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IZElKEIZTÖaÉa: Kéziratok nem adatnak vissza. ELÖEIZETES1 DÍJ: kiadóhivatal:
Hova a lap szellemi részét illető minden Bél-mentetten levelek nem fogadtatnak el. , Egész évre . 4 frt. Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri

közlemény intézendő : — Nyilt-tér soronkint 20 kr. — Fél évre 
Negyed évre

. 2 frt.
1 frt. | díjak kHldendők :

T6rők-utoza 320 ixám. Hirdetések jutányosán számíttatnak. Egyes szám ára 10 kr. Landeimaa B. .ónyvnyomdáj*.

Magunkról a közönséghez.
Közönségünk bizonyára nem veszi rossz né

ven, hogy eauttal belügyünkkel foglalkozunk e 
helyen. Igaz, hogy sokáig gondolkoztunk a fölött, 
vájjon ebben a formában tegyük-e ezt meg, 
de miután arra a meggyőződésre jutottunk, hogy 
a mi belügyünk tulajdonképen kizárólag a közön
séget érdekli, még is csak annak megírására ha 
tároztuk el magunkat.

Minden intézménynek, vállalatnak, üzletnek, 
bármely emberi foglalkozási körnek, hogy hivató 
sát betöltse, az emberi szükségleteknek ezerféle 
irányban nyilvánuló ágának valamelyikét szellemi 
vagy anyagi téren sikerrel kell munkálnia és ez 
által az összes emberiség jólétét előmozdítani. (’sak 
a hasznos munkálkodásnak lehet jelenleg létjoga ; 
az egyes egyénkre és igy közvetve az egész em 
beriségre semmi tekintetben sem hasznot hajtó 
munkakör, az egyesek és a közönség részvétére, 
támogatására nem számíthatván, a vele foglalkozó
nak sem használhat; minek folytán meddő foglal
kozási körét csak a saját költségén tarthatja fenn, 
a mely fentartás folytonos újabb költségeket igé
nyelvén, azt kell látnia előbb utóbb, hogy munka
körét anyagi veszteséggel és az eddig ráfordított 
munka megsemmisülésével abba kell hagynia.

Vonatkozik pedig ez a mi lapunkra. Minden 
kerülgetés nélkül kénytelenek vagyunk köztudomásra 
hozni, hogy ha a közönség részéről az anyagi támo 
gatás nem fokozódik, úgy a folyó évnegyed végével 
megszűnik létezni, mivel a kiadóhivatal már eddig 
is. erejét jóval túlhaladó módon, hozta meg az ál
dozatot a lap fenntartása érdekében.

Hogy azonban egyes kárörvendők örömeit 
— kik nem rokonszenveznek lapunkkal azért, 
mert általuk a közügy rovására elkövetett helytelen 
cselekedetekre siettünk mindenkor figyelmeztetni 
a közönséget — lelohaszszuk, azt is kötelességünk-

T A R_C Z A.
A napsugár.

A zenekar keringet játszott s a dallamos ak
kordok megtöltötték az ezer gyertyalángoktól fé 
nyes terem levegőjét. Kaezagás, csevegés zaja 
simult bele a zenehangokba s az étteremből be
hallatszott a pezsgőn pahiezkok durrogása.

Minden arezról az öröm fénye sugárzott . . . 
Nem! Csak egy ember volt, a kinek areza sötét, 
komor maradt.

Egyedül állt az ablakfülkében összefont ka 
rokkal s lángoló szemei követték a mellette elvo 
nuló párokat. Büszke, mintegy 50 éves ember 
lehetett. Siirii hajfürtjeibe, már ősz szálak vegyültek, 
de szemének kemény tekintete, arezának szigorú 
vonásai még elég férfieröröl tettek tanúságot.

És mégis visszavonultan, egyedül állt majd 
nem meggörbcdve, mintha nagy emésztő gondok 
nehezülnének széles vállaira.

Gondok ? . . . Balogh László, a főváros gaz
dag polgára, tulajdonosa messzemenő birtokoknak 
és gond ? Hogy lehetséges ez ?

(iazdagsága arany oszlopokon nyugodott. Ili 
rés volt arról, hogy bármely pillanatban milliók 
följött rendelkezhetett.

És ime most inogj denik a bálteremben hala 
vány reszkető ajakkal, révedező tekintettel s olyan 
arezvonásokkal, melyek elárulják, hogy valami 
nagyon érdekli . . •

Szemei látszólag mindig egy pontot kerestek 
a teremben.

nek tartjuk megemlíteni, hogy a közönség anvagi 
támogatását m in akként értelmezzük, mintha elő 
fizetőink száma nem lenne olyan, mely elég volna 
a lap fentartására, hanem értelmezzük akként, 
hogy lapunk járatúinak túlnyomó része az utó- és 
előfizetési dijakat megmagyarázhatatlan okból fi 
zetni nem akarják, de azért a lap küldését hatá
rozottan kívánják úgy annyira, hogy ha tévedésből 
egy szám valamelyik oknál lógva nem jut hozzá 
juk. reklamálnak ; mi több, egy újhelyi „előfizetőnk** 
a ki — mellesleg legyen mondva — fennállásunk 
óta járatja a lapot, de eddig még egy félkrajczárt 
sem fizetett, a múltkor, hogy szintén nem kapott 
véletlenségböl lapot, nem elégedett meg a rekla- 
máczióval, hanem egy levélben még jól le is szidta 
a kiadót.- Miután pedig ez nem tartozik tűrni sem 
az ilyen „előutóneinfizctői** kedélyeskedést, sem 
pedig nem kötelessége az ö határozott anyagi 
vesztesége árán a lapot továbbra feiitartani, elha
tározta, hogy ha a helyzet előnyösen nem változik, 
úgy szeptember hó végén azt megszünteti.

Nem czélunk foglalkozni a harmadfél é.- alatt 
befutott pálya történetével, de mindenesetre okunk 
van büszkén és teljes megelégedéssel arra vissza 
pillantani, mert egyedüli czélunk mindenkor kizá
rólag csak az volt, hogy hasznos dolgokat csele
kedhessünk és hogy lapunk létesítésével és fenn 
állásával hozzájárulhassunk e város kulturális 
fejlődéséhez.

llogy ez az önzetlen nemes törekvésünk 
most közeledik a zátonyra jutáshoz, arról egyáltalán 
nem tehetünk ; és ha csakugyan kénytelenek leszünk 
a lapot beszüntetni, úgy az csak arra lesz alkalmas, 
hogy a mindnyájunk érdekkörén kívül álló egyé
nek elmondhassák, miszerint e városban idöelött 
indítottak lapot.

Hogy ez tényleg be ne következzék, a kö
zönségen áll.

