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Felsó-Zemplén
MEl>.JEI.ENIK MINDEN t 'SÜTÖRTi >KÖN.

szerkesztőség:
Hova a lap azellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utcza. 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérinentetlen levelek nem fogadtatnak el. 

Nyilt-ter soronkint 20 kr. 
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

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

Égve*  szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az. előfizetések, hirdetési én nyílttéri 

díjak küldendők :

Landesman B. könyvnyomdája.

Használjuk fel az időt.
Emberi életünk legfőbb czclju a foglalko

zás és haladás. Hogy pedig életünk ezen 
legfőbb és legmagasztosabb ezélját elérhes
sük, „az időt kellően fel kell használni tud
nunk11. Az idővel tehát, bánjunk ugv. mint 
takarékos ember minden fillérjével, megkí
mélvén és felhasználván minden használ
ható perezet annak biztos tudatában, hogy 
az idő szárnyalva halad s visszaidézhetlen 
napjaink az enyészet mély tengerébe siilved
nek. fisak az idő bel vés felhasználásával 
szerezhetünk egyedül oly kincset, melv füg
getlen és biztos, és midőn földi javainkat 
minden erőlködésünk, erőmegfeszitésilnk és 
igyekezetünk daezára sem biztosíthatjuk az 
életben oly igen gyakran előforduló veszé
lyektől, csak a szellemi kincs az, mel\' a 
világ minden küzdelmeivel szembeszáílva: 
minden feltűnhető világ események fölé emel- 
kedhetik, időtől, embertől mitsein tart, mit 
sem retteg. Figyelemmel kisérvén a világ
történelem nevezetesebb férfiúit, mily dicső, 
magasztos, vonzó és követésre méltó példa 
van előttünk egy angol király életéből, ki 
a napi 24 órából nyolcz ólát az imádsáv és 
tudományoknak, nyolczat a kormány ügyek
nek s ismét nyolczat az evés, alvás és más 
pihenésnek szentelt. I »e minek hivatkozzunk 
a múlt időkre, midőn napjainkban is oly 
számtalan sok élő példa áll előttünk!?

Nézzük az évek hosszú során nehézsé
gekkel küzdő, fáradó tudóst, mily fösvény 
az idővel, mint fárad, mint törekszik hasz
nos ismereteit napról napra gyarapítani. 
Tanuljunk tőle, használjuk fel és fordítsuk 
az időt jóra. így hangzik egv szózat: „Min
den órának szakaszd le virágát11 : — egv
másik: „Élj az idővel.“ S mégis hány em-

T A R_C Z A.
A becsület

Irta : Pazar.

Szegény asszony volt a Spitzer Náthán öz
vegye, olyan szegény, mint a templom egere. Nem 
volt egyebe, kicsinyke boltjánál, hol az árendás 
jóvoltából néhánv itze pálinkát árult, az országúiról 
betérő utasoknak. Bizony ebből csak igen igen 
kevés jutott a konyhára, s ha Szálikája, az ö 
szépséges vigasztalója, nem tudott volna a paraszt 
leányoknak oly takaros puruszlikot varrni s kai 
rinczát slingelni, az úri kisasszonyoknak pedig oly 
szép betűket hímezni, — akkor a szegény Spitzer 
Náthánné asztalára néni igen került volna péntek 
estén .hal", meg pirosra sült .barkós."

De Száli nagyon szorgalmas volt. Reggeltől 
napestig olt ült kis asztala mellett s varrt, hímzett 
folytonosan, s hogy jól essék a munka, dalolt szebb
nél szebb nótákat.

Nem ment el senki az ablaka alatt, hogy 
meg ne állott s végig no hallgatta volna a kis 
csalogánynak egy két dalát.

Száliról már amúgy is sokat beszéltek a falu 
bán. Az úri kisasszonyok irigyelték az ő szép, 
hosszú, koromfekete haját s talán még jobban azo
kat a csodálatosan csillogó bogár szemeket, irigyel
tek a szegény leánytól mindent.

De Száli okos leány volt, nem törődött a vi
lággal s derült jó kedvvel dalolhatta az ő kedves 
nótáit.

Hogy, hogy nem, — de megesett midőn az 
ilkavári uraság néhány hétre haza rándult, — a 
fiatal gróf is figyelmes lett a kis fülemülére. Eljárt 
biz ő is esténkint nem egyszer a Spitzerék ablaka 
alatt s olykor nem restéivé, — még meg is állott az 
ablaknál. Hej, de az öreg Spitzerné furfangos asz 
szuny volt ám — nagyon sűrűre fonta kis madara 

bér vau, ki legtöbb ideje! iiiuukátliui tölti I 
s mindenre kész, estik munkára nem és az I 
ilyenek e természetellenes helyzetüket kü
lönféle kifogásokkal iparkodnak simítani. 1’1. 
a gazda igy mentegeti magát: „I’o-y elvá
gyók napközben a sok luízigondtól foglalva, 
hogy szellemi foglalkozásra egy pereznvi 
időt sem szentelhetek, éjjel pedig a test pi
henésére szánt időből niitsem vonhatok vissza 
mert a test is megkívánja a magáét". A lii 
tiltalnok azt allitja, hogy a hivatalos óra 
is elég fáradságot a'd az ő retija nézve oly 
terhes kényszermunkát elvégezni, semhogy 
Ő még hivatalos teendőin kiviil is szellemi 
munkával foglalkozzék. Ezzel úgymond 
— csak életét rövidítené.

S mily borzasztó nagy számmal vannak 
az ily szerencsétlenek, kik legszebb idejüket 
a hasznos munka helyett az ő lelkűket táp
láló kártya- s különféle játékra pazarolják 
s boldog „csilmkolás“ mellett édes keveset 
tesznek szellemi műveltségük fejlesztésére 
s ismereteik gyarapítására. Mily- balgatagság 
pedig a draga időt oly haszontalan módon 
elfecsérelni! Csuda-e aztán, ha az ilyenek 
a korral nem haladva, a szellemi műveltség 
és ismeretek terén hátramaradnak!?

