel megvallva, mind én, mind pedig lovaim, 
nagy ellenségei vagyunk a nap forró sugarainak, 
s mivel én lovaim érzelmeit is nagyra becsülöm, 
rendesen este szállók fel fogatomra, midőn a nap 
már leszállón, s igy reggelre, midőn a nap te 
száll, én czélhoz érek, s leszállhalok fogatomról

No de ha még tovább is fejtegetem foga 

változó, de a subjektiv oldala nti magunk 
vagyunk, s azért lényegében változhatatlan.

Individualitásából senki sem vetkőzhe
tik ki. Es valamint az állat minden körül
mények között csak abban a szűk körben 
élhet és mozoghat, amelybe a természet he
lyezte. ép igy van az az embernél is, indi
vidualitása előre jelöli meg lehető boldogu
lásának mértékét.

Különösen szellemi erejének határai 
azok, amelyek magasabb élvezetekre valói 
képességét előre is meghatározzák. Ha szű
kök e határok, akkor minden törekvés hiába 
valói, ő a köztiapiasságbóil kiemelkedni nem 
lesz képes s csak nagyon alantas eszközök 
kel fog tudni szórakozni, sőt még a művelt
ség sem lesz képes szellemi körét növelni, 
hanem marad, ami volt. Mert, a legnagyobb 
élvezetek azok, amelyeket a szellem nyújt 
nekünk, de ezek nagyon is a szellemi erő
től függnek.

Ebből látjuk, mennyire függ boldogsá
gunk attól, hogy tulajdonképeii mik is va
gyunk mi. tehát minő az individualitásunk. 
Hisz az emberek legnagyobb része esak 
azt nézi és vizsgálja. Imgv mivel bírunk és 
ennek folytán és megfelelőleg mit és meny
nyit érünk.

Hogy pedig életünk boldogságára na
gyobb befolyással van az, hogy mi van ben
nünk, mint mivel és mennyivel bírunk, azt 
az élet már sokon fényesen be is bizonyí
totta.

Azért mondja a közmondás: az egész
séges koldus boldogabb, mint a beteg, gazdag 
király.

Jói egészség nyugodt és vidám kedély, 
józan ész és tiszta lelkiismeret ama előnyök, 
melyeket a rang és gazdagság pótolni nem 
képesek. Mert ami vagyunk, ami magá
nyunkba kisér s a mit senki nem adhat 
nekünk és el sem vehet tőlünk, ránk nezve 

tóm és lovaim tulajdonságait és saját szokásaimat, 
aligha mondhatok önöknek valamit a gyűlés ered
ményéről.

Megjelenve az ülésteremben, az első pillanat
ban majd hogy el nem vesztém eszméletemet, mi
vel belépésemkor régi ösmeröseim és iskolatársaim 
oly nagy sokasággal fogtak körül, hogy egymás 
hátára mászva, teljesen elfogták tőlem a levegőt, 
melyet pedig jóltáplált testem nagyon is igénybe 
vett. Kétségbe esésemben, midőn már azt hittem, 
hogy ezen legjobb barátaim és tisztelőim testéből 
épitett kriptában kell megfulladnom, mint vallásos 
ember, az égre szegzém szemeimet, azt gondolva, 
hogy megjeleli őrangyalom és megment a reátn 
váró szörnyű haláltól. És valóban számításomban 
nem csalatkoztam, a mennyiben, bár őrangyalom 
nem jelent meg, de oda küldte egy barátomat, 
kinek akkori jótéteményét soha som fogom elte 
ledni.

l’gvanis, amint feltekintek, megláttam gyer
mekkoromtól fogva legjobb barátomat, és mindent 
feledve, az igaz barátságtól ösztönözve végső erő 
feszítéssel a levegőbe vetettem magamat és oly 
erővel ragadtam meg Miska barátom üstökét, hogy 
bár az említett kriptaalkotmány erős volt, mind
azonáltal erős rántásom következtében inogni kezdett 
és szeretett Miska barátom mint a kripta teteje, 
velem együtt a földre terült. Ez volt meginentöm, 
mert a támadt nyíláson át beáramlott a már álta 
lám soha szívni nem vélt levegő. 

sokkal fontosabb, mint amivel mi bírunk 
vagy mások bírnak.

A tanult ember magánvában saját gon
dolataival kitűnően mulat, míg a tudatlant 
még a folytonosan változói társaságok, szín
ház. hangverseny, mulatságok sem képesek 
az unalom nagy kínjaitól megszabadítani.

A szelíd, mértékletes ember szerény 
viszonyok között is megelégedett, míg ago- 
noszt és irigyet a nagy gazdagság sem elé- 
giti ki. Sokrates nagy kincsek láttára igy kiál
tott fel: „Mennyi sok van még a világon, 
amire nincsen szükségem !u

Tehát minden törekvésünk inkább testi 
egészségünk fentartására és szellemi tehetsé
geink fejlesztésére, mint gazdagság gyűjtésére 
irányuljon, mert hisz a nagy vagyon na
gyon keveset járul hozzá boldogságunkhoz.

A jelen kor egyik főbetegsége.
Büszke szájjal hirdetik az egyes országok s 

kiálltják ki az egész világnak műveltségűket, igye 
keznek, mindent elkövetnek, hogy megállják he 
lyiiket a XIX ik század müveit államai között, 
s ezen nagy műveltség utáni igyekezetben meg 
feledkeznek egy olyan bajról, mely mint egy un
dok pecsét tűnik elő rajtok, mely bizonyos tekin
tetben ledegradálja őket az ókori államok közé ; 
— s ez a betegség, ez a rákfene, a párbaj.

