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Borban az igazság.
(L.) Es most, országszerte hiresztelik. 

hogy nincs már borban az igazság, mert a 
bort, melyet a magyar vendéglőkben mér
nek, nem a szölőbogyóból préselték ki ta
karos magyar lányok és menyecskék, hanem 
ezt mind úgy gyártják a borkereskedők 
pinczéiben. l’edig ha már a borban sincs 
igazság, hol akkor az igazság? Lehetséges, 
elképzelhető az általánosságban, hogy élel
mes kereskedők, a kik nem egyszer, hanem 
tartósan akarnak üzleteket kötni, elképzel
hető-e az, hogy többnyire jómódú emberek 
bort merjenek gyártani, mikor ott a törvény, 
mely börtönnel sújtja a bőrgyártást, mely 
talán még többe is kerülne, mint a meny
nyiért az ügyes, a borkezeléshez értő bor
kereskedő tőkén termet, természetes bort 
szállíthat vevőinek. Ezért okkal móddal sza
bad csak hitelt adni a legutóbbi időben a 
bőrgyártásról terjesztett híreknek és ezen 
hírek terjesztői igazán rósz szolgálatot tettek 
a magyar bortermelőknek, mert ha egyszer 
hitelét veszti a magyar bor külföldön és 
ott ép oly föltiinést keltettek a bőrgyártásról 
terjesztett hírek, mint az ország határain 
belül, akkor nem lesz keletje a tőkén ter
mett magyar bornak sem, melyet ma-holnap 
ismét oly mennyiségben fogunk termelni, 
mint ezelőtt. 15 évvel. A világhírre vergő
dött magyar bort majd megihatjuk magunk, 
mi pedig képtelenek vagyunk a termelők 
fáradságát és a szőlő felujitására fordított

T A R_C Z A.
A vén bolond.

A vén Gabó Palira is felvirradt valahára ! 
Jóformán meg sem állott a karasai vásáron s már 
is eladta a „Csákó* tehenet a tavalyi üsző fiával. 
Csak elképedt mikor rodves markiba ütött a karasi 
nagy mészáros, hogy tudniillik megadja érte a mit 
kér. Se szó, se beszéd több, ott nyomban meg
kapta értük a hetvenöt forintot.

Gabó Pali kiinondliatlan megörült a tenger 
sok pénznek s azon m<>don, ott álltó helyében 
elgondolta, mi mindenféle szép holmival lepi meg 
majd a feleségét odahaza. Viritos, tarka szoknyát, 
rózsás selyemkendőt, magas sarkú csizmát, szóval 
hogy sok mindent összvásárol neki. Megérdemli. 
O hozta, az övé volt, hát hadd jusson neki is 
belőle. Vigyorogva büszkén sandalitott a még min 
dig markában szorongatott vadonatúj ötösökre, 
épen a mándli belső zsebeibe gyömöszölte be, 
mikor valaki szólítja: — Pali komám — Gabó 
Pali! hátrafordul, s ni! csak elbődül benne a 
csodálkozás, a mint régi katona czimboráját, Hahót 
megismeri. — Hogy van komám.’ ? — kérdi 
kitörő örömmel, miután egy nagy parolát csapott 
az álmélkodó Gabó tenyerébe. — így ni! — felel 
Gabó — boldog ember vagyok!— Hogy, hogy? 
_  Hát úgy, hogy kezén hordoz a szerencse! Hahó 
csak áinul bámul erre a beszédre, s mielőtt bőveb

áldozatait kellőképen megjutalmazni. Külö
nösen a pécsi borpiacz az. mely ellen meg
indult a nagy hajsza. Nézzünk közelebbről 
a bor mélyére, hámozzuk ki abból az igaz
ságot, a mennyire ez az adott körűiméinek 
között lehetséges. Tény az, hogy ma Pécs 
ö magyar Bordeaux. Legnagyobb borforgal
mat az összes osztrák és magyar városok 
között Pécs ér el. Nem csak azért, mert 
Baranya varmegye a legnagyobb borterme
lője az országnak, hanem mert a szegszárdi 
és villányi bortermelés is Pécs felé gravitál, 
a mint Pécsnek közelessége Fiúméhoz, hol 
tömegesen hozzák be Magyarországra az 
olasz bort, e város tette meg a Baross által 
bölcs előrelátással inaugurált olasz bor be
hozatalnak is. E mellett Pécsett összponto
sulnak a legélelmesebb, a legvagyonosabb 
borkereskedők, a kik nagy készleteiknek 
értékesítéséhez legjobban értenek, de értenek 
a borkezeléshez is, máskülönben nem ren
delkezhetnének oly állandó fogyasztó pia- 
czokkal, melyek a pécsi borszállitmánvokkal 
mindig meg voltak elégedve.

Mesebeszéd, a mit a pécsi bőrgyárakról 
Írnak és mondanak. Csaló gazember akad 
mindig és mindenhol, <fe ezeket nem lehet 
a nagy borkereskedő' ezégek sorában keresni. 
Nem szorulnak ők a bőrgyártásra, mert 
rendkívül nagy forgalmuk azon kivételes 
helyzetbe hozza őket, hogy olcsóbban ad
hatják el boraikat, mint pl. a fővárosi bor
kereskedők, a kik jóval kisebb forgalmat 
érnek el, mert csakis nagv haszonra akar

ben tudakozódnék, iparkodik felvilágosítani Gabó: 
—‘Fiatal házas vagyok komám! Eb a lelke, busz 
esztendővel fiatalabb lettem, mióta a hetedik 
asszony főz tjét eszem. — Csak nem bolondult 
meg kigyelmed? De biz az ugyan, a hetedik. 
De egy cseppet nem bántam meg. Ehin ni! nézze 
csak komám, hát nem érdemesé hetedszer is 
házazodni ? s előemeli zsebéből az imént begyö
möszölt jókora csomó pénzt. Hahó hüledezve, csak 
a fejét csóválta s el nem tudta gondolni, hogy 
jutott komája ahhoz a tömérdek kincshez.