Sokan azt tartják „hogy a tanulás fiatal
nak való" — sokan pedig „eleget törtem 
fejemet s tanultam mig (tatai voltain" : na
gyon csalódnak azok, kik ily hiedelemben 
ebiek, hogy a tanulás az ifjúság eveihez 
vau kötve. Hisz ifjú éltünk napjai oly rö
videk s oly gyorsan folynak, Imgy ezen 
szűk idő alatt valami erős alapon épült tu
dományra jutni csaknem lehetetlen. Elég, ha 
az ifjú annyira megy, hogy a tudomány 
és a műnk;, ság iránti szeretet benne fid
gerjed és megbarátkozhatott azon tövisutak- 
kal. melyeken ezeljálmz biztosan eljuthat.

kalitján a drótot. Az ő háza előtt ugyan kisétál
hatta magát a gróf ur kedvire, de nótánál egyebet 
nem halott, nem látott.

Azon időtájt lehetett, midőn a tavasz átöleli 
a nyarat, hogy nagy hűhóval várták Pestről azt az 
urat, aki kipróbálja a leányok hangját, s kiét szép
nek találja, azt majd ha kedve tartja s tovább 
s tovább akarja magát képezni, művésznő akar 
lenni, felveszik Pesten a .művésznők iskolájába/

Mindenki érdeklődéssel várta ezt a napot. 
Nagyban készültek az ilkavári leányok a próba 
éneklésre.

A szomszédok rábeszélték Spitzerné asszonyt, 
hogy vigye el ő is Száliját. Spitzerné eleinte mit 
sem akart tudni az egészről, de végre is, — ő 
sem volt különb a Deákné vásznánál, — a hiúság 
rávette őt is, engedett a rábeszélésnek.

A mint Spitzerné megvásárolta a rőfösnél 
Szálinak azt a kékpöttvös ruhára való kelmét, 
azonnal tudta mindenki, még a szomszéd faluban 
is, hogy Spitzer Száli elmegy a próbaéneklésre.

Száli maga varrta meg ruháját egyszerűen, 
minden fodor, minden cicoma nélkül, — s mikor 
azon a nagy napon magára vette, mégis oly szép 
volt benne mint az a most kipattant rózrabimbó. 
Arcza kipirult, szemei égtek. Szégyenlős leány 
volt nagyon.

A próbaéneklést a grófi kastélyban tartották 
meg, oda kellett menniük. Már a többi résztvevő 
mimi ott volt, midőn Spitzerné beállított közéjük 
Szálijával.

A leányok összeém k< ltok tücsköt, bogarat, 
ki-ki a legjobb tehetségéhez képest. A gróf ur és 
vendégei közbe-közbe nem egyszer elásitotta magát.

I’tolsónak Szálit hagyták. S midőn kiállott 
egyszerű ruhájában az a karcsú, feketo leány, — 
egyszerre mindenki figyelmes lett, lrulva pirulva, 
egy kis dalt énekelt el Száli, a mit oly szépen, 
oly édesen tudott dalolni, azt, liogv : 

neki csak csüggednie nem szabad s szaka
datlan előrehaladva bizonyosan odaér, hol 
tmlománvsz.omja ki lesz elégítve.

Azonban az idő helyes felhasználásában 
is kell és elkerülbetlen szükséges a mértéket 
megtartani: mert gyakran nagyon keserűen 
adózhatik a vigyázatlan.

Lángész vajmi kevésnek adatik, azon
ban minden egészséges lélek liozzsu, kitártéi 
szorgalom által a tudományban kifejleszthető.

Korunk sok ismeretet kivált ; de a sok 
ismeret utáni kapkodás nem hoz hasznos 
gyümölcsöket. Vigyázzunk a helyes ut meg
választásában, melyen a felette nehéz s 
egyszersmind sokoldalú tudományt megsze
rezhetjük. melyhez fogyliatlan béketürés és 
állandóság kívántatik.

Midőn tehát az idő jó felhasználásával 
az ismeretek gyűjtésében fáradozunk, jusson 
eszünkbe, hogy számunkra létezik egy biz
tos révpart az életkikötőjében, melynél 
édesen emlékezünk vissza elmúlt éveink alatt 
azon sok fáradságos munkára, melylyel az 
időt kellően használni megtanulván, odaju
tottunk. a hol már az élet nem elviselhetet
len teher.

Az élet ÍŐczélja: tenni! Tehát tégy! s 
tégy mindent, a mi tőled telik: mindenütt a 
Imi alkalom nyílik; mindenkor, a midőn 
perczeid engedik. ., .

Egészségügyünkről.
A kulturális élet fejlődésével csaknem foko

zatos, haladó lépést tart az emberi testet meg 
niegkinzó betegség. Annyira változatosak s annyira 
tulprodukáltak ma már a nyavalyák nemei, mi
szerint — eltekintve a komolyaktól s valódiaktól 
— nagy részük nevetséges. Hány szalonhölgy és 
gavallér panaszkodik nagyfokú idegességről és az 
ezzel karöltve járó főfájásról ? Korunkban az ide-

Azt kértem én az Istentől — 
Válasszon el szerelmemtől.

Azt felelte : Nem tehetem :
Hatalmasabb a szerelem —
En nálam !
— Bravó, bravó! — kiáltott az öreg gróf, 

a fiatal meg tapsolt hozzá.
— I ’gvan kérem kisasszony énekelje el még- 

egyszer — szólott Szálilmz a pesti ur.
Az öreg Spitzernét a guta kerülgette örömé

ben, akár madarat lehetett volna vele fogatni.
Száli énekelte mégegyszer, — elénekeltették 

vele még harmadszor is.
A próbaéneklés eredménye az volt, hogy csak 

Száli vált be művésznő jelöltnek. S midőn a töb
biek elmentek, Spitzernét és Szálit visszatartották 
egy pár szóra.

A gróf kijelentette, hogy ő hajlandó Szálit 
saját költségén taníttatni Pesten. — Spitzerné fe 
jót vesztette, nem tudta hamarjában „igent“, „ne
met- mondjon-e? Gondolkodási időt kért, mit meg 
is adtak neki.