De hát a jelen fel világosodott kor nézete 
szerint ez együtt jár a műveltséggel, melynek el 
törlése megzavarná az államok egységének össz- 
harmoniáját. miként megzavarná egy elpattant ér, 
az emberi szervezetet. Olyan dolognak tekintik ezt 
a hatalmak, amelyen változtatni nem lehet azért, 
mert m in akarnak. Igazságot akar kideríteni az 
annyira müveit kor a párbaj által, igazságot akar 
kideríteni, — s vájjon megtalálja-e azt, — nem e 
gyakran a legrutabb igazságtalanság követtetik el 
általa?!

Valakit nyilvános helyen pofon vertek, ki 
löktek ; — az illető mélyen van sértve becsületé

Tekintve, hogy Miska barátommal különben 
is nagyon szívesen időztem, de meg a mai élet
mentés álta) is még jobban hozzá lánczolva érez
tem magamat, s igy elhatároztam, hogy a mai na
pol neki szentelem; miért is az ülésterem egyik 
szögletébe vonulva beszélgetni kezdénk.

Elmondva minden mondani valónkat, kezdve 
házunk népével, s bevégezve legutóbb ültetett kot 
lónk alatt kikölt csirke sereggel, áttértünk a gyű 
mölcsészet tárgyalására, s midőn fejtegetni kezdem 
előtte annak hasznos voltát, hitetlenül rázta fejét, 
s mosoly jeleni meg ajakán, melyben mind a 
bosszúság, mind a szégyen teljesen meglátszott. 
Kellemetlenül érintve ezáltal, de meg a kíváncsiság 
által is ösztökélve, kérni kezdtem, mondja el mo 
solya indító okát, mit ő hosszas kérelem és azon 
Ígéret tétele után, hogy senkinek sem fogom el
mondani, végre hajlandó volt megkezdeni.

Így kezdé elbeszélését : Sajnálom kedves ba 
látom, hogy a gyümölcstermesztők sorából ki kell 
lépnem, de ha meghallod indító okát remélem nem 
fogod ezt rossz néven venni, s nem tartasz eszte
lennek, midőn kijelenteni, hogy gyümölcsfáimat 
sorba ki fogom vágatni. Most pedig hallgasd ami 
mondani fogok: Szép gyümölcs termésem volt; de 
a tolvajok ezt megérezvén, rendes látogatói lettek 
kertemnek éjjelenkint. Én, ki a nagy pusztulást 
láttam, végre elhatároztam, hogy rászánok egy éj
szakai nyugalmat, s végét vetem a pusztításnak, 
fogtam bundámat és egy bokorba ülve, vártam a
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ben. megverek szik azon emberrel, ki rajta ezt a 
gyalázatot elkövette — és vájjon ha megsebesíti el 
lenfelét, lemossa-e a kiöntött vérrel azt a gyaláza 
tót, mely öt a pofonütés és a kilökés alkalmából 
érte, — elég van e téve a becsületnek s niegje- 
lenhetik ismét büszke arczczal azon társaságban, 
honnan vsak pár nappal előbb kilöketett’?

A jelen kor szerint igen, mert megverekedett.
Valaki ártatlanul, akaratlanul megsért vala 

kit, —- kihívják, provoeálják. verekednie k<4l és 
ha elvérzik, a másik egy ideig piln n a hűvösön 
és azután ismét megjelenhet az embenk közi rs 
még vsak meg sem szólják azért, hogy ellenfelét 
megölte, sőt nagyra vannak vele — és ha meg
ölt ellenfelének otthon árvái, özvegye van. akika 
legnagyobb nyomorba jutnak.------ az mind sem
mi, az nem jön tekintetbe.

Vagy tegyük tel. hogy kvttvii vitatkoznak 
bizonyos tárgy felelt, nem tudnak megegyezni, 
hogy melyiknek van igaza. — döntse el közöttük 
a fegyver — és ha épen az sebesül meg, kinek 
igaza van. — — hát hol van az igazság?

És mostan azt kérdem. — van e joga el 
venni egy embernek olyan életet, melyet nem ő 
adott, van e jogában megölni embertársát szemé
lyes okok miatt ? — Igen helye volt a párbajnak 
ott. ahol országok sorsa volt feltéve két emberre, 
két hadvezérre, ahol az egyiknek győzte magával 
hozta a hadsereg győzelmét is, s az ország fenn 
állását.

< >lyan betegség ez az országok kebelén, me
lyet kiirtani jelenleg nem lehet, — jönni kell egy 
olyan kornak, amikor a gyermekekből kifogják 
ölni a becsületérzést, akkor aztán megszűnik a 
párbaj is. De hogy az á kor mikor jön el, s el 
jön e valaha, az a jövő titka; — satnyul a nem 
zedék. satnyulnak az emben k. a jellemek, nem 
lehetetlen, — — de a magyar mindég magyar 
marad.

Jelenleg tűrni kell, mini szükséges rosszat, 
mert mindaddig, inig a hadseregben megvan, meg 
van a czivil életben is. Hogy ha szigorúbban bűn 
lelnek, talán ritkábban fordulna elő, de meg nem 
szűnne még akkor sem.

Minek tehát annyira hiresztelni műveltségű 
két az egyes államoknak, mikor annyira művelet 
Írnek, hogy ezen csúnya betegségből nem tudnak 
kigyógyulni.

f/J. Jávor.

