
Nagy-Mihály, 1898. október 6. -41. szám. Harmadik évfolyam.

Felsó-Zemplén
T-Á.ZEeS.A.ID-A.IIL.lutl XZ ZE2 T I _A_

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

SZERKESZTŐSÉG:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Török-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bértnentetlen levelek nem fogadtatnak el. 

— Nyilt-ter soronkint 20 kr. — 

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

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

Egyes szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az eldtizetések, hirdetési és nyilttén 

díjak küldendők :

Landesman B. könyvnyomdája.

Az Isten.
Sokszor órákon, napokon, sőt heteken 

at gondolkoztam arról az erőről, arról a 
hatalomról, a mely a semmiből valamit, a 
paránvokból egészeket alkotott, a mely a ta
padás és összefüggés törvényét a nagy termé
szetben oly' bölcsen rendezte; eltűnődtem a 
hegy, völgy, viz, levegő és a tulajdonképeni 
természet felett; .majdnem Imskomorrá let
tem az ember és szerves lények teremtése 
fölötti gondolkozásban, a mely tudományt a 
bölcselők és tudósok már annyiféle változat
ban reprodukáltak ; elméláztam az égi testek 
rendeltetésén ; és mikor mindezek alkotása, 
berendezése és működése felett gondolkoztam, 
egy lén y magaslott ki lelkem képzeletében, 
a mely felülmúl mindent, a melynek a sze- 
mélyesitöje nem lehet más, csak az egv Isten !

Isten ? Hiszen ez puszta fogalom ma
napság. egy közönséges objectum, a melynek 
említése nem keresett szavak kíséretében 
történik, egy elhasznált apostrophálás, a 
mely, mert gyakori, értéktelen, sőt a modern 
világfi akkor használja, mikor olvasottságát, 
műveltségét fitogtatva, Daruin tanából idéz, 
a melylyel eltagadja emberi létét és kérke
désében attól az állatvilágbeli fajtól származ
tatja magát, mely az emberek utánzásában 
a többi négylábuakat felülmúlja !

Egyik sophista, hogy feltűnjék, imádja 
a természetet, az ő alkotásának vallja magát, 
dicsekszik vele, hogy ő nem hisz Istent, 
neki nincs hite, csak a természetet imádja, 
mint annak hű kreatúrája 1

A másik az áltudós, a majommal vállal 
rokonságot, attól származtatja az emberiséget 
és Afrika őserdejéből készíti meg a családfát, 
a melyben az. elődök a kúszásban tanúsított 
ügyesség folvtán nyerték a későbbi időben

T ARCZA.
Viszontagság után.

Van nekem egv igen kedves barátom, több 
is van, de talán mind közölt ez a legkedvesebbik, 
aranyos jó fin, őszinte barát, ami a szivén, az a 
száján, szereti is mindenki, férfiak, nők egyaránt. 
Férfitársaságban egész otthon érzi magát, min 
hozza zavarba a mellette csap ráütött söröshordó, 
sem a karcsún vaku zöldes somlaival telt palaczk. 
Ha hölgy társaságba kerül, az első félórában feszé
lyezve érzi magát, de hamar felmelegszik, kivéve 
ha a társalgás kezdetén szórakozottságánál fogva 
valami baklövést nem csinál, ez kihozza végképpen 
sodrából és ilyenkor halomra rakja szórakozottsága 
nak válogatott szüleményeit. Ha egy idegen vető
dik ilyenkor a társaságba, félszeg modorú fiúnak 
találja, pedig az egész ember állapotában, az ele- 
gantia mintaképe.

Még most is kaczagok, ha eszembe jut a 
múlt farsang egyik házibálja, midőn szórakozott
ságból a háziasszony markába nyomta (a szoba* 
eziezus helyett) a borravalót, én megrántottam 
kabátját és ő teljesen kijött sodrából, kezet csókolt 
a háziasszonynak, a házikisasszonynak, és úgy be 
Ljött a kézcsók olásba, hogy a kezet nyújtó házi
úrnak is juttatott egyet a kézcsókból, azután nagy 
hirtelen az előjárt fiakerkocsis mellé felugrott a 
bakra, holott egyedül ültem a kényelmes fogat 
puha párnái között. Szerencse, hogy vége volt a 
mulatságnak, mert ha az elején telte volna a bak

a kutyabőrt, a mely kiváltságossá tette őket 
Isten és ember előtt !

Mikor az ember, a ki a teremtés koro
nájaként diszeleg a nagy mindenségben, ferde 
fogalmakat alkot ; mikor a tudás, a mely 
véges elmekorlátoltságánál fogva, daczára 
minden fürkézéseinek czélját ebben a tekin
tetben soha el nem éri; mikor egy felső és 
szellemi lénynek a létele elvitázhatatlan 
tényként áll előttünk : lehet-e azt a logika 
öröktörvényeként felállított tételt, hogy Isten 
van, kétségbe vonni ?

Nem ! azt nem lehet! De mégis lehet, 
mert sajnosait tapasztaljuk, hogy az. a ki a 
teremtés koronája, a kit a teremtő saját ké
pére és hasonlatosságára teremtett, megta
gadja azt. kinek életét köszönheti. Magta
gadja a teremtést és alkotást és magát a 
természet gyermekének tekinti, vagyis olyan
nak, mint a hegy vagy a völgy, a melyek 
csupán vulkanikus erő következtében állot
tak elő.

Es mi ezeknek az oka ? A tudomány 
előhaladottsága. az ész tűlfejlődöttsége? Nem! 
Csak a feltűnési vágy, a mely az embert 
arra ösztönzi, hogy tagadja meg Istenét, vallja 
a természetet, a majmot alkotójának, tagadja 
meg hitét, hogy udvarképessé váljon azon 
társadalomban, a mely a divatos hóbortokat 
dédelgeti, a melynek princípiuma az élet 
szószerinti demoralizáli'sa !

