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Felsó-Zemplén
SZERKESZTŐSÉG :

Hova a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő :

 Fö-utoza 220 szám.

TÁRSADALMI HETILAP.
vizestrE1T CSVTÖETÖKÖlSr.

ELŐFIZETÉSI Dtj : Egész évre 8 kor, 
fel evre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egyes szám ára 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza. kiadóhivatal:
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el. Hova az előtizelések, hirdetési és nyilUér 

díjak küldendők :
Nyilt-ter soronkint 40 fii.

41 és 39 százalék.
Súlyos, nagy számol; ezek, két szo

morú igazságot hirdetnek. Magyarország 
lakosságának 41 százaléka nem bírja a 
magyar nyelvet és 39 százaléka nem ren
delkezik az irás-olvasás tudományával. Ez 
a legújabb és legfontosabb kimutatás, me
lyet nem ajánlhatunk eléggé az intéző
köröknek és a magyar társadalom figyel
mébe.

Eennen hirdetjük a magyarság szup- 
remációját ebben az országban, féltékenyen 
őrizzük alkotmányos jogainkat, szabadsá
gainkat és nap nap után hallhatunk sovi
nizmustól duzzadó, frázisokat a magyar faj 
vezetőszerepéről. S mikor mindezekkel a 
külsőségekkel szemben odaállítjuk a ri
deg, biztos tényt, hogy az ország lakos
ságának kisebbik fele, valami kilencz millió 
ember még csak nem is érti az állam nyelvét 
eszünkbe jut a pánszlávok, dákorománok és 
irridenták folytonos aknamunkája, egy hely
zet tárul fel előttünk, mely vigasztalónak 
éppenséggel nem mondható. E kilenc millió, 
ember közül hat teljesen ki van szolgál
tatva a nemzetiségi izgató!; propagandájá
nak s igy természetes, hogy nap-nap után 
gyöngül szivükben a kapocs, mely a hon
polgárt a hazájához fűzi.

Pedig, úgy tudjuk, nekünk legalább 
mindig azt hirdették magasabb helyről, 
hogy évtizedek óta serényen folyik a ma
gyarosodás munkája az ország nemzetiségi 
vidékein s ezen a cinten nagyon sok anyagi 
áldozatot is hoztunk. S ime, mégis ott tar
tunk ma is, hol harminc esztendő előtt, 
kilenc millió ember nem tud nálunk még 1 
magyarul sem. Hol itt az eredmény? Szépen |

T A R C A
A humanismus napjainkban.

— Elméi kodé*.

(A _ F e 1 s ő - Z e m p 1 é n u tárcája számára.) 

Irta: Dr. Vályi Zsig-mond.
Köztudomású, hogy korunk legjellemzőbb 

vonása : a humanismus.
És mégis, hányszor kell azt a szemrehá

nyást hallanunk, hogy korszakunk napról-napra 
vallástalanabb; és, hogy isleittelenségünk abban 
a mérvben fokozódik, amint a tudomány roha
mos sikereit, alig gyanított vívmányait ünnepli! 
Hányszor kell továbbá ama jóindulatú, veszé
lyeztetett lelkindvűnkért remegő figyelmezte
tést hallanunk, hogy ugyancsak siessünk a de- 
possedalt isteneket jogaikba visszahelyezni, a 
hittétclek szentségét régi, megdicsőüft teljes
ségében helyreállítani, ha az emberi társadal
mat megrázkódtatásoktól, elemi felforgásoktól 
megóvni akarjuk! S hogy is ne, mikor mind 
azon gonosz tettekért, melyeket egyes ember
telen szörnyetegek borzadalmat gerjesztő té
velygésükben elkövetnek, elég gyakran a mi 
modern iskolánkat teszik felelőssé, a hol 
igaz, sokkal többet foglalkoznak az exact tu

kicirkal mázott jelentésekben, színes, tetsze
tős ovációkban^ Íróasztal mellett összeállí
tott statisztikai kimutatásokban van ez az 
eredmény; a tényleges eredményt azonban 
hasztalan keressük a nemzetiségek által la
kott vidékek nagy részében. A föld idegen
ajkú népei még most sem tudnak magyarul, 
éppen úgy, mint az apáik sem tudtak.

Tehát a valóságban nagy eredmény
telenséggel járt eddig a magyarositási akciói 
s ennek egyik főoka az, hogy a nemzeti
ségi felekezeti jellegű népiskolákba nem 
tud behatolni a magyar szó.. A nemzetisé
gek által lakott vidékeken levő felekezeti 
jellegű népiskolák vezetősége még ha 
nem is hajlik a pánszlávizmus felé — első 
sorban a felekezeti jellegre és érdekekre 
fektetik a súlyt, a magyar nyelv ott má
sodrendű kérdés és egyébb érdekeknek min
dig alárendeltetik. Dicséret a kivételeknek, 
de kivétel bizony kevés van. S mindaddig, 
mig az állam erőteljesen fel nem karolja a 
nemzetiségei; iskoláiban a magyar nyelv 
ügyét és szigorú konzekvenciával forszírozza 
az iskolák államosítását és uj állami iskolák 
felállítását : ereimért ,• nem is várható. — 
Annak az energiának, melvlvel a magyaro
sításra hivatott állam dolgozik, meg kell 
hatszorosódnia s akkor nem kerül 
majd elénk ilyen vigasztalan kimutatás 
Magyarország idegen ajkú lakosságának 
számáról.