Vegyes hírek.
M unkásmozgalom Zemplénben, Az 

aratás ideje már elmúlt s az aratók mozgalmáról 
már vsak ritkán és keveset hallunk valamit Így 
legutóbb Heves vármegyében voltak ily mozgalmak, 
de a földbirtokosok és hatóságok tapintatos eljárása 
mindenütt elejét vették a kitörő mozgalmaknak. 
Ily mozgalomról értesít bennünket tudósítónk N.

tolvajok megérkezését. Alig ülhettem egy fél 
óráig, midőn zörgés zavart fői gondolataimból. 
Előre is örültem a tolvajfogásnak és hasra csúsztam 
azon körtefa tele, a honnan zörgést hallottam. 
\ rgre ott voltam. Harag és izgatottság fogott el. 
midőn megláttam, hogy a tolvaj egész kényelem 
niel terjeszkedik ki a fa tövénél. I’n. hogy el ne 
szaladhasson, nyakon akartam csípni, de a nagy 
sötétségben nem tudtam nyakát megtalálni, s igy 
e helyett karját fogtam meg. Hogy azonban ki ne 
csavarhassa karját kezemből, jónak láttam nyakát 
keresni, s igy elhatároztam, hogy mig ezt inogta 
lálom, karját fogaimmal fogom tartani. IUgyanazért 
számhoz emelem s fogaimmal erősen szorítani kéz 
dein. Midőn hirtelen erős rántást éreztem és iszo 
nyu vonitás hatolt füleimbe, s ugyanazon perei
ben kutyám farkának egy darabját láttam fogaim 
közül a földre hullani.

Mig Miska barátom elbeszélését folytat A. már 
addig is csak nagy erofeszitéssel tudtam magamat 
visszatartani a nevetéstől, s most midőn a végki 
tyjlest haliam, komoly arcza alig lett volna képes 
visszatartani, ha Miska barátom végszavaival egyi
dejűleg meg nem hallom az elnök végszavát: 
.Ezennel a gyűlést bezárom."

Megengednek t. olvasóim, hogy a gyűlés ered
ményét, melyet elmondani megígértem, most már 
el nem mondhatom, mivel előbb magamnak kelj 
clmondatnom, s mig ez megtörténik, nem akarom 
olvasóimat várakoztatni.

Oro*«  Jánon, 

FELSO-ZEMPLEN.
(’sebbről, hol a munkások megtagadták a szolgála
tot, mivel napnyugta után a cséplőgépét kellett 
volna egyik helyről a másikra szállítaniuk. A mun
kások — akik Szabolcsim gyéből valók — zúgolódni 
kezdtek, s már majdnem hevesebb összetűzés tá 
madt a munkások és felügyelők között, midőn meg 
jelentek a helyszínén a munkaadók, Jto/A Mór és 
liónuy Simon n.-csebbi nagybérlők s tapintatos, 
humánus fellépésükkel a lázadást lecsendesitettek.

— A málexai népünnepély, A Szent 
István napi málezai népünnepély jól sikerült. Ott 
volt a környék intelligentiájának egy nagy része 
és igen kedélyesen mulatott mindenki az egyes 
versenyek alkalmával. Este tűzijáték és tancz- 
vigalom volt, hol egész reggelig vígan folyt a mu
latós.

— Lelkésxválasztás, A felső-zempléni egy
házmegye alig egy év lefolyása alatt két káplánt 
választott meg papjának az alsó zempléni egyház 
megyéből s mindkettőt a sárospataki egyházból. A 
múlt évben /?éz Lászlót Hotnonna választotta meg, 
most pedig Erdélyi Andrást Magyar -Izsóp hódította el

— Áthelyezés, Az igazságügyminiszter 
Frankó Endre sátoralfa-ujhelyi kir. törvényszéki és 
Dobó József szobránczi kir. járásbirósági Írnoko
kat kölcsönösen áthelyezte.

Tüzek. Feltűnően sok az idén a tűz vi- 
•lékünkön. Alig múlik el nap, hogy ne hallana az 
ember ilyenekről. Most is két helyről kaptunk 
értesítést tüzekről. Az egyik f. hó 24 én Laborcz- 
Volyán volt, a hol Dudinszky Elek lelkész portáján 
egy rozsasztag égett el ismeretlen okból. - Sok
kal nagyobb szerencsétlenség történt az ungtnegyei 
és közelünkben levő Lucska községben, a Ind éjjel 
ismeretlen okból tűz keletkezett és mint érte
sülünk — irtóztató pusztítást vitt véghez, a meny
nyiben 10—15 házat leszámítva, elhamvadt az 
egész község.

Iparontanoncx munkakiállitás. Az 
újhelyi ipartestület szeptember hó folyamán iparos 
tanoncz munkakiállitást rendez, mely igen sikerült 
nek Ígérkezik, mivel igen sokan vesznek azon 
részt munkák kiállításával.

Vízbe fűlt. Maczenkő György őrmezői 
lakos szombaton rákászás közben a Laborczba 
esett és belefult.

Kinevezések. Az igazságügy miniszter 
Palánfliy (ié/.o sátoraljaújhelyi kir. járásbirósági nap 
díjast az ottani kir. törvényszékhez, Bek? Bélát a 
szerencsi kir. járásbírósághoz Írnokokká; ama 
gyár kir. vallás és közoktatásügyi miniszter Darvas 
Vilmos honionnai tanárt a kézsmárki állami polgári 
és felsőkereskedelmi iskolához a X. fizetési osz
tályba rendes tanítóvá, — Pallón Verőn ka sáros
pataki ev. ref. leányiskola tanítónőt Hosszufalura 
segédtanitónövé kinevezte.