Haladunk a vallástalanságban, az Isten
tagadásban és ott állunk már. hogy kine
vetjük azokat, a kik hisznek és imádkozva 
fordulnak ég felé, kérve Istentől reményük 
teljesülését.

Régente a sors Isten keze volt, ma a 
sors az élet délibábja, a mely ugv játszik 
velünk, mint a vihar a fák leveleivel !

Régente a vallásosság erény volt, ma

lövést, bizony nyal bevitte volna a szoba eziezust 
tévedésből a bálterembe, vagy a fényesen kifestett 
vaskályhának vallott volna szerelmet. Azért jónak 
láttam hazakisérni; mert képes lett volna czilinde 
réstől az ágyba feküdni, vagy egyáltalán le sem fe
küdni. hanem az asztalt körülsétálva, bevárni mig 
megvirrad.

A minap egy boldogságtól áradozó, őszinte 
levelet kaptam tőle, melyben bejelenti, hogy boldog 
vőlegény és leírja az ő szokott leplezetlenségével 
azt a pechchel telt délutánt, melyen eljutott imá
dott menyasszonya szivéhez. A levél igy hangzik .

Kedves barátom ! — Boldog, nagyon boldog 
vagyok, képzeld az imádott Laurácskám „igent" 
mondott, melylyel beteljesedett egy nem remélt, 
édes vágyam, melyet eddig még magam előtt is 
titkoltam. Hónapok óta bolyongtam az imádott 
angyal ablakai alatt, hogy egy pillanatra láthassam, 
hogy szerelmes szivem vigaszt találjon, a feléin 
küldött édes mosolyában. Oh én balek, aki hóna 
pokon át nem mertem házukhoz járni, féltem a 
mamától, mint egy bűnös gyermek a tanárjától, 
pedig hidd el kedves barátom, Laurácskám anyja 
a legeszményibb anyós, kit nem érhet a világ 
nyelve. Tegnap délelőtt találkoztam velük a séta
téren, ki akartam utjokból térni, féltem, hogy ar
czom pirulása elárulja szerelmemet. Képzeld a 
maina megozóllitotl, szemrehányással kezdte a be
szélgetést, hogv miért nem látogatom meg őket. 
Én zavarba voltam, fülig pirultam, midőn a mama 
szájából halottam legmerészebb vágyaim netovább
ját. Valami olyasfélét felelhettem rá, hogy „nem 
volt bátorságom." A mama jókedvvel kaczagott, 

merő komédia, a mely a szegény embernek 
való csak, mert a gazdag megél nélküle is!

Hajdan a káromlás, Istentagadás nagy 
bűn volt, ma már erénynyé vált és csak 
akkor hisz az ember az Istenben, akkor for
dul hozzá és ismeri meg, mikor segítségért 
esedezik, — de elfordul tőle mindjárt, mi
helyt kérelme teljesülve lön ! Az Isten keze 
nem működik ma. a mai felfogás szerint, 
hanem a természet, a sors intézkedik az em
berek felett minden felsőbb befolyás nélkül!

De ha nincs Isten, ha a természet a 
megalkotója mindennek, ha az ember elő
deiben a majmot szerencsés tisztelhetni ; miért 
fordul utolsó vonaghisában az istentagadó is 
az Istenhez, miért nem fohászkodik a ter
mészethez vagv a gorillához. ? Miért tér meg, 
ha nincs egy lelki valóság, a ki megbocsátja 
az emberek stréberségét, a ki megsugallja, 
hogy a megtért ember megüdvözöl ? !

Miért gondol a haldokló ember leikével, 
mielőtt az porhüvelyéből kiszállna, ha meg 
van győződve a megsemmisülés valóságáról?

Miért nem tartja a feltámadást mesének 
halálos ágyán, ha a lélekvándorlás ó-kori 
mondáját hiszi megvalósulhatónak.

Azért, mert azok a ferde fogalmak, a 
melyek ebben a divatbeteg világban az em
ber agyában fogamzanak, eltűnnek és az 
utolsó órákban fordul a lélek arra az útra, a 
mely a megváltás felé vezet ; abban az utolsó 
perczben igyekszik eleget tenni azon bűnök
ért. a melyeket életében elkövetett; vezekel 
és vezeklése csak ott találhat kellő bocsána
tot és feledést, ahol az Isten van, a hol el 
lesz feledve minden és bocsánatot nyer a 
megtért bűnös mindig.

Lehet ez a természetnél, vagy másutt ? 
Nem, mert a bűn bocsánata isteni valami, 
a mi reánk is átszállóit, de nem azon mér-

Laurácskám bájosan mosolygott és meghívtak 
mert épen vasárnap volt, ozsonnáia.

Soha nem ebédeltem boldogabban, mint az 
nap és elhatároztam, hogy ma lesz a napja, midőn 
kitárom szivemet Laurácska előtt és ha érzelmeim 
viszhangra találnak, meg is kérem kezét.

Ott álltam a tükör előtt, nyakkendőm cső 
korra volt kötve, szépen festett hajam és bajusz - 
kámon a borbély legény igazán remekelt, még 
csak a keztyü hiányzott; tudtam, hogy van egy 
pár ujdouat uj czitromsárga kesztyűm, sőt arra is 
emlékeztem, hogy szépen összegvöngyölve a szek
rényem 3 ik fiókjában hever. Szórakozottan men
tem a szekrényhez, oda sem nézve, zsebrevágtain 
a keztyüt, még egy pillantást vetve a tükörbe, 
hogy jól áll-e czillind* rém és rohantam a lépcsőn 
le, dobogó szívvel, nem kis lámpalázzal Laurács- 
káékhoz.