Viruló szép fiatalasszony volt a keresett, aki
nek üde bájos szépsége mindenfelé feltűnést kel
tett. Nyúlánk karcsú termetéhez hozzá simult a 
selyem szőke haj s ott ragyogott a gyémántos pil
langó; hullámzó keblét csókdosták a csipkék, hó
fehér vállait a repkedő, csapongó szallagok . . .

A vig menyecske egy fiatal ember karján 
repült végig a termen.

Az ifjú fiatal, sokat emleget* tt művész, láza 
san ölelte magához s tánczaö uen halk szavakat 
suttogott a fűiébe.

Balogh közelében két fiatal ember állott. 
Ezek is a tánezoló párt nézték s egyikük valamit 
súgott a másik fülébe, mire mindketten hangosan 
fblkaczagtak. Olyan hangosan, hogy sokan meg 
hallották. Balog is meghallhatta.

A két iíjn aztán az ablakfülke felé közele
dett, de midőn a függönyt félretolták s meglátták 
ott Baloghot, zavarodva hátráltak vissza.

.— Bocsánat ! — hebegő az egyik s aztán 
elsiettek, mint a tetten kapott tolvajok.

Balogh halványan, reszketve állott. Hallotta a 
fiatal emberek gúnyos kaezaját s tudta vagy leg
alább sejtette okát.

Feje mellére hullott, kezei ökölbe szorultak 
s aztán lerogyott a bársonypainlagra. De hirtelen 
kisietett a bálteremből a szivarozó férfiak közzé. 
Beszélgetett . . . Mit tudta ő miről, mit tudja, 
hogy kivel. Beszélt összevissza, amint ajkára jött.

Hirtelen egy kéz nehezült a vállára. Hátra
fordult s fivére állt előtte.

— Bátyám .' Fogadd meg a tanácsomat —

Népünk és a haziipar.
A kereskedelmi miniszter vándortanitói tan- 

folyamot léptet életbe, hogy a vándortanitók a 
köznépet a háziipar ismeretébe bevezessék. Külö
nösen súly lesz fektetve a szalma és vesszőfonás
ban való jártasság elsajátítására.

Vannak megyék, melyeknek lakossága nem 
annyira szegény, hogy Ínséggel, nélkülözései kel
lene küzdenie. Mindazáltal égető szüksége van 
mindenütt arra, hogy a nép kitanittassék a házi 
iparra, főkép a szalma- és vesszőfonásra.

Ha kedvező idő jár, ha a termés bő, a nép 
helyzete tűrhető. De ha csapásos év — s ennek 
folytán — drágaság köszönt be, megmondhalat- 
lan haszna van a háziipar tudásának.

Egyébként a népnek nem akkor van szüksége 
a háziipar tudására, ha Ínséges idők járnak, hanem 
mindenkor. Nem lehet oly bő esztendő, hogy a 
népre a kereset rá ne férjen. A tavaszi, nyári, őszi 
foglalkozásból nem lehet annyit összespórolni, hogy 
a köznép egész télen át szükséget ne lásson. Egé
szen másként fog állni a dolog, ha téli napokon 
és hosszú estéken veszszőből, zsúpból olyan tár
gyakat készíthet a nép, melyből bútorzatának nagy 
része, a háztartásnál szükséges eszközök kitelnek, 
sőt a vásárra is lehet eladásra vinni. Ennek az 
árából pedig a konyhára is telik valami.

Ha népünk megbarátkozik a háziiparral .* ak 
kor meg is győződik annak hasznos voltáról.

Mert ha pénz kell neki: földolgozza a szal
mát, a gyékényt, a vesszőt. Csak tanítani kell a 
népet. A többi magától jő. De foglalkozás nélkül, 
szegénységgel küzdve, fogékony minden lelkiisme
retlen izgatás iránt.

Évtizedekkel ezelőtt tálán nem volt szükség 
arra, hogy a nép szalmakalapot, kosarat stb. fon
jon. Akkor nem voltak gépek. Kora tavasztól késő 
estig lehetett a mezőn dolgozni. Egész télen át 
csépeltek, nyomtattak az uradalmakban. így min
denkor megkereshette a szegény ember a kenyerét. 
Napjainkban azonban a cséplés pár nap alatt el 
van vegezve.

A mezei munka legnagyobb részét gépek 
végzik. így sokkal kevesebb cselédre és kevesebb 
napszámosra van szükség. Ezelőtt egész éven át 
fuvaroztak, ma a terményt vonatra rakják. Az 

mondá halkan — vezesse haza Margitot. Visel
kedése olyan feltűnő, hogy most már minden száj 
vele foglalkozik.

— Lajos ! — kiáltott fel hangosan Balogh.
— Ez a valóság ! — szólt az öcscs és el

sietett.
Balogh futva ment a termeken keresztül. 

Margitot nem találta sehol. Végre lejutott a téli
kertbe s amint ott végig haladt, egy lugasból sut
togás hangzott felé.

— Szóljon Margit ! Oh szóljon — suttogta 
egy szenvedélyes hang. Mély csend . . . Semmi 
válasz.

— Beszéljen . . . Váltson meg . . . Üdvözítsen.
Balogh félretolt egy pálmalombot s látta, hogy 

Margit keble lázasan emelkedik, ajka vonaglik, 
szólni akar, de nem tud . . .

A nő hirtelen összerezzen, mert zörgést hall 
a kavicson.

A lázas pirosság helyét az arczán hófehér 
szin váltja föl, egész testében remeg s aztán fel
ugrik.

A következő pillanatban férje — Balogh áll 
előtte.

— Asszonyom mehetünk háza! — szól a 
férj hid gén, de reszkető hangon.

— Menjünk szólt a nő, karját nyújtva.
Balogh még egy pillantást vetett a fecsegőre 

s aztán távoztak.
A tágas hintó végig robogott az utón. Férj 

és feleség szótlanul ültek egymás mellett. Margit 
ledobta magáról a prémes felöltőt; melege volt a 
hintó rekeszében.
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utasok gőzösön utaznak. így minden megélhetési 
mód ki van véve a szegény nép kezéből. Ámde a 
régi munkásnépnek nem volt az az igénye mint 
a mostaninak. A mai szegény munkásnép éppen 
úgy hódol a divatnak, mint a tehetős úri osztály. 
Ilyenformán aztán nem csoda, ha zúgolódik a fel
világosodott, vagy lelketlen izgatok által elvakitoít 
nép. Mindezen pedig csak ugv tudunk segíteni, ha 
mellékfoglalkozásra tanítjuk meg azt a népet, mely 
a napszámból, a feles, vagy harmados fold termésé
ből többé megélni nem tud.

Tehát nagyon üdvös ez az intézkedés, hogy 
vándortanitók lesznek kiküldve, akik a népet meg
tanítják a házi ipar kezelésére.

