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szerkesztőség:
Hova a lap szellemi részét illető mimleii 

közlemény intézendő :

Török-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérineiitellen levelek nem fogadtatnak el.

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

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

Egyes szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési, és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesman B. könyvnyomdája.

Az emberiségről.
j Az emberiség gyermekéveit már régen 
meghaladta, sőt. az ifjúság rózsás napjai is 
régen feledésbe mentek. Rég elmúlt azon 
kor, melyen a tudomány és költészet csirái 
fejledeztek, melyen a vallási tételek az első 
irt csepegtették ti sajgó kebelbe, melyen 
idealisztikus czélokért vért és életet áldoztunk 
rajongv^ szépért, nagyért, küzdve elérhe
tetlenért. ’

Eltűntek ők, a csábos inger bűbájos 
évei, hol izzadásért hősi bért arattunk, eltűn
tek ők, hogy soha többé vissza ne térjenek.

Csak a tisztelet könnyével áldozhatok 
neked oh idealismus, mert mig a múltban 
hozzánk az Isten és minket az istenhez köze
lebb hoztad, addig eltűnésed helyt adott 
sziveinkben az önzés, a kapzsiság és rútság 
ördögének, mely előtt mi sem szent, mely 
annál jobban örvend, minél oesmánvabb, 
minél lealázóbh dolgokra ösztönözhet.

A közel múltban az idealismus utáni 
rajongás helyébe a reálismus iránti lelke- 
sültség lépett.

Nem tudom szerencsésnek nevezzem-e 
már ezen változást is. mert a tapasztalat az 
ellenkező meggyőződésre vezet.

Igaz ugyan, hogy a küzdelem a min
dennapi kenyérért, a magasabb szempontból 
történő megismerése a világ tnindenségnek, 
a magvasabb tudomány iránti vágy elég 
ösztönrugó arra, hogy az eszmény iség töm
kelegéből kiragadjuk magunkat, sőt gya
korlati szempontból is, ha a közjóiét iránti 
törekvést vesszük zsinórmértékül, el kell 
ismernem, hogy nem az idealismus, hanem 
a dolgok gyakorlati oldalát felölelő realis-

T A R CZ A.
Panasz.

Az eső esapdossa ablakomat, a szél fütyülve 
rohan tova s nyomása alatt az üvegtáblák meg- 
megreszketmk. Olyan szomorkodásra való idő ez. 
olyan lehangolná teszi az embert.

Más borzad ettől az időtől, én szeretem azt. 
Úgy ineg vagyok szokva már a szomorúsághoz.

Egyedül vagyok kis szobámban. Körülvesz
nek kedves és fájdalmas emlékeim, ezer és ezer 
gondolat.

Behunyom szemeimet, hogy jobban lássak ...
A jövőre már nem gondolhatok, a sok hiába

való törekvés, a megtizs/.erezett erővel folytatott 
meddő küzdelem már semmi reménnyel sem ke
csegtet. Ma már mit sem ér a küzdelem protekezió 
nélkül. S nekem nincs más protekezióm, mint ma
gam s ez a protektor mindenütt megbukott.

Szép reményekkel tettem fid a tételt: „Sem
miből lenni valamivé.“ Tízszer buktam el az első 
lépcsőn, tízszer keltem föl s tizenegyedszer .még 
az első lépcső is eltűnt szemeim elől.

Lemondtam a jövőről s csak a múltnak élek, 
kedves emlékeimnek, melyek fájdalommal van
nak tele.

Róla gondolkozom, ő róla, kit a világon lég 

iuiis az. melyen eme feladatok legsikereseb
ben megoldhatók, de ha elhallgatta’juk ben
nünk a fizikai embert és beszélni hagyjuk 
lelkünket; ha nem a természettudományo
kat, hanem a történelmet tesszük megfigye
lésünk tárgyává, tikkor okvetlen el kell 
ismernünk, hogy boldogabb volt azon kor
ban az emberiség, midőn nem csak fej. ha
nem a sziv is sugalfa telteinket, midőn nem 
a pénz uralta a helyzetet, hanem a szellemi 
előnyök, minden ember, minden emberben 
csak a testvért és nem a vetélytársát látta.

Ezen kor ugyan többé vissza nem 
varázsolható, és ha testijólétünket lelkijólé
tünk fölé helyezzük, talán jobb is, hogy vissza 
nem tér, de ha a társadalom forrongását, 
a létért való nehéz küzdelmet látom, önkény
telenül felsóhajtok: l 'gyan hová vezet em
bertársaimnak ezen kinos vergődése? Vájjon 
el fog-e jönni azon kor, melyet a felvetett 
socziális kérdés kilátásba helyez, és mell nek 
megvaléisulása álltai egy hatalmas lépés tétet
nék az istenember által megjövendölt egy 
akol egy pásztor boldog korszaka felé.

En ugyan kételkedem ennek létrejöhe- 
tésén, mert volt socziális kérdés már az ó 
korban is; sőt egyes kisebb nemzetek, mint 
az. essausok. spártaiak államrendszerüket is 
ezen módra alapították, de bizony hamar 
letűntek ők a világ színpadáról államrend
szerükkel együtt. Avagy mily eredményt 
tudtak felmutatni (fiver. Eourier vagy Saint- 
Simon a soczialismus jelenkori reformátorai, 
nem mentek ezek is feledékenységbe, maguk
kal vive keresztülvihetlen világnézetüket.

A forradalamak visszaadták ugyan a 
népeknek a szabadságot, megszüntették a

jobban szerettem, kit nekem nem pótolhat senki, 
semmi — anyámról.

Ah.’ mily kimondhatatlanul édes szó ez — 
anyám ! . . . Nekem nincs kinek mondanom.

Ha ő itt lehetne, ha az ő ölébe hajthatnám 
égő gondtóli fejemet, ha az ő finom ujjai simíta
nák cl lázas homlokomról a borús redőket s hall
hatnám az ő édes lágy beszédét, milyen nagyon- 
nagyon boldog lennék.