Hej most volt még csak Szálinak igazán sok 
irigye.' Az a sok úri kisasszony mily szives örö
mest ment volna, csak hívták volna őket, s az a 
szegény, nyomorúságos Spitzerné még gondolkodási 
időt kért !

Spitzerné csak nagyon nehezen tudott hatá
rozni. Sokan azt tanácsoltak neki: „Adja, bolond 
volna, ha nem adná! Lesz belőle nagy művésznő. 
Nyitva lesz neki az egész világ. — sok pénzt ke
res. Lehet belőle még grófné is.“

A vén árendás meg amellett kardoskodott, 
hogy : ..Ne adja Spitzerné .’ Tartsa meg Szálit itt 
hon! Maradjon ő csak szegény zsidó leány, de 
legalább tisztességes !“

Tisztességes! Hisz ott is az maradhat!
Spitzernét akkor már elkábitá az a sok pénz,



>
gewég a lecáltalánosabb s a legkedveltebb divatos 
betegség! És ba az ebben szenvedők kezük 'agy 
eeiltk által lennének kényszerítve a betevöfalatot 
megkeresni, milyen jól izlenék a korpáskenyér s 
mily távol maradnának az idegbánlalmaktól, me
lyeket a legtöbb esetben a mnnkátlanság, az una
lom szül. A munka a legolcsóbb, de egyszersmind 
.% leghasznosabb eszköz, azaz fűszer a testiegész
ség jókarban való tartására, a melyből kijut min 
denkinek. föltéve, ha nem válogatós és nem ide
genkedik attól.

A társadalmi életre, úgy az egyesek, vala
mint az összes emberiség egészséges volta, nagy 
kihatással volt és lesz mindenkor. Rendezett testi 
állapotunktól függ a szellemi és a reális javak meg- 
szerczh*  tésének vágya, illetve azoknak megtartása 
és helyes modorban történő használata. Beteg ember 
nem igen tud lelkesülni sem az anyagi, sem lelki 
vagy szellemivagvon megszerzéséért. Igen találóan 
állították és mondották ki a régiek, hogy „ép test
ben ép a lélek4*! A viszonyok akkor mások vol 
tak. Nem sokat törődtek a szellemi erők kifejtésé
vel, mert előtérbe helyezték a testinevelést. Hogy 
azonban az sem volt helyes irány, azt mondani is 
fölösleges.

A mai modern neveléstaniclvek alapjánál 
fogva mindkettőt egyenlő arányban czélszerü gon
dozni. a in. ni; yiben egyiknek a tulfejlődése min 
denkor a másik rovására történik. Minden kiváló 
neveléstani utasítások és szabályok mellett is ma
napság a testinevelés városunkban el van hanya
golva. Már a szülőiházak nagy része olyan terv 
szerint lett építve, hogy az az egészségtan köve 
leimén veinek nem felelhet meg. Alacsony, nedves 
falak, kis nyílások, melyek elnevezése ablak, mind 
károsak a testiépségre. A hiányos és több helyt az 
általános nem szellőztetés iránti túlságos hűség és 
ragaszkodás, a mely a szegényebb néposztálynál 
annyira fel lett karolva, miszerint számosán a tel 
jes ősz, tél és tavasz első fele alatt zárva tartják 
ablakukat, a föld összes kincseiért ki nem nyitnák 
azokat, nehogy a hideg, de friss tiszta levegő föl 
váltsa az éh nynélkűli, szénsavdus. nedves, a testi
kigőzölgések és leheli*  t által telitett bűzös ájert. 
Ilyen légkörben tölti az ifjúság többsége életének 
nagy részét. Csak szánni lehet, de nem megvetni 
azon sápadt arezu. beesett szemű, elesenevészedett 
gyermeket, kik a szülök tudatlanságának élőáldo
zatai.

A táplálkozás és ruházat hiányosságáról, va
lamint annak czélszerűtlenségéről nem óhajtok meg 
emlékezni, mert „a hol nincs ott ne keress’*! A 
jól táplált és ruházott test sokba kerül. De a jó 
levegőt ingv*  n szívhatja bárki is s abban a ke
vésbé jól táplált egyén is vidáman érzi magát.

A tisztaság szintén elengedhettem követelmé
nye egészségünknek. Pedig hányán vannak azok, 
még a műveltebbek között is, a kik mit sem tö
rődnek a bőr tisztántartásával.

Köztudomású dolog, hogy az elkényszeredett, 
satnya test sokkal nagyobb mértékben hajlandóbb 
a különféle betegségek elfogadására, mint az erő
teljes és edzett. Az üvegházi virágnak sokszor meg
árt a májusi enyhe szellő!

Iskolánkban a tornászat, illetve annak taní
tására és gyakorlására súlyt kellene fektetni. Mert 
ne gondolja senki sem, hogy a foldmives fiának

s az a nagy gazdagság, a mit egyszer majd Száli 
fog szerezni.

Az öreg gróf tiszttartója a harmadnap egy 
százast hozott Spitzernének. hogy vegye meg rajta 
azt. mire Szálinak szüksége lesz ma j.I Pesten.

Tehát Száli megy Pestre.
Spitzemé feljött leányával Pestre, s egy jóra 

való öregasszony rokonukhoz, a Weiszkopf Lázár 
néhoz adta ellátásra, kit összetett kezekkel kért, 
hogy ugv vigyázzon leányára, akár csak a szeme 
fényére. Ne eressze a világért sem az iskolán kí
vül sehová.