A téli foglalkozásnak bizonyára meglesz ama 
haszna is, hogy a most dolog nélkül ásitozó, eltu- 
nvult nép a munkában talál nemes szórakozást és 
nem arról fog gondolkodni, hogy vegyük el azét, 
akinek több, akinek sok van. A háziipar tudása 
anyagi jólétet, az emberek között egymás iránt 
való szeretetet, becsülést teremt.

Be van bizonyítva, hogy a gépek mindjobban 
és jobban kiszorítják a kézimunkát. A gépek ter
jedésével foglalkozás nélkül maradó emberek meg
élhetésről kell gondoskodni, mert a nép nyomorú
ságos helyzete folytonosan elviselhetetlenebb lesz. 
Erre nézve pedig a legalkalmasabb mód, hogy a 
köznép és birtokos osztály mezei munkával kere
sett csekély jövdelmén kívül olyan foglalkozásra is 
ki legyen tanítva, mely kenyeret adjon neki télen is.

Üdvös tehát az intézkedés. Mert hiszen sok 
szór veszendőbe menő, csekély’ értékű anyag föl 
dolgozásából jövedelmi forrást nyer a szükséggel 
küzdő nép.

A nép azonban ne idegenkedjék az ő javát 
akaró intézkedésektől. Vegyék azt szívesen s igye
kezzenek megtanulni azon munkát, mely hivatva 
lesz mostoha sorsukon segíteni.

Ha ezt cselekszik, ha megtanulják a háziipart, 
rövidesen eljön az idő, hogy’ állapotok, sorsuk ked
vezőbbre fog fordulni, amit szívből óhajtunk is.

Vegyes hírek.
— A város dolgai. Városunk képviselő 

testületé f. hó 13 án ülésezett, mely közgyűlésen 
a főbíró által az iskolai építkezésekre vonatkozó 
építési szerződések mutattattak be, mely szerződé 
sek arra való tekintettel, hogy a főbíró észszerű 
munkássága és tapintatossága mellett a városnak 
22UO frt megtakarítása van, helyeslőleg s a főbíró 
érdemeinek kellő méltatásával tudomásul vétetett.
— Bejelentette főbíró, hogy’ a város tulajdonát 
képező, úgynevezett rkaszárnya“ lakházra nézve 
a bérlet a jelenlegi bérlő által 1899. év január 1- 
től felmondatott. Hosszas eszmecsere után a főbíró 
által tett előterjesztés, hogy hirdetmény által hivas
sanak fel az ipari körök ezen gyárnak felette al
kalmas helyiség kibérlésére, esetleg megvételére, 
helyeslő tudomásul vétetett. — Határozott a város 
Piskó Mária és Kiéin Péter lakhatási ügyében, 
előbbire elutasító, utóbbira kedvező határozattal.
— Tóth Árpád jegyzőnek f. hó 15 tői kezdve hat

Aztán lebocsájtotta a hintó ablakát.
— Margit megkötöd magad !
— Oh csak hagyja !
— De . . .
— Ne bántsa önt az !
Balogh reszketett, de mikor látta, hogy Mar 

gitot köhögési roham fogja el, felhúzta a hintó 
ablakát s mint egy kődarab hullott vissza a hintó 
sarkába.

Elvonult előtte életének képe . . . Fáradalmas 
munkával gyűjtött vagyont s pénzen akart venni 
boldogságot. Meglátta Margitot, akinek szépsége 
napsugár volt.

Nemsokára neki ragyogott ez a napsugár.
Szerette jobban, mint az igazi nap sugarát és 

Margit nem szerette ót. . . .
Hazatértek ... A kastély még fény lett. Négy 

szolga volt ébren. Margitot lakosztályába kisérték.
— Rosszul van ön ? kérdé tőle a férj.
— Oh nem ! Nagyon jól érzem magam — 

szólt az asszony s kaczagni akart, de a kaczajt 
fojtó, görcsös köhögés némitotta el.

— Orvost ! ! kiáltott Balogh.
— Nem kell — felelt a nő s lerogyott a 

pamlagra.
A napsugár beragyogott az ablakon. A másik 

napsugár ott feküdt a hófehér habos ágyon . . . 
A láz elvette eszméletét. . . .

— Oh igen szeretem önt, mondá lázálmában 
. . . Hiába néz rám olyan haragosan ő. Szeretem, 
szerető k . . . Nagyon . . .

Balogh ezalatt tanácskozott az orvosokkal.
— Mentség meg .’ szólt kétségbeesve . . . 

heti szabadságidő engedélyeztetett s részére, tekin
tettel arra, hogy gyógykezeltetése tetemes és erejét 
meghaladó költségbe kerül, 200 frt segély összeg 
utalvánvoztatott. — Olvastatott a kövezed vámra 
vonatkozó leirat, melynek végleges elintézése az 
őszi rendes közgyűlésre utasittatott. — Olvastatott 
a londoni angol aszfalt társaság ajánlata á város 
főutezáiának kiaszfaltozása iránt, de tekintettel arra, 
hogy a csatornázási munkálatok még folyamatban 
nincsenek, e tárgyban érdemleges határozat hozható 
nem volt. — Több kisebb jelentőségű ügy elinté
zése után a közgyűlés véget ért.

— A vasárnapi diszgyülés. Vasárnap 
délelőtt ment végbe a városháza udvarán a dísz
közgyűlés, mely a Sulyocszky István városi főbírót 
ért királyi kitüntetés alkalmából hivatott össze. A 
szépen feldíszített udvar elején már jóval 11 óra 
előtt gyülekezett a közönség és a mikor a disz- 
magyarban levő Füzesséry Tamás járási főszolga
bíró a gyűlés megnyitása czéljából az emelvényre 
ment, majdnem teljesen megteli a tágas udvar. A 
rövid megnyitó beszéd után küldöttség ment a ki
tüntetett főbíróért, a ki néhány perez eltelte után 
megérkezett és a kit a közönség viharos éljenzéssel 
fogadott. Ennek csillapultával a főszolgabíró üdvö
zölte a királyi kitüntetésben részesült főbírót, mi
közben felolvastatta az erre vonatkozó királyi és 
főispáni leiratokat, azután pedig mellére tűzte a 
Ferencz József-rend lovagkeresztjét. Polányi Géza 
kir. közjegyző, a ki felkéretett az alkalmi üdvözlő 
beszéd elmondására, igen szépen fejtegette a lovag 
rendek történetét és több ízben sikerültén alkal
mazott költői idézetek után melegen üdvözölte a 
nagy közönség és városi képviselőtest ütel nevében 
a főbírót. Most még az ünnepelt beszéde volt hátra, 
a ki meghatva mondott köszönetét. A tőle már 
megszokott ékesszólással ecsetelte a város közön
ségének áldozatkészségét és józanságát, fogadást 
tett ezen ünnepélyes alkalommal is, hogy mig ereje 
engedi, mindig csak e város fejlődésére és boldo 
gulhatására fog munkálkodni. Beszédét a király 
éltetésével végezte. Ezzel véget ért a díszközgyű
lés. — Délben 1 órakor a szállóban bankett
volt számos előkelő vidéki és helybeli egyén rész
vétele mellett. A sok felköszönlő közül különösen 
feltűnt Sulyovtzky főbírónak a királyra mondott 
remek felköszöntője. — Barnai ismét meggyőzött 
mindenkit arról, hogy méltó jó hírnevéhez, mert
— a banketten resztvettek állítása szerint — a fel
tálalt ételek valóban fejedelmiek voltak és a ki fé
nyes tanúságot tett arról, hogy nem tartozik azon 
vendéglősök közé, kik az ilyen bankettek alkalmá
val a közönség kiszipoly ázására pályáznak, hanem
— bárha nagy fáradság és költség árán is — min
den lehetőt elkövet arra, hogy a legfokozottabb 
igényeket is kielégíthesse.

