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A gőg.
Ha az ember a Pallas Lexikonját átlapoz

gatja, nagyon sok esetben tapasztalhatja, 
hogy az a sok szó közül ezer meg ezer emberi 
betegséget jelent, hogy azok elvont fogalmak 
ugyan, de a gombái a levegőt már megfer- 
töztették, apró gombák azok, amelyek közt 
legjobban terjed az a faj, a melyet mi „gőg" 
név alatt ismerünk.

Nem kell kommentár hozzá, nem kell 
jelképes magyarázat, midőn végigtekintve a 
társadalom bármely rétegében, már az egy
szeri nézésre .. "állapíthatjuk a diagnózist, 
a gőgöt. IGo k' 1 90%-ban. Könnyen fel- 
i n< . ő az, mert a ki abban szenved, olyan 
mint az, a ki ópiumot élvez, nem igen néz 
le a földre, hanem fel a magasba, a hol 
magához hasonlókat vél felfedezni.

Foglalkoztam a „czim és rangkórság" 
alatt e lap hasábjain megjelent czikkemben 
azzal, a mire most bátran, mint a gőg böl
csőjére illetve ápoló helyeire hivatkozhatom.

Ott születik a gőg, ott tenyészik, leg
jobban, a hol a czim és rangkórság táborozik, 
ott keletkezik az, a hol az egyenlő „fő- és 
„al“-jelzöket keres hivalkodásának kielégí
tésére ; ott, hol a nemzetes, téns és a modern 
nagyságos czimekbeni válogatás eszméje fel
lobban, a hol az embernek pávatoliakkal 
való önkezíi feldíszítése morális kötelesség
számba megy.

A férfiak túl vannak már terhelve gőg- 
g. l és sokan azt gondolják, hogy ha ők 
klassis szerint magasabban állnak egy-két 
létra fokkal, akkor a másik, szerintük az a 
kisebb, az már nem is ember, hanem csak 
olyan hézagpótló, a melyiket figyelembe 
sem kell venni, mert az csak egy porszem 
a nagy ntindenségben, a mely nélkül a hegy

T A R C Z A.
A kaszinóban.

Csakhogy nem a .Nemzeti kaszinóban.“ Ohó, 
nem olyan magosán ! hanem lejibb egy kicsit, a 
mi kedves kisvárosi népünk kaszinójában, ahol 
nem történnek országot rendítő események es a 
vér sem olyan olcsó, hogy egy primadonna szép 
szeméért csapra üssék. Ott a kisvárosi kaszinóban, 
ahol naponként összegyűlik a fértinemü .értelmi
ség" tudomást szerezni a „világnak" miként folyá
sáról s megvitatni egymás közt a „Ugfontosabb 
napikérdések'-t. “

Azt meg kell vallani, hogy okos ember volt, 
aki a kaszinót kitalálta. Pompás intézmény.

Falusv jegyző ur már sokszor ki is jelentette, 
hogy ő el nem tudja képzelni, mit csinálna, ha 
kaszinó nem volna; még csak azt se tudná az em
ber, hogy mi történt a második határban. Mert 
hát egy embernek újságot járatni, .nem fizeti ki 
magát", hiszen az borzasztó, milyen drágák azok 
az újságok ' Egy esztendei praenumeratió tönkre 
teszi az embert, mig igy nagyszerűen megy a 
dolog, mert azt a 8 forint tagdíjat könynyen ki
szúrja akárki, aztán akár húszféle újságot olvashat.

Hanem hát annak a dicső intézménynek is 
vannak bizonyos árnyoldalai. Ilyen például az is, 
mikor a jegyző ur Táblás péliztárnok úrral a ka
szinóban találja elvitatkozni a déli 12 órát, minek 
következtében a leves odahaza kihűl. Minthogy 
pedig ez, a jelen nagy horderejű politikai esemé- 

tovább is csak hegy fog maradni. Pedig, de 
rosszul gondolkoznak. A föld alkotó részeit 
elemezve látjuk, hogy az nagyobb részt por
szemekből áll és az a kavics vagy kő nem-e 
a porszemek vulkanikus képződménye ? Te
hát hasonló és ha más mezbe van burkolva 
is testvére annak a porszemnek, a mely ma
gában véve egy parány és összetételben 
képezi a földet, mely éltet, hord és majdan 
eltakar.

Annak a porszemnek is meg van a 
maga rendeltetése, kötőszer az és végzi hi
vatását ép úgy, mint a diszül alkalmazott 
faragott kő !

A férfiak gőgjéről, illetve a gőgős fér
fiakkal nem akarok mostan foglalkozni, ha
nem ezúttal a nőkről, illetőleg azok gőgjéről 
óhajtok egyet-mást szőnyegre hozni.

A dolog nem uj, régi, sőt némelyek 
szerint elvont fogalom, a mely nem mulattat, 
a mely nem szórakoztat, hanem dermesztő- 
leg igaz.

Mint a hogy kivétel minden szabály 
alul van, úgy itt is van, sajnos, azonban 
nagyon kevés!

Az asszon yi gőg először a ruhában nyil
vánul, kinek milyen ruhája van. A selyem 
lenézi a kartont stb. és tudja Isten, milyen 
sorban következik a lenézés foka.

Jön a czim. Egyik ténsasszony, a másik 
tekintetes, aztán, mert kéreti , ma haladunk, 
már majdnem mindenki nagyságos asszony, 
mert tetszik tudni ez ellik és ha ■ ilatnelvik 
férfi nem igy titulál, akkor • < mondják rá, 
hogy műveletlen, el van maradva, nem chic- 
kes ember.