És miért is nem lehet ez igy ? Miért kellett 
neki olyhamar lépni arra az útra, a honnan nincs 
többé visszatérés.

, Gyermek, valóságos gyermek voltam még 
akkor, midőn ő elhagyta a fűidet, árván hagyva 
engem. Lelke felszállt a felhőkön túl a menyországba. 
Onnan néz le rám szeretettel.

Igen, én ismerem azt a csillagot, azt a hal
vány fényű égitestei, melynek ragyogása biztató, 
olyan jóságos a minő az ő tekintete volt.

Nézem mindig azt a csillagot sokáig-sokáig. 
Keresem akkor is, ha sötét felhők takarják el az 
eget. S a sötét tömegen keresztül is látni vélem 
azt a biztató fényt, az ő jóságos mosolyát.

Aztán mikor igy néz* in. mintha ővele, anyám
mal beszélnék. Es én megértem azt, a mit ő mond.

Igen ehhez a csillaghoz szoktam fordulni ne
héz órámban akkor, ha valami fajdalom marczan 
gólja a bensőmet.

kényuralmat, de a plutárehia egy batkát 
sem áldozott tel a szegényebb osztály nyo
morának enyhítésére, -a^éröszak
nyomása alatt nem, mint TTTCmmunismus 
véres napjai alatt történt. De feltéve, hogy 
akár nagylelkűségből, akár kényszerből a 
tőke lemondana kiváltságairól, melyeket 
vagyonosodása révén megszerzett magának; 
nem-e akadna mihamarább egy másik 
osztály, nevezzük akár a leleményesek, vagy 
takarékosok osztályának, mely fondorlataival, 
vagy takarékosságával ugyanolyan kasztot 
alkotna a társadalomban, mint a jelenlegi 
pénzaristok rafia ?

Ha az idealismusnak a múltban volt és 
a realismusnak a jelenben van a létjoga, 
mert mindkettőnek czélja az ember boldogi- 
tása, de mit akarhat az utóbbi időknek a 
torzszülöttje, a naturalismus? Lendít az leg
csekélyebbet is akár szellemi, akár anyagi 
jólétünkön? !

Bajosan tudnának erre felelni a natu
ralismus zászlóvivői. Azon csepp idealismus, 
mely még lakozik elfásult szivünkben, feltét
lenül szükséges arra, hogy az anyagi gon
dok terhe alatt le ne roskadjunk. A natu
ralismus által lelkünk nem emelkedik, 
hanem lesüllyed a föld mellébe, kutatva sár
ban, ellesve a természet titkait, hogy azután 
mint megemészthetlen, undor gerjesztő koty- 
valékot napvilágra hozza.

Mi szüksége van a világnak ezen szörny
szülöttre? Hogy az ember felismerje magá
ban a bestiát, hogy az élet procedúrája teljes 
meztelenségében szemünk előtt játszódjék le?

Hiszen a világ áltatva akar lenni, minek 
tehát feltárni a szemét, avagy azt hiszitek

Peddig sokszor vannak nehéz óráim, mindig 
van bánatom. Egy halott vagyok, a ki él, tele se
bekkel, melyek sohasem gyógyulnak be s fájnak 
irtóztatóan.

S mindezt az embereknek köszönhetem. Az 
ő önzésük kovácsolt számomra lánczot az életből, 
melyet keservesen viselek, mint az ártatlan rab.

S ha az a halovány fényű csillag nem volna, 
ki tudja nem volnék e már én is élettelen halott.. 
Oh, hányszor felkivánkoztam oda, ahhoz a csillag
hoz. Es hányszor volt kezemben a halál adó ólom, 
hogy azt agyamba röpítsem.

Felnéztem ilyenkor az én csillagomra. Las
san, alig észrevehetőleg zúgott az, mintha mon
daná: „Nem . . . !u s én megértettem. Eldobtam 
magamtól a fegyvert, mely anyám mellé röpítette 
volna lelkemet.

Mindig, mindig az a szelíd fényű csillag ön
tött bátorságot belém.

A kinek szerető édes anyja van, nem is tudja 
felfogni mily nehéz az élettel való küzdés annak, 
a ki egyedül áll ezen az önző világon, szegényen, 
pártfogó nélkül, kinek szerető anyja helyett csak 
egy csillaga van, font az égen.

Ha legalább kisírhatnám magam édes anyám 
kebelén, ha neki el panaszolhatnám öldöklő keser
vemet, milyen nagyon boldog tudnék lenni.

De nekem senkim sincs.
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tisztelt naturalisták, lwgy az emberiség há
lás lesz irántatok, mert elmondjátok neki, 
hogy a biblia csak dajka-mese, az istenség 
csak chimária, a lelkiüdvösség pedig nem 
egyéb, mint bolonditó maszlag?

Oh! hagyjátok meg továbbra is az em
beriséget hitében, ne bontsátok fel elemeire 
az emberi szív és elme alkotta ideált, mert 
chémiai ügyességiek csak sebezni tudna, de 
gyógyítani soha.

Ne vegyétek el az emberiségtől a hitet, 
a reményt, mely istenéhez köti, kihez örömé
ben, bánatában fordulni szokott, tőle remé
nyeivé a jónak testülését és a rosznak elhárí
tását ; mert ha elmétek mégis tanit bennün
ket búvárkodni a természet titkaiba, ha 
tudástok szélesbiti is eszmekörünket, de elve
szítjük helyette azt. amit semminemű töldi- 
tudomány nem pótolhat, elveszítjük az isteni 
reményt, melv még fentartja az iga alatt 
görnyedező emberiséget.

Naturalisták! Elismerem igazságtokat, 
de azt is megmondom, hogy kegyetlenek 
vagytok és hogy igazságtok nem a humanis- 
m us igazsága !