Hadd szeresse, azt a másikat, csak éljen az én 
egyetlen napsugaram.

— A tudomány nem ad tol semmi lehetsé
gest — szólt az egyik tudós s a másik kettő he
lyeslőleg bólintott.

A nap fenn volt az égen. A n a p s u g á r 
eltűnt a földről.

Balogh ott térdelt a szép halott ágyánál. Sirt, 
könnye megáztatta az ágy selymét.

Egy szolga nesztelenül közeledett. Ezüstlál- 
czán levelet hozott.

A levél a boldogult nevére volt czimezve.
Balog átvette a levelet; a szolga távozott.
A levél finom borítékán vékony, de férfias 

vonásokkal volt megírva a czim. A boríték felső 
sarkában festő paléta s ecset volt.

Balogh mindjárt tudta, hogy a levél kitől jött. 
A nagy, erős ember egész tagjában reszketett. 
Szét akarta tépni a borítékot, de szeme megtelt 
könynyel s újra térdre rogyott az ágy előtt.

A levelet aztán a halott dermedi ujjai közzé 
zárta.

— Itt van . . . Olvasd el.’ a másik küldötte !
Félóra múlva belépett Balogh öcscse.
— Bátyám !
— Te vagy Lajos !
— \ igasztalódjál ! így talán jobb !
— Mert éppen a legfényesebb n a p s u g á r 

szűnik meg világítani !

— A ,rKelet‘ támadása. Az Ungváron 
megjelenő és a gör. katholikusok érdekeit képvi
selő „Kelet- cziinü lap e hó 7 én kiadott számában 
.Többen* aláírással egy tajtékzó dühtől hemzsegő 
csikk jelent meg lapunk és különösen szerkesztőnk 
ellen azért, mert egy közeli faluban lakó gör. kath. 
lelkész hazafiasságát megdicsértük az alkalomból, 
hogy a junius 8 iki koronázási évforduló napján 
szép ünnepélyt rendezett és legkivált pedig azért, 
mert jelzett közleményünk végére odatettük, hogy 
.járásunk sok papja vehetne tőle példát.- — Er
ről a kvalifikálhatatlan támadásról csak a történeti 
hűség kedvéért teszünk említést, de vele bővebben 
két okból nem foglalkozunk. Először azért, mert 
minden tisztességes és jelleines ember, ha valakit 
támad, azt nyíltan szokta tenni és nem rejtőzik 
álnév alá; másodszor pedig az olyan emberrel, 
(tudjuk, hogy ki irta) kinek inosdatlan a szája, 
m in állunk szóba.

— Elutasított végrendeleti örökös. 
Mint értesülünk a kassai kir. Ítélőtábla a napokban 
foglalkozott a gróf Apponyiak által megtámadott 
gróf Sztáray Antal végrendeletével. Mint köztudo 
inásu a hold, gróf örökösévé gróf Sztáray Sándort 
nevezte ki és ezért támadtatott meg a végrendelet 
perrel. Most a tábla, mint másodfokú bíróság, ki 
mondta, hogy a gróf Apponyiak követelése jogos, 
miért is a végrendeletet megsemmisítette. Termé
szetesen a per folytatódni fog, mivel ez nem vég 
érvényes ítélet. — A tábla Ítélete folytán a város 
is elesne attól a szép hagyománytól, a mivel gróf 
Sztáray Antal megemlékezett róla és igy Sulyovszky 
István városi főbíró is niegfelebbezi az Ítéletet.

— Iskolai értesítő. A homonnai államilag 
segélyezett polgári és felső kereskedelmi iskola ér 
tesitőjo küldetett meg lapunknak, melyből ismét 
csak arról lehet meggyőződni, hogy ez a taninté
zet minden tekintetben a kor színvonalán áll. Az 
értesítő 120 oldalra terjed és teljesen felöleli a 
tanintézetre vonatkozó összes adatokat. Különösen 
figyelemre méltó a Kerekes György által irt beve
zető és .Zemplénmegye követi utasításai 1825 tői 
1848 ig, különösen közgazdasági ügyekben" czimü 
értekezés. A befejezett tanévben volt az intézetnek 
összesen 252 növendéke és a hitoktatókkal együtt 
16 tanára. Ha az értesítőt figyelmesen átnézi a 
szemlélő, arról is meggyőző ést szerezhet, hogy a 
derék tanári kar valóban egész odaadással és nagy 
ambiczióval dolgozta fel a nehéz tanítási anyagot. 
Az iskolába való beiratások az 1898—99. tanévre 
szeptember 1— 4 ig eszközölhetők, még pedig d. e. 
8—12 ig, d. u. 3—5-ig.

— Vízibe fűlt vándor. Múlt hó 27-én 
valóságos kánikulai hőség uralkodott. E nagy hő
ségtől eltikkadva ugyanazon a napon kot iparos 
segéd ballagott pipaszómelletl Nagy Mihály felé. 
A mint a Laborcz folyóhoz értek, elhatározták 
magukban, hogy előbb lemossák magukról az úti 
port s egy kissé felüdülnek a Laborcz folyó vizé
ben s csak azután mennek be a városba. A két 
fáradt utas elhatározását nyomban tett követé s 
miután a vámház közelében nem tudtak alkalmas 
fürdőhelyet találni, lementek egészen a nagymi
hályi inümalom alá förödni. Mindkát vándorlegény 
meglehetősen tudott úszni s vígan lubiczkoltak egy 
darabig a Loborcz folyó szőke vizében, de a 
vidám fürdés nem tartott soká, mert a fiatalabb 
nak hirtelen valami baja lett a vízben s mire 
idősebb társa segítségére sietett volna, nyomtalanul 
eltűnt a habokban. A hullát valószínűleg több 
kilométernyire sodorták a hullámok a fürdés helyé
től, e miatt hosszas keresés mellett sem tudták 
azt a zavaros vízben megtalálni.