Ls \ égre a főosztályok közül jön a 
harmadik, a hol a gőg a cselédtartásban 
nyilvánul. Kicsinek látszó ugyan, de nagy 
numerus a háztartásban akkor, midőn jófor- 

nyeket felszínre hozó válságos időkben gyakran 
megesik : nyilvánvaló okozója lesz a házibéke fel
forgatásának, lévén a jegyzőné asszony sokkal pon
tosabb, semhogy rendellenes dolgokat szó nélkül 
tudná tűrni.

Na de mindennek van orvossága s a jegyző 
ur nagyon szépen helyreállítja a megbomlott bé
kességet azokkal a legújabb keletű újdonságokkal, 
mikkel ebéd alatt kedveskedik pattogó élete pár
jának. így aztán feketekávé után megint békes
séggel mehet újra kezdeni az olvasást és a vitat
kozást.

Mert a jegyző ur szenvedélyes vitatkozó ; 
szinte nem jól érzi magát, ha valamely nézete 
ellenkező véleményre nem talál. Hanem ez, nagy 
örömére, ritkán történik meg. Ott van a pénztár
nok is rendesen, aki szinte csak azt lesi, miben 
mondhat ellent valakinek, és igy soha sincs hiánya 
a kaszinóban a túlságos vitatkozásoknak, politiká
ban járatlanabb tagok épülésére.

Falusy jegyző ur engesztelhetetlen ellensége 
a szocziáldi moi-rátiának — mig a pénztárnok elég 
szabadelvű bevallani, hogy ö „némileg" rokonszen
vez evvel az eszmével. Nos, a nézetek ilyetén 
öszszeütközése elég „casus belli" és a két tudo
mányos férfin közt rögtön kitör az elvek nagy 
harcza.

— Olvassa csak kedves barátom, olvassa. — 
szól a jegyző ur, egy ujságlapot gúnyosan szeme 
elé tartva a pénztárnoknak, — a maga kedves so- 
cziálistái ismét miben törik a fejüket 1 ?.. Merény
let, örökké merénylet. És még ezekkel tud rokon 
szenvezni1 

mán „Mádéi für alles“-re sem telik, de hát 
a látszat kedvéért tartunk szobaleányt, sza
kácsnőt, bőimet, kocsist, inast és tudom is 
én mit, azért, hogy a másikat, lenézhessük, 
mert a«, fiakkeren jár és mert csak egy szol
gálója van, fitymálhassuk; nem gondolva 
arra, hogy közelebb állunk a tölik rejti fáshoz, 
mint az állfény terjesztéséhez.

S miért tesszük ezt, mert a gőg már 
a tetőpontján is kívül van, mert nem tudják 
megérteni azt, hogy kis jövedelem csak ke
vés kiadást vonhat maga után és, hogy a 
gőg méreg, a mit pénzzel kell győzni, mert 
ha az nincs, úgy megöli azt, aki őt ápolta 
és kebelén melengette!

A szegény fétj a házi béke kedvéért 
hallgat nagyon sok esetben, rendezgeti a 
váltókat és akkor néz nagyot, mikor a pro
longáló leteltével nincs újabb hosszabbítás és 
a vámpyrnak titulált hitelező elárverezted 
azt. a mit tud. hogy pénzét, a mely az áll
fény teijesztéséhez, a gőg kielégítéséhez szük
séges volt, megkaphassa!

Régente a gőgöt nem ismerték, mert a 
szerénység nem engedte ismerni, — ma a 
szerénység már feliér holló, olyan színpadi 
szerep, a mit végig játszanak a leánykor 
színpadán, mig pártához nem jutnak!

Régente a lányokat sütni, főzni, varrni 
tanították, és addig nem adták fétjhez, mig 
mindezeket jól nem éltették. Ugyan mit 
tesznek ma ? Partiét keresnek, férjhez adják 
a leányt, a ki mert a divat nem engedi, 
meg aztán, mert Ízléstelen valami, csupán 
negédességből néha kotyvaszt valamit a fér
jének szakácskönyvből és hideg tűzhely mel
let várja parancsolásának eredményét, a 
melyet mellesleg mondva, hogy hófehér ke
zeit be ne piszkitsa, késztviiben készített el.

Nem a főzés első ma a nőknél, hanem

A pénztárnok ur olvassa az elébe tartott új
ságot s egy angolnak is becsületére váló billegve- 
rűséggel annyit mond:

— Ifáfogás!
Akik azonban közelebbről ismerik a pénztár

nők ur természetét, nagyon jól tudják, hogy az a 
hidegvérüség csak erőltetett s előjele egy hamaro
san kitörő viharnak.

A jegyző urat pedig ez a rövid felelet töké- 
etesen kihozta sodrából.

— Micsoda ? . . Ráfogás ? 1 Ilyet mondani 1
— Igenis, az! — pattog vissza a pénztárnok 

a legmagasabb tónusból — olvasta ön a nagy né
met socziálistának könyvét ? . . . izének . . . hogy 
is hivják ? . . .

— Ah, mit olvastam ? En nem szoktam ol
vasni semmiféle szoczialistikus könyvet, hanem 
eleget olvastam Nobilingről, a ki egy sehonnai 
szoczial.

— En nem tudom!? ez szörnyűség! Ügy lát
szik, hogy ön nem tudja!

— Bizony nem tudja egyik sem! hanem 
tudnak scandalumot csinálni!

Ezt a mérges észrevételt a nagy asztal mel
lett olvasó kántor ur teszi meg s méltatlankodva 
csapja az asztalra egy megképeseoett, ingyenjáró 
napilap legújabb számát ; miközben haragosan pa
naszkodik szomszédjának, hogy a rettenetes lárma 
miatt nem képes megérteni a mit olvas.

Ez azonban épen nem zsenirozza a harezoló 
feleket. A leghatalmasabb érvekkel igyekeznek 
egymás állításait tönkretenni de persze ez egyik- 
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a franczia, a zongora, a dreiaeliritt, meg a 
koketéria.