Megnyomtam n villanyos csengetyüt, de ek 
kor jutott eszembe, hogy a keztyü a zsebembe 
van, hirtelen kirántottam, felakarva huzni, de e 
pillanatban nyitott ajtót az én kis ideálom, én za
varomban észre se vettem volna, hogy keztyüm he
lyett egy pár fekete harisnyát erőltetek ujjaimra, 
ha erre nem figyelmeztet Laurácska csengő kacza- 
gása. Hogy mivel mostam tisztára ügyetlenségemet 
azt nem tudom, de sziveseii visszafordultam volna, 
mert tudtam, éreztem, hogy ez a kis tévedés tönk
retette lelkinyugalmamat.

Nem csalódtam. A szalon küszöbjén a par- 
quetten, megcsúszott a lábam és én akaratlanul 
térdrehulltam az üdvözlésre elősielö háziasszony 
előtt.
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téliben, mert mi emberek. Int megbocsátunk 
is, de solut sem feledünk !

A legfelsőbb szellemi lényről az Isten
ről akartam irtii, de hogy nem vagyok képes 
kifejteni azt úgy, hogy megfeleljek mindenki 
kívánságának, ne tulajdonítsák azt nekem, 
hanem igenis annak a felső hatalomnak, a 
melv véges elmével látta el az embereket, 
hogy ne tudjanak bepillantani az Istenség 
titkába s hogy legyen válaszfal, a mely el
különítse a teremtményt a teremtőjétől, az 
embert az Istenétől !

l>e ez a válaszfal eltűnik a hit, a val
lás gyakorlata által, mert a vallásos ember 
hiszi Istenét, vallja azt. mit az Isten tanított 
és nem kutatja azt, mit felderíteni úgy sem 
lehet ; mert véges elméiii levéti az ember, 
ennek az okát fürkészve, hinnie kell, egy 
oly szellemi erőben, amely mindnyájunk 
felett áll, a Gondviselésben, a ki egyaránt 
gondol arra, aki hisz benne, vagy megta
gadja őt !

Előszeretettel Írok az elvont fogalmak
ról, mert oly hálátlan téma az, mint a mai 
társadalom, a melynek megszoktam már 
pálezatörését és ez vigasztal. Nem keresek 
uj dolgokat, beelégszem a regiekkel, a me
lyeket valamikor erényképpen tiszteltek, ma 
azonban ezeket elvont fogalmaknak nevezik.

Ipariskolánkról.
A XIX ik század hasznos vívmányai közé 

méltán sorolhatjuk az ipariskolák szervezését is. 
Ha elgondoljuk, hogy ezek hiányában hány olyan 
iparos lenne hazánkban, aki a legprimitívebb isme
retekkel sem bírna, akkor már maga ezen körülmény 
is eléggé indokolja az ipariskolák szükségességét.

A legújabb időben a magyar kormány min
den tőle lehetőt megtesz, hogy hazánkban a nem 
zetet megillető erős ipart megteremtse. Belátta a | 
kormány azt is, hogy iparunk csakis képzett, 
tanult iparosok kezében fog emelkedni s ép .azért 
fejt ki oly nagy tevékenységet az alsófoku iparos- 
tanoncziskolák szervezése körül, hogy leendő ipa
rosaink alkalmat és módot találjanak szellemileg 
is kiképezni magukat.

Azonban még ma is gyakran tapasztaljuk 
azt, hogy városunkban is sokan vannak olyanok, 
kik nem vsak nem méltányolják az ipariskola mii 
ködösét, hanem még zúgolódnak is ellene. Gondolják 
meg mind ezek, hogy az ipariskola szép, nemes és 
hasznos czélra törekszik, mert ott a tanuló nemcsak 
a szükséges ismereteket sajátítja el, hanem őt ezen 
iskola neveli, szivét nemesíti, lelkében felkölti a 
hazaszeretetei, fejleszti a munka és takarékosság

Hidd el barátom, azt sem tudtam, hol áll a 
fejem, ily előzmények után még reá sem mertem 
gondolni Laurácska kezére, ki ezúttal náziaskodott, 
mig éu ugv, ahogy ebben a zavaros állapotban 
tudtam, a mamát mulattattam, de mind* n perczben 
félve pillantva a nadrágomra, mely az esés követ 
keztében egy kissé felhasadt.

A mama nagyon kedves volt, imádni való, 
vigasztalt, hogy ilv apró szerencsétlenségek házas 
emberen is megtörténnek és úgy telinelegitett ügye 
sen szőtt beszédével, hogy én magam sem tudom 
miként történt a tévedés. hogy én öt Laurácskám 
nak nézve, megfogtam kezét, egy édes sóhajtás 
közt szer* intet vallottam neki és megkértem fele
ségül. Képzelheted, mily zavart lehetett a fejem, 
mikor csak akkor vettem észre a tévedést, midőn 
a tapintatos mama jól felfogva helyzetemet, azon 
feleletet adta, hogy: .Nekem semmi kifogásom, 
leányom adhatja meg erre a feleletet" és kiszólt 
leányához, hogy jöjjön be.

Soha ily pillanatot nem éltem át életemben, 
a verejték gyöngyözött arczomon, homlokom égett, 
testemet a hideg borzo ugatás gyötörte, mert erez
tem, hogy a felelet kosár lesz.

Es képzeld, Laurácska még nein is pirult el, 
felém fordult, odanyujtá hófehér kezecskéjét az éu 
remegő kezembe és vsak annyit mondott: .Hozzá 
megyek mamám, mert szeretem".

Meg voltain hatva, boldogságomban úgy a 
nyakába borultam Ijaurácskának, hogy a mamának 
kellett karhatalommal elválasztani leányától, hogy 
reánk adhassa az anyai áldást, melytől természe
tesen még jobban íuegza varod lám.