Eljegyzés. Epeijmny József rimaszombati 
takarékpénztári könyvelő jegyet váltott Sárospata
kon lnczédy Etelka kisasszonynyal.

— Értesítés. A nagymihályi áll. elemi-, 
ismétlő-, iparostanoncz iskolákban, valamint az 
óvodában a beiratások szeptember hó I tói 8 ig és 
pedig délelőtt 8—11 ig, délután 2 —4 ig fognak 
megtartatni. A t. szülők figyelmeztetnek, hogy gyér 
mekeiket a jelzett időben beíratni el ne mulasszák, 
mert ily mulasztás birsággal jár.

— Ferenczy Sándor helybeli kir. aljárás 
bírót az igazságügyiminiszter a kassai táblához ta 
náesjegyzőül berendelte. E szerint most a helybeli 
kir járásbíróságnál mindakét albirói állás üresedés 
ben van. illetve lesz, ha Frrtnczy is eltávozik. Bi 
zonyára igen sokan sajnálják az albiró végleges 
távozását városunkban.

— A védoojtás a sert és vész ellen. A 
sertésvészen átment sertések véréből előállított vér 
savó az eddigi tapasztalatok szerint olyan kémiai 
anyagokat tartalmaz, a melyek a vérsavót immu 
nizáló hatással ruházzák föl. Erre nézve a fbldmi- 
velésügyi miniszter intézkedése folytán az egész 
országban kísérletek történnek. Fjabban a fbldmive- 
lésügyi miniszter a zemplénvárinegyei kerületi állami 
állatorvost is utasította, hogy nagyobb arányú kí
sérleteket tegyen s a gazdák kívánságára a vé sa
vóval való kísérleti védőojtást díjtalanul foganato
sítsa. A fbldmivelésügyi miniszter módot nyújt 
arra is, hogy a saját állatorvossal rendelkező na
gyobb birtokosok és uradalmak szakközegei is el
sajátíthassak a versavo előállítására és alkalmazá
sára vonatkozó eljárást, mi végből az illetők tet
szésük szerint akár a budapesti állatorvosi akadé
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miához. akár pedig a Cőntemlitett állami állat 
orvoshoz fordulhatnak.

— JeyyxövAla^xxtAXt A trauczonfalvi kör
jegyzőség Kolozny Ferencz lemondása, illetőleg 
liszkai jegyzővé történt választása következtében 
megüresedvén, az e hó 11 én választás utján Tóth 
Miklós ottani helyettes jegyzővel töltetett, be. A 
választás egyhangú volt.

— Próbabál, Gliick bácsi f. hó 25 én este 
a Barnái féle nagyteremben próbabált rendezett és 
a szép számmal egybegyiilt közönségnek alkalma 
volt meggyőződni, hogy a növendékek lerpsychore 
művészetében mily szép előmenetelt tanúsítottak. 
( iröin volt nézni a kicsiny párok ügyes mozgását. 
A jó kedv persze a közönségre is hatással volt, 
úgy hogy a nagyok is tánezra kerekedtek s csak 
a késő éjjeli órákban oszoltak el.

_  Ertenité**  A sárospataki ev. ref. főis
kolában az 1*97/9*  ik tanév szeptember hó B ikán 
kezdődik. A tanév ünnepélye megnyitása szeptem 
bér 8 án lesz. Tájékozás végett tudatjuk a taníttató 
szülőkkel, hogy már ez iskolai évben az I. osztály 
mellé párhuzamos osztály állitatik, ig.v nem lesz
nek kitéve annak, hogy a törvényszabta létszám 
betelik s gyermekeik nem vétetnek fel. Most már 
bátrán hozhatják ide gyermekeiket, az eddigi kelle
metlenség elhárítva van.

— A mixkolcxl országon sörárpavánár 
elmarad. Az országos magyar gazdasági egye 
sülét, a borsodmegyei gazdasági egyesület és a 
miskolezi ipar es kereskedelmi kamara által folyó 
hó 30-án Miskolczon rendezni tervezett országos 
sörárpavásár, a folyó évben Borsod ni*  ve és a 
szomszédos vármegyékben 2 hónap o uralkodó 
esőzések és elemi csapások folytán bek vetkezett 
rom árpa termés miatt ezen évben teljesen elmarad, 
a miről a gazdaközönség tájékozás végett ezennel 
értesitettik.

— Hirdetés, Az 1897—98 ik évre a be
írások f. évi szeptember 1 tői 8 áig eszközöltetnek. 
Az állami iskolába járó tanulók 2 frt tandijt és 
65 kr. beirási dijt a beírás alkalmával tartoznak 
befizetni. A teljesen vagyontalan szülék gyermekei 
a városi hatóság által kiállított szegénységi bizo
nyítvány alapján a tandíjfizetés alól a multságu val
lás- és közoktatási magyar kir. minisztérium által 
mentetnek fel. A beírás alkalmával a szegénységi 
bizonyítvány az igazgatóhoz beadandó. A 65 kr. 
beirási dij alól egy tanuló sem mentetik fel. A 
javító vizsgálatok szept. 1 -én és másodikén déle- 
előtti órákban tartatnak meg. Ezen vizsgálatra csak 
olyan tanulók bocsáttatnak, kiknek egv, legfeljebb 
két elégtelen osztályzatuk van. A ki két tantárgy
nál többől kapott elégtelen jegyet, az az osztályt 
ismételni tartozik. Az állami iskolai gondnokság.