— Tűzvész Tötke-Terebesen. Nagy liiz 
pusztított f. hó 7 én T.-Terebesen. Az orkánszerü 
szélben déli 12 órakor keletkezett a tűz és elham
vasztott 12 lakóházat a hozzátartozó melléképületek 
kel. Leégett meg 32 csűr a benne már nagyobb- 
ára fölhalmozott takarmánynemüvel. A tüzet a 
nagy szél miatt csak az esti órákban lehetett nagy 
nehezen lokalizálni. A kár meghaladja a 100000 
forintot. Keletkezésének okát mm tudják.

— Kútba esett gyermek. Mull hó 28 án 
Hanajna községben egy oda való gazda embernek 
5 éves kis fia játék közben véletlenül a kútba 
esett, de Szerencsért* a nagy ijedtségen kívül 
semmi baja sem történt a gyermeknek, mert a 
kis fiú édes atya, ki épen abban az időben az 
udvaron volt, rögtön kimentette. Intő példa.
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— Vngt'Af halottja. Egy jeles tia |la|, 

meg UngvArmegyének e hó 10 én váratlanul. 
Tabódy Jenő vármegyei főjegyző és az ,r„g- 
hivatalos lap felelős szerkesztője mull ki sz.ivszél 
hiidés következtében. Megyeszerte nagy megdöb
benést keltett a közszeretetben állott tértin halála 
és mély, igaz részvét nyilvánult mindenfelé. Te 
Hintése 12-én volt óriási részvét mellett.

Feljelentés. Abban a bizonyos ismere
tes vinnai ügyben a megkínzott zsidók orvosi bi 
zonyitványokkal támogatott feljelentést tétettek l)r. 
Kállai József ügyvéd által a csendőrség ellen l'ng 
megye főispánjánál és a büntető bíróságnál. Ez. 
ügyben gróf ’löiíík József főispán a feljelentés kéz 
bez vétele után azonnal megindította a vizsgálatot 
és a helyszínére kiküldöttet rendelve, a legerélve- 
sebben folytattál ja a nyomozatot.

— Anyakiinyei statisztika. V árosunk
ban a folyó év első felében azaz január 1 tói ju 
nius végéig született 150 gyermek, kik közül 91 
fiú, 59 pedig leány, házasságra lépett 30 pár, meg 
halt 105, szaporulat a születéseknél 45.

— Fegyver ti gyerek kezében. Tomkó 
György rendőrőrmestvr kis fia valahogy kezébe 
keritette az apja töltött Flaubert fegyverét és azzal 
játszadozva, elsütötte, de oly szerencsétlenül, hogy 
egy kis fiú szemébe fúródott a golyó. Dr. Glilck 
távolitotta azt el a gyermek szeméből és miután 
annélkül sem volt veszélyes a sérülés, pár nap 
múlva semmi baja sem lesz.

— Az önsegélyző közgyűlése. Ez utón 
is figyelmeztetnek az önsegélyző lagjai, hogy a 
rendkívüli közgyűlés vasárnap délután 2 órakor az 
iskola tanácstermében okvetlen meg fog tartatni.

— Meghívó, Vasárnap, f. é. julius hó 24 én 
a szobránczi gyógyfürdő nagytermében Lányi Gyula 
ungvári zenekara közreműködésével tánczvigalmat 
(Anna-bált) rendezek, melyre a helybeli és vidéki 
nagyérdemű közönséget tisztelettel meghívom. Ki
tűnő ételek és italok pontosan kiszolgálatáról gon 
doskodtam. Belépő díj személyenkint 1 frt. Kezdete 
9 órakor. Mély tisztelettel : Szilágyi Lajos, fürdő 
vendéglős.

— Gyászjelentés, Feöldy Doby Antal kir. 
sótárnok, úgy a maga valamint gyermekei és az 
összes rokonság nevében mélyen megtört szívvel 
tudatja felejthetetlen drága nejének, szive és lelke 
barátjának, a legjobb anyának, anyósnak, illetve 
testvérnek Doby Antalné szül. Késmárky Annának 
hosszas és kínos szenvedés után, boldog házassá 
gának 42-ik évében folyó 1898. év julius hó 9 én 
d. u. 5 órakor történt gyászos elhuny tát. Hült tetemei 
folyó hó 11-én délután 4 órakor fognak a róni, 
kath. egyház szertartása szerint örök nyugalomra 
tétetni. Az engesztelő szent mise áldozat pedig 
másnap reggeli 9 órakor fog az Egek Urának be
mutattatok Homonna, 1898. julius hó 10-én. Áldás 
és béke drága porai felett ! ifj. Doby Antal, Doby 
István és neje Kovaliczkv Luzia, Doby Samu, 
Doby Ilon gyermekei. Késmárky Mária. Késmárky 
Teréz özv. báró Jósika Gyuláné nővérei. Doby 
Zsuzsán na özv. Vitéz Antalné sógornéja.

— Országos vásár. Ungváron a .Jakab 
napi vásár julius 18—19 én lesz megtartva.

— Értesítés, A tiszai ág. hitv. ev. egy
házkerület eperjesi kollégiumának jogakadémiáján 
az 1898—99. tanévre a beiratások f. évi szeptem 
bér 1 tői 8-ig eszközlendők; az előadások pedig 
szeptember 9 én veszik kezdetüket. I tólagos fel 
vételnek szept. 9—Il ik napjain dékáni-, azután 
pedig tanári kari engedélylyel lehet helye. Azok 
az egyéves önkéntesek, a kik tényleges katonai 
szolgálatukat f. évi szept. hó vegén fejezik be, ok
tóber 1 — 8 napjain iratkozhatnak be. A vizsgálatok 
határideje szept. 1 tői 15 ig terjed. Jegyzet. A jog
akadémiai hallgatók vállán/elekezett kiilömbseg nél
kül részesülhetnek a Collegium kebelében fennálló 
tápintézet kedvezményeiben (az erre nezve meg 
állapított félévi dijak a következők: ebéd és va 
csóróért 31 frt, ebédért 19 frt). Az erre érdemesek 
igényt tarthatnak a Collegium által évenként ki 
osztani szokott ösztöndíjakra ; valamint a szegenj 
sorsnak díjmentességre, tápintézeti dij elengedésre 
8 a jelentékeny alaptőkével rendelkező „Jogász 
segély-egylet“ támogatására számíthatnak. A jog 
akadémiai ifjúsági , valamint a colegiumi nagy 
könyvtár a hallgatóság rendelkezésére fog állam. 
Mindennemű felvilágosításokkal szívesen szolgál 
A jogakadémia igazgatósága.