Vezéreink.
Egy jó barátom, a ki híres lótenyésztő és 

jó úri kocsis, szóba állt egy öreg parádés kocsissal 
és ezt kérdezte tőle:

— János, vannak-e még jó négylovas kocsi
sok ?

— Azok akadnának, tekintetes uram, de 
nincsenek jó négy lovat tartó gazdák.

A kocsisnak ez a talpraesett felelete méltó 
arra, hogy elmélkedésünk igéjévé válaszszuk.

Magyarországon ha nem is nagy bőségben, 
de elegendő számban van még jó anyag, melyből 
oltogatni lehet és tovább tenyészteni a magyar 
fajt, mert a magyar faj megmentése és a jövő 
ezrednek átadásától függ, vájjon Magyarország 
marad-e Magyarország, vagy csak egy ilyen néven 
jegyzett földrajzi terület lesz?

Maga a nép is hajlamos az idegen szellem 
és gondolkodás átvételére. Magaviseletében nem 
a régi, szokásait lassankint elfelejti és idegenekre 
váltja, de még könnyen megmenthető. Vannak 
ferdeségek mindenfelé és bizony nem zokognak a 
miatt, mint az öreg Matkovich zokogott, hogy a 
kukoriczacsövet ettrnyövd látta.

Tisztelek én minden nagy alkotást, tisztelem 
módjával az újításokat is, de szomorkodoin a felett, 
hogy vezéreinknél nem tapasztalom a magyar állam 
férfin legszebb hivatásának gyakorlását, a magyar 
faj megmentésére való törekeaést.

A nemzeti ezó és jelzés belekeveredik min 
denbe, hiszen czimekben nem voltunk soha fukarok. 
Ebn sztőek mindenfelé, csak az igaz magyarságot 
hagyják elaludni.

Isten csodája, hogy támasz nélkül, egyedül 
boldogultam a földön. És talán elpusztultam volna, 
talán az emberiség salakja volnék, ha az a szelíd 
fényű, halovány csillag nem őriz, nem vezérel.

Nem vesztem el, nem lettem a társadalom 
salakja. Megszereztem a tisztességes, becsületes 
nevet, de elvesztettem az emberekben és magam
ban való hitet. Elégedetlen vagyok nem tudok 
remélni.

Nem halt ki bennem egészen a nemes érzés, 
nem tudták teljesen kiölni belőlem. Tudok még 
szánakozni másokon, habár engem senki sem szán. 
\ érzik a szív, m, ha látok olyat ki úgy szenved, 
mint én. ha látok olyat — értsenek meg — a ki 
elvesztette édes anyját.

De van még egy érzés bennem, erős és szen
vedélyes — az irigység.

Ha boldog, gondtalan ember látok, beteg va
gyok. Egy vidám arczot látni, nekem a legégetőbb 
kin. Egy egész pokol ég bennem, ezer panasz 
hang tör ki belőlem s nem lelek, nem lelhetek se 
hol nyugtot. Az irigység emészt, az végzi bennem 
azt a romboló munkát, mely alatt oly könnyű ősz- 
szeroskadni.

Azt mondhatnám: nem lesz ez mindig igy. 
Hisz minden fájdalom megszűnik idővel.

És én nem tagadom ezt. Én hiszem, hogy 
az én fájdalmam is meg fog szűnni egyszer. Igen, 
majd egyszer . . ha anyám mellé jutok. (H.;

Mit ér az a nép, melynek fajképe ^ty,pus nin 
csen, melyről nem akarják észrevenni, vagy nem 
tudják, hogy a typus veszendőben van.

Azoknak, kik a nemzetet vezetik, köteles 
ségük figyelni arra, hogy minden a magyar jelle 
rnen, tzokáton, erkölcsös ét gondolkozdton épi'djös.

A gyermek nem lát tiszta magyar eletet a 
családban, nem szoktatják magyar gondolkodáshoz 
az iskolában és mint ifjú kevés magyarságot lát 
a vezérekben.

Nem magyar szellemű a művészet, akar képző, 
akár zene, akár szavaló művészet; nem mag} ar 
szellemű az irodalom, a tudomány, a politika. 
Valóságos tudósnak tekintik azt, a ki ismeri a 
magyart, emlékezik néhány népszokásról vagy a 
ki adomázni tud.

Többnyire a német műveltség emlőin neve
lődik a nemzedék, kevés a franczia, még kevesebb 
az angol mintára alakult vezér, akár a politikában, 
akár művészetben, tudományban vagy irodalomban. 
Tanulinán vutakat tétetnek a külföldön, de csak 
kevesen ismerik Magyarországot és a magyar 
szellemet.

Képeink, színmüveink, szépirodalmi dolgaink 
nélkülözik a magyar zamatot és lassankint elfogy 
a magyar nóta is. Hiszen a falusi leány is jambózik 
már. Nem jól van az igv !

Igazat mondott tehát a kocsis, hogy négy 
lovas kocsisok volnának, de nincsenek jó négy 
lovat tartó urak. Azaz a kocsisok meg volnának, 
de nem kerül a kezükbe gyeplő, mert az urak 
m in gondolnak vele, hogy jó lovat jó kocsis hajtson.

Valaha azt mondottuk, hogy a ki minek nem 
mestere, gyilkosa az annak és kipéldázták azt a 
hajdút, ki harangot akart önteni.

Ma a legtöbb ember mással foglalkozik, mint 
a mihez ért, mint a mire hivatott. Elegendőnek 
tartják a választottságot. tehát kevesen vannak 
hivatottak.

A vezérséghez ihlet kell, nem elég a hírbe- 
kevtredés. Azelőtt a gyeplőt csak annak adták a 
kezébe, a ki tudta tartani és hajtani is, — ma nem 
csak ipar, de szereplési szabadság is van, s a köz
életben nagyon sokszor találkozunk a Józsa György 
takácsával, ki sörfőzésre vállalkozott, de a főztéből 
nem lett sör és azzal vigasztalta a gazdát, hogy 
van olyan, a ki elhiszi, hogy a mit ő főzött, sör.