A másik megdöbbentő adat az, hogy 
a népesség 39 százaléka nem tud Írni és 
olvasni. Az irás-olvasás tudása tekintetében 
országunk leghátul van a kulturállamok 
között s bizony még mindig nem konsta
tálható, hogy ezen a téren valamelyes vál

domány következményeivel, semmint üdvözítő 
vallásbeli dogmákkal!

De ezen vád jogosultságának bizonyí
tásával, vádlóink még mai napig is adósak.

Azért korántsem szándékom ezen szem
rehányás igaztalansága ellen védbeszédet Írni; 
valamint mindenkinek saját tetszésére és saját 
elhatározására bízom, hogy azt a módot ta
lálja ki, melyen neki Urával Istenével tisztába 
jönni tetszik.

Mindamellett még sem hagyhatom min
den felemlités nélkül, hogy a statisztika arra 
a különös és egészen váratlan tapasztalásra tesz 
figyelmessé, hogy a b ü n ö k és vétkek 
sohasem voltak oh gyakoriak, és sohasem 
burjánoztak annyira, mint az úgynevezett .régi 
jé. időkben., amikor az iskolákban, a vallás 
szent tételei első helyen, vagyis primissimo 
loco taníttattak, a többi tantárgy pedig csak úgy, 
mint fölösleges, mint mellékes dolog jött szoba.

Amit pedig különösen szeretnék hangsu- 
Ivozni, és a hová jelen rövid bölcselet-liittan- 
l.eli elmélkedésemmel célzok, az azon tapasz
talat, hogy a felebaráti szeretet, és ama nemes 
önzetlen, sőt feláldozó gondoskodás szegény és 
szenvedő embertársainkról: ama élénk és mély 
együttérzés mindegyik szerencsétlennel; végre 
ama benső kívánság, hogy mindenütt se- 
Lap unk mai Bzáma 4 oldalra terjed. 

tozás állott be. A falusi ember ma is éppen 
ugv nem küldi iskolába a gyerekeit, mint 
annakelőtte s millió és milF muer él e 
hazában, akik legprimitívebb egyúttal 
legszükségesebb tudást is nélküle..tek. Hogy 
milyen nagy kárára van ez a körülmény 
az ország erkölcsi és anyagi erejének, azt 
nem szükséges már fejtegetnünk, tudja ezt 
mindenki, mert kézenfekvő dolog.

Pedig ezen a nagy bajon apró, eszkö
zökkel lehetne segíteni : az iskoláztatási 
kötelezettségről szóló, törvény pontjait szi
gorúan meg kell tartani. S ami a fő, a 
legnagyobb szigorúsággal kellene ellenőrizni 
a községek elöljáróságait, hogy betartják-e 
az előirt formában az iskoláztatásról szóló 
törvényeket s azon közegeket, akik ebbeli 
kötelességüknek nem felelnek meg : irgal
matlanul büntetni kell. Mert az analfabéták 
e tengernyi számát az okozza, hogy ezer 
számra van Magyarországon olvan község, 
melyeknek elöljárósága fittyet hány az 
iskolatörvénynek s esze ágában sincs arra 
ügyelni, hogy pontosan iskolába járnak-e 
a tankötelesek. Nincs egy ága a közigaz
gatásnak, melyet olyan könnyen vesznek, 
mint ezt s ha ezt a bűnös hanyagságot a 
felsőbb hatóságok fokozott szigorúsággal 
ki nem irtják, csak nőni fog, folyton nőni 
a magyar analfabéták száma.

Angol mezőgazdák Magyarországon.
Nemrégiben alkalmunk volt csodálhatni 

az angol nemzet iijait, amint jól irányzott 
rúgásaikkal lökték be a labdájukat a ma
gyar kapukba. Most itt vannak a vénei és 
szorgosan tanulmányozzák mezőgazdasági 
viszonyainkat.

gi lsünk vigasztaljunk és gyámolit- 
s u n k : soha bővebb, soha gyöngédéül, bizo
nyítékokat nem szolgáltatott, mint épp a mi 
kárhoztatott istentelen korszakunkban! Hisz’ 
arra vonatkozó teljesítményünkben már oda 
és annyira jutottunk, hogy manapság már nem 
is merészelünk más indokból táncolni, énekelni 
vagy játszani, ha azt egyúttal nem valamely 
jótékony céllal, mintegy e nv h i tő körülmény
nyel, hozzuk kapcsolatba!

A .Hajdan és most* közti, nagy és kor
szakunkat annyira megtisztelő, egyúttal annyira 
megvigasztaó különbség tehát épp abban rejlik, 
hogy ama időben, midőn a b i t. még erősebb 
gyökerekkel tapadóit az emberi kedélyhez; a 
mikor még sokan a túlvilágon őket érő jutal
mazásról vagy megbüntetésről képzelődtek, az 
emberek minden egyes becsületes. Istennek 
tetsző cselekményt úgy képzeltek, mint egy 
busásan jövedelmező, tőkebefektetést; 
mostan mink, manapság, egyes egyedül szivünk 
nemes sugallatát követjük, anélkül, hogy nzokat 
(némileg már a forgalomból kijött) a mennyei 
irgalomra szóló > u t a 1 v á n y o k .-ként te
kintettük, minden további igény nélkül, hogy 
a paradicsomban leendő leszámítoláskor, avagy 
minden kápráztató vagy csábító perspectivától 
menten, kellően értékesítsük.