Ezeket sietnek megtanulni, hogy chicke- 
sak legyenek.

így állunk ma! Ezeknek az alapja a 
gőg. a mit az ember, mint gyermek, már az 
anyatejjel magába szív és a hiányos nevelés 
pedig még jobban fejleszt.

A gőg elvont fogalom, de olyan, a mely
ről nem tudunk eleget gondolkozni és amely 
rohamosan harapódzik és sajnos, de való, 
nemcsak a nagy uraknál, a magas régiók
ban, hanem a társadalom alsóbb rétegében is.

Nagyon sok társadalmi bajnak szillője 
és kiinduló pontja ez, de mert közös hibánk, 
beczézgetjiik, takargatjuk a helyett, hogy 
felismerve undorságát, keriilnők azt !

Az uj fogyasztási adók.
Azokat a polgárokat, a kik nem érnek rá a 

napi politikai hullámcsapásaira figyelni, némi ag
godalommal töltötte el az a hir, hogy a magyar 
képviselőház legközelebb uj fogyasztási adó tör 
vényjavaslattal foglalkozik majd.

A szesz, ezukor és sör esnek az uj adónem 
alá, — tehát olyan fogyasztási czikkek, a melyek 
a legszélesebb rétegek mindennapi életének csak 
nem nélkülözhetetlen élelmi czikkét képezik s a 
melyeknek bármily csekély drágítása is a legerő
sebben belenyúl az egyszerűbb polgárság megélhe
tési viszonyaiba.

Örömmel jelentjük azonban, hogy aggoda
lomra éppenséggel nincsen ok.

Az „uj" adónemnek csak a kivetés és a 
kezelés egyszerűsítése tekintetében újak, de egyéb
ként maradnak a régiek az adó eredeti összegében.

Hogy ezt megértsük, ahhoz némileg ismerni 
kell a mostani adózási rendszert. Még azok is, a 
kik mindennap élnek az egyik másik fogyasztási 
czikkel, csak ritkán tudják például, hogy annak 
árában együttesen kétféle adót fizetnek meg : a 
termelési adót és a fogyasztási adót. A szeszt pl. 
erős adóval rótta meg a kincstár mindjárt a termelő 
kamrájában, vagy még az üstben. Mikor aztán 
onnan kikerült a forgalomba, az illető területen fo
gyasztási adót róttak rá vagy közvetve, azaz az 
adóbérletek utján, melyek a kis forgalomban vol
tak kénytelent k behajtani azt a fogyasztási adót, 
a melyet a kincstár a bérlet fejében reájuk kirótt.

Tehát az eddigi rendszer meglehetősen kom 
plikált volt már csak azért is, mert a szesz, ezukor 
és sör nem mindig ugyanazon az adóterületen fo- 
gvasztatik el. mint a hol termeltetett s igy a ter
melő ország igen sok esetben elesett a fogyasztási 
adótól, a mi ránk Magyarországra nézve súlyos 
terhet képezett ez ideig.

Ezt az anomáliát szünteti meg az nj törvény.
Nem lesz többé komplikálva a kétféle adó 

beszedése, mert a kincstár egyenesen a termelőre 
veti ki mind a két adónemet, a termelési és a 
fogyasztási adót együttvéve s egyúttal megszünteti 
az adóberleteket, mint a melyek nem működtek a 

nék sem sikerül; mely körülmény még jobban 
szítja a harcz hevét.

A ki igy, vitatkozás közben látja e két jeles 
férfit, azt hiszi, hogy engesztelhetetlen ellenségei 
egymásnak, pedig dehogy! Sehol a föld kereksé
gén jobb barátokat nem lehet találni; nem is tud 
nának megélni egymás nélkül.

Ok csak „elv ellen“ harczolnak, szokták mon
dogatni egymásnak és harczolni is fognak, a mig 
életük tart, de azért a sírig jó barátok maradnak.

Most is harczolnak az „elv ellen4* tovább, 
bosszúságára a jámbor kántornak, a ki a mai napon 
kénytelen lemondani az olvasás öröméről.

De van még más valaki is, aki nem jó szem 
mel nézi, vagyis inkább nem jól füllel hallgatja 
ezt az elvharezot. Ez egy ábrándos szemű fiatal 
ember, aki ott ül a félreeső asztal mellett s gya
kori gúnyos tekintettel iparkodik nem tetszését 
kifejezni. De hát ez persze, még annyit sem hasz
nál mint a kántor ur haragos protestálása.

A fiatal ember sietve futja át a lapokat, té- 
veteg tekintetét fürkészve jártat ja keresztül a so
rokon : keres valamit.

— Ah, megvan !
Szemében egyszerre felvillant az öröm, arcza 

kipirul, tekintete mohón tapad a betűsorokra s 
olvas kimondhatatlan gyönyörrel; aztán leírhatatlan 
tekintetet vet a vitatkozók felé, melyben a büsz 
keség vegyülve van a szánalommal és ismét ol
vasni kezdi azt a „vidéki levele"t, a melyet már 
háromszor olvasott.

És ezek után azt kérdezzük tőled nyájas ol
vasó: eltaláltad e már, hogy „vidéki levelezőhöz4* 

fogyasztási adó beszedése körül elég sikerrel, vagy 
vedig erősen drágították az illető fogyasztási czik- 
keket.

A közönség tehát nincs megróva uj adóval, 
a szesz, ezukor, sör egy krajczárral sem lesz drá
gább s csak talán a kincstár nyerhet némileg a 
kezelés egyszerűsítésével és tömérdek munkaerő 
megtakarításával.

Viszont a termelőnek sem lesz drágább a 
dolog, mert azt az összegei, a mivel a kincstár 
megrója, vissza kapja a fogyasztáson, a mely persze 
nem lehet drágább, mint a korábbi bérletek által 
kirótt fogyasztási összeg.