Hány ilyen sörfőzésre és egyéb mindenre 
vállalkozó, vezérségig emelkedett kapaszkodó van 
a közéletben, azt mondani sem kell, mert szomo
rúan tapasztaljuk. Harangot öntenek, sört főznek, 
fából vaskarikát csinálnak és az történik, a mi a 
színészek és szinműirókkal történik, hogy a szín
műíró rászabja a szerep< t a kihiresedett színészre. 
Így tesz a magasabb véletlen is, rászabja a köz 
élet szerepét egy szintéi: komédiási hajlamai miatt 
boldogul/) egyénre.

Ha úgy gondolkoznánk, mint őseink és bará
tom kocsisa, ki ki a maga mesterségét folytatná, 
igazi vezéreink lennének és nem rekednénk be | 
anynyiszor a félrevitt énekbe.

Van nálunk tisztet, törzstisztet adó közélet 
beli komédiás sok, csak a vezér kevés.

Ennek a kevés számú vezérnek volna a fel
adata. hogy a magyar gondolkodás, szokások, szel 
lem és jellemen vezérkednének, akkor majd lenne 
közkatona és egyéb népség és jó, sőt magyar is.

Szóval ott lehetnek jó négyes kocsisok, hol 
jó négy lovat tartó is, nevelő urak vannak.

Erdélyi Gyula.

Példának okáért.
Egy kis füzeikét kaptunk a napokban, ame

lyet nem is annyira fontosságánál, vagy talán 
tanulságos tartalmánál fogva, — mint inkább a 
példának okáért érdemesnek találtunk arra, 
hogy vele bővebben foglalkozzunk. A mező kövesdi 
községi elöljáróságnak az 1897. évről szóló „jelen
tése" ez a kis füzet, amelyet minden subjectiv 
kommentár nélkül akarunk olvasóinknak bemutatni; 
talán némi kis okulást meríthetünk mi is belőle.

„Midőn e jelentések sorozatát 7 évvel ezelőtt 
megkezdettük — mondja a jelentés — tájékoz 
tatni óhajtottuk a közönséget mindazon ügyek és 
kérdések felől, amelyek a lefolyt évben az állami 
és megyei közigazgatás végrehajtása, valamint a 
községi önkormányzati tevékenység körében fel
merültek. s elintézést, megoldást nyertek Továbbá 
felakartuk tárni a város anyagi állását, alapjai 
kimutatását, végre megismertetni kívántuk a köz
gazdasági és társadalmi viszonyokat, hogy ezekből 
mindenki következtetést vonhasson le a város 
szellemi és anyagi olőhaladásáról és az elöljáróság 
tevékenységéről.“

íme az indok, amely a mező kövesdi közs. 
elöljáróságot az évi jelentések kibocsátására bírta 
és ezt a szép szokást, aminek üdvös következmé
nyei el nem maradhatnak; fontossága és nagy 
hordervje tagadhatatlan, mi sem tudnék jobban 
megokolni. Bemutatja ezután az évi jelentés a

községi és társadalmi életnek minden mozzanatót. 
_  A közegészségi állapotok főczime alatt a népe
sedési mozgalmakról, a halálozási arányokról, az 
előfordult betegségekről, az orvosrendöri mozzana
tokról a községi orvos számol be nagy preczizitás 
sál összeállított számadatokkal. Az állategészség 
iigvi viszonyokról az állatorvos referál; a községi 
elöljáróság pedig hat fejezetben a taniigyröl, köz
gazdaságról, közigazgatásról, a községi vagyonról, 
adóügyekről, községi szervezetről és végre a tár 
sadalini életről nyújt a lakósoknak igen szépen 
áttekinthető, élénken megrajzolt képet. Mennyi 
üdvös tanulság rejlik ebben a kis jelentésben !

Bemutatni a község lakosainak a községi 
életnek minden szálát ilyen szépen összeszőve, 
mindenesetre hathatós eszköze* a törvénytisztelet 
ápolásának és a társadalmi intézmények iránt ér 
dekfelköltésének.

Érdekes, hogy mit mond ez a kis jeletés 
utolsó fejezetében a társadalmi ügyekről. „E téren 
az 189/. évtől egy újabb örvendetes mozzanatot 
jelezhetünk. Azt hisszük, hogy társadalmi életünk 
fellendülésére fog szolgálni az 1897. nov. 1-én 
Mező Kövesden megjelent „Mező Kövesd és Vidéke- 
cziinti társadalmi és közgazdasági hetilap, amely 
már eddig kiadott számaiból ítélve, a vidéki hir 
lapok között, ha nem is az első, de mindenesetre 
az elsők között foglalt helyet. Igaz á n s z é p 
és lélekemelő dolog helyi zsurna 
1 i s z t i k á v a 1 bírni; tehát azt kívánjuk azon 
lelkes kis csapatnak, amely a „Mező-Kövesd és 
Vidékét" szerkeszti, hogy legyen kitartó és ezen 
kitartását jövőben úgy anyagi, mint erkölcsi siker 
koronázza. “

így beszél a mező kövesdi elöljáróság és 
szavai bizonyára élénk visszhangra is fognak találni 
a lakosság lelkűidében. Az ilyen községben aztán 
lélekemelő dolog is lehet ám a zsurna
lisztika és kellemes helyzet a szellem erejével 
a közügy szolgálatában állni.

A mezőkövesdi községi elöljáróság pedig 
igazán elismerésre és dicséretre méltó munkát 
végez, midiin évről évre beszámol polgártársainak 
működéséről és ezeknek érdeklődését a közügyek 
iránt ilyenformán folyton ébren tartja. Az a pol
gárság pedig, melynek ilyen elöljárósága van, csak 
önmagának gratulálhat.