Ütni és tanulni jöttek ük, kik a gaz
dasági fejlődés széditően magas fokán álla
nak — hozzánk, kik hozzájuk képest még 
csak az embriv korát éljilk. mert igaz, hogy 
nálunk az egészséges gazdasági fejlődés, az 
intenzív kultúrái érzék meg sem született. 
Azok a mozgalmak, melyeket itt észlelhe
tünk még csak vajúdások, de figyelemre 
méltók, mert mindenütt hol ma virágzó 
gazdasági élet tapasztalható a stádium ér
lelte meg és ez keltette fel azt az érzékét, 
mely nélkül organikus fejlődés el sem kép
zelhető. Azok az intézmények, melyek nem 
gyökeredznek ily talajban, csak olyan ken
dőző szerek, melyekkel ideig-óráig takar
hatjuk hiányainkat, a gyakorlatlan szemet 
tévedésbe ejthetjük — de végül is kiderül 
a titok, imádóink kiábrándulnak és vég
eredményben nevetség tárgyai lettünk.

A magyar gazdasági életben számta
lanszor tapasztalhatunk ilyen syniptomákat. 
Magyarázatát a nép jellemében találhatjuk. 
Könnyen hevülö, minden szép és jóért, sok 
zsenialitással és áldozatkészséggel rendelke
zünk és állítunk derüre-borura fiit-fát. mikor 
aztán kitomboltuk magunkat, mikor az ün
nepélyes megnyitásokban kivettük részünket 
a mulatságból, akkor nincs, ki az uj intéz
mény őréül álljon, nincs a ki fentartsa azt, 
amit alkottunk.

A mit azok a derék angolok itt ma 
láttak és feldicsértek az talán 10 év múlva 
már rég a feledés fátyla fogja takarni. Két
ségkívül igen kellemes emlékeket szerezve 
majd a magyar vendéglátás nagyszerűségé
ről, de ez ne legyen minden vágyunk, apá
inkat e tekintetben úgy se múlhatjuk felül 
ez oldalról már úgyis tulon-tul ismernek 
bennünket és talán ez az oka, hogy e réven 
beszakadt hozzánk az a sok idegen söpre
dék, akik a magyar Eldorádótól vérszemet 
kapva szaporítják a nemzetietlen és lelket
len élősködők ugvis fölös számát. De hisszük 
és reméljük, hogy ez a kor lejárta magát 
uj és friss szellő kezd lengedezni a magyar 
gazdasági élet terein — és ez elhozza ma
gával a müveit nyugatról azokat a magva
kat. melyek megtermékenyülnek majd az 
áldott magvar földben és annak assyquiláló 
erejétől átformálva, ha a magasra nőnek hír, 
dicsőséget és jólétet szerezhetnek nemze
tünknek.

Azért, tudományos vívmányaink igazi 
e t h i c u s értéke, szerény véleményem szerint, 
abban áll, hogy azoknak hatályos befolyása 
folytán, nemcsak szellemi láthatárunk tá
gasabb és világosabb, életünk elfogulatlanabb 
és igazságosabb lett; hanem, hogy egyszer
smind szivünk és kedélyünk az igazság fénye 
által megtisztult és erkölcsileg foko
zódott; úgy, hogy a s z é p e t, j ó t és ne
meset, mivel természetszerű, benső szük
ségből szorgalmazzuk, és minden egyébb 
üzérkedő mellékgondolat nélkül érjük el.

Miért is azt hiszem, hogy a mig a saját
szerkezetű hittanunk az emberszeretet 
olyan eszményi értelemben Írja körül: továbbá, 
amig az annyira clkárhozlatott korszellem 
által inaugurált hitvallásunk olyan gyümölcsö
ket, mint eddigclé; t. i. hogy napról-napra 
embertársaink iránt k ö n y ö r ü 1 e t e s e b b e k 
és igazságosabbak leszünk: végre, hogy 
a jogtalanságot és esztelenséget mindinkább 
abban az irányban be is látjuk: — olyanny ira, 
hogy avval többé nem is törődünk ; vagy, hogy 
épp' kóros szenvedély Ível nem izgatjuk ma
gunkat, a tekintetben: mi módon és miiven 
eszközökkel törekszik az egyik vagy másik a 
mennyországot, vagy a lelkiüdvösséget a maga 
számára biztosítani, végre, amig — mondjuk

Kezd ébredezni már az a szellem, 
melytől a magyar gazdasági élet, egészsé
ges átalakulását várjuk. Önérzetünk és ön
tudatunk emelkedik, ha fővárosunk tüne
ményes fejlődését szemléljük ; a bölcs mér
séklet és okszerű, higgadt gondolkodás hatja 
át mindinkább az elméket ; hol az előtt a 
felfuvalkodott hiúság ülte orgiáit, azok he
lyét érdemes és hivatott munkások kezdik 
elfoglalni és ha már mégis inkább mint 
valaha minduntalan halljuk a korrupciót 
emlegetni, ezt jó jelnek tekinthetjük, mert 
ez hatalmas fellángolása a tisztitó tűznek, 
melyben minden piszok és mocsoknak, min
den korhadt és elavult intézménynek el 
kell hamvadnia. Az angolok komoly és 
megfontolt emberek s ha életerős intézmé
nyeket és tetterős munkálkodást tapasztaltak 
nálunk, ez országunk tekintélyét jobban 
fogja emelni előttük, mint sok más oktalan, 
hivalkodó virtus, melyről sajnos, annyi 
adoma kering rólunk a külföldön.

VEGYES HÍREK.
— A homonnal köxjeyyxói AllAtt az 

igazságügyi miniszter immár betöltötte. Mint a 
hivatalos lap múlt szombati számában olvastuk, 
ezen állásra Dr. Tomka István kassai kir. közjegyző 
helyettes neveztetett ki.

— Vj nayykiixHéy. Töke Terebes nagy 
községé kíván átalakulni, a képviselőtestület ezen 
határozata már jogerőre is emelkedett s ennek 
folytán az alispán az ügyet a belügyi kormány elé 
terjesztette.