I iránti hajlamot s felébreszti a verseny vágyat, ami
nek üdvös következményei, mindannyian az ipar 
fejlődésére hatnak kedvezőleg. Nagy hiba tehát, 
sőt vétek az ipariskola elleni téves felfogáson ala 
puló agitálás, ami ellen minden helyesen gondol
kodó polgárnak idejekorán fői kell lépnie és a jó 
ügynek védelmére kelve, a megrögzött előítéletet 
felvilágosítani, a kételkedőket meggyőzni, az inga 
dozókat megerősíteni s kimutatni : mily szükséges 
és mily haszonnal jár az ipariskola életbeléptetése 
és annak az iparos tanulók által való szorgalmas 
látogatása.

De, hogy ipariskolánk magasztos czéljának 
megfeleljen, arra nézve nagyon szükséges volna az, 
hogy az ipariskola már iskolázott és jól nevelt 
gyerekeket kapjon és hogy azok a tanórákat ren
desen és pontosan látogassák. Igen ám, de a mi 
ipariskolánkban épen azt tapasztaljuk, hogy sok 
tanuló vagy nagyon kevés, vagy semmi előkészült- 
séggel sem bir, midőn az ipariskolába feladják, 
így aztán a tanítóra az a nagy feladat vár, hogy 
az ilyen tanulókat mielőtt a haladottabb ismere
tekbe vezethetné, előbb írni és olvasni kell meg
tanítania, még pedig úgy, hogy ez az idő rövidsége 
miatt a többi tanulóknak rovására ne történjék. 
Ezen bajhoz hozzájárul még az is, hogy a tanu
lóknak fele sohasem jelenik meg rendes időben az 
iskolában, hanem l/4 és */* órai késéssel. Ha tehát 
iparunkat virágzóbbá akarjuk tenni, azt csak úgy 
érthetjük el. ha iparos mestereink oda törekednek, 
hogy szerződtetés alkalmával lehetőleg olyan nö
vendékek! t fogadjanak fel tanonczokul, akik a 
népiskola osztályait elvégezték és a tanórákra azo
kat pontosan és rendes időben elküldik.

Támogassuk ipariskolánkat magasztos czéljai- 
nak előmozdításában, hogy elérjük nemzetünk bol
dogulását és gazdagságát !

Vegyes hírek.
— Kápolna fel üzenteién, a. szeptember 

hóra tervezett és a Hradeken épült kápolna fel
szentelése, mint köztudomású, elmaradt, mivel még 
nem volt minden rendben. Miután azonban most 
már semmi akadály nincs, a felszentelés teljesítése 
ezéljából Dr. Bubits Zsiginond kassai megyés püs 
pök szombaton, e hó 8-án, városunkba fog érkezni.

— Tiszteletbeli főorvos. Mint értesülünk 
Dr. Kerekez Pál helybeli orvos legközelebb kine- 
vezletik tiszteletbeli vármegyei főorvossá.

— Esküvő. Folyó hó 1-én fényes esküvő 
volt Hegyiben. Kulin Gyula birtokos bájos és ked
ves leányát Saroltát, ekkor vezette oltárhoz Dér- 
rtényi Béla kir. albiró. Az egyházi egybekelést 
megelőző polgári kötést Fuzeszéry Tamás járási 
főszolgabíró teljesítette.

Egymás mellett ültünk az uzsonnánál, a mama, 
mert az asztal nagy volt, tisztességes távolba ke
rült, egyik kezemmel Laurácska kezeit fogtam, a 
másikkal az illatos csokoládét kezeltem, mig Lau
rácska, hogy megtörje a csendet, elmesélte, hogy 
arra a majolika csészére, melyből a csokoládét 
élvezem, ő festette azt a turbékoló gerlepárt. Én 
udvarias akartam lenni, hogy közelebbről megnézve 
a festményt, egy dicső szónoklattal rójam le kö
telességemet menyasszonyom iránt. De mikor még 
mindig zavarba voltam — —

A gerlepár rézsut volt a csészére festve, én 
felém akartam fordítani a két madárka csókolódzó 
száját, nem is gondolva arra, hogy a csészébe két 
ujnyi csokoládét hagytam, mi természetesen végig 
folyt az uj asztalterítőn, onnan a nadrágomra.

Majdnem a told alá sülyedtem, azt hittem, 
most mindjárt elvesztem Laurácska kezét, melyet 
nyomban ki is vont kezemből, oh de hála nem 
örökre, csak azért, hogy a csokoládé eltávolítására 
egv törülőruhát hozzon.

Késő este volt mire haza vetődtem, addig 
még kétszer feldöntöttem a hamutartót, egyszer 
iibg a szék mellé ültem, azért mégis boldog va
gyok, mert imádott Laurácskám szeret !

< Hí gratulálj és örvendj boldogságán 
Elemérednek.

Meggratuláltam szépen, de magamban mégis 
azt gondoltam, szegény tatár, nem az a te peehed, 
hogy keztyü helyett harisnyával vizitteltél, nem is 
a padló, meg a csokoládé, hanem, hogy Laurácskád 
.igent" mondott.

— Lelkész választás. A pazdicsi ág ev. 
hitközség megtett már minden előkészületet az el 
halálozás következtében üresedésbe jött lelkészi 
állás betöltésére. A választás határideje folyó hó 
9-ére tűzetett ki. A szép javadalmazással össze 
kötött lelkészi állásra a hitközségnek egyetlen egy 
jelöltje van Kozluy József uj klenőczi missionáriusi 
lelkész személyében, a ki gyönyörű gyászbeszédet 
tartott Simkovicz Pál ravatalánál és a ki egyszerre 
meghódította a pazdicsiakat. Így hát egészen bizo
nyos, hogy ő lesz az uj pazdicsi ág. ev, lelkész.