Vegyes hirek.
— Jegyzők közgyűlése. a zempléntne- 

gvei községi és körjegyzők egyesülete június hó 
folyamán városunkban tartja meg évi rendes köz 
gyűlését, mely alkalomból — mint értesülünk — 
nagyszabású nyári mulatság is lesz a vörösháznál.

— Postai intézkedés Boáján szky Alajos 
postafőnökünk ismét egy rendkívül becses intéz 
kedést óhajt megvalósítani a helybeli postahivatal 
nál. Ugyanis felterjesztést tett az igazgatósághoz 
aziránt, hogy engedtessék meg az utalványoknak 
a kézbesítésnél való azonnali kifizetése. Bizonyára 
az igazgatóság is méltányolni fogja a felterjesztés 
ben foglalt indokokat és helyt ad annak. Ha ez 
az uj intézkedés életbe lep, a közönségre nagy 
előny hárul, mert nem kell a pénz kiváltása végett 
a távoli postához menni, hanem a levélhordó 
mindjárt az utalvány átvételekor kifizeti az összeget.

— Az önsegélyző egyesület a folyó évi 
január hótól kezdve április végéig, 6000 forintot 
vett be, mely összeg a tagok által kölcsönképen 
ki is vétetett. Megjegyeztetik, hogy ezen 6OOO 
írtban nem foglaltatik a beiratási és kamat díjban 
befolyt 500 frt. mely külön a felszerelések árára 
tordittatott — Leszámitoltatott a négy hóban 72 
váltó és már a befizetési könyvecskékre is veszik 
a tagok a kölcsönöket.

— Állami segély a munkásoknak. 
Hir szerint végre pénz is kerül az államtól a 
szociális mozgalmak orvoslására. Politikai körök
ben arról beszélnek, hogy a kormány 150.000 
forinttal munkássegélyzö alapot szervez s ebből 
az összegből járási munkássegélyzö pénztárakat 
alakítana olyanképen, hogy az összeg a jelenlegi 
szükséghez képest járásonkint felosztatnék s időnként 
egyes adónemek bizonyos százalékából neveltetnék. 
Ebből az alapból tisztán a mezőgazdasági mun
kások kapnának segélyt, még pedig kölcsön for
mában és csakis abban az időben, amikor a tér 
mészeti viszonyok következtében kereset nélkül 
vannak. A kölcsön használatért mindenki csekély 
kamatot fizet, de a tőke törlesztésére csak abban 
az időben köteleztotik, mikor a legnagyobb kere
sete van, illetőleg a kölcsönöket télen és tavavsz 
kezdetén adják, a visszafizetést azonban csak ara
tás vagy szüret után kívánják. A törvényhatóságo
kat megkeresték, hogy a szükségről tegyenek 
jelentéseket, melynek beérkezése után ki fogják 
dolgozni a részletes terveket.
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— Feldöfte a bika. Handler Izsák kosa- 
róczi földbérő, a mint e hó 7 én reggel istálójába 
ment, hogy béreseit szokása szerint ellenőrizze, 
az egyik bika előtt levő takarmányt akarta meg
vizsgálni. E közben a különben is dühös állat oly 
erővel döfte fel a balczombját, hogy a szerencsétlen 
embert a hátán is áthajitván, rajta a lágyéktól 
kezdve mintegy 15 cm. sebet ejtett. Haudlcr, ki 
9 gyermek atyja, most a halállal vivődik.

— J égéséé. Alsó -Sitnyicze, Jankócz, Kosa* 
rócz, Lukasócz és Girócz község határaiban, melyek 
az Olyka-patak mentén egy közös völgy katlanban 
fekiisznek, e hó 7-, 8- és 9 ik napján jégeső hullott. 
A jégeső mind a 3 napon alig tartott tovább 
Vi'Vi éránál, de igy is elég kárt okozott a zsenge 
növényzetben. A szomszéd községekben ezalatt 
mit sem tudtak az esőről. E helyeken különben 
a gabonát rozsda is fenyegeti.

— Az egyenes adó és íWeféiMörvények 
és szabályok kézi könyvét adta ki legújabban Botka 
István pénzügyi titkár. — A ki ismeri Botkának a 
pénzügyi téren kifejtett tevékenységét készültségét és 
sokoldalú tudását, annak felesleges e könyvet meg 
külön is ajánlanunk. A nagy szakértelemmel s nem 
kisebb fáradsággal összeállított munka felöleli az 
összes egyenes és közvetett adok összeírása, ezek, 
valamint a bélyeg- és jogilletck* k kirovására, be
szedésére, stb.-re vonatkozó s ez idő szerint fennállt* 
törvényeket, miniszteri rendeleteket es döntvényé 
két, ezenkívül bő magyarázatokkal szolgál a sérel
mes adókivetések elleni jogorvoslatokra, adótörlé 
sekre, stb.-re vonatkozólag, mi által különösen a 
községi és körjegyzői karnak kíván szolgálatot 
tenni. — Pénzügyi és adóhivatali tisztviselők, köz 
ségi és körjegyzőknek, adó- és illetékügyekkel 
foglalkozóknak úgy szólván nélkülözhetlen kézi 
könyv. A mii előfizetési ára 2 frt, megrendelhető 
a szerzőnél S. A-.Újhelyijeit.

— Az Ondava folyó szabályozd au. 
Kis-Domása igen szép termő határral bíró községe 
a varaiméi járásnak. Lapályos s jó legelővel biro 
vidék, a minőt már az Ondava mentén fellebb 
nem is látni többet. Egy rövidsége van csupán : 
az, a mi Arany „Ágota kisasszony“-ának. A sok 
jó megművelt szántóföld szépen zöldül s valoszi 
niileg bő termést is hoz ott a sebes folyó partján, 
de hál a gyilkos Ondava fogát feni rája. Hiába 
fogja már fenni, mert megfékezi a vármegye . . . 
A gazdaközönség és özv. Sztáray \ ilmosné grófnő 
kérelmére, nagyobbrészt a grófnő, de az állam 
hozzájárulásával is most szabályozzák az Ondava 
folyót. A kir. folyammérnöki hivataltól a műszaki 
vezetéssel Palasovszky Sándor fiatal mérnök van 
megbízva, a ki nagy szorgalommal és éberséggel 
teljesíti feladatát.