Népszerűbben megmagyarázni a dolgot úgy 
lehetne, ha azt mondjuk, hogy a boltosnál eddig 20 
krért vettünk egy adag pálinkát, holott a boltos, 
a ki a regálét bérli, a termelőtől 12 krért vette.

Tehát a bérlő boltos beszedett rajtunk a 12 
kron felül 6 krt, mint fogyasztási adót s még 2 
krt a saját javára. Ezentúl a boltos 18 krért kapja 
a pálinkát a termelőtől s eladja 2 kr. haszonnal a 
maga részére ugyancsak 20 krért, — a mi vég
eredményben egy és ugyanaz.

Már most tehát minden jó volna, ha az újí
tás nem járna némi galibával.

Az a kérdés merült fel, hogy mit csinálnak 
azok a városok és községek, a melyeknek a fo
gyasztási adó bérletekből eddig tetemes jövedel
meik voltak? s mit csinál az a sok ezer család, 
a mely exisztenciájál a regálebérletnek köszön
hette ?

Ez a nehéz kérdés akasztotta meg már a 
bizottsági tárgyalásnál a képviselőket, csak a pénz
ügyminiszter világos és gyors felvilágosítása nyug
tatta meg a támadó aggodalmakat. A miniszter 
kijelentette, hogy állami érdek fűződik ahhoz, 
hogy az érdekelt városok és községek háztartásá
ban komoly zavarok ne áljának elő. Ezért már 
készül az a javaslat is, melynek értelmében az 
illető fogyasztási adót bérlő városok és községek 
megfelelő segítségben fognak részesülni. Természe
tes, hogy e segítség nem múlhatja fölül azt az 
átlagos jövedelmet, melyet a városok az elmúlt 
bérleti években kimutattak.

Az egyes adóbérlőkre vonatkozólag a minisz
ter nem adott annyira kielégítő választ. A szept. 
elsejére történő felmondás úgy a törvény, mint a 
szerződések értelmében jogos. Az emberileg mél
tányos eljárás csak oda terjedhet, hogy a miniszter 
kész a felmondási időt az év /égéig meghosszabbí
tani, a mikor a szerződés érvénye különben is 
megszűnik, meg nem hosszabbittatik.

Igaza van a miniszternek ! Törvény és szer
ződés igy szólnak. A méltányosság pedig csak há
rom hónapi türelmet .enged.

De ne feledjük el, hogy ezzel több ezer 
exisztenczia válik ismét proletárrá s veszti el biztos 
kenyerét. Az állam szempontjából pedig az sem 
közömbös, hogy ezzel több ezer biztos adózó pol
gárt elveszít és a kenyér nélküliek, de kenyérke
reset után futkosok roppant tömege tetemesen fog 
szaporodni.

A kik már vagyont szereztek az adóbérle
tekből, azok majJ találnak uj foglalkozást,* de a 
kik a bérletből csupaszon, vagyon nélkül állanak 
ki, azokra nézve a keserves nélkülözés évei fognak 
bekövetkezni. A méltányosság azonban ne gombol

van szerencsénk ? Igen, az ábrándos szemű ifjú 
„vidéki levelező" s azt a levelet ő Írja.

Érdek* < levél. Meg van örökítve benne a 
kis város li.-ii története. Ki van téve, hogy: „vá
rosunk egyik legbájosabb hölgyét Pletyka Gizella 
kisaszonyt eljegyezte X—y tehetséges fiatal mér 
nök“ és egész lánczolata a legújabb eseményeknek.

A vidéki tudósitó miután már eltelt a saját 
gyártmányában való gyönyörködéssel, felkel s oda 
megy a kántor úrhoz, a ki mérgében a vakablak 
bán húzta meg magát szótlanul.

— Olvasta kántor ur az „Ország haragja" 
mai számát ?

— Dehogy olvastam ! Lehel is ezektől vala
mit olvasni! — szól ez mogorvái! 3 egyúttal a 
jegyző urra megsemmisítő pillantást lövel, a ki 
épen most azt bizonyítja nagy garral, hogy ő 2—3 
nap alatt kiirtaná a szoeziális tanokat Németor
szágban. ha — esászár volna.

— Kár, hogy nem tetszett olvasni, — foly
tatja a levelező ur. — van benne egy „vidéki le
vél", mely városunkat érdekli ... Én Írtam, — 
teszi hozzá szerénykedő mosolylyal.

Erre a kántor ur azt feleli, hogy nagyon 
szeretné olvasni, hanem ilyen lármában lehetetlen.

< 'sakhogy a levelező nem hagyja ennyibe a 
dolgot, és a kérdéses levelet ő maga felolvassa a 
kántor urnák.

— Nos, hogy tetszik ?
— Nagyon jól.
— llát az a szójáték, mely az időjárásra vo

natkozik, nemde pompás ?
— Oh, nagyszerű I 

kozzék be annyira, hogy szUkkeblUségnek lássék ! 
Az uj adónak ezt az egyetlen hibáját, meg 

vagyunk róla győződve: könnyen lehetne korri
gálni egy kis jóakarattal.

Vegyes hírek.
— Ung vá r—szobrán?*—nagymihályi 

vasút. Ennek az uj helyiérdekű vasútnak építésé
hez is hozzáfognak már rövid idő alatt, miután az 
összes pénzügyi dolgok rendezve és biztosítva van
nak. — Mint értesülünk a vasútvonal építésével 
a budapesti Mandel és Révész ezég bízatott meg.