— Sxinéxxet. Dták Péter társulata, a mely 
jelenleg Sárospatakon működik, e hó közepén 
városunkba érkezik és három hétig szándékozik 
nálunk maradni. A társulatról a legjobbat hallottuk 
és a pataki közönség is pártolja őket. Ezzel kap
csolatban jelezzük, miszerint erre való tekintettel, 
hogy D. ák társulata legközelebb városunkba jön, 
Komjáthy színigazgató tervezett előadásai nálunk 
ez úttal elfognak maradni. Reméljük azonban, 
hogy a téli saison alatt szerencsénk lesz Komjáthy 
társulatához.

— Tüx. Városunkban e hó 3 án éjjeli egy 
órakor tiiz ütött ki. Kigyuladt a gróf Sztáray féle 
főutcai Szarvas korcsma s mikorára a tüzet észre
vették már az egész tető lángban volt. A hatalmas 
épület teljesen leégett, sőt a szomszéd Marmorstein 
féle ház tetőzete is. A tűzoltóság csakhamar meg
jelent a helyszínén és derekasan oldotta meg fel
adatát, Malntinuky László vezetése alatt oly ügye
sen operáltak, hogy c>akis nekiek köszönhető az, 
hogy a tűz tovább nem terjedt. Szerencsére szél-

— ezen m o d e r n szentifásnak első és utolsó 
dogmája igy hangzik, hogy: Szeresd felebará
todat, mint tenmagad!', és az, valamennyi 
teremtésnek ■ e g y e n j o g o s u 11 s á g á t« 
praedikálja és abban a tanban csúcsosodik ki, 
hogy az .ember—ember- és különösen akkor 

\ az, ha bajban van, ha segítségünkre, támoga
tásunkra szorul: addig azt mondom én, nem
csak az emberek szemében, de a tekintélyűk
ben is egy kissé megkárosított és alább is 
szállt istenek is meg lehelnek elégedve, legye
nek l,, bárminő hitvallásnak is.

Abban a mérvben tehát, a melyben a 
c s o d á k b a vetett hitünk az idők folyamán 
megcsökkent, és a -Segíts magadon, és az ég 
is megsegít hangzású igazság mindinkább ha
talomra vergődött az emberek arra törekedtek, 
hogy saját jól leliogott érdekükben minél szó- 
rosabban egy máshoz simuljanak ; és kölcsönö
sen egymást támogatva, pótolva és kiegészítve 
• egyesült erővel, a közös célt elérjék, létüket 
es jövőjüket a sors mindennemű viszontagságai 
ellen, a lehelő legvégsőbb határig biztosítják — 
es közös hivatás, hasonnemü foglalkozás voltak 
ama jegccedési pontok, melyek körűi a h o- 
mogen elemek ezentúl csoportosullak és a 
humanismus szolgálatába álltak. 

csend is volt, ellenesetben az egész főutca vesző 
lycztctve lett volna.

_  l’f yó'xmalom. Lüirmiohn Annin szfé
rái gazdaságéban egy újonnan borondezett gőzma 
lom lesz felléllitva. A szomszéd községek lakói 
valóságos jótéteményben részesülnek ez által, út
jaik ugyanis a legrosszabbak és bizony nagy dolog 
tavaszi és őszi sáros időben megterhelt szekérrel 
a távolabb fekvő malmokba menni. Löwensohn 
téglagyárat is épittet s úgy értesülünk, hogy első 
rendű téglák fognak Sztárén készülni.

—- A blróxdy köriből. Garbinnlcy Sán 
dór kir. aljárásbiró e hó 2 án kezdte meg hat 
hétre terjedő szabadságidejét. Távolléte alatt a te
lekkönyvi ügyeket Sallay Béla kir. albiró fogja 
eüntézni.

— Uj esperes, Az eperjesi gk. püspök a 
mezőlaborci kerület esperesévé retrasovszky Leó 
világhi lelkészt nevezte ki.

— A varannői .Erzsébet nőegylet* 
május 31, junius 1. és 2 áu az ovoda nagyterme 
ben női kézimunka kiállítást rendezett, melynek 
tiszta jövedelme az egylet alaptőkéjét gyarapítja. 
Diószeghy főszolgabíró nyitotta meg a kiállítást, 
melyen közel 100 kiállító, 600 darabon felül állí
tott ki. A kiállítás tanúságot tett a mellett, hogy 
a családokban a munkaszeretet elég élénk, hogy 
serény női kezek nem pihennek, de alkotnak sok 
megbecsülhetlen értékű kincset. A kiállítás értéke 
valami 8—10 ezer koronában volt megállapítva 
hozzá értők szerint, és abban a vidékről is sokan 
vettek részt. Igen áldásos a magánszorgalomnak 
ily nyilvános bemutatkozása.

— Eljegyzés, Bődy a nagymihályi
önsegélyző egyesület könyvelője, m. hó 29 én el 
jegyezte Lakntr Rózsika kisasszonyt, Lakner Antal 
helybeli lakos leányát.

— A málcai fürdő' folyó évi junius hó 
15 én lesz ünnepélyesen megnyitva, mely alku- 
lomból a bánóéi állomáson a vidékről érkező kö
zönség részére kocsik díjtalanul fognak rendelke
zésre állani. Az ünnepélyes megnyitás tánccal lesz 
egybekötve, melyhez a zenét Miklós Jancsi zene
kara fogja szolgáltatni.

— Vásár. Az úgynevezett Antal vásár 
vá osunkban o hó 9 és 10 ik napjain fog megtai 
tatni. Ezen vásár szokott a leggyengébb lenni.

