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FELSŐ-ZEMPLÉN
SZERKESZTŐSÉG:

Hova a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő •

Túrök-utoza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bónnentotlen levelek nem fogadtatnak el. 

Nyilt-ter soronkint 20 kr. 
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉS! DÍJ : KIADÓHIVATAL:
Ekísi évre . . . 4 frt. ,, , .............. ..... .
Fél évre . •» frt Hova az előfizetőnek, hirdetési én nyílttéri
Negyed évre í ’ 1 fr/ 1 díjak küldendők :

l.zy<>* szám Íia 10 kr. L*nde«m<n B. könyvnyomdája.

Tisztelt olvasóinkhoz!
A folyó hó végével befejeződő évnegyed után 

lapunk megkezdi uj évfolyamát.
Mielőtt azonban az uj évfolyamba bele 

mennénk és uj utitársakat hívnánk publiczistikai 
pályánk folytatására, szabadjon t. olvasóinkhoz 
ezúttal néhány szót intézni.

Megindulásunk lapos, hullámtalan síkon tör 
tént, melynek láthatárán nem mutatkoztak a felü
letes szemlélő előtt az önösség legkisebb akadályai 
sem és a nyüzsgő hangyabojt, a társadalmat nem 
ismerők, kétségtelenül azt gondolták, mily hálás 
és könnyű vidéki lapot szerkeszteni és elismerés 
lágy fuvalina között ingani. mint a iélvilágosultság 
áldásthozó harmatja reggeli napsugárban a felüdült 
növényzet szirmán. Mi tudiuk azt. hogy az elő 
játék bevezető szóllamai még nem hívnak ki bírálatot 
hogy az ellenvéleményt csak ezélt kitűzött irány 
haladás hívja ki és csak is az érdekeket sértő 
határozott törekvés képes esetleges harezot szítani. 
Es mert nagyon jól tudtuk azt, hogy tojás eltűrése 
nélkül tojáslepényt sütni lehetetlenség, nem iiu- 
bolyogtunk azon kába reményben, hogy oaztutlan 
és egyöntetű helyeslés lesz fáradozásaink jutalma, 
hanem megvoltunk győződve arról, hogy a csalfa 
látóhatár széle mögött mélységek és meredekek 
várnak reánk és mert számításunk mint akadályozó 
tényezőre, az emberi önzésre volt alapítva, nem 
csalódtunk.

Mindazonáltal mi megtettünk tőlünk telhető- 
lég mindent, hogy az eddig mutatkozott akadá 
lyokat elhárítsuk uhuikból és hogy ezáltal lapunkat 
érdekessé és változatossá lehessük. Igyekeztünk a 
múltban és igyekezni fogunk a jövőben is közle

T A R C A.
Első bál után.

Dobogó szívvel, a kis szűzies keblek gyermek 
ded, ártatlan hullámzásával lépett a kis Elzácska 
először a nagy, a világos bálterembe, ügyes rendező 
karján.

Valóban elragadó volt!
Ejsötét fekete szemei kint a vak éjbe ragyogó 

csillaghoz, piros ajkai harmat poros, bársonyos szeg 
fűhöz hasonlítottak, fekete haja lebilincselte a szc 
inét s oly jól esett rajta elmélázhatni, törékeny vi 
rágszerü karcsú termete és egész lénye, megjelenése 
epesztő halk sóhajt csalt ki a férfiak kebléből ; üde 
kecsessége, modora, kedélye a mennynek kapáját 
látszanak ostromolni; hol üdv. hol kéj, gyönyör 
nem teremnek úgy, mint ez angyali lény ölében*

De hisz a leányok .általában, s talán különösen 
Elzácska nem is közönséges halandók, ők a meny 
országból a földre szállt, az emberek közé vegyült 
tündérek, kik ölükben hordják s mennyek, magukba 
rejtik egy kiszakított darabját a paradicsomnak.

A franczia kisaszony. kinek figyelme a mellett, 
hogy hivatva volt a nagyvilágba lépő kicsi ártatlan 
angyalkára ügyelni, nehogy valami ügyetlenséget 
kövessen el egy esetleges titkos imádója — arra is 
kiterjedt, hogy maga a kis Elzácska se botoljon 

ményeink niegirá>ánál az igazságot feltárni, vagy 
ha az rajtunk kívül álló okoknál fogva lehetetlen 
volna, legalább azt megközelíteni, a közügyek 
fejlődését munkálni, városunk és környékének ér
dekeit védeni, a gyomot, a gazt irtani, a jót és 
nemeset előmozdítani.