— Nyári mulatság. Mint értesülünk, 
Málczán folyó évi aug. hó 20-án rendkívül fényes 
nyári mulatság rendezése terveztetik több lelkész 
és tanító által. A mint a részvételre vonatkozó 
aláírási Ívből látható, ez a mulatság — ha csak az 
idő meg nem hiúsítja — igen látogatott lesz. Az 
előkészületek már most nagyban folynak.

— A szövetkezetek terjedése Zemplén- 
vármegyében, A szövetkezeti eszme Zemplén- 
vármegyében erősen terjed, terjesztésén különösen 
Mailáth József gr. földbirtokos fáradozik. Most 
egyszerre két zcmplénmegyei községből is kapunk 
hirt a szövetkezet megalakulásáról. Az egyik Bod
rog-Szerdahelyen alakult meg s a gyűlésen részt 
vettek Mailáth József gr., Fecaey Sándor, Vécsey 
Béla és Sennyey István bárók, valamint a vidék 
egész gazdaközönsége. A szövetkezet igazgatója 
Pollák József tanító lett. — A másik szövetkezet 
Nagy Kdzméron alakult meg Berthold Kázmer gróf 
kezdeményezésére. Min két szövetkezet már meg
kezdte működését.

— A sertésvész ellen igen jó hatású 
gyógyszert talált fel Szernyák János, a gróf Széche
nyi és társa abarai uradalmának intézője. A gyógy
szer — ha kellő időben használtatik, — biztosan 
gyógyít. Az 1896. évben Abarán több száz darab 
sertés pusztult el sertésvészben, mig az uradalom 
nál — bár a sertésvész állatorvos által meg lett 
állapítva több is, — egy sem esett el. A községben 
már többen kipróbálták e gyógyszert s mindenütt 
jó hatásúnak bizonyult. Aki a Szernyák János által 
feltalált gyógyszer hatásáról meggyőződni kíván, 
forduljon nevezetthez, (Abara, u. p. Málcza) ki 
bárkinek és bárhová ingyen és portómentesen küld 
kellő mennyiséget, ha a sertések létszáma vele 
közöltetik s a járványos sertésvész állatorvosiig 
megállapítva van. Használati utasitás a gyógyszer 
küldésekor megadatik.

— Öngyilkos asszony. Egy morvái Szé
nán Mihály né nevű asszony, a ki egy éles késsel 
elmetszette a nyakát, a helybeli közkórházban 
másfél napi szenvedés után meghalt.

A levelező ur majd elolvad a nagy dicső, 
ségtől.

— Lássa uram, pedig ez még semmi, leg
közelebb egy novellát fogok küldeni az „Ország 
haragjának." Ez igazán nagyszerű lesz! A vázlat 
már készen is van, és ha meghallgatja.

— Bocsánat — szabadkozik a kántor, elré
mülve a fiatal ember azon rettenetes szándékán, 
hogy a novella vázlatot is felakarja előtte olvasni 
— bocsánat, de ennek a két embernek lármáját 
nem állhatom ki tovább; megyek haza.

— Tehát majd máskor.
— Igenis majd máskor ! — kiált viszsza a 

kántor ur az ajtóból s nem tud hova lenni örömé 
ben, hogy ilyen ügyesen megmenekült.

Hanem a magára maradt fiatal ember nem 
hagy kifogni magán, megszólít mindenkit, a kit 
csak talál a kaszinóban.

— Olvasta kérem ? . . Nem tetszett olvasni ?
És ha akad olyan, a ki nem olvasta, mindjárt 

kész felolvasni előtte. És addig olvasgatja, inig 
egyszer csak azt veszi észre, hogy maga maradt 
a két vitatkozóval. Most aztán már ö is jónak 
látja haza indulni.

Már az utc.za ajtóban van, mégis kihallja a 
jegyző ur éles hangját :

— A sociálismus tanai megmérgezik a szivet! 
A pénztárnok már gyengébb hangon felel : 
— Rá fogás!
— Törpe népség ! — felel magában a leve

lező mosolylyal, és a jövő dicsőségéről ábrándozva, 
nekivág a térdig érő sárnak.



1898. julius 28. Felső-Zemplén.
— Eényes esküvő volt Ujhelyben a na 

pókban. Seyfried József volt törvényszéki elnök 
leányát vezette oltárhoz Philliph Alfréd. Az eskü 
vöröl a kővetkező tudósítást kaptuk: Az örömszü- 
lök házánál régi jó magyar szokás szerint kérő és 
kiadó násznagy is szerepelt. A kérő Raiez Béla 
kassai kir. t. bíró volt, mig a kiadó tisztét Kubinyi 
Sándor székesfővárosi rendőrkapitány töltötte be. 
Mindkettő szép beszédben felelt meg hivatásának, 
melyre a boldog apa meleg szeretettől áthatott 
hangon válaszolt s adta át a család szeme-fényét 
a kiadó násznagynak, illetve vőlegényének. Való
ban megható kép volt ez, a melynek hatása alatt 
nem egy köny csordult ki a hölgyek szemeiből. 
Ezután megindult a fényes nászmenet a polgári 
esketés szinhelyére, az uj városháza tanácster
mébe. Itt Matolai Etele alispán adta össze a bol
dog iQu párt és mondott szívhez szóló szép beszé
det. Tanukként Raiez Béla és Kubinyi Sándor sze
repeltek. Innen a 22 kocsiból álló fényes nászmenet 
az ág. ev. templomba vonult, a hol a színükig 
megtelt kis templomban Boór Jenő ág. ev. lelkész 
végezte azt esketést. Az egyházi esketés után az 
ifjú párhoz intézett szép, magas szárnyalásu be
széde minden jelenvoltat könyekig meghatott. A 
nászmenet ezután az örömszülők lakására vissza 
tért. Az esküvőt fényes lakoma követte a „Magyar 
Király** szálloda éttermében, a hol mindvégig a 
legkitűnőbb hangulat uralta az egész társaságot. 
Ez alatt a boldog szülőkhöz és ifjú párhoz az 
üdvözlő táviratok egész halmaza érkezett. Felkö
szöntőt mondot'; ’ : Kubinyi Sándor, AaíZ Béla, 
Bálint Lajos, J/aio • í Etele, Seyfried József (édes 
a’-vjá**.’ Dr. Winkler Lajos a vőlegény barátja az 
’tju ^arra, Ambrózy Ágoston stb. Este táncz követ
kezett, a mely másnap reggel 3 óráig tartott. A 
fiatal, boldog pár — hallomásunk szerint, a Tátrába 
utazott.