— Egy kereskedő tűzhalála. Borzalmas 
sors érte Grünbaum Márkus kereskedőt, a kinek 
Sátoralj a-Ujhely ben a Kossuth utcában volt virágzó 
füszerüzlete. Tegnap hajnalban kigyuladt az üzlet 
s Grünbaum, a mikor a lakását elzáró üvegajtón 
át észrevette a bajt, berohant a boltba, hogy kész 
pénzét és könyveit megmentse s a belülről kereszt 
vasakkal elzárt boltajtót kinyissa. Kívülről az 
emberek csákánynyal feszegették az ajtót, de nem 
boldogultak vele. E közben a tiiz annyira elhara
pózott, hogy Grünbaum nem tudott kimenekülni. 
Megfulladt a nagy füstben s mire a tüzet eloltották, 
holttestét guggoló helyzetben, összeégve találták 
meg a boltajtó előtt.

— A kivándorlás ellen. Széli Kálmán 
belügyminiszter az ország valamennyi törvény- 
hatóságához körrendeletét intézett, melyben tudatja, 
hogy az Amerikából kivándorlásra csábitó és ke 
reszlkötés alatt érkező felhívások, hirdetmények 
és nyomtatványoknak lefoglalására a in. kir. posta 
és távírda alkalmazottait utasította, s amennyiben 
zárt levélben ilyen küldemények érkezése válnék 
gyanússá, a címzettnek följelentése és megbünte
tése iránt is intézkedett.

— A tőt nemzetiségi sajtó terjedése. 
A tót nemzetiségi párt a sajtót tar legjofib esz 
köznek arra, hogy a tömegeket .ambontó cél
jainak megnyerje. A Felvidéket valósággal eláraszt 
ják ilyen tendenciájú lapokkal. Juliu- ! étöl kezdve 
Rózsahegyen „Liptovsko Oravszke Noviny- (Liptó 
Árvái Újság) címmel egy havi folyóirat fog meg
jelenni, a melynek célja lesz Liptó és Árva
megyék népességének , legszélesebb rétegeit- meg 
nyerni a tót túlzók eszméinek. Ideje volna, hogy 
Felvidékünk parasztságát bármily áldozatok árán 
is meg védjük ettől a mételytől.

— Elfüstölt milliók. Magyarországon a 
dohányzás szenvedélye egyre jobban jobban nőve 
kedik és évről évre milliókkal többet költenek a 
dohányra az emberek. Ebben az esztendőben, inár 
cius hó végéig az állam majd 24 millió koronát 
vett be az eladott dohánytermékekért és igen ör
vendetes az, hogy a mit eladlak, leginkább hazai 
termelés volt.
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levőt 91,90b kilót es a csomagocskákból 116 605 
262 darabot. Az általános forgalomban levő sziva
rokból elkelt: Regalitász 1,113,200, Trabuko 5 
067.400. Millaresz 251,000, Britanikn 5,531,1000^ 
Operasz 347,500, Kuba l’ortoriko 19,601.200 Por 
toriko 16,412.600, Virginiai (finom) 3.746,750 
Virginai (Brazil) 536,483, vegyes külföldi (rövid 
szivar) 54,102.206 es Rövid magyar (hossza szi
var) 8,611.134. Az eladott szivaroknak száma 
összesen 118,620.571, mig tavaly ugyanebben idő 
szakban 112,859.150 darabot adtak el. Szivarkák 
ból elfogyott: Nílus 344.200, Stambul 1,368.700, 
szultán 6,060.300, Hunnia 595.595, Momfisz 947' 
900, Hölgy 100,278.850, Hercegovinái 5,278500, 
Sport 6,326,200, Jenidge 6,455.800, Dráma 72' 
583,500, Virginiai 28,186,400 ós Magyar 48.110. 
100. Mindössze elkelt a szivarkákból 276,508.045, 
tavaly ilyenkorig pedig elkelt 247,512.250. Á 
havanna szivarokból általános forgalmú 52.700 
fogyott el, mig a belföldi különlegességi dohány
ból 61,568 kilót adtak el. Belföldi különlegességi! 
szivarokból 2,652.820 darabot és szivarkát 10,516. 
150-et adtak el. A fölsorolt dohányárukért összesen 
23,638.103 koronát és 8 fillért vett be összesen az 
állam, mig tavaly ilyenkor 22,956.893 korona 57 
fillér volt a bevétel.

— Iskolás fiuk magyarellenes tün
tetése. Az iskolákban május elsején szokásos 
ajándékozások során, mint a Felvidéki Sajtóiroda 
jelonti, a liptószent miklósi állami polgári leány
iskola 3. és 4. osztályának növendékei a hitoktató 
nak, .lamnicky ottani ág. h. ev. segédlelkésznek 
szánt ajándéktárgyat, az állami iskola egyik tan 
termében, a rendes tanóra folyamán, tót nyelvi! 
üdvözlő beszéddel adták át s a tárgy átnyujlásakor 
élénken zsivióztak. A segédlclkésznek azonban 
több tapintata volt, mint a 13—15 éves leány 
növendékeknek s néhány magyar szóval köszöntő 
meg a tüntetés mellett történt ajándékozást. Ugyan 
ennek az állami polgári iskolának nagyobb fiú 
növendékei április 11 én az iskolai ünnepély be 
fejezte átán, magyar nemzeti színű kokárdáikat 
letépték és földre taposták. Ugyanebből az iskolá
ból kerültek ki azok a tanulók is, akik az októ
beri képviselő választáskor a tót nemzetiségi párt 
jelvényével ellátva, énekelték a tömeggel a ma
gyart gyalázó kortesnótákat és a Hej slováci 11

Nyílt levél Vladár Emil nagy
birtokos úrhoz.