Nem tartozunk különben azon vidéki lapok 
közé, a melyek igy uj évfolyam küszöbén, elő 
fizetési felhívásaikban nagy hangon hirdetik, hogy 
mit és mennyit tettek azon város vagy környék 
érdekében, a melyet szolgálnak. Hogy mi mit tettünk 
negv havi fennállásunk alatt vagy hogy egyáltalán 
tettünk e valamit, annak megítélését t. olvasóinkra, 
mint egyedüli jogosult tényezőre, bízzuk.

Ha lapunk helyes irányban halad és ha ezen 
iránynyal meg vannak elégedve a t. olvasók, úgy 
bizton hisszük, hogy anyagi támogatásukat nem 
fogják tőlünk megvonni és előfizetéseiket meg
újítják.

Midőn tehát megköszönjük az eddigi kitüntető 
bizalmat, újból kérjük, előlegezzék azt nekünk 
ezentulra is és mi azon leszünk, hogy nagyrabecsült 
pártolóink a jövőben se csalódjanak bennünk ; 
azon leszünk, hogy lapunk mindig élénk, változatos 
tartalommal jelenjék meg; arra törekszünk, hogy 
ne csak szavakat hangoztassunk, hanem tényke
désünkkel a jó. szép és nemes czél felé haladjunk. 
Be akarjuk hizonyiíani azt, hogy csekélynek tartjuk 
a fáradságot, érdemesnek a munkát, melyet a 
kitűzött czél elérhetésének érdekében önzetlenül és 
odaadással teljesitünk.

Gál rihuos.

meg a nagyon síkos parketten, s ne kövessen el 
valami ostobácska dolgot.

A papa alig hogy be tekintett a terembe s mi
után örönisugárzó arczczal végig nézte leánykáját, 
ki egy derék fiatal emberrel csevegve ült a gouver- 
nante mellett a pamlagon, kiment a inellékhelyisé 
gekbe és több barátaival poharazás mellett tár 
salgoít.

A kis város valamennyi ifja igyekezett a bá 
jós kis Elzácskától egy tónezot nyerhetni.

A kicsike jól mulatott, boldognak érezte 
magát.

A szünóra után a papa elbúcsúzott leányától, 
a gouvernantenek nagyon szivére kötve drága 
kincse ügyét éa — elment.

Kedélyén valami ború ült. mit redős homloka 
és szemei komor tekintete árultak el.

Elzának is feltűnt, azonban a czigány ráhú
zott a hegedűre, tánezba vitték, s elfeledte az apa 
redöit homlokán.

Már az égboltra szaladt föl a regg parázs pírja, 
midőn a gouvernant, nem engedett a sok niaraszta 
lásnak, hazakisérte a kicsikéjét, mint ö nevezni 
szokta.

Ilazajövet, a lehető legnagyobb csöndben tér 
tek szobájukba, nehogy a szomszéd hálóban alvó 
papa felébredjen ; halk bugásban csevegve a történ

fékről, dobták le ruháikat, — Elzácska első bál 
ruháját.

Aztán elfujták a lámpát, rózsás arczára húzta 
a selymes takarót; csöndes lett a szoba, csak az 
alvók hosszas, halkzaju lélekzete volt hallható.

Első bál utáni álom, szűzies örömizgatott agy 
állal festett, rózsafüzérekkel, mirtussal telehimzett 
édes álma az életről egy tizenhat éves virág
szálnak . . .

Magasan sütött be a februári napsugár, mikor 
Elza kinyitó álmoskás szemeit.

Alig akarta elhagyni a kényelmes Agyat, de 
hisz hogy is ne, mikor e párnákon feküdt angyali 
fejecskéje az első bál után.

Majd fölül, széjjeltekint s elgondol a tarkaszinü 
képekre, melyeket mámorában, ittasultan az éji 
topzódástól, hódolattól, tnelylyel szépségének tiiin- 
jéneztek, — festett ki kis fejecskéjének zabolátlan 
fantáziájával s melyek még ott fognak maradni 
akkor is, miután már az utolsó rózsa és szegfű, 
melyeket ez éjen szakitónak hófehér keblére, — 
elfonnyadtak, elszáradtak.

Boldog tudatlanság. Mit tudja ö, mit jelent 
az első bál, a franczia kisasszony igen jól tudja s 
keserű mosoly jelenik meg szép ajkán; önmagát 
mosolyogta.