— A szorgalom megjutalmazása, A 
kassai kereskedelmi és iparkamara Krotky Lajos 
s. a. újhelyi illetőségű, jelenleg Budapesten mun 
kában álló asztalossegédet, miután az 1896—7 ik 
tanévben a fővárosi iparrajziskolát kiváló szorga 
lommal és igen jó előmenetellel látogatta 50 forint 
segélyben részesítette. Szolgáljon ez a példa bűz 
ditásul valamennyi iparossegédnek !

— 17 pénzügy igazgatósági palota, A 
nmgu m. kir. pénzügyminiszter az Ungvár városa 
bán építendő pénzügyi hivatalok részére szolgáló 
épület költségeire 84,200 forintot utalványozott. Az 
épületnek jövő évben már készen kell állania.

— Ki a leggazdagabb ember a világon ? 
A lapok mostan, kivált a londoniak a jubileum 
alkalmából összegyűlt gazdag emberek láttára össze 
állításokat tettek közzé arról, hogy kik a világ leg
gazdagabb emberei. A minap arra jöttek reá, hogy 
éppen a leggazdagabbat kihagyták a listából és ez 
nem más, mint Li llung-Tschang, a kinai hírneves 
politikus. Nem is többszörös milliomos, hanem 
„milliárdosamért vagyonát több mint 1000 millió 
forintra becsülik. Csak ezután következnek a gaz
dag amerikaiak, élükön John Rockefeller, a petró
leum király, 400 miiló forintnyi vagyonnal.

•— A szerencsétlen ember. Igazán sze 
renesétlen ember Lovász András. Ezelőtt két évvel 
ment Amerikába, eladván tehénkéjét és kis viskó
ját, hogy majd a „boldog hazá" bán szerezzen 
annyi pénzt, a miből majd itthon tisztességes mó
don megélhessen. Vágya teljesült. Mintegy két hó
nappal ezelőtt tért vissza szülőfalujába: Lasztócra 
kedveseihez, hogy megossza velők az eddig nélkü 
lözött jólétet. A honfi könyeívei áztatot pénzecské
jét feleségének adta eltenni, ki saját belátása sze
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rint a legbiztosabb helyre, a nyakán alkalmazott 
és a felső ruhák által elrejtett bőrövbe tette s egészen 
nyugodtan aludtak a napi fáradalmak után a szabad 
ég alatt. Neszét vette ennek valami gonosz ember és 
addig leskelődött, addig kereste az alkalmat, mig 
az egyszer csak megjött. Egy sötét éjszakán, mi 
dőn a fárasztó mezei munka után Lovászék mély 
álomba merültek, hozzájuk lopódzott a gonosztevő 
és az asszony nyakáról lemetszette a bőrövet, s mi 
után annak tartalmát magához vette, a bőröv hát 
ráhagyása után nyomtalanul eltűnt. Lovászné vir
radóra kelve, rémület közt vette észre, hogy a 
bőröv mellette fekszik és a pénz nincs benne. IIir
tokul fölébresztette férjét, ki midőn megtudta sze 
rencsétlenségét, — inegtébolyodott. A csendőrség 
keresi a rejtélyes rablót, de még mostanáig nem 
akadt nyomára.

Magyar gazdasági gépek Romániá
ban, A karjoxvai osztrák magyar konzulátusi hi 
vatal julius havi jelentésében a magyar gyártmá
nyú gőzcséplőgépekkel tett kísérletekről a követ
kezőket közli :

Ebben a konzulátusi kerületben az évenkint 
vásárolt gőzcséplőgkészletek átlagos száma 70 volt, 
mig az idei rendkívüli rossz esztendőben összesen 
csak 16 készletet szereztek be.

A behozott készletek között ez évben először 
a Magyar Gazdasági Gépgyár részvénytársulat 
gyárából kikerült gőzcséplőkészlet is volt, amelynek 
munkaképessége, ugy mennyiség, mint minőségre 
nézve kidégitette a gazdakazön*éget , mint az angol 
gyá rtmdnyaké.

Ezek a Romániába először behozott magyar 
gyármányu gépek minden tekintetben nemcsak ki 
fogástalanul, hanem valóban kitünően dolgoznak, 
többet végeznek, mint az angol gépek, szemet a 
szalmában nőm hagynak, és az alcsépelt gabona 
sokkal jobban megtisztítva kerül a zsákokba, mint 
az angol gépeknél.

Különös előnye a gépeknek többek között 
az is, hogy vasrámába vannak építve, mig az an
gol gépek farámával vannak ellátva, s igy az idő 
viszontagságainak kitéve, eredeti állásukat köny- 
nyen elveszítik, tágulnak vagy összeszorulnak s 
ez által gyakori tengelysurlódások és szabálytalan 
üzemmenet áll elő.

Kívánatos volna, hogy a magyar gépipart 
annyira dicsérő e fényes eredmény után a magyar 
gyáraknak részvétele a szállításokban élénkebbé 
váljék.

Valamivel kedvezőbb volt a behozatal gabo- 
natisztitó gépekben, amelyekből összesen körűibe 
lül 300 darab kelt el.

(Az említett gőzcséplőkészletetet, mint értesü
lünk, az Első Magyar Gazdasági Gépgyár Rész 
vény társulat szállította.)