Nagyságos Uram!
Az ember természetéhez tartozik, hogy a 

szokatlan dolgokat nem tudja elhallgatni. Az én 
esetem azonban nemcsak szokatlanságáért, de fon
tosságáért is megérdemli, hogy cl ne hallgassam

Ag. ev. körünk iskoláinak f. évi zárvizsgáit 
bírálva, szerencsém volt becses vendégszeretetében 
részesülni s azon alkalommal az Íróasztalán egy 
elemi iskolás abc és könyvet találtam. Ez ránk, 
tanítókra nézve oly szokatlan jelenség, hogy amint 
már feljebb érintettem, elhallgatni nem tudom.

Egy nagybirtokos Íróasztalán egy elemi 
iskolai abc és könyv ’ Es azon abc és könyv nem 
mint curiosum hevert olt, hanem amint ottl ’tem 
kor örömmel tapasztaltam, igen is, mint komoly 
tanulmányozás tárgya.

Ka valaki mosolyogni valónak tartaná azt, 
hogy egy abc-és könyvnek a tanulmányozása egy 
nagybirtokos által elegendően komoly ügynek 
tartassák arra nézve, hogy azt a nyilvánosság elé 
hozzuk, bátor vagyok a következő rövid commen- 
tárt ide fűzni.

Az iskolai abc és könyv Német avagy 
Franciaországban nem más, mint eszköz arra, 
hogy az iskolás gyermek megtanuljon belőle ol 
vasni. S mint ilyen, a cél elérhetésénél kifejtendő 
módszer és rövidség tekintetéből jön csak meg- 
bírálás alá, anélkül, hogy annak még inás sokkal 
fontosabb cél tulajdonittassék. Mert mi köze is van 
ahhoz a laikusnak, hogy az iskolás gyermek i vei 
vagy u-val kezdi a belüket ismerni? hogy hánya 
dik betűnél kezdheti a gyermek az egynél több 
tagú szavakat is olvasni? slb.

Mi nálunk azonban az abc és könyv nemcsak 
ezen általános paedagógiai, de még más speciális 
szempontból való megbirálás alá is esik.

A mily speciális nép vagyunk nyelvben és 
szokásokban, amilv speciálisak céljaink és élet
ösztöneink : oly speciálisaknak kell lenni eszköze
inknek is.

Azért nálunk az abc és könyv is nemcsak a 
•zó szorosabb értelmében vett abc és könyv, tehát 
egyik fontos iskolai eszköz, de ig< n is minálunk 
az abc és könyv Magyarország haditervének alap 
köve. A milyen nagy fontosságú a galíciai határok 
avagy Boszniára kidolgozott és gondosan őrzött 
katonai hadiierviink, épen olyan, sőt talán létünket 
avagy nem létünket tekintve, talán még fontosabb 
azon haditerv, melynek alap elemei egy hitvány
nak látszó iskolai abcés könyvbe vannak lerakva.

Nekünk, magyaroknak, még egy honfoglalás 
nehéz küzdelmeit kell keresztül vívnunk, nem 
buzogány nyal és karddal, ahogy elődeink tették, 

nem is a modern technika fegyvereivel, tehát 
uháciussal és manlicherrel, hanem olyan fegyve
rekkel amelyekhez a haditerv az iskolai abc és 
könyvben van lerakva.

A katonai haditerv gondosan megőrzött titok, 
az abc és könyv haditervének azonban nyílt ti 
toknak kell lenni, amellyel a fővezértől kezdve le 
az utolsó közharcosig mindenkinek foglalkozni kell.

Nagyságos uram, ön felismerte Magyarország 
modern haditervét, miért is én, mint egyik köz 
harcos szívből üdvözlöm.

Mint a katonai hadműveleteknél nem a fő 
vezér önt lelkesedést és bátorságot a közharco 
sokba, hanem az előlnivnö zászlóvivő, úgy nekünk 
is fölött© nagy szükségünk van lelkesedést és bá 
torságot osztó zászlóvivőkre. A tapasztaltakról 
ítélve úgy gondolom, a Nagyságos ur is hazánk 
honfoglaló hadműveletének szent munkájához ilyen 
zászlóvivőnek szegődik. S mint ilyen fogadja egyik 
közharcosának hódolatát.

Kelt Pazdicson, 1902. junius 4 én.
Loykó Imre.

ev. tani tó.

CSARNOK.
Ha nem leszek.

Ha nem leszek, s beszélni fogtok rólam
Fiuk, leányok, kik ismertelek:
Köny ne csorduljon, bús szó ne fakadjon, 
Vidáman, nyájasan csevegjetek.
Hiszen tudjátok, vig fiú valók én,
Arcomra nem szállott sötét ború, 
Sokat mulattam, még többet kacagtam, 
Csak a szivem volt kissé szomorú.

Csak a szivem. Értéktelen portéka.
Valakinek nem kellett a szivem.
S a szivem elbújt mélyen, ó be mélyen ! 
Nem jött elő azóta sohasem.
Ah! jöttek nők! Mámorba fűlt a bánat.
A csókjuk tűz, szerelmük szinarany. 
Vérem vulkán lett, a lelkem szivárvány, 
De szivem egyszer sem lett nyugtalan.

S az ilyen kriptalelkü embereknél
Nem ritka az a különös eset,
Hogy minden értelmes, való ok nélkül 
Egy szép napon úgy megcsömörlenek : 
Es kérdezik szelíden öninaguktól: 
Mi dolgod itt, hát nem volt még elég? 
Miért akarnád hát végigbőjtölni 
Az élet hét sovány esztendejét ?