<» is azt hitte, hogy a bál mulatni vágyó 
embereknek való.

Lapunk mai száma 6 oldal. "GBG

Előfizetési felhívás.
.1 ,. Felsö-Zemplén“ 1897. éri II. év- 

folyamára előfizethetni az alólirott kiadó
hivatalban.

Előfizetési árak:
Egész évre............................................... 4 frt
Félévre....................................................2 „
Negyedévre.................................................I „

/Izom t. ah a síik, kik eyyszerre előfizetnek 
eyész érre, ajándékul eyy díszes naptárt 
kapnak.

Vidéki t. olvasóink kényelmére jövő szá
munkhoz nyomatott pénzutalványokat csa
tolunk.

A ..Felso-Zemplén" kiadóhivatala 
Nacy-Mihályon.

Kaszinó és polgári olvasó
egyesület.

_Az ember egyedül gondolva- —mondd 
egy mély gondolkozást! jeles költőnk — 
nem több a magános vadállatnál, mely élte 
t'entartásáért zsákmányt keresve bolyong. 
Emberi ész és erő csak társaságban fejük 
ki: s a mint valamely embortársaság sze
rencsésebb. szebb, dicsőbb hazává alkotta 
magát: polgárai minden szépben és jóban 
a szerint haladhatnak.- —Továbbá: -minden 
egyes ember, még a legnagyobb is, parányi 
része az egésznek s minden rész az egészért 
lévén alkotva, azért kell munkálni is.“
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Társadalmi állapotunkra gondolva, ön
kéntelenül a fentebbi mondások jutottak 
eszünkbe; mert igaz, ugyan, liogv az. utóbbi 
években több üdvös és messze kiható intéz
mény létesitietett városunkban, de a nagy 
és nemes munka közben úgy látszik meg- 
feledkezés történt arról, hogy az. ember nem 
csupán azért él. hogy munkálkodjék, hanem 
azért dolgozik, hogy éljen. Nálunk pedig 
a munka mellett, a modernebb értelemben 
vett életet egészen figyelmen kívül hagyjuk ; 
vagvis úgy élünk, mint a napszámosok; 
azaz még ugv se. mert hiszen a napszá
mosok napról-napra rendes társadalmi eletet 
folytatnak. munkájuk mellett gondolataikat 
kölcsönösen kicserélik, fáradalmaikat dallal, 
tréfával igyekeznek enyhíteni; mig a mi 
társadalmunk alkotó elemei visszahúzódva, 
egymással mit sem törődve, talán Beválás
ról nem is tudva, úgy élnek, mint puszták 
remetéi.

Különösen akkor tiinik az ki. ha vá
rosunk társadalmi állapotát más hasonló 
nagysága városok társadalmi életével hason
lítjuk össze. Mozgalmas, élénk, lüktető tár
sadalmi és ennek alapján szellemi élet 
másutt. — mozdulatlan, petyhüdt, sivár telí
tődés mutálunk. Haladás, jólet. fejlődés 
ottan. — maradás. nyomor, üresség enntt. 
Mintha megdermedtek volna tagjaink, mintha 
egv nehéz kór sulvosodott volna reánk, 
meredt szemekkel nézzük, a nélkül, hogy 
gondoznánk, hogy lépést tartani igyekeznénk 
a modern társadalmi haladással.

Nézzünk csak körül városunkban! 
Mintha alvajárók között lennénk: a körü
löttünk folyó mozgás, mintha csak egy 
életnélküli mechanizmus működése volna 
öntudat, vérkeringés nélkül! lázért van aztán, 
hogy nemcsak az idegenek igyekeznek minél 
előbb odábl) állani, nem találta itt semmi
nemű szórakozást, de mi is egészen idegenül 
érezzük magunkat s talán azért van az is. 
lmgv társadalmi utón egyetlenegy életre
valói alkotást sem vagyunk képesek létesiteni.

Egyszóval, minden beleiül itt a közöny 
tengerébe. Es nőért van mindez, igy? Talán 
mert nem ismerjük egyimíst! Félünk egy
mástól. A ki meg' fél valakitől, kerüli? a 
ki pedig kerüli, az nem ismerhetvén meg. 
rendesen félreismeri. Félreismerés mellett

Pedig dehogy.
A leánykát, ki megjelent a bálteremben, le 

lidiet szakítani, el lehet szédíteni, el hűiét vinni 
messze, messze, öleié karokkal, forró csókokkal egy 
gondteli, talán boldogtalan életre.