— Kinevezések. A fbldmivelésügyi minis
tér Palasovszky Sándort, a s.-a.-újhelyi m. kir. 
folyammérnöki hivatal segédmérnökét a folyam- 
és kultúrmérnöki hivatalok egyesített személyzeti 
létszámába mérnökké kinevezte. — A s.-a.-ujhelyi 
pénzügyigazgatóság H'eisz Adolf végzett tanulót a 
nagymihályi adóhivatalhoz díjtalan gyakornokká ki
nevezte.

— A szobrán czi Anna-bál vasárnap 
nagyon jól sikerült és az egész környékből össze- 
sereglett közönség jól és fesztelenül mulatott a 
kedélyes bálban.

— (Beküldetett.) Tekintetes szerkesztő ur! 
Kedves kötelességet mulasztanék el, ha nyilvános
ságra nem hoznám az én esetemet. Mintegy 10 év 
óta szenvedek erős reumatikus bá.italmakban és 
ez idő alatt több hírneves fürdőben kerestem sú
lyos bajomra gyógyulást, de sajnos, mindig ered
ménytelenül, mert fürdőzésem befejezése után beteg
ségem nem enyhült. így voltam kénytelen elhagyni 
tavaly Pöstyént is, hol nyolez hetet töltöttem. Egy 
miskolczi rokonom a télen ajánlotta, hogy keressem 
fel ez idén a málczai még most nagyon szerény 
fürdőt, hátha több eredményt tudok elérni. Az 
ajánlatot elfogadtam és örömmel jelenthetem ki, 
hogy gyötrő betegségem 5 heti fürdőzés után csak 
nagyon kis mérvben háborgat és a tapasztaltak 
után erős reményem van arra, miszerint bajom a 
jövő évi fürdőzés után teljesen meg fog szűnni. 
Én tehát ezek után mindazon szenvedő embertár
saimnak, kik nem azért járnak fürdőkbe, hogy 
szórakozzanak, hanem azért, hogy bajuk gyógyul 
jón, a legmelegebben ajánlom a málczai fürdő hasz
nálatát. Eger Lövő, 1898. évi julius hó 22-én Szabó 
Józsefné földbirtokos.

— Meyhlvő, A sárospataki iparos ifjúság 
1898. aug. 7-én, a Kossuth kertben, egy alakitandó 
ifjúsági „önképző kör" és ezzel kapcsolatban egy 
iparos „munkásszálló" alap javára jótékonyczélu 
zártkörű nyári tánczmulatságot rendez. Belépti-dij : 
személyjegy 1 korona, családjegy 2 korona. Kez
dete délután 3 órakor. Felülfizetések köszönettel 
fogadtatnak és hirlapiiag nyugtáztatnak. Kedvezőt
len idő esetén a tánczmulatság következő vasárnap 
fog megtartatni.

— Eljegyzések, Sztanek Zsigmond kassa- 
oderbergi vasúti tisztviselő Poprád-Felkán, elje
gyezte Zeebrdczky Vilma kisasszonyt, Zeebrdczky 
Géza palocsai r. k. plébános nővérét. — Fekete 
Bertalan jószai körjegyző eljegyezte Soltét* Vilma 

kisasszonyt, özv. Soltész Pálné leányát Legényéről. 
— llalatkovicn Jenő, szerencsi kir. járásbirósági 
aljegyző f. évi augusztus 8-án vezeti oltárhoz &ép- 
falvi Arankát, Szépfalvi Ignácz kir. .sótárnok le
ányát Rózsahegyen.

— Betörés Zavatkán. Folyó hó 15. és 
16-ika közötti éjjelen ismeretlen tettesek betörtek 
a Rotenfeld Mihály zavatkai fagadós lakásába s 
onnét egy kis hordó sört elloptak. A miut a sört 
az ablakon át kivették, a rablók egyike, a ki való
színűleg tudta, hogy a korcsmárosnak 250 frt kész
pénze van, visszatért és a kertre nyiló ablakon át 
újból beugrott az üres szobába s onnét bement 
abba, a hol a fogadós hált s elkezdett a mélyen 
alvó párnája alatt kotorászni azzal a szándékkal, 
hogy a korcsmáros pénzét ellopja, de tévedett, 
mert nem a korcsmáros feje alatt kotorászott, ha
nem egy a koresmárosnál sábeszre maradt szegény
sorsú zsidó feje alatt. A motozásra a korcsmáros 
felébredt, de akkorára a gonosztevő elillant az éj 
sötétjében.

Halálozás, Folyó hó 20 án Budapesten 
meghalt lakács István volt laborezvolyai birtokos.

A csendőrség köréből. Az ungvári 
m. kir. csendőr szárnyparancsnokság területén, il
letve L ngvármegyében e hó l én 3 uj őrs állít
tatott fel és pedig Felső Remete vasgyárban, Po 
roskon és Uzsokon. Ezenkívül az ungvári szárnyhoz 
csatoltatott Zemplén vármegye őrsei közül a követ
kező tizenhárom őrs: a homonnai, az izbugya-rad- 
ványi, a mező-laborczi, a nagy mihályi, a málczai, 
a tőke terebesi, a gálszécsi, a varannói, a nagydob- 
rai, a sztropkói, a szinnai, a sztarinai és az ublyai. 
Minthogy pedig Nyíregyházán az uj szárnyparancs- 
nokság már megkezdte működését, a Szabolcsvár- 
megyé öl az ungvári szárnyhoz beosztott őrsök a 
nyíregyházi szárnyparancsnokság felügyelete alá 
kerültek.