Egy reggeltáján esett ez a dolog, s miután 
felvetette nyaka közé Gabó az eladott jószágok 
ócska kötelét, melyet elég tréfásan avval vetett 
vissza a mészáros : — fogja, jó lesz a nyakára 
— megindultak arrafelé, merről csárdaszag ütött 
az orruk alá, egy kis áldomásra. — Egy létra jó 
reggelt! parancsolja fennhangon Gabó, amint egy 
ezégéres sátorba betértek. ITgy illik, egy jó napot 
csinálni ehhez az örömhez! Sűrűn válogatták egy
mást az üvegek s csakhamar virágos kedve szol 
tyant mind a kettőjüknek. Megeredt a beszéd. 
Mintha csak felvágták volna vén Gabónak a nyel
vét, úgy belemelegedett a sok beszédbe, hogy se 
hossza, se vége. — Hát elhiszi-e kond, koma, 
hogy nem cserélnék most még a . . . no, hogy 
senkivel, a bizonyos. Boldog ember vagyok — 
mondja öntelt büszkeséggel. Van pénzem, amennyi 
kell, feleségem meg olyan, (hogy jó órában mond
jam) másnak nincs különb. Csak ránézni is gyö

nak dolgozni. A bormanipulácziót pedig ép
pen úgy űzik, mint a pécsi borkereskedők. 
Sok rosszakarat van tehát az egész mozga
lomban. melvet a pécsi borkereskedők ellen 
megindítottak és nem kételkedem benne, 
hogy a megindított vizsgálat, a felküldött 
borok vegyi vizsgálata be fogja igazolni ezen 
megindított hajsza rosszhiszeműségét. A kik 
túllépték a bőrgyártás ellen hozott törvényt, 
azokat megbüntette a helyi borellenőrző bi
zottság is, melv épp oly lelkiismeretes őre 
a piacz hírnevének mint a fiddmivelésilgyi 
miniszter az ország termelőinek érdekeit véli 
megvédelmezni, mikor nyílt ülésen jelenti 
ki a Házban, hogy többet hamisitanak, mint 
gondolnák.

E sorok Írója ismeri a viszonyokat Pé
csett is. meg Bordeauxban. \ alóságos szüzek 
a pécsi borkereskedők a franeziákhoz képest, 
kik a meddig föl nem újították a fillokszera 
által elpusztított szőlőket, vízből, szeszből és 
festékből gyártották boraikat, melyek a bor- 
deauxi márkával indultak útnak a világ 
minden vidékére. A franczia borkereskede
lem, ezen imminens közgazdasági és keres
kedelem ág érdekében senki nem zavarta 
őket ebben, sőt a kormány tagadta ezen 
ismert manipulácziót, nehogy rontsa a fran
czia bor világhírét. Nálunk nem használtak 
ily ocsmány eszközöket, hanem olasz borok
kal keverték a silány magyar termést, hogy 
megmaradjon a magyar borfogyasztás addig
ira. mig ismét helyreállítják szőlőinket. A 
pécsi borkereskedők megint temérdek áldó-

nyörűség. — Igaz biz’ a ! ma két hete, az ám 
épen ma két hete. Maga a jegyző ur a násznagy.
— Hát osztán, hogy botlott bele koma? — Hogy-e, 
hát ugv, hogy bejáratos vagyok a jegyző úrhoz. 
Akármi dolog adja elő magát, csak engem ránta
nak elő, mindenre. Ott ismerkedtem meg vele. 
Valami busz esztendős lehet. Takarékos egy sze
mély. Karcsii a dereka, módos a járása, édes a 
beszéde. Tulajdon maga il jegyző ur szólitott meg,
— még akkor pedig élt a másik feleségem is, de 
már akkor az utolsót járta — ma-holnap oda jár 
kelmed, hogy asszony kell a házhoz, hát ne kóbo- 
rogjon másfelé. Próbáljam meg. Bele is untam 
már ebbe a nyomorúságos életbe, mert féleszten 
deig úgy éldegéltem, mint az őrlösök ebe. Ettem 
is, nem is. Mert az utolsó, nyugodjék békével — 
sokáig nyomta az ágyat. Szerettem azt is, nagyon 
szerettem, de azért mégis jobb szerettem volna 
tudni nem itt, de ott abba a másik világba . . . 
Mikor aztán özvegyen maradtam, szót emeltem 
nála. Nem volt ellenvetése két kézzel hozzám jött, 
igaz, hogy öreg a legény a nyü adtát ! de tudja e 
koma, hogy az öreg kecske is . . . No, no! hát 
oszt szereti e kelmédet? Mondom húsz esztendővel 
lettem fiatalabb. O is szeret, én is szeretem. I gy 
enyelgiink, jászadozunk, mint fiatalok szoktak. De, 
nini! hát nőm is iszunk koma ? Hej nincs is több 
ilyen nap a világon! Gabó felvette az üveget 
s ráköszöntötte Hahóra, ez meg viszant Gabóra.