S akik ilyet kérdeznek öninaguktól,
Azok kurtán szoktak felelni rá
S álmodozni mennek, csendes, tiszta álmot
A hüs, közömbös, öreg föld alá.
Fejfájuk elvész, a sírjuk besüpped, 
Nő rajta fü, gaz és egyébb virág . . . 
Madár is téved néha rá, dalolni, 
Hogy milyen szép is vagy te jzép világ.

Dalnok.

A rizspor.
— Es mit tart a rizsporról .’ — kérdi a 

fiatal hölgy, akivel kissé pajzán beszélgetésbe 
elegyedtem.

— Nagyon rossz róla a véleményem — 
feleltem. Egyáltalán nincs ínyemre, mikor a 
fiatal nők átmázolják az arcukat.

— Átmázolják! Nem civilizálatlan ez a 
kifejezés ?

— Bocsánat, nem jut eszembe más, a mi
kor az annyira ellenszenves rizsporról van szó.

Ellenszenves? Miért ? Ellenkezőleg semmi 
sem oly kellemes és illatos, mint ez a puha 
finom liszt, raelv himpor gyanánt — szinte 
észre sem vehetően borítja arcunkat. A mikor 
áhrázatot látok, amelynek pírját a rizspor ré
tegen át felismerem, önkénytelenül is a haj
nali pírra gondolok, amely áttör a felhő réte
geken, eszembe jut a cukorral behintett földi 
eper.

Nevetnem kellett a rosszul alkalmazott 
poézis e kitörésén, és c közben eszembe jutott 
egy eset, mely miatt erre a kiáll fásra fakadtam :

— Azonkívül a rizspor áruló is, és ez az 
egy tulajdonsága is elégséges arra, hogy az én 
gyűlöletemet indokolja.

— Áruló? Nem értem.
— Pedig könnyen érthető ... Az ember 

közeledik ajkával az imént oly szépen meg
énekelt arcokhoz, és a rizspor azonnal elárulja 
az elkövetett bűntettet . . . Emlékszem is egy 

szomorú esetre, a melyben az áruló rizspor 
játszotta a legfontosabb szerepet.

Kis szünet következett be. Akkor aztán 
kérdé a hölgy :

— ön maga volt a kaland hőse?
— lg . - • Nem .. . egy barátom. Képzelje 

el, hogy az én barátom nagyon szeretett egy 
fiatal leányt, akit az anyja árgusszemekkel 
őrizett . . . Egy nyári napon a mama elaludt 
egy karosszékben. A fiatalok előbb a mamát 
nézték, aztán egymást . . . Mily remek délután 
voltl. . A nyitott erkélyen át behatolt a kert 
balzsamos illata . . . Titokteljes költői lég ter
jengett ... A fiatal leány ábrándosán tekintett 
a mama elé, majd az ifjúra ... Az ifjú pedig . . .

Elhallgattam.
— Folytathatja, szólt — hölp’ e
— Ah asszonyom, éppen .1 volt a 

helyzet I . . . Vége a históriának
— Vége! . . .
— Na igen ... A mama felébredt és észre

vette, hogy a fiatal ember ajka körül rizspor- 
foltok fehérlenek ... Másnap elutazott a leányá
val, és én ... azaz barátom soha sem hallott róla.

Hölgyem kissé elábrándozott, aztán hirte
len igy szólt:

— Még sincs igaza . . . Miért okolja a 
rizsport, mikor mindennek az ön barátja az 
oka . . . Miért nem keresett olyan helyet, 
amelyen nincs púder ? . . . Én például sohasem 
puderezem az ajkamat. L. J.

Szerkesztői üzenetek.
F. M. (Houionna. 1 Csak silóm volt ’ . .
M Gy (L. •ndon.) Összesen 12 koronát. A kér. bankhoz 

avisált üsaseg még nem érkezett.
Igazmondó. (Helyben. Legközelebb sorát ejtjük.

Felelőn szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Kiadóhivatali művezető : Lándal József.

N y i 11 -1 é r.
Ezen rovat alatt közlöttekért nem viUlal felelősséget a tttrk.

Köszönetnyilvánítás.
Hálás köszönetén! fejezem ki a sáros- 

reviscsei gör. kath. egyház nevében nagy- 
mihályi és sztárai Gróf Sztáray Sándor 
kegyuramnak ama magas kegyeiért, hogy 
a sáros- re viscsei lelkészlak fedelére 600 
bükkfa zsindelyt volt kegyes ajándékozni, 
ugyszinte saját részemről azon magas kegy
ért, hogy saját részemre 8 drb. szarvas
marhára legelőt volt kegyes ajándékozni.

Nehrebecky Endre,
s.-reviacsei paroehw.

A föutozai Spiegel-féle beltelek- 
böl Dr. Fuohs Ignácz ur házának 
szomszédságában elterülő rész el
adó. Bővebb tudósítás Ehrenfeld 
Dávidnál (fö-utca, Gleich-féle ház) nyer
hető.

Minden ember
ismeri értékét egy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 drb. 
nélkülözhetetlen tárgynak, mint egy finom párisi 
női brosche Simili briliánsokkal, 1 pár fülbevaló 
Simili briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és ing
gomb doubl-aranyból és pátens zárral, pompás 
gyűrű imitált ékkővel, finom nyakkendő tű, finom 
zsebkés különféle pengékkel, pompás négyrétű 
zsebtentatartó, toalett tükör etuiban, 3 finom zseb 
kendő, szép szivarszipka borostyán szipókával, 20 
hasznos Íróeszköz és még 350 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbot az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közzetlen 
1 frt 90 krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból: R. Kiéin Krakkau. Nem tetszés esetében 
a pénz visszaadatik. A rendelőnek pontos cime 
kéretik.

használt kerékpárok 
vétetnek és eladatnak 

HAUPT H. részletfizetési üzlete 
által Nagy-Mihályon.