— Jegyző-választás. Jenkén e hó 13 án 
tartatott meg a jegyző-választás, amikor is Kövér 
Lajos választatott meg.

— Az ungvártnegyei főjegyzői állásra 
vármegyeszerte kolportálják a jelöltek neveit Bér 
náth Dezső volt országgyűlési képviselő és Lörinczy 
Jenő az ungvári járás iőszolgabirája nevén kívül 
újabban Bánóczy Béla főispáni titkár és Minay 
István vármegye tb. főjegyző nevei kerültek for
galomba. Annyi tény, hogy eddigelé az említettek 
közül csak Bernáth Dezső nyilatkozott meg, mint 
aspiráns, a mint azt a pártbizottság övében és 
megbízásából Reismann Bertalan vdoisáry Géza, 
egy a választókhoz intézett fölhívásukban tudatják.

Bűvész előadás, A Barnai szálloda nagy 
t< lilébe’ ig. a érdekes előadás volt tegnap és lesz 
ma e3te. iinetelH, az országosan ismert spiritista 
rendezte és illetőleg rend zi az előadásokat rend
kívül ügyességgel és változatos műsorral, miért ia 
igazán megérdemli a közönség pártfogását. — Az 
előadáshoz jegyek válthatók d. e. 9—12-ig és d. 
u. 3—5 ig a pénztárnál. Helyárak: 1. Záitszék 
80 kr, II. Zártszék 50 kr, földszinti állóhely 30 
kr. — A jeles bűvész szombaton és vasárnapon 
is tart előadást egészen uj műsorral.

— Gazdasági állat és gépkiállítás, A 
sárosinegyei gazdasági egyesület lapunk utján köz
hírré teszi, hogy 1898. október 1., 2. és 3. napjain 
Eperjesen díjazással egybekötött ái’at- és gépkiál
lítást rendez. Kiállíthatok : lovak, szarvasmarhák, 
juhok, sertések, továbbá gazdasági gépek és esz
közök. A kiállítók részvételi szándékukat a gaz
dasági egyesület titkárjánál (Eperjes Szebeni-ut 
14 sz.) szóban vagy Írásban bejelenteni tartoznak, 
a hol a kiállításra vonatkozó tudakozódásra felvi
lágosítást is nyerhetnek.

— Az iszákosság a gyermekkorban. 
Érdekes kis könyv jelent meg nemrégen Parisban 
Roidet dr. tollából. A cziine : L’alcoolisine chez 
I’enfant, ses causes et ses effets en parthologie 
mentái. A szerző a vancluse-i aszilumban gyűjtött 
tapasztalatai alapján foglalkozik a gyermekek iszá- 
kosságával s ennek borzasztó, kivált az idegrend
szert illető pusztításaival. Észleteiből az a megdöb
bentő dolog derül ki, hogy ar alkoholizmus sokkal 
gyakoribb betegsége a gyermekeknek, mint azt ed
dig gondoltuk. A betegség jelenségeit vizsgálva, a 
szerző azt találta, hogy a felnőtteken észlelhető 
szimptomákkal megegyeznek s főleg az idegrend
szer bántalmazottságára vonatkoznak (érzési és 

mozgási rendellenességek, hallucinációk stb.) A baj 
okai, a mint az észlelt esetekből kitűnt, sokfélék 
lehetnek. Az öröklés áll első helyen; a szülők bűne 
igen sokszor a gyermeken is megboszulja magát; 
vannak esetek, a melyekben a csecsemő az anya 
vagy dajka tejével szívja magában a borszesz ká
ros hatását. Gyakran a gyermek alkohol izmusát 
az a rossz példa fdjleszti ki, a melyet szülőitől, 
hozzátartozóitól és társaitól lát. Tudatlan szülők 
sokszor maguk szoktatják hozzá a gyermeket a 
szeszes italok élvezetéhez akkor, mikor az éhes 
gyermek kenyeret kér és ők pálinkát adnak neki. 
Különösen a szegénynéposztálynál tapasztalható ez. 
A szegénység gyakran dajkája az alkoholizmusnak. 
Máskor a szülők, hozzátartozók vagy a gyermek 
foglalkozása hozza magával, hogy lassankint meg
szokja a szeszes italok mértéktelen éLczeiót. A 
serdülés korában, különösen leányoknál, szerző 
szerint nagyobb a hajlamosság az iszákosságra. Vé
gül sok esetben úgy lesz a gyermek alkoholistává, 
h°gy gyógyítás czéljából adnak sok szeszes italt 
s akkor nagyon megkedveli és egyre többet kivin. 
Mindezt tekinteti e kell venni, ha az alkoholizmus 
ellen küzdeni akarunk.