Igen, szép a mulatós, a forró ölelés, s mi jó 
lehet a tüzes esők, melyről a piezi nem is álmodik 
még, de miként érintett virág elhullajtja érintetlen 
harmatos zomáliezát és fonnyadni kezd, úgy a 
leányka is hervad és elveszti szűzies rózsáinak üde. 
kellemes színeit; a kéj s gyönvörvágv lép a szív 
rejtőkébe, a leányka szentélvélie.

A legemlékezetesebb az első bál. pár száz 
éjét tobzéidtiink is utánna keresztül, egyikére sem 
fogunk oly tisztán, oly jólható érzéssel visszagondolni, 
mint az elsőre, s ritka hogy no gyűljön könny 
szemeinkbe, ha a lefolyt éj egv > gv kedvesebb, 
niegkapóbb momentumát idézzük föl emlékeze
tünk zavaros tárházában.

Gyorsan magára kapta ruháit, s hamarosan, 
— hogy aranyos papájának sebtében elmondhassa 
az éj rövid eseménygazdag részleteit — benyit 
szobájába.

Megkövülve néz maga elé. majd szivet hasitól 
éles sikoly tör ki keblélsil s a földön feketévé 
aludt vérébeu heverő férfi, papája hideg, morei 
testére borul. 
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aztán hogy várjunk bizalmat? Bizalom 
nélkül pedig semmi üdvösét és nagyot lé
tesiteni nem lehet. Ha tehát veget akarunk 
vetni a mostani sivár állapotoknak, először 
is meg kell ismerkednünk.

Most mar csak tíz a kérdés, hogyan 
vihető ez keresztül ?

Hát szerencsére, minden sivár állapot 
mellett sem halt még ki teljesen az életerő. 
Van — maholnap azt mondhatjuk, hogy 
vannak — a városban kis mécsesek, a 
melvek a sötétségbe némi reménysugárt 
lövelltek. Ezek a mécsesek a kaszinó, és a 
most megnyitandó polgári olvasó-egyesület, 
a melyekbe ha egy kevés friss olajat 
öntünk s a kanóczaikat is megigazítjuk. azt 
hisszük, föl fognak lobogni és világosságot 
árasztanak ugv, hogy a városnak féiivt- 
árasztó középpontjaivá válnak. Hátha meg 
az olaj helvett valamely más. jobban világitól 
szert alkalmaznánk, vagy ha a kismécset a 
modern haladás légszesz- vagy villamlámpa- 
jával cserélünk fid?! Egyszerre megszüntet
hetnek a mostani barátságtalan, nyomasztó 
helyzetet, melyben a fölcsillanó villamfény 
lángja egv megifjodott és élni akaró uj tár
sadalomra vetné ragyogó sugarait!

Igen, a kaszinó, és polgári olvasó
egyesület vannak, illetve lesznek hivatva 
társadalmi életünket reorganizálni; abba uj 
életet és vért önteni; mert egyedül náluk 
van és lesz meg az ehhez szükséges erkölcsi 
és szellemi erő. Vonják magukba az említett 
egyesületek a város és vidékének intelligens 
és értelmesebb elemeit. A jelenlegi tagok 
hassanak oda. lmgv az esetleg közöttük létező 
kisebl.-nagvobb véleményei teresek kiegyenlit- 
tessenek. ne tekintsenek egyes személyekre, 
de az összességre, a társadalomra s legyenek 
tényleges tagjai az egyesületeknek, mert azok 
czélja nem csak az, lmgv sok tagot szám
láljanak. kik dijaikat pontosan le is fizessék, 
de jöjjön ott össze az intelligenczia, az ér
telmesebb kereskedők és iparosok, vitassák 
meg a napikérdéseket. társalogjanak együtt 
az emberek, mert hiszen mindenki megta
lálja ott a maga körét, almi szellemi élve
zetet nyerhet és nyújthat. Milyen szépen 
kultiválják az egyes kisebb városokban a 
szórakozó, esték és egyéb kellemes össze
jövetelek rendezését. Jöjjünk össze mi is,

Berohan a gouvemaute és egymásra omolva 
zokognak.