— (Beküldetett.) Tekintetes szerkesztő ur ! 
Városunknak ivóvize nincs. Ezt tudja mindenki. 
Ha aztán mégis találkozik a város egyes részein 
egy két kút, bonnét vizet lehet hordatni, a lakosság 
ugyancsak igénybe szokta venni azt a kutat. így 
az ovodai kuttal is, csakhogy mint minden 
bői, úgy ebből a k útból is üzletet csinált a 
folyton fejlődő üzleti szellem. Mert eddig csak meg
járta, mivel fizetni nem kellett a vízért, de most 
csak az kap az ovodai kutból vizet, a ki egy bi
zonyos összeget lefizet. Ez pedig szerintem nem 
helyes, mert az ovodai kút akárhogy csűrj ük-csa
varjuk is, mégis csak közkút, honuét a vizhordást 
megtiltani nem lehet és még kevésbé szabad azért 
adót szedni a lakosságtól. Felhívom az elöljáróság, 
de különösen a tevékenységét mindenre kiterjesztő 
főbíró figyelmét e kutadá mielőbbi megszünteté
sére. Egy tzomjas nagymihályi.

— Iskolai automata. Az már igaz, hogy 
rohamosan követjük az amerikaiakt leleményesség 
tekint* tőben. így legutóbb a vallás és közoktatás
ügyi minisztériumban egy vállalkozó ajánlata kö
vetkeztében elhatároztatott, hogy minden állami 
iskolában a szükséglet szerinti mennyiségben au 
tomatákat állítanak fel azon czélból, hogy a gyér 
mekeknek ne kelljen szaladgálni a kereskedésekbe 
irka, toll, czeruza és egyéb iskolai szerek bevá
sárlása miatt, hanem egyszerűen az automata lyu
kába lökve a pénzt, ott helyben kaphassanak min
dent. Az már igaz, hogy ma-holuap mindenre lesz 
automata és ha igy haladunk, nemsokára a gyér 
mektelen házaspárok is vigasztalva lesznek az au
tomata által, mert nagyon könnyen megérhetjük, 
hogy egy bizonyos összegnek a lyukba való löké
séért szép kis baba fog jelentkezni a nyílásnál.

- Színtársulat. A főszolgabírói hivatal
hoz több színigazgató fordult engedélyért, de mi
után a jelentkezettek, az előjelekből Ítélve, nem 
olyanok, a kik az itteni igények kielégítésére ké
pesek volnának, engedélyt — nagyon helyesen — 
nem is kaptak.

— Anarchista Málczán. Egy ember, ki 
már négy év óta lakik Málczán, anarchista hírbe 
keveredett, minek folytán az ottani csendőrsóg 
szemmel tartotta és nem alaptalanul, mert a na- 
pokan megejtett házkutatás alkalmával több olyan 
nyomtatványok találtattak nála, a mikben az anar
chia eszméje van dicsőítve. Valami központból ér
kezett levél is találtatott. Ebben a többek között 
az is áll. hogy most (4 írtnál) több pénzt nem 
küldhetnek, de csak igyekezzék minél több hívet 
szerezni az anarchismusnak.

— Utoljára visszavonhatlanul ! • . * 
Most már igazán utolsó terminust szabtak a be
csületes krajezár életére; meg vannak számlálva 
öreg napjai. A pénzügyminiszter rendelete folytán 
ime közhírré teszik, hogy az ausztriai értékű 1 
azaz egy krajezáros és fél krajezáros réz váltópénz 
a magán forgalomban csak 1898. évi junius hó
30- ig fogadtatott el, az állami pénztáraknál és hi
vataloknál pedig csak 1899. évi deczember hó
31- ig fogadtatik el s hogy 1899. évi deczember 
hó 31-ike után azok sem névértékűkben, sem anyagi 
értékük megtérítése mellett többé sem fizetésképen 
ol nem fogadtatnak, sem be nein váltatnak.

— Az országos központi jegyzői egylet 
f. évi szeptember hó 26-án Fodor Jenő sárospataki 
jegyzőt, a zempléninegvei községi és körjegyzők 
egyletének elnökét, a választmányba beválasztotta.

— A második káplán. Mai számunkban 
egy tekintélyes róm. kath hivő felszólal és módot 
ajánl arra, hogy mikép lehetne segíteni a mind 
inkább hangosabban megnyilatkozó elégedetlensé 
gén. Mint értesülünk ez a felszólalás egy kissé 
megkésett, miután már bevégzetl tény, hogy a 
legközelebbi napokban még egy káplán jön váro
sunkba állandó tartózkodásra.
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— Besxüntetett sert és vásárok. Tekin
tettel a vármegyében mind erősebben fellépő ser
tésvészre. az ungvári sertés heti vásárok egyelőre 
beszüntetettek.

— Kárpótlás a regáléért, A szeszital- 
inérési adónak, továbbá a czukorfogyasztási adónak 
és sörital adónak községenkint való beszerzésé tud
valevőleg a jövő újévtől kezdve meg fog szűnni. 
A megszűnő adók beszerzési jogának megválasztá
sából, illetve bérbevételéből sok város és községnek 
nevezetes üzleti nyeresége volt, melytől háztartá 
saik egyensúlyának veszedelmeztetése nélkül meg 
nem foszthatók. Azért a pénzügyminiszter külön 
törvényjavaslatokat készített, mely szerint azok a 
városok és községek a melyek eddig az italmérési 
jövedék tiszta jövedelmében részesedtek, a jövő 
évtől kezdve két egyenlő részletben évenkint olyan 
összeget fognak kapni a kincstártól, amely az 1895. 
1897. években ily részesedés czimén kapott össze 
gek átlagának megfelel. Másrészt méltányos pénz 
beli segítségben fogja részesíteni a törvényhatósági 
joggal felruházott, vagy rendezett tanácsú városokat, 
a melyek az állami boritaladó és husfogyasztási 
adó beszerzési jogát bérbe vették s ezektől a jo
goktól mégis kevesebb jövedelmet élveznek vala
mely évben, mint az eddigi bérletekből az 1895., 
1896. és 1897. évek valamelyikében élveztek. A 
pénzügyminiszter e czélra a jövő évre 10 000 fo 
rintnyi összeget irányzott elő, de az összeg eset 
leges túllépését is kilátásba helyezi.