CSARNOK.
Mit regélt a sztrázsi szúnyog?

Egy jó ebéd után épen az forgott a fejemben, 
hogy illenék már egyszer a nagymihályiák mulat 
ságáról is beszámolni a Eelső Zemplénnek s újból 
végig élveztem azt a ragyogó hajnalt, a vérfrissítő 
reggelt, a fárasztó, de kedélyes utazást; azt az 
üdítő levegőt, kedvre derítő forrásvizet. Hőségnek 
Ilire sincs ott fenn egy pár száz méterrel közelebb 
az istenhez — angyalok közt már e földön. A 
tengerszem szépsége, tengeri szép szem a partján 
stb. stb.

Már-már Írni kezdettem, mikor egy fájdal
mas, sóhaj szeri*  zümmögés üti meg a fülemet. A 
hang után nézek s ime egy szúnyog nemcsak só
hajtozik mellettem, de kékül, zöldül s kidülledt sze 
mekkel, elhaló hangon esdekel hozzám :

Doktor ur, az Isten szent szerelméért, segítsen 
rajtam.

Elképedtem s némileg sértve is érezvén ma 
gam, gúnyosan feleltem : Tudtommal a szúnyogok 
inkább az allatosztályhoz tartoznak, azért tessék 
talán Nagy Gyurkához fordulni.

— Ott már voltam, de azt felelte, hogy „Ma
gában embervér van, forduljon orvoshoz !“

— Melyikhez ?
— Egy kutya ! felelte, s mivel nekem csak 

az orvos úrhoz volt bizalmam, megtettem ezt a 
nagy utat, pedig tessék elhinni, igen igen rósz 
szül vagyok.

Hizelgett a bizalom s most már egész ud
variasan kérdeztem: , t

_  Kihez legyen tulajdonképen szerencsém?
— Zimzam Süzann vagyok, néhai Zimzam 

Nigismund özvegye, a sztrázsi erdőből.
Most, a midőn kissé megnyugodott, elég esi 

nos. molett kis szúnyog menyecske volt, formás 
lábikrákkal. (Rövid szoknyát hordanak a harmat 
miatt.)

— Mióta özvegy ?
Szeme könybe lábadt: Ah! bizony már két 

év óta. Alig éltünk együtt félévig. Tetszik tudni 

FELSO-ZEMPLEN.
szegények voltunk s ö bejött Nagy Mihályba ke
nyeret keresni. A véletlen épen a Dr. Kerekes keze 
fejere vagy nyakára vezette s az a gyilkos agyon 
ütötte. I gye, hogy az egy elvetemedett vérszomjas 
ember ?

— Hát kérem én ismerem Dr. Kerekes col 
legámat, de tessék meghinni, hogy az egy áldott 
jó ember, még a szúnyogot sem bántja, ha nem 
muszáj, arról pedig biztosíthatom, hogy soha v-vel 
kezdődő italra nem szomjazott, legfeljebb az a 
hibája, hogy ha két mulatságba hívják egyszerre, 
hát nem tud kétfelé szakadni s ez neki roppant 
szívfájdalmakat okoz.

— Gn védelmezi, mert eollegája, de én arról 
az emberről oly sok borzaszt óságot hallottam Lasz 
főmérőn .... Tetszik ismerni Lászlómért ?

— Hogyne! Nagyon szeretem Kasztomért, 
nagyobbrészt kedves rokonaim s jó czimboráim ; 
igen vig, ötletes fiezkók s legutóbb az a pajkos 
ideájuk támadt, hogy kánikula közepén tánezmu 
latságot rendeznek. Igazán jót nevettem rajta !

— Kérem, ne tessék nevetni, mert az nem 
volt olyan bolond idea ! Annak igen nemes tilu 
lussa s még nemesebb czélja volt.

2
A titulus a jótékonyság ; a czélja, hogy mi 

sztrázsi szúnyogok, kik soha embert nem látunk, 
egyszer életünkben jól lakhassunk embcrvérrel. Igy 
jutottam én is bajba.

Kíváncsian kérdeztem, mi történt vele.
íjból előfogták a görcsök s eltorzult arczczal 

nyögte : „A bor.-
Rámeredtem : .Bor, szúnyog, pláne özvegy?*  

Hát kérem a dolog ugy történt, hogy én 
mint özvegy, inkább a férfiak közzé keveredtem 
— ne tessék mosolyogni és rosszat gondolni — s 
addig csipkedtem őket, mig Lecsíptem.

(Neveket is említett, de ezt nem árulhatom el.
— Ki volt a korosmáros ?
— Szeghy, innen Nagy Mihályból.
De hiszen ő kitűnő borokat tart, attól még 

nem lehet beteg senki.
Lehet hogy sokat ittak s igy belém is sok 

jutott; én pedig nem vagyok hozzászokva, azért 
ártott meg annyira. De meg az a Dr. Kerekes is 
oka némileg, s itt a hasához kapott (nem a Kere
keséhez) mert nagyon haragudtak rá az urak s 
csupa epe volt a vérük, s hol fejéhez, hol a gyom 
rához kapkodott.

Mig a pulzusát tapogattam, kissé alább hagy 
ták görcsei s újból csevegni kezdett :

— „Hej de csúnya rósz ember lehet ez a Dr. 
Kerekes. “

— Hát csúnyának, elég csúnya, főkép mióta 
szakáit eresztett, — de reméltem, nem ezért hara
gudtak meg rá !