Szálinak pedig lelkére kötötte, hogy nagyon, 
de nagyon óvatos legyen, mert olyan nagy város 
bán sok rósz ember lakik. „Nagyon szegények 
vagyunk Szálikám. Te vagy az én egyetlen örö 
möm, nincs*  n kívüled senkim. < ’daadnám érted 
mindenemet, oda szívesen még életemet is. de ha 
rólad csak a legkissebbet hallanám, ami szegény 
elhalt atyád tisztességes nevére szégyent hozna. — 
kitagadnálak örökre !4‘

Száli gyermekes ártatlansággal nézett anyjára, 
nem értette a kemény szavakat, csak azokat a 
könynyeket, melyek anyja szemeiből hullottak. 
Rajta is erőt vett a sirás. Hisz még soha sem volt 
oly messzire attól a kis háztól, melyben nevelke 
(lett, s édes anyjától, ki oly fáradtsággal s annyi 
gonddal nevelte öl nagy leánnyá! S most oly nagy 
időre váltnak meg egymástól.

Az idő múlt. Száli igen hamar megszokta 
Pestet. Szerette a kirakatokat nézegetni. Weisz- 
kopfnét addig kérte mindennap, mig a jó öreg 
asszony magára vette régi selyem ruháját s elment 
Szálival sétálni.

A házbeli lakók is igen megszerették a le 
ányt, s sokat eltréfáltak a „falusi kisasszony44- 
nyal.

Szálinak igen szép jövőt jósoltak a tanárai.

FELSO-ZEMPLEN.
kárára b űne egy kis testi ügyesség. Azt pedig 
csakis a tornatanulás által lein t elsajátítani. Ezen 
tárgy és a táncz alakíthatja a szegletes testet.

Az állam iparkodik is az emberi test javát 
elősegíteni. A törvényozás megállapította, miszerint 
valamennyi az egészségügy szempontjából főfigyel
met érdemlő szabályok már a népiskolákban tani- 
tandók. Sajnálattal jelezhetem, hogy ezen kivána
lom. még ma is csak kivánalom ! Igen csekély 
azon népiskolák száma, a melyekben az egészség
tan előadatik.

Habár az egészségtani ismeretek czélja ko
ránt sem az, hogy egjes betegségeket orvosolni 
képesítsenek, mégis igeu nagy fontosságúak azok. 
Nem az a dicsőség, hogy a test*  t valamely szeli- 
debb lefolyású betegségtől megszabadítsunk, hanem 
az. hogy ezen bajnak ellent tudjunk állani. Az 
pedig számos esetben csak akkor lehetséges, ha a 
kellő egészségtani ismereteknek birtokában vagyunk. 
Ezen ismeretek, ha bekövetkezik is a csapás, kez
detben hathatós ellenállási eszközök és az orvosi 
segélynek gyakran megfizethetlen szolgálatokat 
tesznek.

Mit ér az egészségügyi bizottság működése, 
ha a népnél hiányzik az ismeret a baj veszedel
mes nagyságát felfogni, ha a nép kebelében nincs 
meg az érzék az orvosi tanács üdvösvolta iránt ? 
A betegek és elhaltak óriási száma, mind addig 
m m fog csökkenni, inig az alsónéposztály az or
vosi segéllyel meg nem barátkozik és azt m in 
iparkodik a rendes időben venni.

Sípos Fér mez.

Vegyes hírek.
Kapunk-e katonaságot? A folyó hó 

14 én megtartandó városi közgyűlés tárgysorozatába, 
mint már köztudomású, a főbíró felvette azt is, 
hogy a város felterjesztést intézzen illetékes helyre 
az iránt, hogy itt egy zászlóalj gyalogkatonaság 
helyeztessék el. Az eszme felvetése városszerte 
nagy örömet okozott, mert tudva van, hogy meg
valósítás esetén egészen más lendületet nver a vá
ros élénksége és közforgalma. Bizonyára az egész 
képviselőtestület magáévá teszi a főbíró eszméjét 
s egyhangúlag hozzájárul annak megvalósít hatásához.

Templom szentelés Fályinban. A 
pilyini ref. egyház f. hó 5 én tartotta uj temploma 
szentelését. A buzgó hívek páratlan áldozat készségé
ből alapjától újonnan épült, s mintegy 17<M)0frtba 
került templom nagyságára és erősségére nézve va
lóban disze az egész vidéknek. Daczára a f. hó 
5-én hirtelen beállott rósz id< Járásnak 1000 vei 
zarándokolt közel és messze távolból a nép e re
formátus búcsúra, ki ki igyekezett hogy az uj 
templomban az elsők között mondja el bála imáját 
az egek urához. A szentelési aetust az egyházme
gye . speroc Nagytiszteletii Szalui Endre ur végezte. 
A templom két oldalán felállított szószékekről pe
dig tót és magyar nyelven hirdették az isten igé
jét a több mint üotttf léleknek. Az ezen alkalomból

Hangja egyre erősbödött, egyre szebben fejlett, s 
mindezt oly örömmel írogatta m*  g édes anyjának !

A gróf ur is igen meg volt elégedve Száli 
haladásával. Eljárt maga is tudakozódni tanáraihoz. 
De különösen a fiatal gróf volt figyelmes iránta. 
Sokszor meglepte Szálit egy egy virágcsokorral 
vagy ékszerrel. Néha még azt is megtette, hogy 
elment fogatával érte, s kocsin vitte őt haza.

Száli még gondolni sem mert arra, sogy mind
ezt visszautasítsa, hisz oly nagy köszönettel tarto
zik a grófnak !

De érezte, hogy nem jól cselekszik igy, mert 
nem egyszer elpirult, ha társnői egy-vgy gyöngéd 
czélxást koczkáztattak előtte : ..Milyen jó magának 
kisasszony ! M» nnyire érdeklődik a gróf ur utánna !’4

Aig néhány hét múltán Szálit oly különösnek 
találta mindenki. Gyermekes jó kedve eltűnt. Nem 
mosolygott többé, piros arcza halvány lett, s az 
öreg Weiszkopfné sokszor sírva találta ót a szoba 
valamelyik zugába elrejtőzve. Akár mit kérdez
gette is tőle, mi baja, miért oly szomorú ? a leány 
nem felelt. Weiszkopfné anyjának akart írni, de 
amint megtudta Száli, nem hagyta. „Csak azt ne 
tegye, az Istenért, esak azt ne! Inkább jókedvű 
leszek mint azelőtt!“ Az ör*  g asszony azonban 
nem nyugodott, utánna járt a dolognak.