— Eljegyzés, Vadász Zsigmond falkusi fa
kereskedő eljegyezte Szepes-Remetén Weitzenhofer 
Milka kisasszonyt.

— Negyvenöt évig tanító, Karmiss Miksa 
köles hosszumezei rk. néptanító 45 évi fáradságos 
és terhes működés után nyugalomba vonult. A 
vallás és közoktatásügyi minisztérium részére 
230 frt évi nyugdijat állapított meg, mely összeg
nek 300 frtra való kiegészítéséhez a hitközség 
évenként 70 írttal járul. Tisztelettel emeljünk ka
lapot a társadalom ezen jeles munkása előtt s 
hisszük, hogy vármegyénkben nemcsak nevében, 
hanem lelkében is „nemes* kir. tanfelügyelője fog 
találni módot arra, hogy ezen érdemekben meg 
őszült férfiút a tanügy terén teljesített szolgálatai
nak elismerésül méltó kitüntetésben részesítse.

— A jégbiztosítás reformja, A jövő hó 
második felében a magyar és osztrák eb-mi kár 
biztosító társaságok Budapesten tanácskozásra gyűl
nek össze, melynek tőczélja lesz a jégbiztosítás 
gyökeres reformja fölött határozni s a jövőben 
tervezett teendők programmját megállapítani. A 
nagyobb intézetek között most folynak a tárgyaló 
sok, hogy az októberi tanácskozás elé már kész 
programmot terjeszthessenek. Egy verzió szerint 
nagyszabású jégbiztósitó társaság létesítését is ter
vezik. Egyik biztosító társaság a múlt hónapban 
terjedelmes memorandumot dolgozott ki és terjesz
tett a kormány elé, mely memorandum a jégbiz
tosítás jelenlegi helyzetét ismerteti s utal arra a 
válságra, melybe az ideihez hasonló években esetleg 
a biztosításügy kerülhet. A fiiirat a jégbiztosítás
nak törvényhozási nton való rendezését sürgeti.

— Szó'lókocsonya, A legkellemesebb cse
megék egyike. Jó édesfaju szőlőket szedünk és 
megtisztítjuk a fürtöket, illetőleg a szemeket is 
minden idegeu résztől és azután sem sajtolva, sem 
pedig taposva, hanem csak kézzel nyomkodjuk ki 
a szemeket, hogy a mag kesernyés csersavbele ne 
jusson a mustba. Ezt a mustot azután rézüstbe 
öntjük és lassan, de folyvást főzzük s kavarjuk 
órákig, mint némely vidéken az iirmöst, egész há
romnegyed részig befőzve, kavarás közben pedig 
a habot gondosan leszedjük. Midőn a must egy 
harmada befőtt, levesszük, átszűrjük egy szűrő
kendőn, kihűtjük, de ha időnk engedi, ismét főz
zük és pedig mindaddig, mig oly sűrű nem lesz, 
mint a kocsonya. Ekkor kész a szőlőkocsonya, a 
mely évekig eltartható, akár kis, akár nagy edény
ben. Legczélszerübb azonban ily apró tégelyekbe 
lenni, melyeket ebéd után asztalra adhatunk. Ezek
ben szép simára megfagy s igen kellemes izü 
csemege.

— Fa<i0e«*tefi|f0 felhasználása. Olyan 
vidékeken, a hol sok a vadgesztenye, o*t minden 
évben dús termés van, mert ezt semmiféle rovar 
nem pusztitjta, sem fagy n«*m árt neki. E szép 
sima héjú gyümölcsöt nem igen tudják praktikus 

czélokra használni. Megkísérelték cserzésre felhasz
nálni, de nem sok eredménnyel. Lovaknak, juhok
nak, szarvasmarháknak takarmányul adják ott, hol 
takarmány dolgában nagyon megvannak szorulva. 
A hol nagy a nyomorúság, kenyérliszt közé vegyí
tik, megelőzőleg azonban keserny ességét 6—8 órai 
áztatás által kiszivatják. Reményitől is próbáltak 
belőle készíteni. Most legújabban pálinka főzésre 
próbálják felhasználni.