— Pályázati hirdetmények érkeztek a 
kassai kereskedelmi és iparkamarához, melynek 
tudakozódó irodája a szükséges felvilágosításokat 
adja. I. Cs. es kir katonai élelmezési raktar Kassa. 
2731. sz. 1898. évi októb r 1-töl 1899. évi szept. 
hó 30 ig különböző állomásokon szükséglendö ke- 
nyér, zab, széna, szalma, kemény és puha tűzifa 
és kőszén szállítására. Pályázati határidő Kassán 
1898. augusztus óén. Nyíregyházán lk98. augusz
tus 10 én. Kassán augusztus 8 án. Nyíregyházán 
augusztus 12én. Kassán 1898. aug. 10 és 12én. 
II. Államépitészeti hivatal Kassa. 1362. szám. A 
budapest—kassa—zborói állami közúton levő 8. sz. 
híd padlózatának helyreállítására. Költségelőirány
zat 747 frt 5 kr. Pályázati határidő 1898. aug. 
8. délelőtt 10 óra. III. M. kir. államvasutak igaz
gatóság. 84174. szám. 1899. évben esetleg 1901. 
ev végéig szükséglendö különféle anyagok szállí
tására, a részletes kimutatások ezen tudakozódó 
irodában megtekinthetők. Pályázati határidő 1898. 
augusztus hó 18. déli 12 óra. IV. M. kir. kolozs
vári 21. honvéd gyalogezred. 3874. sz. Nagy-Enyed 
állomáson a honvédségi lövölde kiépítésére, költség
előirányzat 15,640 frt 68 kr. Pályázati határidő 
1898. julius 30. d. e. 9 óra.

Tekintetes Szerkesztő Ur !
A folyó hó 21-én megjelent 30. számban ifj. 

Mitrócsák János által közzétett czikkre addig is, 
mig az ellene általunk törvényesen megindított 
eljárás befejezést nyer, tájékozás és illetőleg hely
reigazítás miatt szíveskedjék a következő sorokat 
közölni.

En és rendőrtársam utasításunkhoz hiven, 
megjelentünk Kosztócsik József iparos urnái azon 
ezélból, hogy Vajda János iparos segéd rabtartási 
költségét 1 frt 75 krt szedjük be. A velünk volt 
Lakner Antal hites ur felszólitotta Kosztócsikot, 
hogy a költséget fizesse ki, ki azonban nemcsak, 
hogy ezt nem tette, hanem a zálogadást is meg- 
tagadta, mire én egy pár uj csizmát vettem ke
zembe és távozni akartam, de ketten az ajtó elé 
álltak, ketten pedig a kezemben volt csizmát rán 
gatták és egyiket el is vették, úgy hogy csak egy 
csizmával távoztunk, mert gondoltuk, hogy az is 
fedezi az 1 frt 75 krt.

Nem igaz, hogy bárkit is bántalmaztunk 
volna és hogy kardot rántottam, az pedig, hogy 
bikacsököt használtam, épen nem igaz, mert ilyen 
nem is volt nálam.

Ennyit az igazság érdekében azon megjegy
zéssel, hogy bizony jobban tenné Mitrócsák ur, ha 
a maga háza előtt seperne és nem igyekezne alap
talan vádakkal illetni egy városi szolgálatban levő 
embert.

Babincták Bál 
városi rendőr.

_ hirdetések.
Azonnal kiadó 
egy újonnan épült üzlethelyiség 

mellette levő lakással.
Bővebbet Mastaenik András háztulajdo

nosnál N*<y-Mihály.
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könyvnyomdájában A ..FELS4ZEMPL£N" KIADÓHIVATALA' 
föutcza Nagy-Mihályon fóuteza 

felvételnek mindennemű 

inVomdai munkák? 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 művek, egyházi isko
lai és uradalmi nyomtatványok, fal- 

ragaszok. stb. stb.

ízléses és gyors kiállítás! 

Jutányos árak!
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan 

teljesittet nek.

Megre n d e 1 h ető:

! Újdonság !—■! Újdonság!

Saját arczkép
mim levélbélyeg

minden visit-v. cabinet-fénykép után.

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

levélpapírokban 
simán és díszítéssé).

Irodai szerek nagy raktára.

Lcoelezó-lapol?
• > ALBEMA

nagy választékban.

Levelező-lapck
Nagy-Mihály látképével

14 nap múlva érkeznek meij.

ZSÁKKÖLCSÖNZŐ INTÉZET.
Van szerencsém a t. közönséget ér

tesíteni. hogy a gör. kath. templommal 
átellenében egy

ZSÁKKÖLCSÖNZÖ INTÉZETET

nyitottam. Egy zsák kölcsöndija egy hétre 
egy krajczár.

Tisztelettel

1reund Mór.

a

BARNAI ANDOR
„K o «“-hoz czimzett szállodája 

Sztáray gróf kastélya átellenében 
a gr 3r- Ivtí i Ix á 1y o zx.

Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXX11I. törvényczikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor
n " " "

Feszt-féle Fíanat gyöngy 
Hegyaljai szamorodni 
889-iki „ , gyógybor

Az
Tokaji

legf. - 
Ménesi
Szyriniai régi szilvórium
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél 

ségi lég olcsóbbak.

I liter

l.OO.
1.50.
2.00

orvos urak b. figyelmébe !
ásszá gyógybor 1 liter 3.0(>

veres asszu

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.
— Táyatt istállók éti kocninzinek. —— 43

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

' rp ' ry< 1 ijá 1 ’ rjv 1 1 1 rj-t' ry. 1 r^t 1

ALHAMBRA 

a legolcsóbb 
levélpapír.

Nyomatott Landeamaa B. konyvnyomdíjAban.

1?
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f Fényképészet. {

A J
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy Nagy- 

Mihályon. selyem-utcza, egy

!

i
f(á

j 4- fényképészeti * íniilenncl -<•
g ---------------------------------------------------------------- ---------

fa

J
nyitottam, melyben fényképészeti felvételeket a legkisebb alakútól élet
nagyságáig a legjntányosabb árszáinitás mellett eszközlöm.

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

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

lí Rosenberg Hermán. Mv
1

s 15

Ma csütörtökön, szombaton és 
vasárnapon a Barnai szálló nagy

termében 

nagy előadás 
az illusionista, antispiritista, hyp- 

notista és gondolatolvasó

ANETELLI
és a spiritista és hypnotista 

■■■ médium ■■■■

ANNETELLI
által.