Jó asszony, nagyon jó asszony' — kezdé

Karácsonyi és lyévi ajándékok u. m. díszmüvek, ifjúsági iratok- és képeskönyvek, almanachok,
albumok, ima-, emlék- és zsebkönyvek, levélpapírok díszdobo
zokban, stb. stb., kaphatók LANDESMAN B. papirüzletében.
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zatokat hoztak a szölő-rekonstiuczió érdeké
ben, mely már i« a legjobb reményekkel 
kecsegtet, de szűnjék meg végre a keres
kedelem ellen megindított akció mely keve
sebbet árthat a gazdag borkereskedőknek, 
mint a mennyit ártani lóg a magyar bor
termelésnek.

Az igazi hamisítás, csalás, visszaélés, 
förtelmes és kérlelhetetlen szigorral bünte
tendő. de miért akarták éppen csak a pécsi 
borpiaczot ilyennek feltüntetni, mikor ez 
csakis a konkurensek érdeke, melyet jól ki 
is használnak a nem pécsi borkereskedők. A 
vidéki hatóságok valóságos razziát tartanak 
pécsi borokra és nem tudják azt. hogy tény
leg Baranya jár elöl az elpusztított szőlőhe
gyek fölujitásában. Nem szabad, nem mél
tányos egy országrész virágzó kereskedelmét 
tönkre tenni, hogy ebből hasonló eszközök
kel, de kevesebb eredménynyel dolgozó 
konkurrenseknek tegyenek önkéntelenül is 
szolgálatot. Van még borban hamisításon 
kívül igazság is és ez napfényre lógja derí
teni, hogy nem olyan rossz a pécsi borpiaci, 
mint a róla terjesztett hir és ha annak oly 
jelentősége nem lenne, ha forgalma évi sok 
millió fortot el nem érne, bizonyára nem bán
taná azt senki. A józanul gondolkozó közön
ség azonban nyitott szemmel néz és csak
hamar tudatára fog ébredni annak, hogy 
Magyarország el lehetett volna ezen leg
újabb skandalum nélkül is, mely nem igen 
fokozhatta a kereskedelméről külföldön táp
lált véleményt.

l^érelexxx.
Hátralékos előfizetőinket tisztelettel kérjük, 

szíveskedjenek előfizetési hátralékaikat mielőbb 
beküldeni.

A kiadóit ivatal.

Vegyes hírek.
— Hivatal helyiség változás. Tudva 

levő dolog, hogy a helybeli m kir. adóhivatal 
lakást bérelt a Dr. Gliick által épített uj házban. 
Miután ez a lakrész teljesen elkészült és miután 
január 1 én letelik a mostani lakás bérlete, az 
átköltözés már tegnap kezdetét vette.

— Szilveszteri mulatság. Szokásához hi 
ven, a helybeli kaszinó ez idén is megtartja szil
veszteri mulatságát; a szükséges előkészületek 
megtételére a napokban értekezlet lesz.

— Személyi hir. Kossuth János dr. a 
Sátoralja-Ujhelyben még csak pár hét óta megje
lenő „Felsömagyarországi Hírlap" czimü újság fő 
szerkesztőségétől visszalépett.

ismét. — Ö maga unszolt tegnap; nyakunkon az 
ünnep, hajtanám be ezt a jószágot, amit a jegyyő 
uramnál szolgált. Annak az ára ez komám. Hogy 
megörül, ha majd kirakom elébe. Pedig utánam 
kiáltott kétszer is : hozzak neki valami vásárfiát 
de magamtól se sajnáljam aztán.’ Hát nem is saj
nálom ón, se kicsi, se nagy. Bort ide.’ S úgy 
belemelegedtck az ivásba. hogy déltájban, már 
tánczolni is, dalolni is kezdettek. Későcske dél
után meg egészen megcsillapodott a vére. Tulajdon 
szomszédját Lippancs Tót Istókot meg sem ismerte, 
aki hazafelé indultában betért egy kis sziverő- 
sitőre.

Nem jönne hazafelé szomszéd ? kérdi a jó 
kedvű Gabótól. Micsoda szomszéd? semmi szom 
szód, kiált Gabó, annyira hadarász két kezével, 
mint a szélmalom vitorla. — Ej no, tán bizony 
nug sem ismer? Nem hát! nem ismerek senkit, 
oszt annyi.’ Bort ide reggelig !

Másnap aztán, amint hazafelé botorkázott, 
utón útfélen találkozott egv-egy ismerőssel. Nevetve 
pislogtak a sunyi szí m< i közé. A Lippancs kiseb
bik fia meg olyas valamit szólott, amint elhaladt 
mellette, na, kelmed Laza mehet, várják otthon.

— Farsangi mulatságok. Mint értesü
lünk a helybeli izr. jótékony nőegylet január hó 
7 én tartja meg a minden évben szokásos mulat
ságát. — Az ipartestület is rendez tánczmulalságot 
az újonnan alakított betegsegélyző pénztár javára. 
— Továbbá, mint hírlik, a polgári olvasó-egyesület 
is mozgolódik az iránt, hogy egy mulatságot ren
dezzen. De hogy mikorra tervezik a vezetők e 
két mulatság határidejét, még tudni nem lehet.

— Névmagyarosítás. Rosenzwsig Károly 
homonnai kir. telekkönyvvezető nevét „Rónai* ra 
magyarosította meg belügyminiszteri engedélylyel.