— Nem kérem, hanem hogyan merészel ő 
harminezheted magával a tengerszemhez rándulni, 
ha egyszer nekünk a Szt rúzson majálisunk van. 
Nem elég bosszúság volt, hogy a pestiek Siófokra 
rándultak ugyanakkor s az a gyámoltalan André 
pedig az északi sarkon kóborol, a helyett, hogy 
Lasztomérba jöttek volna ? !

— Hát Andréra is haragudtok !
— Mindenkire, a ki nem volt ott — és leg

jobban arra az átkozott Kerekesre, de meg is ér
demli, mert............

Nem fejezhette be a mondatot, mert hirtelen 
elkékült, ájultan rogyott össze annyira, hogy vsak 
ecsettel tudtam kissé életre dörzsölni, de oly bor
zasztóan vonaglott a kínok miatt, hogy már nem 
volt időm a patikába küldetni — s mi tűrés ta
gadás, kénytelen voltam .... megklystirozni.

A hatás feltűnő volt s néhány perez múlva 
a menyecske megkönnyebbülve, hálálkodva távozott.

Alig volt időm rendbe hozni magamat, jött a 
Eelső-Zemplén s nagy csodálkozásomra egy nyi 
latkozatot találtam benne „több környékbelitől,“ 
mely meggyőzött arról, hogy a szegény kis szil 
nyög menyecskének igaza volt.

Igen sajnálom, hogy a „több környék 
beli- is nem hozzám fordult, mert ettől az ártat
lan operádétól sokkal inkább megkönnyebbültek 
volna, mint egy ilyen nyilatkozattól.

Mert a dolog ugy áll uraim, hogy nem csak 
az az egy örök érvényű igazság van a földön, 
melynek bizonyítására az önök czikkelyv Íródott, 
hogy t. i. „Borban az igazság !u de az is őrökké 
igaz marad, hogy : „A ki haragszik, annak nincs 
igaza’- — Mi pedig, a mint tetszik látni, nem ha
ragszunk és nem is fogunk.

l>r. Karikán,

Szerkesztői posta.
Italaiul. (Bánócz.) A versek közlését egyszer és 

mindenkorra beszüntettük.
K. •/. Helyben. Mi nem irtunk kegyednek levelet 

és igy azt nem is olvadhatta. Mindazonáltal köszönet a kül
deményért. alkalmilag átolvaaauk és ha beválik, közöljük.

///. .lavór. Hunionná.) A mint látja, a mai szám
ban közölve van.

Kiráiirui. Helyben.) A múlt számban közölt és 
„Több környékbeli" aláírással ellátott levél íróit még a nagy 
-ág<»d kedvűért sem nevezhetjük meg. Hogy annak tartalma 
megfelel-e a valóságnak vagy sem. nem tartozik ide.

II. K. (Gálaaécs. Nem közölhető még az esetben sem.

3
l^rai. (Varaimé) Kéziratok visszaküldésére nem vál

lalkozunk. Meg aztán ugy sem sokat érne vele, ha vissza
kapná is.

HydinölrMiiz. Helylien.) Hogy mi külömbség vau 
az alma es körte közt ? — Azt annak Inába magyaráznék, 
a ki ilyen kérdéssel fordul hozzánk.

Felelős szerkesztő: Hál I Hhiom. 

Kiadó-tulajdonos: Iáindetmait H.

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget u titrk.

Eyg kitűnő gyártmányú

k éré k pár 
könnyű úti gép, alig használt, 
eredetileg 180 frt volt az ára, el
adó 100 frt készpénzért. Czim 
a kiadóhivatalban.

234 szám.

1K97. végr.

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

102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, lmgy a n -mihályi 
kir. járá-biró-ág 4901 sz. végzése által />»•. Kállai Jáznef' 
ügyved által képviselt IHrner Náthán javára Stilágyi Lajos 
ellen 20 irt 51 kr tőke, és eddig összesen 1M frt 29 kr. 
|>erk«dtseg követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával biróilag lefoglalt és 3|o forintra becsült cséplőgép
ből álló ingóságok nyilvános árver-s utján eladatnak.

Mely árverésnek a fenti sz. kiküldést rendelő végzése 
folytán a helyszinén. vagyis Imrettői alperes v. lakásán le- 
• "dé eszk ízlésére 1897. évi zzept. hó 9-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen, az 1HM1. évi LX. t.-cz. 107. §-a 
értelmében a legtöldiet ígérőnek becaáron alul is el fognak 
adatni.

Az árverezendő ingóságok vételára az 1MH1. évi LX. 
t. ez. los. § bán megállapított feltételek szerint lesz ki
fizetendő.

Kelt N. Mihályon. 1597. évi aug. hó 24-ik napján.

Gál VilniOH,
kir. bírósági végrehajtó.

I>iri);ii /\ndof -<• 
a ,.K o s"-hoz czimzett szállodája 

Sztáray gróf kastélya átellenében

Ajánlja kitűnő minőségű valódi haniisitatlan, az 
1893. évi XXXIII. tíHvényczikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42.
T> n •» » 54.
" - n « Ö0.

Eeszt féle 1 tnnai •ftlöngy n 1.00.
11 egy a 1 j a i sza m orod ni 1.50.
889-iki „ „ gyógy bor 2.00

Az orroM urak b. jifwluiébe!
Tokaji ásszá gyógybor 1 liter 3.00.

. 4.00
legf. „ „ „ . 5.00
Ménesi veres asszú . 1.50
Szvrmiai régi szilvóriuin . 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez- 

ségileg olcsóbbak.