— Tüdő vésztói való órakodásról. Ez 
a czime annak a kis könyvnek, melyet a belügy
miniszter adott ki, s bocsájtott a vármegyék ren
delkezésért*, hogy azt a községekben szétosszák. 
A könyv’ a nép nyelvén a néphez szól és nagyon 
helyesen van összeállítva. Mindenesetre pedig fontos 
es üdvösnek találjuk azt, tekintve a mostani töm 
érdek tüdővészeset előfordulását.

llabi ófogás a kolostorban. Alsó Hrá 
bóez zemplénmegyei községben Matejesik József 
n-ttegel haramia, a ki két és fél évig’ült a lipót- 
vári íegyházban, berontott \ avrik Mihály községi 
biró lakásába 8 a község ládáját feltörte s kirabolta. 
A rabló a község ládájában 160 forint hivatalos 
pénzt talált s ezt magával vitte. A rablás elköve
tés*' után llornonnára ment, a hol egy rosszhirü 
nő társaságában kétfogatu bérkocsira ült és Sztrop- 
kora hajtatott. Misky csendőrőrmester a varannói 
őrsről — a ki erről tudomást szerzett — utána 
indult. A sztropkoi Korona vendéglőben elmondták 
n*-ki, hogy a kereseti rabló, a ki hetek óta való
sággal rettegésben tartotta a vidéket, a reggeli 
oiákban odajött. Misky őrmester magához vette 
Lovász Józef sztropkoi őrsvezetőt s megtudta, hogy 
Majtecsiknek az édesanyja szakácsnő a ferenezrendi 
barátok sztropkoi zárdájában. Abban a hitben, hogv 
az üldözött gonosztevő ide menekülhetett, a múlt 
éjjel megjelentek a zárda előtt. Mivel azonban 
Matejesik a rengeteg épületből valamelyik ajtón 
könnyen elmenekülhetett volna, ha a csendőrök 
ottletteről értésül, a csendőrök cselhez folyamodtak 
s el küldtek egy czivil embert, hogy a gvárdiánt, 
a kinek az ablakai a koldstor bejárata fölött van 
nak, ébreszsze föl azzal, hogy sürgős leveli t ho
zott neki. A csendőrök megbízottja az utasítás sze
rint járt (‘1, a gvárdián hirtelen felöltözött s maga 
nyitotta ki a kolostor kapuját. Mikor a kapu föl 
tárult, már a két csendőr is ott állt s Misky őr
mester előadta eljárása okát. A gvárdián előbb 
Matejesik anyjához vezette a csendőrökéi, innen 
pedig egy czellába kalauzolta, a hol Matejesik 
jóízűen aludta „az igazak álmát”. Jóformán meg 
sem mozdulhatott, már ott volt a bilincs kezén- 
lábán. Megvasalva vitték az őrségre, a hol val latóra 
fogták s a hol be is ismerte, hogy az aísó-hrabóczi 
pénztárt ő rabolta ki. A pénzt azonban nem talál 
ták meg nála s nem is akarja megmondani, hogy 
hová tette.

— Szőlészeti tan almán gat. Az Országos- 
Magyar Gazdasági egyesület folyó évi szpt* mber 
havában szőlészeti tanálmányátat tervez a Tokaj- 
Hegyalja éz Beregszász vidékére. A kirándulás 
nyolez napot venne igénybe, beleszámítva az össze
jövetel napját, szeptember hó 1 1 ikét is. A tanul
mányút Szerencsről indul ki szeptember hó 12 én 
és Beregszászon záródik szeptember hó 18-án. Az 
összes költség 60—70 frt, tesznek ki. A tanulmány
úiban való részvételre a jelentkezések azt >. M. G. E. 
titkári hivatalához intéz* i. ’ s a jelenkezéssel 
egyidejűleg az előirányzott Költségek fele azaz 
hannincz forint az O. M. G. E. pénztárához czi- 
mezve beküldendő. < >ly jelentkezések ; a melyek
kel egyidöb* n az összeg be nem küldetik, nem 
vétetnek figyelmébe. A jelentkezések batárideje 
augusztus 20.

— Különös végrendelet. Nem teljesen 
hiteles forrásból veszszdk a hirt, hogy egy aggle
gény, a ki minap Londonban elhalt, egész vagyonát 
azon nyolez hölgynek hagyta, a kik őt — kiko
sarazták. Ez örökhagyást pedig a következőkép 
indokolta : „Hálásan emlékezem meg róluk, mert 
ők voltak nyugalmas életem megteremtői. Mert az 
által, hogy engem, mint kérőt visszautasítottak — 
abba a szerencsés helyzetbe jöttem, hogy csendes, 
családi gondok nélküli, szabad életet élhettem és 
ezért megérdemlik a hálát, a melyet e csekélység
gel akarok viszonozni.u

— A férfi ereje. Egv írónő a kővetkező
képpen nyilatkozik az erősebb nemről : A férfi 
hősi lélekkel képes karját, lábát levágatni, de a 
mustár tapaszt öt pcrczig sem tudja kiállani, hogy 
ne jajgasson. A stoikus nyugalmával tudja fogadni 
vagyona v»>sztének hírét, de dühöng, ha a gallér
ját nem találja. Még a kiapadón is képes tnoso 
lyogni, de ordít, mihelyt mezítláb egy kis szegecs 
kébe gázol. A férfi nyolez mértfbldet is gyalogol 
egy nap alatt s nem • rkezik kimerülve a czélhoz, 
de gyermeket nyolez pcrczig sem tud karján tar 
tani, hogy fáradságáról ne panaszkodjék. Ki tudja 
számilani a szibériai vasút költségeit, de borzad, 
ha a feleség*' kalap számláját mutatják neki. A 
férfi képes tűzön, vizen áttörni, hogy kedveséhez 
juthasson, *1*' hogy borotválatlanul mutassa magát 
előtte, arra sehogyan sem tudja elszánni magát 
stb. N*m mond uj dolgokat női irótársunk, de 
nagyon közel jár az igazsághoz.

Hatezer forintos könyv. A nyom 
<lászat legnagyobb reimk** bizonyára az a könyv 
lesz, a melyet most fejezett be. Bankroft Hove, 
híres amerikai iró. A könyv czime Ihe Book of 
Wcalth (A gazdaság könyve) lesz s magában fogja 
foglalni az összes ipari és művészeti csodák leirátát, 

a középkortól u jelenik. A kiadók 180,000 frtot 
irányoztak elő a mű elkészítésére, mely 1100 
oldalra fog terjedni s rengeteg sok szövegbe nyo
mott képpel és 100 heliogravűrrel lesz illusztrálva. 
Szerzője éveken át dolgozott e könyv inegirásán, 
a melyet csak 400 példányban adnak ki. Egy egy 
példány árát 6000 forintban állapították meg.