.ló ideig mm tudott semmit sem kifürkészni. 
Egy napon déltájt a zsidó templomhoz akart menni 
Weiszkopfné, hová egv fényes esküvő csalta őt. A 
mint az utezán egv fogatot pillantott meg, szinte 
nem is akart szemeinek hinni — egy fiatal ur jobb
ján — Szálit látta a hintóbán.

Száli lesütötte szemeit, — elpirult. Bűnének 
tudata oly erővel szállotta meg egész valóját, hogy 
elhomályosodott előtte minden. Eszébe jutott, any
jának intő szava, m lelkiism*  relében oly nyugtalansá 
got, olv kínos gyötrődést érzett!

Á fogat egyszerre megállón. Száli kiszállott 
belőle, s mint a kit üldöznek, futott menekült, da
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kiszolgáltatott ur' aesorában 2700 lélek vett részt, 
ngy hogy a <1. e. isteni tisztelet esak 3 órakor dél 
után ért véget. Ennek végeztével fényes lakoma 
volt az e ezélra berendezett állami iskolában, hol az 
Ízletesnél izletesebb (Szeglty Zoltánt dicsérő) fogások 
után egymást váltogatva szebbnél szebb köszöntök, 
melyek között kiemelendő a Nagytiszteletii Szabii 
Endre esperesé, ki „A legelső magyar emberért*  
Ö felségéért ürítette poharát. Majd Magyar Ber
talan tisztelendő, Strpim László főgondnokot éltette, 
méltatva ennek érdemeit, ki remek orgonával aján 
dékozta meg az egyházat. Gyönyörű pohárköszön 
tőt mondott még Árpán László főgondnok és 'Jani 
cxiinyi László v. kerületi képviselő, ki a betegsége 
által megjelenésében gátolt Kun Bertalan püspökért 
ürítette poharát. A bankettet táncz követte, mely 
páratlan kedélylyel reggelig tartott. A templom 
költségeinek fedezésére sok szép adomány gyűlt 
be e napon, maga Tamcnányi László 1<K> frtot adó. 
mányozott, vajha e nemes cselekedett több követőre 
akadna.

— Kskífrá. Fényes esküvő volt folyó hó 
2-án Varaimén. Filzezáry Péter erdőbényei községi 
jegyző vezette oltárhoz Seliga Antal igazgatótanitó 
leányát Irént. Az esküvő után az örömszülők há
zánál nagy vacsora volt és mintegy )—80 sze 
mély vett azon részt, vígan töltve az e- ész éjjelt.

— Cxáf'olttt. Tisztelt Szerkesztő ur! Becses 
lapját nem olvasván, esak most jutott tudomásomra, 
liogv f. évi 28 ik számában egy megbízható tu
dósítójának tollából teljesen légből kapott állítás 
jelent meg. .a hol nem magyarosítanak- czim 
alatt. l-.n. mint ezen esperesi kerület ez időszerinti 
tanfelügyelője, hivatalos látogatásomkor az iskolá 
bán szerzett tapasztalatom alapján lelkiismeretesen 
állítom, hogy 'Jolin Mihály dubrókai tanítói rövid 
egyévi ottléte alatt a már egy évig üresedésben 
lévő dubrókai gk. iskolában oly szép eredményt 
mutatott fel úgy a magyar nyelv, mint a magyarul 
tanitott többi tantárgyakban is, hogy szivem su 
gallatát követve, ott a helyszínén ki is fejeztem neki 
elismerésemet. A szerkesztő ur igen megbízható 
tudósítója, vagy személyes ellenszenv alapján óhaj
totta az illető derék tiatal tanítót megrágalmazni, 
vagy talán utczai tapasztalata alapján, hol a gyér 
inekek nem tartották őt érdemesnek arra, hogy 
kérdésére választ adjanak, szerezte ezen hamis tu
dósítását. Éti ezennel felhívom, hogy nevezze meg 
az illető magát nekem, s ha meggyőződöm hogy 
félre lett vezetve s nem öntudatos rágalmazó, hi
vatalos látogatásom idejére meghívom, hogy sze
mélyesen győződjék meg állításának valótlanságé 
ról. Kérem becses lapjában közölni. Fogadja a t. 
szerkesztő ur őszinte tiszteletem nyilvánítását. 
Márk. 1X97. szept. 4 én. Rákóczy Ferenci esperesi 
b. v. lelkész.

maga sem tudta, hogy hová. Szemeit földre sze
gezte, félt még az emberek tekintetétől is. Egyik 
utczából a másikba tért, messze messzire akart 
menni. a hol senki sem jár, ahol senki sem láthatja.

Az örog Weiszkopfné tisztában volt a hely
zetével. Hazasietett s várta Szálit. Várta délig, várt 
estig, de a leány csak nem jött.

r\z öreg asszony egyre nyugtalanabb lett, 
nem volt maradása otthon. Járt kelt az utczákon, 
majd ismét hazatért, de Szálinak se hire, se hamva. 
— Késő este, akart Írni Spitzernének. de nem 
volt ereje hozzá. Amint elnyomta az álom, rémké 
péket látott, s a mint felviradt, félelem vett rajta 
erőt, remegés fogta el.

Végre inegviradt. S a mint a házban jártak 
keltek már az emberek bekopogtat Weiszkopfnéhez 
az egyik szomszédasszony s félve kérdi, itthon 
van-e Száli ? S midőn az öreg asszony kezébe 
adja a „Magyar l’jságot44 Weiszkopfné olvassa a 
hírek között :

„Hiillámsirban. Tegnap este hét óra tájban a 
Margithidról egy leány ugrott a Dunába, s a 
habok közt nyomtalanul eltűnt. Az öngyilkos 
leány barna ruhát viselt. A hídon fekete ka 
lapot, fehér fátyolt és hangjegytartót hagyott, 
melyben egy Spitzer Nátháiménak llkavárra 
cziinzett levelet találtak.•*

w Csak annyit tudott áz öreg asszony mondani: 
..< ’ volt !* ‘ — s aztán eszméh tét vesztve, rogyott 
a földre.