— A homonnai nőegylet. A homonnai 
izr. jótékony nőegylet a napokban tartotta évi 
rendes közgyűlését, a mikor is Ür.A/osfcovtc# Ervinné 
lett egyhangúlag elnöknővé megválasztva.

— UJ zenekar. A régi első zenetár néhány 
hónappal ezelőtt feloszlott és most egy uj banda 
szervezésén fáradoznak czigányaink. Mint mondják, 
14 tagja lesz a zenekarnak és Kassáról egy kar 
mester állandó vezetése alatt fognak működni.

— Kinevezés. Ifj. Bánóczy Kálmán Zem 
plénvármegye közigazgatási gyakornokává ideig 
lenesen kineveztetett s szolgálattételre az árva 
székhez beosztatott.

— A gyermekek majálisa alighanem 
csak a jövő június hó elején lesz megtartva, mivel a 
folyó hóban nem lehet alkalmas napot választani 
e czélra a közbeeső ünnep és a tanítási napok 
miatt. — Jövő számunkban azonban már közöl
hetjük a majális határnapját, mivel a tantestület a 
holnapi ülésen határozni fog e tekintetben.

— Nagy tűz pusztított folyó hó 2 án dél 
után Magyar Jesztreb községében. bél egy óra 
tájban kigyuladl a Kovács Jánosne tulajdonát k<‘ 
pező ház s a nagy széltől élesztett lángok rövid 
idő alatt húsz lakóházat a melle képül etekkel együtt 
elhamvasztottak. Egy utczának egész fél sora égett 
porrá a falu legvégső házáig. < Ht már több ház 
nem volt, a pusztító lángok nagyobb kárt mm 
tehettek. A tűz által okozott kár közel 9<J00 fo
rintot tesz ki.

— Fgg iskola szomorú sorsa. Ha nem 
a 19 ik század végét járnánk, ha kultur törekvéseink 
egyik főiránya nem az volna, hogy a népiskolák 
szaporítása által a tudás elemeit az utolsó kuny

hóba is beplántáljuk, még akkor is föltűnést okozna 
az, ha egy már éveken át viruló iskolát erőszako
san el akarnak a fold színéről tüntetni, és még 
megbotránkoztatóbb, hogy ha ezt haszonlesésből 
cselrkszi meg valaki. A felső remetei vasgyári is
koláról szól az ének. A nevezett iskolát a vasgyár 
bán alapított munkás társláda vagyonából tartották 
és tartják főn. Az iskolához szükség- s helyiségeket 
Sztáray Antal gróf, a vasgyár tulajdonosa adta át 
az iskola czéljaira. A vasgyár most bérbe lett adva 
és a bérlő az iskola fentartó társláda tulajdonosok, 
tehát a saját munkásainak tiltakozása daczára az 
iskolát In tiltotta, bezárta és munkás lakásoknak 
akarja felhasználni anélkül, hogy előbb uj helyi
ségről gondoskodott volna. Tekintettel arra, hogy 
jelenleg 85 iskolák köteles tanuló minden oktatás 
nélkül maradt, de arra is, hogy a bérlőnek lég 
alább is olyan szüksége van a munkások jóindu
latára, mint megfordítva, oly kíméletlenséget és 
önkénykedést látunk, melv megbotránkoztató és a 
legélesebb kritikára méltán rászolgál, valamint arra 
is. hogy az illetékes hatóságok ez ügyben gyorsan 
és erélyesen eljárjanak.

Meghirő. A Sárospatakon tanuló bodrog
közi ifjúság a „perbcnyiki nyesésben** junius l én 
zártkörű tavaszi tánczinulatságot rendez. A tiszta 
jövedelem az „Erdélyi szobor-alap- növelésére tor- 
dittatik. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság a 
tánczteremben fog megtartani. Kezdete délután 6 
órakor.

— Hangverseny. Sárospatakon a rőt. fő
iskola imatermében f. hó 18-án nagyszabású hang
verseny rendeztetik.

_  Eljegyzés. llazai Sámuel saujhelyi izr. 
hitk. jegyző leányát Laurát e hó 10-én elje
gyezte Ibsenjeid Albert Mádról.

— Névmagyarosítás. (’zuckerman Ignácz 
újhelyi kir. mérnök vezetéknevének fzafcő-ra kert 
átváltoztatását a belügyminisztérium megengedte.

_  Sok az arany a földön mindenütt, csak 
nekünk nem jut. Őt év előtt összesen 2340 méter
mázsa aranyat bányáztak ki a földön, mennek 
értéke 400 millió forint. Legtöbbet találnak Eszak- 
Amerikában, hol tavaly is 541 mázsát szedtek ki 
a földből, mig a gazda. Angolország csak 64 ki 
lóra tudui tavaly fölvinni. De angolországnak be 
esesebb éreze van ennél: a vas. melyből sok arany 
áru ekét, ásót, kapát, és gépet kovácsol.

— Halálozás. Simkovics Pál pazdicsi ág. 
hit. ev. lelkész és esperes, megyebizottsági tag, hosz- 
szas szenvedés után tegnap délben meghall. A gyá 
szoló család a következő jelentési adta ki: Simkovics 
Pálné szül. Zsoldos Mária, úgy ő. mint gyermekei: 
Margit, Ida, Emma, Sári. Sándor, Pali és Mariska 
és számos rokon nevében fájdalomtól megtört szív
vel tudatja forrón szeretett férjének, illetve a felejt
hetetlen apának Simkovics Pál ág. hit. ev. lelkész 
és esperesnek életének 53 ik és boldog házasságá
nak 24 ik évében f. év május hó 11-én deli 12 
órakor történt gyászos clhunytát. A megboldogult
nak hűlt tetemei f. hó 13-ik napján délután 4 óra 
kor fognak Pazdicson örök nyugalomra tétetni. 
Pazdics 1898. május hó 11. Áldás lebegjen a meg
boldogultnak hamvai felett.