Miután kissé fÖIoesndnak, bontja föl Elza a 
neki ezimzett levelet, mely az asztalon feküdt s 
olvasó:

.Elzácskám, Drágám ! Bocsásd meg tettemet, 
de koldulni vagy éhezni nem tudok, áldjon meg 
az Isten, gondolj néha, legyél bármi sorsban, a 
téged mindig szeretett boldogtalan atyádra1-

Feje szédült, szemei nem láttak, elsötétült 
minden.

Mikor hazajött, már meg kellett történni a 
borzasztó telinek, - s mily nyugodtan pihentek 
tánezfáradt tagjai s álmodott szép, buldog képeket.

Támolyogva lép ki a tornáezra.
líegg. li. melegítő eső iidité fel s tette illatossá 

a levegőt. Elza magához tér, szemei tágra nyilunk, 
mint ki tudatára jo valamely borzasztó eseménynek 
s fellélegzett . . .

Busán néz az olvadó héjtömegekre, szemeinek 
káprázata mindenütt azt a fekete pontot látja atyja 
homlokán . . . arezulata még inkább elkomorul, el
torzul.

I alán bús előérzet súgott valamit?
S ijedten szökik föl tekintete a fák ágain 

vidáman játszó, csicsergő verebekre . . .
A-//. 

próbáljuk meg és rendezzünk felolvasó- és 
más szórakozásokat nyújtó estélyeket, melyek 
nem kerülnek anyagi áldozatba, mert ter
mészetes. legelső követelménynek tekintsük, 
hogy ruházatban a kellemes egyszerűség s 
nem a fény és pompa uralkodjék.

A családok egymáshoz nem igen járnak, 
részint feszélyezve érzik magukat, részint 
elfoglaltság miatt a napidolog után este 
gondolkoznak, hogy menjenek-e el vizitbe, 
vagy adják-e ma vissza a látogatást ? Holott 
az említett estélyeken mindenki megtalálná 
kellemes társaságát, a családok ott találkoz
hatnának s társaloghatnának, a nélkül, hogy 
aggódniuk kellene, vájjon alkalmas időben 
tesznek-e látogatást vagy nem?

A környékből is szívesebben és gyakrab
ban látogatnának el a tagok a társasesté 
I vekre, ha családjaikkal együtt jöhetnének el.

Az egyesületekben található szellemi 
erők bizonyára a legnagyobb készséggel 
fognak közremunkálni s a tagok családjai 
örömmel hozzák meg azt a csekély anyagi 
áldozatot, mert hiszen az által a társadalmi 
életen nagyon sokat lehet lendíteni s el
tekintve attól, hogy intelligens elemek 
kellemes szórakoztatása már magában véve 
is szép vívmány, — az egyesületek tevé
kenysége társadalmi életünk fölvirágozásának 
biztos alapját vetnék meg.

Es nem volna-e szép és üdvös egy dal- 
egvesiilet alakitása, a hol legalább hetenként 
egvszer vagy kétszer összegyűlhetnénk s 
egyes szép dalokat betanulhatnánk? Magunk
nak is kellemes szórakozás volna s időnként 
a közönségnek is élvezetes órákat nyújtanánk.

Reméljük nem lesz felszólalásunk a 
pusztában kiáltó szó s a nemes czél érde
kében az arra hivatottak nem fogják saj
nálni azt a kis fáradságot, hogy e sorokban 
előadott javaslatok megvalósuljanak!

Vegyes hírek.
— Az elöljárósági választások. Az 

eredeti terv az volt, hogy a nagymiliályi elöljáróság 
választására a járás főszolgabirája még a folyó hóban 
tiiz határidőt. Minthogy azonban a községek hiva
talos vizsgálatai igen hosszú időt vesznek igénybe, 
a folyó évben már aligha lesz uj elöljárósága vá
rosunknak. A választás előreláthatólag január hó 
első napjaiban megy végbe.

A közkórház uj szolgája. A hely
beli közkórház jövő évi költségvetésébe felvett 
bizonyos összeget egy uj szolga fizetésének fede
zésére is és azt jóváhagyás, illetve felterjesztés 
végett beküld te a illegve köz i ga zga t ási 1 ózott sá gá 
hoz. hol esak feltételesen egyeznek bele az uj 
szolgai állás szervezésébe, tudniillik ugv, ha a 
költségvetés fedezi a szolga fizetését. Ily értelem
ben lett a kórház költségvetése felterjesztve a 
minisztériumba.

— A községi képviselők választása ellen 
— mely november hó 2* án ment végbe — péti 
ezió senki részéről sem adatván be a törvény által 
meghatározott időben és így az jogerőssé vált.