Az ilkavári kis boltban az országút mentén 
Spitzerné csak tovább méri a pálinkát, de amint a 
péntek este beáll, m.ggyujtja asztalán a két szál 
gyertyát, kibontogatja leánya levelét, mibe esak ez 
van Írva: ,,Bocsáss meg és imádkozz értem.44 — 
szivéhez szorítja, összecsókolja a levelet, s imád 
kozik leányáért, s imádkozik, hogy megmenté is
ten a gyalázattól.
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— A szerencsi czukoryyár. A hat hónap 

óta pihenő szerencsi nagy czukorgyár ismét meg
indult. Keni eret a nepnek es óriási nagy hasznot 
nyujt e gyár az államnak. Ha figyelembe vesszük, 
hogy e gvár, magában bent a gyárban, körülbelül 
2000 embert foglalkoztat 24 óránként, künn a me 
zei és szélylyel az ipari ágakban szintén ezrekre 
menő családot lát el munkával; ha egy kis szá
mítást teszünk, hogy e gyár az államnak tisztán 
több adót mint 2 milliót fizet és azonfelül teher 
szállítmányokért a vasutaknál több százezreket fizet 
ki évenként, úgy e hazának és népének valóságos 
jóltevőjeként tekinthetjük e gyárat. Ezen rövid 
pár sorból lehet következtetni, hogy miért boldo
gul a külföld; mi viszi és mi ágaztatja el a sok 
féle kenyérkeresetet: a gyár. Vajha hazánkban 
több ehhez hasonló nagy gyárak épülnének.

— Anyakönyvvezetői kinevezések. A 
belügyminiszter Zemplénvárm*  gyében a mikóházi 
anyakönyvi kerületbe l'innyey Zoltánt anyakönyv 
vezetővé, a tokajiba Sziics Istvánt, a tolcsvaiba 
Szabó Gyulát, a radiba Antalóczy Izidort anya
könyvvezető helyettesekké nevezte ki.

Pót-lóvásár. A magyar királyi kassai 
5-ik honvéd huszárezred pótlovazét bizottsága által 
folyó évi szeptember hó 24-én <1. u. 3 órakor 
S. A.-1’jhelyben kézpénz fizetés mellett pótlovak 
fognak vásároltatni. Az ár alku szerint a ló minő 
ségéhez képest 250—350 forintban állapittatik meg. 
s a kialkudott ár, illetőleg összeg a lólevél előírni 
tatása után a helyszínén fog kifizettetni. Felhival- 
nak a lótenyésztők és léttulajdonosok, hogy ha a 
fenti körülményeknek megfelelő eladásra szánt lo
vaik vannak, tömegesebb előállításra saját érdekük 
ben iparkodjanak.

— Sziklaomlás. A vinnai hegyről, a mely
nek várromjai közé sokan szoktak kirándulni, a 
napokban nagy sziklák omlottak alá, de kárt nem 
tettek semmiben.

— A helybeli buesu. Tegnap, kisasszony 
napján volt a nagymihályi buesu. Az idén feltű
nő kis számban jöttek el a vidékiek ez alkalom 
ból és igy természetes, hogy mm is volt oly nagy 
az élénkség, mint máskor. Mindazonáltal egyes 
családoknál igen vig élet uralkodott és mulattak a 
buesu örömeire.

— Emeletről leesett leány. Kedden a 
sclyem-utcza sarkán levő emeletes házból a AToy// 
György állatorvos cselédje, ki az ablakok tiszti 
tásával volt elfoglalva, vigyázatlanságból leesett az 
utczára. de oly szeren esésen, hogy a legcsekélyebb 
baja sem történt. A cseléd egész nyugodtan ment 
fel a lakásba, hol — mintha mi sem történt volna, 
folytatta az ablakok tisztítását.

— Állat forgalmi korlátozás. A folyó 
év szeptember hó '.iától kezdödőleg további intéz
kedésig sertésvész miatt a sertések bevitele Ausztri 
ába Zeinplénvármegye területéről betiltatott.

— Vásáráthelyezés. A kereskedelmi mi 
niszter megengedte, hogy Zeinplénvármegye terű 
létéhez tartozó Varannó községben a f. év deczein 
bér hó 5. és 6 ára eső országos vásár ez évben 
kivételesen deczeniber hó 1. és 3 án tartassek meg.

— Esküvő. Dékány János s. a. újhelyi kir. 
aliigyész augusztus hó 30 án délután .» órakor 
esküdött örök hűséget az ottani anya könyvvezető 
hivatalban Vályi Gabriella kisasszonynak, özv. 
Vályi Istvánná szül. Harsa Emília bájos és művelt 
leányának. Az egyházi esketés másnap az ev. ref. 
templomban ment végbe, a hol az ifjú párt Bejen 
István ref. lelkész eskette.

— Kinevezés. Eperjesi Elemér, vármegyei 
napdijast Molnár István főispán a gálszécsi szol 
gabirői hivatalhoz írnokká nevezte ki.

— Lelkész kinevezés. Szaron Izidor püs 
pöki igtató kineveztetett 'l’őke Terebesre lelkeszül.

— Templom felszentelés. A deregnyői 
megújított ev. ref. templom felszentelése folyó hó 
19-én megy végbe.