— Az elöljáróság előzékenysége. Igen 
szép tanujelét adta elöljáróságunk annak, hogy a 
lakosság megóvassék az adóbehajtás körül előfor
dulni szokott zaklatásoktól. Daczára, hogy nem 
tartozik vele, a hátralékos adófizetőkhöz láttainozás 
végett felhívást intézett, melyben kéri a hátalékok 
azonnali kiegyenlítését. — A hátralékosok bizo
nyára méltányolni fogják e szép és előzékeny el
járást és igyekezni fognak kifiiélni tartozásaikat.

— Örillt. Bokdcsy Kálmán, gálszécsi II. 
jegyző neje, Galgőczi Ottika, e napokban megörült 

| s minthogy annyira közveszélyessé vált, hogy saját 
édes gyermekeit, férjét, anyósát is agyba főbe 
verte, kényszerzubbonyban a Lipótmezöre szálli 
tották.

— Borvizsgálati uj találmány. Dr. 
Fabiny Rudolf egyetemi tanár, a kolozsvári bor 
vizsgáló bizottság előadója, rendkívül érdekes és 
nagyjelentőségű kísérleteket eszközöl már régebb 
óta s mint értesülünk : az eredmény igen meglepő. 
Valami kémiai szerrel vegyíti ugyanis a vizsgálat 
alá vett borokat, melyek ha valódiak, háromnegyed 
óra alatt sűrű lerakodást mutatnak ; a nem termé 
szetes borok ellenben tisztán maradunk. Ezen 
vizsgálódása a borvizsgáló bizottság adott vélemé
nyeit eddig 17 esetben utólagosan teljesen beiga 
zolta. Ha a további esetek is megerősítik e próbák 
helyességét, úgy jövőre bárki is egy óra alatt 
megtudhatja: milyen bort kínálnak neki vételre, 
vagy fogyasztásra s nem csalhatja meg a vevőt 
még a vegyész által készített legremekebb mtibor 
sem. E találmány jövő hatása kiszámíthatatlan. 
Gratulálunk Fabinynak s őszintén kívánjuk, hogy 
mielőbb érvényesíthesse ezen -- szerintünk már 
is jónak látszó — találmányát.

— Újabb őskori leletek. A bodrogközi 
Eperjesszögi pusztán levő dombon répát vermelnek 
a napszámosok. Az árkok ásatása közben ismét 
különböző Arpádkori ősleletre bukkantak. A lele
tek között vannak : egy darab női csizmáról való 
patkó, egy kengyelvas, egy nyílhegy, kél karika 
fülönfüggő, egy nyakék, egy bronz-csat és egy ős
magyar lovas nyereg- és csákódiszitése.

— Ismét uj adó. 1899. év kezdetével az 
adózó polgárok uj adóval lesznek megterhelve, a 
mennyiben az 1897. évben megalkotott betegápo
lási törvény uj évtől lép életbe. Tudjuk, hogy 
eddig a betegápolási költségeket maguk a közsé
gek fizették ; ezentúl maga az állam fogja fizetni 
ama 3 százalékos pótadóból, melyet az egyenes 
állami adó után fog kivetni az adózókra.

Bizonyosan az a jó asszony nem tudja mire 
vélni, hogy hová lehettem ennyi ideig, s kelletlenül 
vakargatja a fületövét, amint gondolataiba mélyed 
ve bandukol a hepe hupás országutat). Egyszer 
csak felüti fejét, meghőköl, egyet sóhajt és szomo 
ruan gondolva utána: de minek vár? nem érdem
iem tőle . . . Napszállta után ért haza. Az udvaron 
nem fogadja senki. Még a kutya se szalad elébe, 
mind egyébkor. Amint a konyhaajtón belép, szó 
katlan gyen ksirás hallatszik ki a szobából, közbe 
pedig a felesége szava : csuszuj na csuszuj, majd 
jön apa, hoz neked valamit . . . vásárfiát. — Azt, 
azt! — hangzik ki a jegyző szava. Megátalkodik 
Gabó, s úgy érzi, mintha ereiben fagyni kezdene 
a vér. De azért csak benyit. De meg nyomban 
csak kifordul, amint feleségét olt az ágyban, a 
jegyző urat pedig a bölcsőt ringatni látja.

A vén Gabót másnap ott találták az istálló
ban összekékülten felakasztva egy borjukötelen. 
Hogy miért tette? — Örömében e bujában e ? Ki 
tudja ? Hanem annyi biztos, hogy akkor tette a 
legnagyobb bolondot, mikor hetedszer is meg
házasodott.

— A földmi velési'gyi miniszter felhí
vása. A íöldinivolésügyi miniszter a földbirtoko
sokhoz és a hatóságokhoz fehivásl intézett, hogy 
Erzsébet kiráyné emlékére fákat ültessenek. Ülte
tésre különösen a szomorufüzet, a kőris és a bük- 
köt, továbbá a királyné kedvencz fáit: a tölgyet és 
a fenyőt ajánlja s egyúttal felkérte a hatóságokat, 
hogy az ezen czélra ültetett fák számáról és he
lyéről neki jelentést tegyenek.

— Esküvő. Roth Jakab budapesti kereskedő 
f. hó 14-én tartja esküvőjét helyben Landtszmann 
Malvina kisasszonynyal.