— Gyászjelentést kaptunk, mely igy 
hangzik: Pfeiffer Gyula m. kir. államvasuti fő
mérnök és neje Károssá Jelma, fiai Endre és József 
fájdalmmal telt szívvel jelentik fiók, illetve testvérok 
ifj. Pfeiffer Gyula a Vili, gymnasinmi osztály 
tanulójának élete 17 ik évében, hosszas betegség 
után S.-A. Ujhelyben 1898. évi május 11 én d. e. 
10 órakor történt elhunytál. Földi maradványai 
május 13 án d. u. 3 órakor fognak a rém. katli. 
egyház szertartása szerint, a helybeli római kath. 
temetőben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő 
szent mise áldozata pedig t. hó 14-én d. e. fel s 
órakor fog a római katholikus templomban az egek 
Urának bvmutattatni. S.-A. I jhely, 1898. májás 
lió 11-én. Áldás és béke lengj* n a legjobb gyér 
mek hamvai felett!

— Fogyasztási és értékesítő szövetke
zetek központja. 1: itesülé>üuk szerint a Magyar 
Gazdaszövetség által 1.1 *gala| itott s Károlyi Nándor 
qröj v. b. t. t. vezetés* alatt álló „Hangya* czimü 
fogyasztási és érftkesifá szövetkezet, ezege bejegyez 
tetvén, megkezdte működését. Czélja az. hogy fo 
gyasztási és értékesítő szövetkezet* k alakulását 
elősegítse, azoknak kőzpoutul szolgáljon, ügyvite

lüket ellenőrizze s üzleteiket közvetítse. A „Hangya" 
a humanisztikus és közegészségügyi mozzanatokon 
kívül, elsősorban, azt a feladatot tűzte maga elé, 
hogy a nép jólétét emelje, benne a ezoUdaritde ér
zetét felébressze s ezáltal a fenyegető szoczidlie ba
jok enyhítéséhez a maga részéröl is hozzájáruljon. 
Melegen ajánlhatjuk ennélfogva mindazok figyel
mébe, kik a nép javát szivükön viselik, különösen 
pétiig a birtokos osztálynak, papoknak és tanítók
nak. kik, mint a nép vezetői, a saját hatáskörük
ben. a „Hangya** törekvéseit hathatósan előmoz
díthatják.

— Hány muszka van a világon ? 
Tenger sok. de azért mégis meglehetett számlálni 
ők< t. Az orosz császári központi statisztikai hiva
tal most adta ki a legutóbbi népszámlálás eredmé
nyét. A kimutatás sze rint az ötven európai kor
mányzóságnak 94,215.<MM) lakója van, közülük 
46,447.(Mférfi és 47,767.000 nő. Az összes orosz 
alatvalók száma 126,366.000, a fittek ,bukharaiak, 
kínaiak és külf. tartózkodókkal együtt 126,411.000, 
közülök 63,253.000 férfi és 63,158.000 nő.

— Tanoncz iskolák. Mártonfy Márton 
iparoktatási főigazgató elkészítette jelentését a ta- 
nonezoktatási intézetek 1896/7 tanévi állapotáról. 
369 iparostanoncz iskola volt összesen, 1785 osz- 
tálylval. 75.144 tanulóval és 2.167 tanítóval. Az 
iskolák fentartási költségei ezek voltak: tanítók 
díjazására 112.294 forint, dologi kiadásokra 125.585 
forint, összesen 537.879 frt. A kiadások fedezésére 
utalványoztatott az állampénztárból 66.443 forint, 
a vármegyék kezelése alatt álló iparlapokból pedig 
35,935 forint, összesen 102.378 forint; tandijakból, 
kamaráktól, ipartársulatuktól összesen 68.568 forint 
segélyt élveztek ezen iskolák, vagyis a múlt évi 
segélyezés összesen 170.946 forint volt, e szerint 
a községek (városok) az összes iparostanoncz-isko- 
lára összesen 366.933 forintot fordítottak. Egy 
iparostanoncz iskoláztatása a múlt évben hét írtba 
került. Önállókig szervezett kereskedötanocz-iskola 
86 volt a múlt tanévben. Ezekben 6076 tanuló 
nyert oktatást. Az osztályok száma 265 volt, a 
tanitóké 362. Ezen iskolák föntartására 81.433 frt 
fordittatott, a melyhez az állampénztár 4450 írttal, 
a községek (városok) pedig 28.739 írttal járultak. 
Tandíj cziinén 45.307 forint folyt be. Egy tanoncz 
oktatása 13 forintba került. Női kereskedelmi tan
folyam 19 volt szervezve. Ezen tanfolyamokat 
összesen 710 tanuló látogatta, kik közül sikerrel 
vizsgázott 664. Tanítással 108-an foglalkoztak és 
20 feliigvelőnő volt alkalmazva. A tanfolyamok 
fentartása 35.022 forintba került, mely öszszegből 
32.987 forint a tanárok díjazására és 2035 forint 
a dologi szükségletek fedezésére fordittatott. A tan
folyamok jövedelme volt tandíj czimén 34.033 frt, 
adományokból 2214 frt. E szerint egy növendék 
tanítása, átlag számítva, 50 írtba került.

- Nééi detektívek. Egy amerikai lap a 
kővetkező tréfás megjegyzésekkel kiséri a hirt, 
hogy Fiint városkában női detektívet alkalmaztak.