— Halálozások. özv. Kiss Dánielné. szül. 
Mitrovicli Mária, mint neje; — Irén, férj, llrabár 
Emilné, továbbá Gyula, Ilona. Erzsébet. Andor, 
Kornél, Berta és József, mint gyermekei ; — özv. 
Kiss Andrásné, szül. Bacsinszky Terézia, mint édes 
anyja; özv. Mitrovich Andrásné, szül. Hőnyi Má
ria, mint anyós; — Kiss Gyuláné, szül. Gönczy 
Mária és özv. Kiss Jenőim, szül, (’sopey Erzsébet, 
mint menyei — úgy a maguk, valamint a nagy 
számú rokonok és unokák nevében is fájdalomtól 
megtört szívvel jelentik, hogy a hőn szeretett férj, 

a gondos édes apa, a legjobb fiú. a szeretett nagy
apa és rokon : Főtiszteleudő A7o Dániel vég-ardói 
gör. kath. lelkész ez. a I esperes életének 59-ik, 
áldozárságának és boldog házasságának 35 ik évé
ben, hosszas szenvedés és az utolsó szentségek áj 
tatos fölvétele után f. évi szept. hó 5 én d. e. 10 
órakor az l’rban elhunyt. A megboldogultnak 
hűlt teteme i t. hó 7 én. d. e. 9 órakor fognak en
gesztelő sz. miseáldozat bemutatása mellett örök 
nyugalomra helyeztetni. Kelt Vég-Ardón, 1897. 
szept. ho fi án. Áldás és béke lengjen porai fölött! 
Legyen emléke örök, nyugalma boldog ! — Nagy 
csapás érte Wiiischeiidmfi r Kálmán sztrajnváni 
gyógyszerészt. Egy kedves kis gyermeke fél éves 
sorában súlyos betegség következtében a héten 
meghalt.

Tehenfejő' yép. l)r Lovainak sikerült 
feltalálni egy telién fejőgépet, a mely nemcsak, 
hogy az emberi kéz munkáját pótolja, hanem a te
henet alaposabban kifeji, és a tejet tisztábban ke
zeli. A Laval féle laktatói*  mozgató erejét egy gőz- 
mozdony szolgáltatja, melynek működése igen el
més módon vitetik át az aluininiomból készült fejő 
készülékre. A kifejt tejet légszivatvtvük segélyével 
egy reserverbe gyűjtik, mely a tehén testéhez van 
erősítve, és innen üvegekbe folyik a tej. Mindez 
a nélkül történik, hogy emberi kéz a legcsekélyebb 
érintkezésbe is jutna a teljed és azt Osztatlanná 
tehetne. A szerkezet keze lése és tisztogatása igen 
egyszerű és meleg vízzel történik.

Vásáráthelyezés. Az <• hó ti ára hir
detett nagy-kapusi országos vásár e hó 20 án fog 
megtartatni.

Segédjeyyző' kerestetik. Az ubrezsi 
I ngmegye) körjegyzőségnél . gy ti gimnáziumi 

osztályt végzett, jóirásu és megbízható fiatal ember, 
a ki a jegyzői pályára óhajt lépni, mint gyakor 
nők, előnyös feltételek mellett azonnal felvétetik. 
Ajánlatok lahy Béla körjegyzőhöz, intézendők 
l’brezsre.

Kedvezmény lapunk t. előfizetői
nek. A mai viszonyok között, midőn a hölgyek 
és gyermekek öltözékeinek házilag való elkészítése 
a háztartás pénzügyi viszonyainak egyensúly ozásá
hoz lényegesen hozzájárul, csaknem nélkülözhetet 
len a családban egy erre vonatkozó okszerű utmu 
tató és tanácsadó. Es mi lehetne ez más, mint 
egv szakszerűim szerkesztett jó divatlap. Azt hisszük, 
kellemes szolgálatot tozíink lapunk t. előfizetőinek, 
midőn sikerült Király Jáimánál, a legrégibb magyar 
divatlap szerkesztő kiadójával oly egyezségre lép 
mink, hogy lapját, a Bnáai>enti Bazárt, mely jó- 
vore harinmezkilenczedik «*vf<dyamába  h-p, lapunk 
t. előfizetőinek krdrezményesi ármi sneynzt reztiik. A 
Bndapenti Bazár havonta kétszer megjelenő szép 
irodalmi divatlap; mimb-n számában számos ábrán 
mutatja be a legújabb hölgy és gyermekdivatot, a 
leguja bb k<'*zimunkákat.  mindenkor szem előtt 
tartva a czélszeríiségrt az elegáns egyszerűséget, 
gondosan kerülve az oktalan eziezomát és a czél- 
talan czifrálkodást. Az öltözékek kiszabásához ter
mészetes nagyságban rajzolt szabás minta is eket 
nyújt s negyedévenként egy egy gyönyörűt n színe 
zett atpiarell divatképet is ád. A Btelapenti Bazárhoz 
nb lh’kelt szépirodalmi részen regényeket, tárczákat 
és költeményeket közöl, megemlékezvén a fővárosi 
élet mozzanatairól is. Lapunk t. előfizetői, ha a 
Budapesti Bazárt is megrendelik, egy divatlap 
birtoklása mellett minden más szépirodalmi folyó 
irat járatását mellőzhetik. A Budapesti Bazár ne 
gyedévi előfizetési ári I forint 50. Lapnak t. rlü- 
tizetüi a Budapesti Bazárt neyip-dévenként / forint 
előfizetési árért rendelhetik mey. Midőn a most kez
dődő októbt ri negyedre az előfizetést megnyitjuk. 
tiszteh*ttel  kérjük lapunk t. előfizetőit, hogy az 
előfizetési pénzeket hozzánk beküldeni szivesked 
jenek, hogy kellő időben intézkedhetvén, a Buda 
penti Bazárt b. címükre azonnal megindíthassuk.

CSARNOK.
Naplótöredék.

Gyönyörű holdvilágos est. Az ősz kipótolja a 
tavasz és nyár mulasztásait. A mély csendet nem 
zavarja meg egy szellőcske sem, mely az őszt, az 
elmúlás symbolumát szokta kísérni. — Egyedül 
ülök, élvezem a nyugalmat e suttogó mozdulatlan 
ságát a természetnek. — Nézem a hold gyönge 
világát . . . s elhatározom, hogy nem gondolkozom 
. . . teljesen átengedem lelkűmet a „dolce far 
niente4* kellemes érzésének. Egy ideig sikerül ez. 
de egyszerre megnépesül előttem a félhomály . . . 
alakok domborodnak ki a semmiségből . . . lassan 
gördül le egy könny, arczoinon nem teljesült álma 
imnak szól e pár keserű csepp.’ majd csöndes mo

soly jelenik meg ajkamon, ez életem néhány boldog 
pereiének visszfénye. Szóval minden elhatározás 
daczára, ismét álmodozom ! nem tudok a mai világ 
keretében mozogni, a hol minden anyag és próza.