— Védi ük a magyar ipart. Iparunk
nak minden ága csaknem tengődik, az iparosok 
panaszkodnak, hogy nem tudnak megélni, mun 
kásoknak nem tudják fizetni. Es a szomorú jelen- 
ségin k ki az oka? A magyar nagy közönség; mert 
a hazai ipari termékek iránt közönnyel viseltetik. 
Mig a hazai ipar jeles és versenyképes termékei 
raktáron hevernek, addig a külföldről behozott 
sokszor silány és értéktelen áruezikkek nagy ke
lendőségnek örvendenek. Eddig védekezett közön 
ségünk azzal, hogy megfelelő niagx ar áru hiányá
ban kénytelen külföldit vásárolni. Most azonban 
épenséggel nincs okuk többé a külföldit istápolói 
a hazainak rovására. Minden ország védi ellenünk 
iparát, mi is védjük iparunkat a külföldi ellené 
ben. Itt az ideje, hogy a hazai ipar pártolására 
hivatott tényezők s az egész magyar társadalom 
karöltve, társulva, szövetkezve sorompóba lépjenek 
a külföldi ipar elárasztó veszélye ellen. Mellőzzük 
a külföldi iparczikkeket, mint ők mellőzik a miéin 
két : mellőzzük azokat, akik ilyeneket kínálnak s 
ránk erőszakolni akarnak, követeljük, kérjük be
vásárlási forrásainknál mindenkor a megfelelő ha
zai árut s mást el ne fogadjunk semmi szín alatt. 
Akkor, de csakis akkor, fel fog virágzani a ma
gyar ipar! Jelszavunk az legyen: Védjük a hazai 
ipart ! !

CSARNOK.
Egyéni önállóság.

— Nézetek a nevelés köréből. —
A fin de siecle hanyatló évtizedében a lázas 

sietséggel rohamosan haladó, tevékeny, erőteljes 
munka szerepel. Zakatoló gépek dobogó lármájába 
vegyülnek az emberi elmének csodaszülöttei, a 
tudomány fejlődő kincsei gyanánt, a reális eszmék 
hatalmas áramlata veszi birtokába a mindenséget.

A munka az erő. A munka az óriás. — 
Edzi a lelkeket, tornagyakorlat az izmoknak és 
gyógyítója balzsama annak, a mi a szív mélyén a 
legjobban fáj. — Az élet elsodorja a gyávát, a 
gyengét, az erőtlent, de utat tör magának az 
akarat.

Hát mi is ez az akarat, lényegileg? — ér
zelem, — indulat, — szenvedély ? Semmiesetre 
sem.

Mondjuk inkább lelki tehetség, mely az 
egyénnel születik és később épen az értelem be 
hatása következtében indul fejlődésnek. Öntudatos 
követelése a vágy, óhaj, kívánság kielégítésének, 
mely sokszor ép oly túlzott, mint jogtalan.

Nem mindig. Az akarat általánosságban és 
különlegesen is feltétlenül szükséges, cselekvésre 
indító, öntudatos erő, mely azonban nem csak az 
értelem, de a lélek hatása alatt is müKödik.

Az érzelmek szabályozzák az akaratot, de 
viszont az akarat megfékezi az érzelmeket.

A kettő nagyon sok esetben ütközik össze és 
ilyenkor kétségbeesel harcz, kínos küzdelem kelet 
kezik, de ha barátságra lepve, az akarat támoga
tására siet az érzelemnek, úgy csodákat művelő 
erőt képes kifejteni.

Isteni hatalom az, mely a teremtés munkáját 
hajtotta végre.

Az l’r akarata, hogy legyen és azonnal meg 
lett minden.

Hogy cselekedjem, előbb akarnom kell; nor
mális körülmények között, csupán az indulat pil
lanatnyi heve által, öntudatlanul végrehajtott cse
lekvés lehet beszámíthatatlan. De az sohasem vall 
az egyén jellemére és nem világítja be igazi lel
kületűt, — mig minden más cselekedett bizton 
következtetni enged arra és azon tényezőkre, me 
lyek a jellem* t alkotják és melyek között fösze 
replő gyanánt lép fel az akarat, mint indító, cse
lekvő erő.

Hogy eszély* sen akarjak, öntudatosnak kell 
lennem, mert csak öntudatos akarat létezik egyál 
tálában, mint akarat és csak ez vezethet önállóságra.

Már korán a szülőiházban kell azért a neve 
lésnek oda hatni, hogy az egyént önállóvá nevelje, 
úgy testileg, mint szelleniih g.

Ez utóbbi illetve a szellemi önállóság két 
irányba terjed: az önálló gondolkodás és önálló 
cselekvésben.

Miben ál az egyik és miben a másik?
Onnálló a gondolkodás akkor, midőn nem 

ragaszkodva mások Ítéletéhez, az egyén saját benső 
nu'ggyőződését határozottan nyilvánítja.

< fnnálló viszont a cselekvés, midőn az egyén 
saját elhatározásból, mások tanácsa, támogatása 
nélkül létesül. A cselekvés és gondolkodásban való 
önállóság szüli a jellemet.

'falán azért is oly k* vés a megbízható jellemű 
ember napjainkban és talán azért szaporodnak oly 
bámulatos arányban a bűn krónikák száma mert a 
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függés szorosan összeköti az emberek érdekeit és 
egy bukás százakat sodor magával.

Talán azért oly laza a társadalmat összefűző 
kapocs, mert a kölcsön hit és bizalom vész el, ha 
látjuk a szolgai hódolást, melvlyel a kicsiny a 
hatalmas akarata alá rendeli a maga meggyőződé
seit és parancsa szerint intézi cselekedeteit.

Az egyéni önállóság épen a legfontosabb, 
szükséges kelléke az egyéni boldogságnak, mert 
függetlenné, szabaddá, emberré tesz. Igen emberré, 
— ki saját eszével gondol és a saját szivével érez.

Ezért kell gyermekeinket egyéni önállóságra 
nevelni és oda hatni, hogy ismereteikből alkossa
nak rendszert, meglevő fogalmaik körében követ
keztetni, elvonni és Ítélni képesek legyenek.

A kis gyermek nagy munkaerővel rendelke
zik és ez nála a játszásban nyilvánul.

Használják fel munkakedvét apró foglalkoz
tatások által és a bevégzett munka sikere buzdi 
tólag ösztönzi a nehezebb, bonyodalmasabb feladatok 
végzésére is. Orömmol tapasztalja, hogy a minek 
ma nagy fáradtsággal felelt meg, holnap könnyeb
ben sikerül s gyönyörködve a saját érezhető ha
ladásán, keddvel teljesiti a vett parancsokat melyek 
teljesítését szigorúan meg kell követelnünk, azon 
esetben is, ha határozott ellenszegülésre találunk.

Nem szabad napi foglalkozásait elhanyagol
nia és ha kis locsolójába vizet merítve, virágokat 
öntöz, reá kell szoktatni, hogy rendesen köteles- 
szerüleg, naponta tegye ezt.