— A néma lokomotív, A novellákban, 
a hol a hideg, havat hullató téli északéról Írtak, 
igen jó hangulat keltő volt a tovarobogó lokoino- 
tivok füttye. Ennek a hangulatkeltő füttynek nem
sokára vége lesz. Nemrégiben elhagyták a vasútnál 
a csengettyüjelzést, a népszerű Mehet ! is örökre 
a kondoktorok torkában rekedt s most vége sza
kadt a füttynek is. Nemrégiben három belga mér
nököt tanulmányútra küldtek Angliába, hogy a 
végrehajtó vasúti szolgálat szempontjából ajánlatos 
e felhagyni a lokomotív gőzsip-jelzésével. A bizott
ság a minap tért vissza Angliából azt javasolta, 
hogy szüntessék be a lokomotivfüttyöt, mert min
den koczkáztatás nélkül mellőzhetni lehet. A 
csengő és Mvhet-jelzést is külföldön törülték el 
hamarább, mint nálunk s igy valószínű, hogy né
hány év múlva nálunk is néma lokomotivok ro
bognak át a havat hullató éjszakán.

— Megerősítés. A vallás- és közoktatás
ügyi in. kir. miniszter Érti Heribert, zemplénme- 
gyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot jelen állásában 
véglegesen megerősítette.

— A lokomobil- és csépi ógépkezelők 
tanfolyama az állami felső ipariskolában (Budapest, 
VIJ’. kér., Népszinház-utcza 8. szám alatt) a jövő 
évi január hó 2 án nyílik meg s ápril hó 10 ig 
tart. E tanfolyamon a gőzmozdonyok (lokoinobilok) 
és a cséplőgépek szerkezete és kezelése fog tanít
tatni. Tanulókul felvétetnek a 18 évet betöltő, írni 
és olvasni tudó önálló lakatosok, kovácsok s a 
különböző gépgyárak főbb munkásai, tóvábbá gaz 
datisztek, birtokosok, géptulajdonosok. A belépők 
erkölcsi bizonyítványt tartoznak elömutatni, a n m 
önálló munkások ezenkívül, ha munkában állanak, 
a munkaadótól kiállítandó munkabizonyitványt, ha 
nem állanak munkában, munkakönyvüket tartoznak 
benyújtani. A tand’j 8 forint, a mit a beiratás 
alkalmával kell lefizetni. A beiratások folyó évi 
deczember hó 15-ig napjától 21 ig tartatnak az 
intézet helyiségében. Vidékiek a tandíj beküldése 
mellett levélben is beiratkozhatnak. A vidékről 
jövő tanulóknak január második napján kell meg 
jelenniük az intézetben.

— Párbaj Sátoralja-Ujhelyen. lUéshdzy 
Endre Mád város jegyzője és Neuicohner Jenő fia 
tál mádi birtokos között Sátoralja-Ujhelyen véres 
kardpárbaj volt, lllésházy a fején mély sebet ka
pott, Neuwohner a kezén sebosült meg. A pár
bajra összeszólalkozás adott okot.

— A vármegye közigazgatási bizott
sága folyó hó 12 én délelőtt 9 órakor rendes havi 
ülést tart.

— Tűz Gálszécs lakossága egy idő óta es- 
ténkint remegve hajtja le fejét éjjeli nyugalomra, 
attól félvén, hogy a vészharang rémes kongása 
meg fogja zavarni pihenésében. Mert nálunk u. i. 
a „Halasztó nevű városrészben most napirenden 
vannak a tüzesetek, melyek egész bizonynyal va
lami gonosz kéznek a merényletei és hogy eddig 
nagyobb szerencsétlenség nem történt, az csak a 
nedves időjárásnakköszönhotő. Iskolás gyermekek 
u. i egész határozottan állítják, hogy láttak egy 
embert, a mint a rk. plébános csűre mellett levő 
szalmaboglyát akarta felgyújtani, lármájukra azon
ban megugrott, mielőtt gálád tettót végrehajtotta 
volna; de azért 31-én ismét volt tűz, megint csak 
a Halastón, a hol egy jelentéktelen kis melléképü
let gyűlt ki. A csendőrség erélyesen kutatja a 
gyujtogatót, eddig azonban eredmény nélkül. rl.

— Karácsonyi ajándékok. A közeledő 
karácsonyi és újévi ünnepek alkalmából a bolyhi li 
Landesman B. ezég már felszerelte nagy raktárát 
szebbnél-szebb alkalmi czikkekkel. Valóban érdé 
mes a megtekintésre ez a szép raktár, annál is 
inkább, mert a ezég minden vevőnek külön is ad 
karácsonyi ajándékot.
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— Meghívó. Dr. Thomán Dávid ur véd
nökségé alatt álló .Homonnai izr. filléregylet11 
szegénysorsu tanulóknak valláskiilönbsóg nélkül 
tan- és íróeszközökkel való ellátása czéljából 1898. 
deczetnber hó 1 7 én a .Stefánia szálló" termeiben 
műkedvelő előadással egybekötött fillér estélyt ren
dez. Belépti dij : Családjegy 5 korona. Személyjegy 
2 korona. Felülfizetések a jótékonyczél iránti te
kintetből köszönettel vétetnek és hirlapilag nyug- 
táztatnak. Kezdete este 8 órakor. A kik meghívót 
nem kaptak s arra igényt tartanak, szíveskedjenek 
a rendezőséghez fordulni. Miisor: 1. Humoreszk 
Irta Dr. Vályi Zsigtnond ur, felolvassa Sztlaukál 
Irma k. a. 2. Az uj uevelőnő. Vígjáték 1 felvonás 
balt. Irta Murai Károly. 3. nÜl Arányúé gyászban* 
szavalja Grátisz Aranka k. a. 4. Viy monolog. Elő 
adja Fritdman Olga k. a.