L;u»ankéut kiragadom magamat az álmok vilá
gából, eszembejut az iskolaév kezdete s erről a 
„diákkisasszonyok.“ Nem vesződnek ezek lélekölő 
ábrándokkal, nem törnek meg a kiábrándulás súlya 
alatt, mert hisz ők alkotnak maguknak életpályát, ön
magukra bízzák jövőjük megalapítását. Mily üdvös 
ez az intézmény .' hány lény lett ezáltal boldoggá ’ 
— de váljon igazán boldogító dolog-e ez? nem 
fogja e a nőiességet, a gyöngédséget kiölni a jövő 
nemzedék hölgyeiből a létért való küzdelem ? — 
Nagyanyáink életéről a hagyomány csak kellemeset 
tárt elénk, úgy tudjuk, az ő csöndes igénytelen csa
ládi életük megadta nekik a nyugodt boldogságot, 
mi egy n<inek — egy igazi nőnek — egyedüli törek
vése lehet. — Miért kellett ezt a szabályt gyökeresen 
felforgatni? ennek oka - elismerem — a társadalmi 
kényszerűségekben rejlik. Nem volt más megoldás, 
az éietkiizdelein bajnokaivá kellett tenni a gyön. 
gébb m met is. — így van ez jól, — s mégis! 
uram bocsá’ én bizon irigylem nagyanyáinkat ösz- 
szes tudatlanságuk s < gyszerüségiikk« l egyetem
ben ! s azt hiszem pár évtized múlva is akad majd 
doktor kisasszony, a ki sóhajtva gondol a nők el 
nyomottságának korára. Bármit mondjanak is, a nő 
valódi hivatása a csöndes családi élet, a többi mind 
igen szép dolog, de nem boldogító.

Nini mily»*n  unalmas bölcselekedésre csábítóit 
a Imid méla fénye! Szinte ijedten keresem lábai 
mon a kék harisnyát! Hölgyeim és uraim, bocsá 
nat! alapos javulást ígér — az az hogy ezután a 
hold sugallatait csak magának tartja

Nemofiira.

Felelős szerkesztő fiát I ilmosi.

Kiadótulajdonos l.illiibsmilii

a „K o s“-hoz czimzett szállodája
Sztáray gróf kastélya átellenében

2ST a. g- J7-- ih. ály o n.
Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
IH93. évi XXXIII. törvényezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utcZai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor

" " n "
Ecszt fele l'üni.ii
1 legy.'iljai szamorodni
889-iki , . gyógybor

1 liter 42.
. 54.

60.
» >00.
, 1.50.
. 2.00

.Is oeros urak b. íiijiiehiiébe!
Tokaji asszú gyógybor 1 liter 3.00.

„ ' . 4.00
legf. . .. » 5.00
Ménesi veres asszú , 1.50
Szyriniai régi szilvórium , 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez-

ségilcg olcsóbbak.

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

és friss kassai virstli kapható.

Ebéd, vaeiiora, hideg és meleg éte
lek a ihi/i iiiimli H szukában étlají n%e- 

riltli rendes árak inellett kaphatók.
Az. utazó közönség szives figyelmébe ajáulum

újonnan renovált vendégszobáimat.
— Táuas Mállók én korstinxiack. 22

A helybeli és vidéki közönség szives tudó- 
mására hozom, hogy nálam evőeszközök, tá
nyérok. tálak, poharak stb., melyek nagyobb 
vendéglátásokhoz szüks<’*gcsek,  ni é rs ék e I t dijju- 
zásért kölcsön adatnak.
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az „Eperjesi Népbank Kályhagyár" 
feisömagyarországi vezérügynöksége 

és főraktára

ILLÉS D. Ungvár 
ajánl teljesen tűzálló agyagból készült 
tiszta fehér, chamois. színes majolika 

cserépkályhákat, 
díszes kandalókat, kandallón kály
hákat, takaréktüzhelyeket, kipróbált 

szakavatott felszerelők által felállítva, ujry- 

szintén épitési-diszitményeket, pla- 
fond-diszitéseket, síremlékeket, va

lamint mindennemű sz-brászati munkát. 

gips. műkő, és terrakottából, saját 

vagy adott rajzok után.

Zsolnay-féle használati és disz- 
edényeket, keramit-burkolat-lapo- 
kat, tűzálló téglákat, továbbá művé

sziesen mintázott és festett genre- és szt. 
szobrokat, dombormüveket, fal-disz- 
tálakat. eredeti gvári árak és a legszoli

dabb kiszolgáltatás mellett.

Minták, képes árjegyzékek, költségvetések
kívánatra bermentve. 1

Tankönyvek
iró- és 

rajzszerek
már most beszerezhetők

LANDESMAN B.
könyvkereskedésében

Ü-T a, g- y - ivX i h á 1 y c n.
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S > Van szerencsénk a n. é. közönség szives tudomására adni, miszerint * I

I a több év óta üzemben lévő
NAGYMIHÁLYI SÖRFŐZDE ÉS MALÁTAGYÁR 

jó hírnevét megalapítva, az újkor igényeinek megfelelő átalakításokkal és 
gépberendezésekkel tovább működve, a n. é. közönség által megkedvelt

ászok-, márcziusi- és dupla márcziusi
-------------- lXOrd.Ó-, valamint pSLlSLOJZlSsörét., —TT-------  
minden tekintetben megfelelő alakban és minőségben, a t. sörfogyasztó kö
zönség 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 hasonnemü 
vállalatok versengését városunk- és vidéke területén bízvást felveheti azon 
reményt táplálván, hogy pontos és lelkiismeretes kiszolgálás által az egész 
körzetben gyártmányaival a piaczot a maga részére biztosítja.

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

tisztelettel
Nuyymihályi sörfőzde és mrddtagyár.
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Nyomatott Landesinan B. könyvnyomdájában.