Hagyjuk munkálni, dolgozni, de járjunk 
utána, hogy az elvállalt munkát, melynek nehéz
ségeit már előzőleg ismertetnünk kell, — csaku
gyan teljesítse is. Ne legyen azonban reá nézve e 
figyelem terhelő — történjék az lehetőleg a gyér 
mek tudtán kívül; — anélkül, hogy kémkedéssé 
alacsunyulua, de történjék meg a kis korban szi
gorúan, majd a szellemi és lelki tehetségek fejlő
désével idők múlva háttérbe szorul, sőt el is marad.

Sohasem szabad a gyermektől elvonni a ha- 
sonkoruak társaságát: a lányokat és fiúcskákat 
engedjük közösen foglalkozni, mert általános ta
pasztalat szerint, olyan leánykák, kik fiuk között 
nőttek fel, később a leghatározottabb, legderekabb 
asszonyok lettek.

Örökös foglalkoztatás főkivánalom a gyermek 
nevelésnél s e tekintetben a kis lányok még töb 
bet igényelnek mint a fiuk. A leánykát az első 
időtől bábuja foglalja el; — tehát tanítani kell, 
mint öltöztesse, vetkeztesse, ágyba fektesse és tár
salogjon vele, mintha élő volna.

Lelkében igy a rokonszenv érzelme fejlődik 
és sohasem zárkózik el életében más vmberek pa
naszai, keservei előtt, hanem jó szivének természe
tes, őszinte melegét megőrizve, mindig lelkesül a 
szép, nemes és jó eszméjéért.

Tapasztaljon, okuljon a gyermek a saját ro
vásara is, de csak addig, mig ez erkölcsileg hát
rányára nem szolgál.

Okoskodjék, próbálgasson és magától jön rá 
oly dolgokra, melyeket az iskola van hivatva tu
domására hozni.

Munkáinak sikere vidám kis szivében elé- 
gültséggel fakaszt.

Megszokta a pontosságot, rendet, szorgalmat 
és lelkében a kötelességérzet fejlődik.

Apró dolgaiban nem szorul mások segítségére, 
s eszélyességével sok rendkívüli esemény magva 
rázatát fejti ki önmaga előtt. Bátran ítél ha nem 
is mindig helyesen, de meggyőződése szerint jól. 
Bizonyos dolgokra nézve határozott akarata van, 
mit saját erejéből keresztül tud vinni.

Észrevétlenül marad el e közben mellőle ta
nító és nevelő, mig idővel kifejlik akarata, ereje, 
önállósága és akkor bátran léphet ki a fin de si 
ecle hanyatló évtizedének veszélyes küzdterére 
is, mert ereje, akarata képesíti őt a legnagyobb 
feladat teljesítésére, a legnagyobb kötelességre: — 
derekasan és becsületesen élni.-

Pedagógus,

Szerkesztői posta.
l'ftz. (Pályiu.) Alkalomadtán átolvassuk. Küldje be a 

jelzetteket in.
A, F'. (l'jhely.) Őszinte köszönet.
Király-Hflmevz. Csak türelem. Abban a bizonyos 

dologban még nem érkezett el a kedvező alkalom, mihelyt 
ez megjön, ott leszUnk az igazság védésénél.

lIoniOHHft, Abban a személyesen megbeszélt ügyben 
óhajtanék némi felvilágosítást.

//. »7. (l’jhely.j A beküldött formában lehetetlen kö
zölnünk, átdolgozására pedig ez idő szerint egyáltalán nem 
vállalkozhatunk.

Felelős szerkesztő Gál Vilmos.
Kiadó-tulajdonos: Landesm&n B.

HIRDETÉSEK.
Ajánlkozás.

Egy j«l vs oklevéllel- és képzettséggel 
bíró. 10 éve tősgyökeres magyar vidéken 
miiködő, róm. kath. vallásit állami tanító az 
1898/99ik tanévre elfogad elemi iskolai ta

nulókat teljes ellátás mellett, a kinél tóként 
a felvidéken lakó szülők gyermekei a ma
gyar beszédet alaposan elsajátíthatják. Az 
illető a tanulókat, a gymnáziumra is sikeresen 
előkészíti és esetleges kérdezősködesre kime
ntő informáczióval szolgál az érdeklődő 
szülőknek.

Megkeresések „Állami tanitó“ Cséke, 
u. p. Perbenyik intézendő.

BARNAI ANDOR
a „K o >“-hoz czimzett szállodája

Sztáray gróf kastélya átellenében
ZLT a, gr 3r- i li á 1 jr o n.

Ajánlja kitűnő minőségű valódi lianiisitatlan. az 
1893. évi XXXIII. tftrvényczikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter
n ” " "
a w W "

Feszt-féle Vinnai gyöngy „ 1 .< M F.
Hegyaljai szamorodni . 1.50.
889-íki „ , gyógybor „ 2.00

Az orvos urak b. figyelmébe !
Tokaji asszú gyógybor 1 liter 3.00

. 4.00
letrf. - . 5.00
Ménesi veres asszú n 1.50
Szyrmiai régi szilvórium „ 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez

ségi lég 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, vacsora, hideg és meleg éte
lek a nap minden szakában étlap sze

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

újonnan renovált vendégszobáimat.
— Tágas istállók és kocsiszínek, — 42

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

műtermei

Rosenberg Hermán. Wf
I

Fényképészet
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy Nagy- 

Mihályon. selyem-uteza. egy

nyitottam, melyben fényképészeti felvételeket a legkisebb alakútól élet 
nagyságúig a legjutányosabb árszámitás mellett eszközlöm.

Az általam eszközlendő felvételek a legizlésesebb és legnagyobb 
pontosságú kivitelben részesülnek.

Azon reményben, hogy a nagyérdemű közönség engem b. pártfo
gásába részesilend, vagyok teljes tisztelettel

a----- --  --------------------------------a.- ------------------ - - ,--------

Nyomatott Landeaman B. kön\ vnyomdájában.

------- LANDESMAN B. - - -  
könyvnyomdájában 

A „FELSŐ ZEMPLÉN" KIADÓHIVATALA' 
főuteza Nagy-Mihályon. töutcza 

felvétetnek mindennemű 

tnfomdai munkáló u
és pedig:

körlevelek, levélpapírok és borítékok 

czégnyomással. számlák, táblázatok, 

lakadalmi és báli meghívók, gyászla
pok. névjegyek, röpiratok, szaklapok, 

takarékpénztári nyomtatványok, leve
lező-lapok. árjegyzékek, szépirodalmi 
és tudományos müvek, egyházi isko

lai és uradalmi nyomtatványok, fal

ragaszok. stb. stb.

ízléses és gyors kiállítás! 

9ST Jutányos árak! Ta
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan 

teljesít tétnek.

M egre n dél h etŐ:

! Újdonság! ■■■! Újdonság!

Saját arczkép
== mint levélbélyeg
minden visit-v. cabinet-fénykép után.

25 darab ára I frt 25 kr.
Nagy raktár a legújabb divatu 

levélpapírokban 
simán és díszítéssel.

Irodai szerek nagy raktára.