— Újságírók sor^játéka, Tudvalevő, 
hogy a Budapesti Újságírók Egyesültté saját segítő 
alapjának gyarapítására nagyszabású tárgysorsjáté 
kot rendez. A sorsjegyeket a napokban bocsátották 
forgalomba és máris óriási mennyiségben keltek 
el. A diszes kiállítású sorsjegyek minden bank
házban, pénzintézetnél, pályaudvaron, hajóállomá
son, dohány tőzsdében és nagyobb hivatalban kap 
hatók és pedig darabonként egy koronáért. A 
sorsjátéknak hat húzása lesz és minden sorsjegy 
mindegyik húzásra érvényes. Az első húzás 1899 
január 4 én, az utolsó 1899 február 21 én lesz. A 
főnyeremény 100,000 korona érték. Összesen 2475 
nyereményt sorsolnak ki 250.000 korona értékben. 
A főnyereményen kívül öt 20,000 koronás mellék 
nyeremény van. A nyereménytárgyakat a sorsjáték 
kezelősége kívánatra 20" 0 levonással készpénzben 
visszavásárolja. Mondanunk sem kell, hogy ilyen 
kedvező feltételek mellett Magyarországon még 
alig rendeztek sorsjátékot és kétségtelen, hogy’ a 
közönség a sorsjegyeket már jóval az első húzás 
előtt elkapkodja. Ep ezért nagyon is ajánlatos, 
hogy mihamarább vásárolja meg mindenki a maga 
sorsjegyét. A húzások feltétlenül azokon a napokon 
fognak megtartatni, a melyek a húzásra meg lettek 
állapítva. Ez szintén egy okkal több arra, hogy7 a 
közönséget vásárlásra serkentsük, hogy esetleg meg 
ne történhessék, hogy az, a ki sorsjegyet akar 
venni már elkésett és sorsjegyet sehol sem kaphat. 
A sorsjáték kezelősége gondoskodott arról, hogy 
az ország legkissebb községeiben is kaphatók le
gyenek a sorsjegyek, ha azonban mégis megtörtént 
volna, hogy valamely helységbe n« m jutottak el a 
sorsjegyek, ez esetben forduljon bárki akár szóval, 
akár Írásban a sorsjáték kezelőségéhez (Budapest 
IV., Kossuth Lajos utcza 1. sz.)

— „ Gyenge gyomrom daczárau, szokta 
inondeni H. J. polgártársunk. A napokban lapunk 
egy barátja egy keresztelőn részvétteljes figyelem 
inéi kísért* e Bgyenge gyomor* táplálási módozatát. 
Az illető gyenge gyomor — panaszképen ne legyen 
mondva — elpusztított két teljes kappant sülve, 
másfél kiló marhahúst paprikásnak és két nagy 
tányér süteményt és csak azért nem többet, mert 
a többiek sem akartak éhen maradni mellette. A 
mai szűk világban igazán csapás az ilyen „gyenge 
gyomor.*

A közönség köréből.
Tekintetes Szerkesztő ur !

Engedje meg, hogy becses lapja utján hívjam 
fel az irányadó rém. kath. hivek figyelmét egy 
igen fontos és már tovább nem halasztható egy
házi ügy rendezésére.

Köztudomású, hogy agg lelkipásztorunk nem 
képes kedvezőtlen egészségi viszonyai miatt egy 
házi teendőit teljesíteni és helyettesül egy tiszte
letreméltó fiatal lelkész van kirendelve, a ki igyek
szik is lelkiismeretesen megfelelni papi teendőinek. 
Csakhogy úgy ilyen nagyobb hitközségnél, mint a 
helybeli is, a hol nagyszámú intelligencziával is 
dicsekedhet az egyház, még sem tartom elégséges
nek az igen tisztelt káplán urat arra, hogy az igé 
nyéknek mindenben megfelelhessen. Hogy azonban 
félre ne értessem, sietek kijelenteni, hogy én a 
tisztelt káplán urat csak fiatal koránál fogva nem 
tekintem elégségesnek arra, hogy a helybeli róm. 
kath. egyház összes papi teendőit végezhesse a 
hivek teljes megelégedésére. Szerintem egy idősebb 
és tapasztalatokban bővelkedő lelkészt kellene ide 
helyezni, a ki papi teendőit illetőleg, mi kiváuni 
valót sem hagyna fenn. Elvégre is, a hivek köte
lessége az, hogy gondoskodjanak, illetve kérelmez
zenek e tekintetben. Határozottan merem állítani, 
hogy ha például négy öt tekintélyes egyén értekez
letre hívná össze a róm. katholikusokat azon őzéi
ből, .hogy kérelem intéztessék a megyés püspök 
ur O nagy méltóságához, a remélt siker nem ma
radna el.

Ha azután meg lenne tartva ez az értekezlet, 
meg lehelne valósitani a nagyszámú magyar hivek 
azon jogos kívánságát is, hogy a folytonos tótnyelvü 
egyházi szónoklatok közben magyar nyelvűek is 
tartassanak.

Én csak az eszmét vetettem fel azon remény
ben, hogy nem cselekedtem egészen felesleges 
munkát és hiszem is, hogy azok, a kik hivatottak 
rá, gondolkozni fognak eaimém megvalósításán.

Egy róm. kath.

CSARNOK,
ötven év után.

Jó botjára támaszkodva 
Egy ősz vándor elmereng. 
Dombtetőről néz a völgybe 
S kis falut lát oda leüt .... 
Néz az öreg hosszan, — uémán. 
Aztán szive felzokog. 
Pedig hinnéd zord arczáról, 
Hogy könyezni nem szokott.

Vajh, tni bántja az ősz váudort, 
Vajh, mi fájhat úgy neki, 
Hogy e szép táj tündérvölgye 
Ot a búba kergeti ?!.... 
A gondolat hazájára, 
Melyért halni kész vala ; 
Honnan egykor száműzte őt 
Udvaronczok gaz hada. 
Egykor, mikor . . . Beh szép idő ! 
Ifjú volt még és vitéz, 
Mikor harezba, tüzbe menüi 
0 volt első, — a merész !

Évek jöttek, évek múltak 
Gyorsan, mint a gondolat. 
A szabadság ki van víva, 
Rab a magyar nem maradt. 
Ám a hősnek, a vitéznek, 
— Pedig büszke reája. 
Bár az egész világ övé 
Nincsen többé hazája !

Évek jöttek, évek múltak 
Gyorsan, mint a gondolat. 
A holló fürt — galamb fehér. 
Megtörött a hős alak. 
Ha, ki látta 48 bán, 
S látná 50 év után : 
A vándorban nem gondolná 
Ki, s mi volt ő hajdanán ! ?