— A varannől műkedvelők ez évi nov.
26 iki előadásáról Írja levelezőnk : Élvezetes estét 
szereztek nekünk műkedvelőink a .Két nő egy 
férfi ellen" és „Hol a férj ?“ egy felvonásos dara
bok igazán sikerült előadásával. A rendezői szere
pet Füzetséry Pál körjegyző látta el ; az ő fárad 
hatatlan buzgalmának köszönhető, hogy a műked
velő előadások nálunk is divatba jöttek. Az első 
darab szereplői Fiilöp Erna (Clarisae), Gaal Mar 
git (Eugénia) és Lampel Nándor (Martinét) szenté 
lyesitői, — a második darabban Zteltvay Ida (Er- 
ncsztine), Filzetséry Pál (Dubourg kapitány), Fi 
lictko Miksa (a kapitány öcscse) és Princz Antal 
(Kázmér) szerepekben a műkedvelők mindkét da 
rabot kiváló sikerrel s oly élethűen játszottak, hogy 
a közönség nyílt jelenetekben is többször megtap 
solta őket. A teremben a rendelkezésre álló min
den hely megtelt közönséggel s a jótékony czélra 
úgy a rendes bevétel, mint a feliilfizetés jelenté
keny összeget hozott be. Előadás után táncz kö
vetkezett, mely jó kedvvel eltartott egész a haj 
nali órákig. Szorgalmas műkedvelőink Ígéretét bir 
juk, hogy a télen át még több darabot hoznak 
színre. Előre is örvendünk az élvezetes estéknek, rl.

ekszer-garnitúra, mely gyémántokkal és hatalmas 
drága-gyöngyökkel kirakott diadémből, nyakékből, 
karporeczből, melltüből, fülbevalóból és egy gyű
rűből áll. A 20,000 koronás főnyeremény egy pom
pás gyémántokkal kirakott nyakék és fülbevaló. 
A sorsjáték első húzása már január 4-én megtarta- 
tik. A közönség jól teszi, ha mielőbb ellátja magát 
sorsjegyekkel, annyival is inkább, mert innen onnan 
elfogynak, oly nagy a kelendőségük. Minden sors 
j®Ky» melynek ára csak 50 kr. mind a hat húzáson 
játszik s igy egy sorsjegygyel hat nyereményt is 
lehet csinálni. A sorsjáték kezelosége kötelezi ma
gát, hogy a nyereménytárgyakat, ha a nyerő fél 
kivánja, 20% levonása mellett készpénzzel vissza
váltja. — Sorsjegyek darabonkint 50 krajczárjával 
kiadóhivatalunkban kaphatók.

— Elóflzeténi felit Iván. Négy év után 
ismét uj költeménykötettel lépek a magyar olvasó 
közönség elé. A kötet „Északi Fény" czim alatt, 
körülbelül 15 Ívnyi tartalommal, nyolezadrét alak 
bán, az 1899 ik év elején fog a sajtó alól kike
rülni. Saját költeményeiméin kívül számos műfordí
tást fog tartalmazni a klasszikus orosz költőkből, 
mint pl. Derzsávin, Lomonoszov, Zsukovszkij, 
Puskin, Kolyczov, Lermontov, Vjazentszkij her 
czeg, Venevezinov s más legjelesebb oroszországi 
költőkből. Ezért adtam a sajtó alá rendezett kötet
nek az .Északi Fény" czimet. Előbbi kötetemet 
a .Liliomokat" Firczák püspök és Retnenes Fe
rencz veszprémi nagyprépost ő méltóságaik pénz
bei i segítségével adtam ki s a kötetet a sajtó eléggé 
kedvezően fogadta, Bőt a keresztény irányú sajtó 
magasztalta is. Rákosi Viktor, a Budapesti Hírlap
ban azt irta egyik versemről, hogy az a Berzsenyi 
verseinek hatalmas modorával bir. Mint 15 hírlap 
munkatársa és levelezője, számitok arra, hogy 
mostani felette szerény anyagi viszonyaim szives 
tekintetbevételével legalább azok az újságok támo
gatják majd ezen irodalmi törekvésemet, a molyek 
nek munkatársa vagyok. A rengeteg Orosz biro
dalom lángszellemeinek munkáit bizonyára elég 
érdekeseknek tartja a mi olvasó közönségünk is 
arra, hogy azokat magyar fordításban elolvassa. 
A Bikszádi Páter és Elvira álnevek alatt, a II. P.- 
ben közlött verseim humoros iránya pedig bizo
nyára tetszéssel fog találkozni az olvasóközönség 
széles tömegeinél. Esedezem, hogy mindazok, kik 
előfizetési felhívásaimat veszik : méltóztassanak 
előfizetési pénzeket gyűjteni részemre s azokat leg
későbben 1899. január 15-ig czimemre kegyesen 
megküldeni. A kötet ára fűzve 2 korona; diszkö- 
tésben pedig négy korona lesz. Az előfizetések és 
megrendelések szerző czimére : Máthé Miklót Lat*- 
tóm ér, Zemplén vármegye, ti. p. Nagy-Mihály
küldendők.