\ an szerencsém a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy Üzletemben állandóan friss 
csapdám kőbányai ser, villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható.

Ebéd, rác,Bora, hideg é» meleg éte
lek a muultu szakában étlap sze

rinti iimles árak unlblt kaphatók.
Az utazó közönség szives ügyeimébe ajáuloin

újonnan renovált vendégszobáimat.
— Táifaniafállúkén korttinzinrk. 20

A helybeli és vidéki közönség szives tudo
mására hozom, hogy nálam evőeszközök, tá
nyérok. tálak, poharak “tb., melyek nagyobb 
vendéglátásokhoz szükségesek, mérsékelt díja
zásért kölcsön adatnak.



4 felso-eemplen. 1897. augusztus 2f>
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1 nagy palaezk ára

Viasz-kenöcs
lejyubb és legegyszerűbb b*  « r» sztó szer ke 
meny padló számára. 1 köcsög ára »U» kr.

(G-laeur)
mázoló szer puha padi" számára. ■ 
I frt 40 kr. — 1 kis palaezk ára 70 kr.

Arany-fénymáz 
képkeretek stb. bearanyozására 

l kis palaezk ára 20 kr.

Fehér „Glasur fénymáz
legjobb szer mosdó asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb ujonnani befestésére.

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

r=4-T .T-rTT ZLzEÓZFS céginél G-'Z’-lvdZUZ-Á-Xu'Sr.
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ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY-TARSULAT BUDAPESTEN.

GŐZCSÉPLÖINK
i tökéletesség legmagasabb fokán állanak.

Magy arország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára, 
mely a gazdálkodáshoz szükséges Öltlil 

gazdasági gépeket gyártja. 8 
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó feivi 
lágositással szívesen szolgálunk díjmentesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezösködésre 
készséggel adunk kimentő és felvilágosító 

választ.
Felsőmagyarorszag vezérképviselóje:

Nagy-Mihályon Barnai-siálloda 2. szám.

*.-

“*

L

Van szerencsénk a n. é. közönség szives tudomására adni, miszerint 
a több év óta üzemben lévő «

NAGYMIHÁLYI SÖRFŐZDE ÉS MALÁTAGYÁR 
jó hírnevét megalapítva, az újkor igény, inek megfelelő átalakításokkal és 
gépberendezésekkel tovább működve, a n. é. közönség által megkedvelt 

ászok-, márcziusi- és dupla márcziusi 
lxord.ó-, valamint palaczlcsörét, "1 ■ — 

minden tekintetben megfelelő alakban és minőségben, a t. sörfogyaszto ko 
zöliség és t. vendéglős urak szives figyelmébe ajánlja.

A sörfőzde a reá vonatkozó helyi viszonyokat előnyösen felhasználva, 
azon kellemes helyzetben van, miszerint az irányában támasztott legkénye 
sebb igényeknek is teljes mértékben képes megfelelni, s igy a hasonnemii 
vállalatok versengését városunk és vidéke területén bizvást felveheti azon 
reményt táplálván, hogy pontos és lelkiismeretes kiszolgálás által az egész 
körzetben gyártmányaival a piaezot a maga részére biztositja.

Eddigi tapasztalataink azt bizonyítják, hogy a t. vevőközönség sike 
rés működésűnket egész készletszükségletének nálunk történendő fedezésével 
támogatja, s ezt továbbra is kérve, vagyunk

tisztelettel
Nagymihályi sörfőzde és malátagyár.

KASSAI KORONA-SÖR.
Vau szerencsém a n. é. közönség szives 

tudomására adu’, miszerint újonnan beren

dezett Sörcsarnok és kerti mulató helyem-
ben f. évi augusztus hó 1-étöl kezdve

1 pohár kassai korona-sör 4 kr.
1 korsó
1 liter
1 üveg
Hideg éi

n

Y>

s meleg

s n 8 kr.
„ 14 kr.
t 12 kr.

ételek a nap minden

szakában kaphatók.
Tisztelettel

JEZönig: Hermán.

12

!! Meglepő njdonság!!
Uj módszer szerinti nagyítása mindennemű és 
nagysága arczképnek igen olcsó árak mellett.

MonocbFomc-. ©laj-, AqhíifcII-
•MíSl cs @pal-aFczkc|Kk.

.4 képek tapasztalt miirészek által készítve, meg nem halványodnak, s a hasonla
tosság minden tekintetben tökéletes.

Az általunk követett módszer következtében képesek vagyunk egy csoport
képből egy alakot kivenni, vagy több egyes képből csoportképet állítani össze 
anélkül, hogy elkészítése nagyobb ár mellett eszközöltetnék.

Nagyítunk Lithograpliiát, Zincographiát, Fametszetet, fíajzokat stb.

.....  Egy kép elkészítése 19 napig tart. =^== 
bővebb felvilágosítást nyújt ,/. Fritz & Vo. mim Frankfurti v.éy helyett 

LANDESMAN B. könyv- és papirkereskedése NAGY-MIHÁLY.
——Mintakép ugyanott megtekinthető. >

REICH ADOLF
férfi-ruha készítő

Nagy-Mihály on. föutcza 1H 
ajánlja nagy raktárát a legújabb divata 

FÉRFI-RUHA 
SZÖVETEKBEN.

I saját nagy választékú valódi angol ■ 

gyapjúszöveteiből 
készít a legújabb divat után.

Nyomatott Landesmau B. könyvnyomdájában,