!!Fontos sérvben szenvedőknek!!
Ne mulassza el senki kinek kedves elete 

s egészsége, magának beszerezni a legújabban 
javított esász. és kir. kizárólag szabadalma
zott amerikai rendszerű gummisérvkötőt. A 
gummisérvkötö Politzer találmánya s a leg
híresebb orvosi szaktekintélyek a legjobbnak 
ismertek. Mert nem szorítja a test e t, 
é j j e 1 - n a |fp a'l h o r d h a t ó s a sérvet néni 
engedi kinyomulni a sérvka|>un. A sérvkötőn 
alkalmazott biztonsági készületek pedig teljesen 
megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszását

A servkötfi ara: Egyoldalú 7 es 10 frt. 
Kétoldalú 10 es 16 frt.

Rendelésnél kérjük megadni a test kör
méretét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal, vagy 
mindkét oldalu-e.

Megrendeléseket a legnagyobb titoktartás 
mellett eszközöl.

POLITZER MÓR és FIA
csász. és kir. kiz. szabadalmazott kötszerészek.

liudaprfit, I . lh ak- t't r< Ht z-utca 1O.

------- A czég 1854-ben alapitattott.-------  

377 V. az. ,
iWr« Árverési hirdetmény.

Alulirt biróftági végrehajtó az 1**1. évi LX. t. ez. Iv2. 
§-a értelmében ezennel k -/hírré teszi, h g’y a hnnonnai kir. 
jbiró«ág 1901. évi V. 71. ozámu végzése következtében 
dr. M*>.«koTÍt» Ervin ügyvéd által képviselt Durzanic*- .1 un-né 
». t. javára l’erexta Andra« *. t. ellen 63 k r 14 till. - iár. 
erejéig 1902. évi április hó 17-én foganaté tűt->tt kielégítési

kezó ing<’>»ág>-k u. m. : -zarva* marha nyilván árverésen 
eladatnak.

Mely érvéréinek a honi itn.ii kir. járásbiróság 19"2. 
évi V. 71/2 számú vógz-Be folytán eddig eszesen 63 k -r ,ia 
44 fillérben bíróikig ntár megállapít-tt k ltségek . n-i-tg 

• ' • 1902.
évi Juulus ho 6-ik napjanak d. e. 10 oraja

zéssel hivatnak meg. hogy az érintett ing--.*■ »_■ k az 1**1. 
évi LX. t.-c. 107. ev 1"*. j » értelmében kéozpéar tí/.etvn 
mellett, a legtöbbet ígérőnek bet sár- n alól is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és feliilfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az lfi81. évi LX. t. ez. !"2. s x értelmében özek 
javára ia elrendeltetik.

Kelt Horu-nniu, 19o2. évi május hó 16. napján.

Woljf Sándor, 
kir. bír. végrehajtó.

Állattenyésztők figyelmébe!!

A Somogyi Géza és Társai által fel
talált és a nagyméltóságu rnagy. kir. belügv- 
és földmivelésügyi miniszter urak által en
gedélyezett és szabadalmazott 

„állatok emésztését 
elősegítő láppor 

mely lovaknak, szarvasmarháknak, valamint 
sertéseknek emésztését elősegíti, mindenféle 
adagokban kapható

Sarfuttkel 2>ávid
vegyeskereskedésében Nagy-Mihálvon.

Ugyanott számos elismerő levél a legnagyobb 
állattenyésztőktől látható.

Intelligens urak foglalkozásukra való 
tekintet nélkül, minden állással össze
férő mellekjövedelemre tehetnek szert.

Nem kell hozzá sem szakismeret, 
sem nagy fáradság.

Barátaik, ismerőseik körében kell 
csak tevékenységet kifejteniük c min
den kétségen felül tiszteletreméltó ntel- 
lékjövedelmi forrásnak minél nagiobb 
mértékben való kiaknázás végett.

Teljes felvilagositas azonnal adatik.
Akik erre vállalkozni Imjtandók kii.-lj.k pon
tos címmel ellátott njsnlataikat, in. Ivek n-g 
tön továbbutalnak Mellékjövedelem i- .-> itt az. 

..Általános tudósító" hirdetést osztályához 
Budapest, VII Eixvebet-korut 54.

Egv teljesen jó karban levő, rövid szárnyú

ZONGORA elac i.
Megtekinthető Botos János pályafelvigyázó 

urnái Homouuán.

Egy teljesen jókarban levő 

fedeles kocsi 
elad ó. — Bővebb felvilágosítással e lap 
kiadóhivatala szolgál.

Ayoui. lauidcsuiau 11. könyvnyomdájában.

állást nyernek.

Az Országos Pályázati Közlöny 
utján, mely az országban betöltendő összes ál
lásokat közli, állást nyernek : ipari és kereske
delmi, mező és erdőgazdasági és műszaki tiszt
viselők, községi jegyzők és jegyzőirnokok, nő
tisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gya
kornokok. Előfizetési ára negy edévre 4 korona. 
Mutatványszámokat 30 fillér beküldése ellené
ben küld a kiadóhivatal Budapest, Rökk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt 
térben pedig minden szóért fi fillér fizetendő, 
mely hirdetésekéi legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.