— Az ujnádiról zorsjáték főnyeremé
nyei. A Budapesti 1,’jságirók Egyesülete által 
rendezett sorsjáték főnyeremeiiytárgyai egytől-egyig 
Bachruch cs.' és kir. udvari szállító ékszerész hír
neves műhelyéből kerültek ki s valóságos remeket 
a mai ötvösművészet produktumainak. A 100,OW 
korona főnyeremény pompája, szépségé min eszi 
koncepciója valósággal meglepte « bizotbágot . a 
szakértők' gondos megvizsgálás után 
hogy értékére nézve is teljesen megfelel a míg.za
bon föltételeknek. Ez * főnyeremény egy egcsz

CSARNOK.
Nem megy !

— Elmefuttxtás. —

„Nem megy!“ — Két szócska csak s az 
értelme, még a kétszer kettőnél is több.

Az ember nem is hinné: mennyi könnyelmű 
ség, gondolatszegénység s nyomorúság rejlik benne.

„Nem megy ’• — szabadkozik az ostobaság 
s a lustaság, holott ha őszinte tudna lenni, azt 
kellene az elsőnek mondania: „nem értek hozzá® 
s a másodiknak : „m in akarom !“ Hej pedig 
„holtig tanul a pap- s a fúró a legvastagabb 
deszkán is lyukat fúr. csak forgatni kell, csakhogy 
sok ember rest az Istentől rábízott fúrót : az eszét 
forgatni, s inkákb felcsap a haladás ellenségének 
s még büszkélkedik is a „maradi® czimmel.

„Nem megy !“ — kiáltja a gyermek makacs 
sága, s az apa, az anya, a nevelő még meg is 
simogatja ezért az akaratosságért, s nem gondolja 
meg, hogy ezzel szerencsétlenségének a vermét 
ássa.

A gyönge szüle! lélekölő! De azért „nem 
megv!“ sóhajtja az előkelő mama, a szellemes 
asszony gyermekei nevelését nem vezetheti maga ; 
neki látogatásba, estélyekre, bálokba s a színházba 
kell járnia, ezzel tartozik férje nevének, állásának ; 
szabad óráiban pedig tanulmányoznia kell a diva 
tót, a toilette titkait — avagy czikket kell Írnia 
a gyermeknevelésről, a házi asszony kötelmeiről, 
egy kis pikáns csevegést az osztály tanácsosnéról 
s a fiatal titkárosról . . . mind olyan dolgok, a 
melyek az egész embert igénylik s hozzá még 
sokkal fontosábl ak, mint a saját gyermekeinek a 
testi s a szellemi gondozása. No csak ez kellene 
még! Hát mire való a pénz? Hát mire teremtette 
az Úristen a „dajkát-, a „bőimé- t s a „gouver- 
nantu-okat ? Hiszen tökéletesen elég ha az < inber 
délben, az étkezésnél látja a kicsinyeket! Hiába 
mondja a példaszó: „A szerető anya édes ölében : 
gyarapszik a gyermek ész és erőben- . . . . ő töb 
bet nem tehet . . . nem, „nem megy !“

„Nem megy !“ — vágja oda csípősen a sze
gény hivatalnok szeme közé a divatosan nevelt 
gőgös leány. No csak az kellene még, hogy ő — 
egy olyan embernek legyen felesége, a ki még 
csak nem is nemes s bár megőszült a feje az 
állítólagos tudománytól, még mindig csak fogal
mazó. Hiszen ő — a bálok ünnepelt királynője, 
az udvarlók dervisekként keringenek körülötte 
.... Igaz, csak hogy az ember élétének csak 
egyszer van tavasza, s mire a szűzből aggszüz 
lesz, már akkor a házasság is kimegy a divatból.

Az már meg épen „nem megy!- hogy a 
krajezáros zsemlyékből meggazdagodott pékné 
különb ruhában sétáljon végig az utczán, mint a 
jegyző, végrehajtó stb. neje és leánya, pedig hát 
az uj ruha horog, a mely hal Iv lyett ördögör fog, 
ez pedig, de különösen a fényűzés ördöge, nem 
csak a csalétket, hanem az embert is beszokta 
kapni.

Pittakui, a görög bölcs, azt inondá: „A leg
jobb ház az. a melyben nem találsz semmi fölös
legeset s nem nélkülözöl semmi szükségeset-. De 
hát törődik is az irigység l’ittakussal, meg bölcs 
mondásaival!

Hogy X-éknél uj szőnyeg legyen az asztal 
alatt, s nálunk régi, az — „nem megy!- kiáltja 
Z. asszony s a világ állítólagos ura, bármily ügyes 
ügyvéd legyen is, nem képes ellenvetéseivel az uj 
szőnyeg beszerzését megakadályozni; pedig hát 
ez nagy baj reá nézve, mert a tulajdonképeni 
veszedelem, melyet az irigység zúdított a nyakába, 
csak ezután következik. Az uj szőnyeghez sehogy 
se illik a régi asztal s az uj asztal mellett való 
ságos esztétikai botrány a régi pamlag és igy 
tovább. A régi, megszokott kedves bútorok egy
másután eltünedeznek s a család feje tetőtől talpig 
libabőrt kap, valahányszor a tárcsájára tekint s 
egyszerre maga sem tudja mikent, arra a meg
győződésre jut, hogy a „Nagyzás adósságot s az 
adósság gondot szül !“ Eh mit, a mig a kenyér 
kereső él: addig a fényűző asszony az ördögtől 
se fél. De ha nem él többé? Nos akkor a nagy 
igények „nem megy--éré a sovány nyugdíj s az 
apró gyermekek ordítják, hogy: „nem megy!- Jó 
lesz tehát az irigységnek is meggondolni, hogy

a jólét idejében megtakarított fillér: a szükség
ben koronákat ér!