•
* •

Alkony száll a völgy ölére. 
Bíborban a kies táj. 
Mosolyog az ég azúrja. 
— Ám a vándor szive fáj. 
A kis falu karcsú tornya 
Bizalmasan integet; 
Mintha éjji nyugvóhelyre 
Hívná a bús öreget.

Indul az ősz, s im a völgyből 
Imára szól a harang. 
Fáradt térde összecsukok, 
Amint hozzá jut a hang. 
Imádlak oh édes hazám ! 
Csak e négy szót rebegte, 
Aztán ajka néma maradt .... 
Szive szakadt érette !

C'surgovich György,

Felelős szerkesztő : Gál Vilmos. 
Kiadó-tulajdonos: Landeaman B.

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt költöttekért nem vállal felelősséget • nerk.

——— 
«£xnű3es.-nan <^7iacu-ina 

C/Laín CZa&za

je^yeseá..

Bérbe kiadó 
az alsó-utczán levő Sznistsák- 

féle házban 
egy szép nagy ntozai szoba 
két udvari szoba 
egy konyha 
egy éléskamra 
egy előszoba és 
egy fás kamara.
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HIRDETÉSEK.
Tk. lMby «z.

Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. jbiróság mint tlkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy Gerber l’lrieh málczai 
lakos végrehajtatónak. W einberger Regina falkusi 1. 
árverési vevő ellen 3095 frt hátralékos vételár és 
járulékai iránti ügyben, a nagymihályi kir. járásbí
róság területén lévő Ealkus község határában fekvő 
a falkusi 3t>. számú telekjegyzőkönyvben A f. 
2. sor és 134. hr*z. alatt foglalt Weinberger Si
mon és Klóin Eáni tulajdonául jegyzett ingatlanra 
400 frt kikiáltási árban a uj árverést elrendelte 
és hogy a femvbb megjelölt ingatlan az 1898. 
évi november hó 10-ik napján d. e. 10 
Órakor Ealkus község birájának házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10" 0 át, vagyis 40 irt kész
pénzben. vagy az 1881. l>o t.-cz- 170. §a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihályban 1898. évi szept. hó 20 án
K. Bodnár, kir. albiró.

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

könyvnyomdájában 
A ..FELSŐ ZEMPLÉN" KIADÓHIVATALA'

t'..ut.- :< Nagy-Mihályon touu-z.i 
felvél. inek mindennemű

ni\'oni(l;ii munkák*
és pedig :

körlevelek, levélpapírok és borítékok 

czégnyomással, számlák, táblázatok. 

lakadalmi és báli meghívok, gyászla

pok. névjegyek, röpiratok. szaklapok, 

takarékpénztári nyomtatványok, leve- 

lezó-lapok. árjegyzékek, szépirodalmi 

es tudományos müvek, egyházi isko

lai es uradalmi nyomtatványok, fal

ragaszok. stb. stb.

ízléses és gyors kiállítás! 

■ar Jutányos árak! “W
\ ideki megrendelések gyorsan és pontosan 

teljesiitetnek.

M e g re n <1 e I li et o:

! Újdonság! —! Újdonság!

Saját arczkep
mint levélbélyeg

minden visit-v. cabinet-fénykép után.

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

levélpapírokban 
simán és dis/ih-ssel.

Irodai szerek nagy raktára.

AMERIKAI ZSEBÓRÁK

A

Jótállással, hogy a nickel színét nem változ
tatja, szerkezete pontosabb és jobb, mint a 

legdrágábakké.
——- Ára darabonként 3 frt. -------

Jótállás mellett, mig a készlet tart. 
Hozzá ezüstös óraláncz 60 kr.

Önberetváló készülék.
Eox, valódi solingeni gyártmány, sok kiálli 
táson kitüntetve, gyakorlás nem kell. Meg 
vágás kizárva. Tiszta és kényelmes munka. 
Bőrbetegségtől megment. Tarlós és pénzt 

megtakarító.
-----  Ára darabonként 3 frt. — 
penge *** csillagos aczélból és a többi 

szei alpaccából vannak.
Egy külön penge hozzá I frt.

Megrendelhető: 
POLLAKSÁNDOR 

fobizományosnál
BUDAPEST, V. kér. Kálmán-utcza 17. 

Gyűjtőknek 5 drb után egy ingyen küldetik.

ré-

1—26

eif

Fényképészet
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy Nagy- 

Mihályon. selyem-uteza. egy

iéllVképészcti - míitCFlüCt
nyitottam, melyben fényképészeti felvételeket a legkisebb alakútól élet
nagyságáig a legjutányosabb árszámitás mellett eszközlöm.

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

Azon r< menyben, hogy a nagyérdemű közönség engem b. pártfo
gásába részesitend, vagyok teljes tisztelettel

—--------------------------------------------
I 
í

- Í!
-A_ Z-.EG--CTT-AJBS DIV.AT”

őszi és téli szövetek
ifj. K^>n Harcán üzletében kaphatók. 

Nyomatott Laadaamaa B. könyvnyomdAjibaa.

Kitűnő sütőpor j 
körülbelül 40—50 deka búzaliszthez 

ára 5 Izr.
Ilanxnáhiti utaaitÚH! A liszt a síi 

tőporral egyenlően összekeverendő és az ősz 
szes hozzávalóval tésztává gyuratik; azután 
rögtön a sütőbe teendő, még mielőtt „meg- 
kehiiu hagyjuk. 1/í kilo liszthez elegendő 1 
csomag 2 dekagramm.

I

i

r

STELLA vegyészeti gyár
1
1 
I

LEDERMANN D
Budapest, VII., dohány-uteza 81. sz. 

Kapható minden jobb fűszer- 
kereskedésben.