— Miért is ne lehetnének női detektívek is? 
Vájjon nem élvezet e egy tüzes szemű barna leány 
álthl foglyul ejtetni, vagy epedő ajakról ezen felszó
lítást hallani :

„Kövessen ön!“
Az sem lehet utolsó dolog, midőn egy hirte- 

lenszőke, göndörhaju női detektív a sötét töm 
löczbe kiséri az embert, vagy ha egy elegáns 
tengeri fürdőhelyen éppen fürdésközben leplezi le 
az erélyes női rendőr a megszökött fiatal pénz
tárnokot. A női emanczipáczió gondoskodik a 
hasznos mellett a mulatságosról is.

— Ki a szeretője? Pécsett megloptak 
egv úri embert. A mig nem volt otthon, valaki 
elemelte az utazótáskáját, benne az útra való ruhát 
és az aranyóráját, A lopás idején csak a szakácsnő 
volt othon, őt fogták hát vallatóra. A lopásról 
persze semmit sem tud, hosszas biztatásra azonban 
bevallotta, hogy az időtájt nála járt a szeretője. 
Hopp, megvan, ujongott a kapitány, — és ki a 
maga szeretője ? — kérdi érthető kíváncsisággal. 
— Tudom is én, hogy melyik jött be hozzám a 
sötétben — válaszolja szendén a szakácsnő.

— Furesa távirat. Egy pancsovai márka
kereskedő a napokban Szegedről egyik üzlettársá
tól a következő táviratot kapta: „Holnap minden 
disznó a pályaudvaron lesz, önt is elvárom; én 
nem mehetek, csak holnap, mert a személy vonat 
ökröket nem szállít. Marha ára emelkedett, lássa 
el magát, ha ökrökre van szüksége, gondoljon rám.u

Felelőn nzerkenztő: (tál lilmos.

Kiadó-tulajdonol': Landesntan li.
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HIRDETÉSEK.
310 Mám.

tk. 1*9 L
Árverési hirdetmény.

A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Gtrber Ulrich málczai 
lakos végrehajtóénak Weinberger Simon falkusi 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 1350 frt toké 
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a sátoralja újhelyi kir. törvényszék a nagymihályi 
kir. járásbirőság területén lévő Laikus községben 
fekvő a falkusi 3<>. sz. tjkvben. A X 2. sor. 134 
hr. sz. alatt foglalt, és pedig a végrehajtási törvény 
156. § a c. pontja értelmében 400 frt kikiáltási ár 
bán Weinberger Simon végrehajtást szenvedő és 
neje Kiéin Páni tulajdonául jegyzett összeg ingat 
lanra — továbbá a falkusi 48 ik sz. telekjegyző 
könyvben. A X 8or *^6. hr. sz. alatt foglalt 
ingatlanok B. 23. sor sz. alatt Weinberger Simon 
tulajdonául jegyzett jutalékra az árverést 779 frt. 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1898 évi 
május hó 18-ik napján d. e. 9 órakor 
Falkus község házánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el 
fog adatni.

Az árverezni szándékozók tartoznak «z ingat
lanok becsárának 10% ál vagyis a falkusi 36. sz. 
tjkvi ingatlanra vonatkozólag 4<> frtot és a falkusi 
48. sz. tjkvre vonatkozólag 77 forint ÍM» krt kész- 
pénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. nov. 1 én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyiminiszteri rendelet 8 § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170 §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előlege® 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átazolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság Nagv- 
Mihályban 1898 február hó 26 án.

Bodnár, kir. albiró.

461 vz.
tk. 1898

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy liogovszkg Mihály és 
neje Cukiig Erzsébet hagyatéki ügyében nevezett 
kir. jbiróság. mint hagyatéki bíróságnak 60. >0,9 7 
illetve 430097 p. sz. alatt kelt végzése folytán a 
sátoralja újhelyi kir. törvényszék a nagymihályi 
kir. járásbíróság területén lévő NagyMihály község 
határában fekvő a nagymihályi 287 ik sz. tjkvben. 
A 1. 1. sor. 372. hr. sz. alatt felvett Rogovszki 
Mihály és neje Csehily Erzsébet tulajdonául jegy
zett ingatlanra az árverést 920 forintban ezennel 
megállápitott kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 1898. évi julius 
hó 4-ik napján d. e. 9 órakor ezen tlkvi 
hatóság irodahelyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%-át vagyis 92 frtot készpénzben 
vagy az 1881. LX. t. ez 42. § ában jelzett ártó 
Irammal számított és az 1881. nov. 1-én 3333. sz. 
alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 § a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság Nagv- 
Mihályban 1898. évi augusztus hó 12 én.

Bodnár, kir. albiró.

.1 BarnaBféle vendéglőben f. é. 
májux 1-től kezdve Dreher-féle 

KÖB-álTZAI

Korona-sör
cxapoltatik. 42

findcsinanii Beni.it
mészáros

ITag3r.lsxi:ilxá.l3r, főnteza.

Van szerencséin a t. közönségét értesí
teni, hogy f. év májas hó 11-töl kezdve a 
marha és borja has árát 8 krral leszállítot
tam és ezentnl kilóját

36 krjával
fogom elárusítani.

A t. közönség szíves pártfogását kéri 
tisztelettel

Landexmann Be mát.

-ALHAMBRA. 

Finom levélpapír és boríték. 

■■ I doboz ára 85 kr. ku
Kapható

Landesman B. papirüzleteben
Nagy Mihál von.

F E N YKEPES Z E T.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy

Nagy-Mihályon, selyem-uteza. egy 3

fényképészeti ----
- -— műtermet

nyitottam, melyben fényképészét, felvételeket a legkisebb alakútól életnagyságuig 
a legjntányosabb árszámitás mellett eszközlöm.

általam exxkiizlendő felvételek a legixléxexebb éx a legna
gyobb pontoxxágu kivitelben réxxexillnek.

Azon reményben, hogy a nagy erdemii közönség engem b. jnírtogásába 
részesítem!. vagyok teljes tisztelettel
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Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.

ROSENRERG HERMÁN. <
--------------------- A—1

Beni.it