A szükség „nem megy--én kiviül van még 
számos kegyetlen és irgalmatlan „nem me^yl*

Ilyen például az a „nem megy !“ is, mely 
a tükörből vigyorog felénk. A báj eltűnt, az ajk 
hervatag s már a toilette művészet sem képes a 
valót elpalástolni és az idő szelleme gúnyosan 
zúgja a fűibe, : „a női szépségnek, az erdő 
viszhangjának s az ég szivárványának egyiránt 
rövid az élete.-

Végre elhangzik az utolsó „nem megy !- is. 
Ez azonban már nem az ember, hanem a halál 
mondja ki, a mely ellen nincs orvosság.

A bölcsek között legbölcsebb az : a ki a 
lehetőséggel, szükségességei mindenkor számol s a 
múlandó dolgoknak végére gondolva, soha sem 
ejti ki az ajkán, hogy: „nem megy!- Ha pedig 
szemben találkozik a gondviselés leányával: a vég
zettel s ez kiáltja feléje, hogy már tovább „nem 
megy !“ megnyugszik sorsában s még szemét se 
fogatja be mással.

Fülelőn szerkesztő : Gál Vilmos.
Kiadó-tulajdonos : Landesman B.

HIRDETÉSEK.

Egyedüli és legnagyobb raktár 
KARÁCSONYI AJÁNDÉKOKNAK

alkalmas

Gyermek 
játékokban

Ó9

dísztárgyakban.
LIEBLICH M. divatáru-üzlete

Nagy-Mihályon.

’j; ‘4»1 íj; ■ *■£’ 1 1

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

könyvnyomdájában 
(A „FELSŐ ZEMPLÉN" KIADÓHIVATALA) 

föutcza Nagy-Mihályon föuteza 
felvétetnek mindennemű

Hi\1omdai nuinkákí
és pedig:

körlevelek, levélpapírok és borítékok 

czégnyomással, számlák, táblázatok, 

lakadalmi és báli meghívók, gyászla

pok. névjegyek, röpiratokj 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!

Jutányos árak! ~W
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan 

teljesittetnek.
Nagy raktár a legújabb divatu 

levélpapírokban 
ninián és diszitéssel.

Irodai szerek nagy raktára.
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AMERIKAI ZSEBÓRÁK.
Jótálláaaal. hogy * nickel sziliét nem változ 
latja, szerkezete pontosabb és jobb, mint a 

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

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

Onberetváló készülék.
Fox, valódi solingeni gyártmány, sok kiállí
táson kitüntetve, gyakorlás nem kell. Meg 
vágás kizárva. Tiszta és kényelmes munka. 
Bőrbetegségtől megment, tartós és pénzt 

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

szei alpaceából vannak.
Egy külön pengő hozzá I frt.

Megrendelhető:
POLLAKSÁNDOR

^bizományosnál 10—26

BUDAPEST, V. kér. Kálmán-utcza 17.
Gyűjtőknek 6 drb után egy ingyen küldetik.

Kitűnő sutopor 
körülbelül 40—50 deka búzaliszthez 

ára. 5 Irr.
Használati utasítási A liszt a sü

tőporral egyenlően összekeverendő és az ösz- 
szes hozzávalóval tésztává gyuratik; azután 
rögtön a sütőbe teendő, még mielőtt „meg- 
kelni* hagyjuk. l/t kilo liszthez elegendő 1 
csomag 2 dekagramm.

STELLA vegyészeti gyár

LEDERMANN D. s
Budapest, VII., dohány-utcxa 81. sí.

Kapható minden jobb fűszer
kereskedésben.

Eichenbaum Lipót 
bútorkereskedő 

Nagy-Mihályon, főutcza.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 

saját gyártmányú homályos, faragott 
és kárpitozott 

bútorokban, 
esetleg részletfizetésre is, a legjutányosabb 

árak mellett.
Raktáron : 

egy homályos, egész oszlopos, márvány
lappal ellátott 

hálószoba berendezés 
massiv diófából készítve.

-----  -Á-ra,: 400 frt. —

HANDLER MIKSA
kalap-, divat-, rövid-, norinbergi- és díszműáru-üzlete

------------------------NAGY-MIHÁLY. főutcza. Spiegel-féle ház__________________

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni, miszerint 
Nagy-Mihályban. főutcza. Spiegel-féle házban egy

kalap-, divat-, rövid-, norinbergi- és díszműáru-üzletet
nyitottam.

Midőn még megjegyzem, hogy dúsan felszerelt raktáram, valamint leg
jobb és legolcsóbb áruimmal képes leszek a n. é. vevőközönség minden igé
nyeit kielégíteni, ajánlom magam b. jóindulatukba és vagyok

kiváló tisztelettel
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NAPTÁRAK 
nagy választékban 

LANDESMAN B. 
könyvkereskedésében kaphatók.

„VIKTÓRIA" hímző gép
ára 4 frt. —

Kapható SPIRE IGNÁCZ varrógép-raktáraban NAGY-MIHÁLYON.

Nyomatott Landeaman B. könyvnyomdájában.