— Hivatalos vizsgálat. A nagymiliályi 
járás főszolgabirája l'ilzen^rji Tamás pár nappal 
ezelőtt kezdte meg a járás községeinek vizsgálatait. 
Ezek a hivatalos vizsgálatok eltartanak körülbelül 
karácsony utánig.

Fanasz a posta ellen. Egy panaszos 
levél érkezett hozzánk a héten, melyben az áll, 
hogy a helybeli postahivatal előszobájában a 
padozat nemcsak hogy igen rossz állapotban van, 
de még szerencsétlenség előidézője is lehet. Igv 
történt, hogy a napokban egy úriember ment a 
postára, a mikor is oly szerencsétlenül lépett a 
padozaton levő lyukba, hogy az egyik lába ki- 
ficzainodott és napokig igen heves fájdalmakat 
volt kénytelen eltűrni. — Ha esetleg a padozat 
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még ez ideig nem javíttatott volna ki, annak 
mielőbbi eszközilltetésére felhívjuk a pustiifönök 
szives figyelmét.

— A polgári olvasó egyesület választ 
Hiánya f. hó 13-án délután ülést tartott. Első sorban 

az elnök. RoncHiuttky Ágoston bejelentette, hogy 
. -o.,.ma 14<t-re emelkedett fel; azután pedig
elhatároztatott, hogy az egyesület bárom szobából 
álló helyiségei teljesen bebutorozva és felszerelve, 
f. hó 2O-án a tagok rendelkezésére átadatnak, 
amikorra is a megrendelt lapok szintén jönni fog 
mik. Megemlítjük még azt is. hogy az alapszabályok 
jóváhagyás végett már felterjesztettek és hogy a;, 
egyesület Szilveszterkor ünnepélyes estély t rendez.

— Az ungmegyei alispánról. Sátor 
alja-l'jhelyen létező „nayy“ bátyánk — l’ng- 
megye alispánjáról, Kende Péterről, — hivatalos 
stílusban — azt bocsátotta nyilvánosságra, hogy 
meghalt és érzékeny szavak kíséretében sorolta a 
halottak közé. — Ezt a hirt ,,mtyy“ bátyánk a 
„különféle* baczillusokkal telt légből szívta magába 
és ennek következtében oly nagyfokú lázas ál
lapotba jutott, hogy — a mint a tények igazolják 
—- félrebeszélt. — Különben már úgy ,,n<iyy“ 
bátyánk, mint pedig Kende Péter (kit csak egy 
baleset ért a csapi állomáson) túl vannak minden 
veszélyen.

Kaszinói közgyűlés. A nagymihályi 
kaszinó t. hó 20-án délután 4 órakor saját helyi 
ségében választmányi ülést és ezt követőleg hírlap 
árveréssel egybekötött évzárói közgyűlést tart.

— Iskolabővítés. A helybeli állatni elemi 
mintaiskola már alig képes befogadni az évről évre 
szaporodó gyermekeket, miért is az intéző férfiak 
az iskola bővítését határozták el. Ez pedig oly kép 
terveztetik, hogy a templomtéren levő iskolaépület 
eladatik és a vételár az építési költség fedezésére 
fordittatik. E tervre vonatkozó kérvény a vármegye 
utján még szeptember hóban terjesztetett fel a 
minisztériumhoz pártolókig és daezára. hogy a város ’ 
föbirája már személyesen is járt ez ügyben Buda 
pesten, még mindig nincs elintézve. — l gyancsak 
ez alkalommal terjesztetett fel az egyelőre két ősz 
tályu felső leányiskola felállítására vonatkozó kér 
vény js. _ Mint értesülünk, a főbíró most újabban 
meg fogja sürgetni a kérvények mielőbbi kedvező 
elintézését, hogy tavasszal az építkezéshez hozzá 
lehessen fogni. Az uj tantermek az iskolaépület 
hátulsó részéhez lesznek építve.

— Petróleum forrás keresése. A 
.Hungária" társulat, mely Kriva-t tlykán még mindig 
eredménytelenül kutat petróleum után, annak idején 
nem számolt azzal a körülménynyel, hogy a kutatás 
színhelye nem képezi tulajdonát. Azért történt az 
tán. hogy most < imnloeict Hermán ottani koresmáros, 
kinek a kérdéses belhely időközben tulajdonába 
ment át, követelésekkel lépett tel. Ennek folytán 
oly értelmű egyezség jött létre, hogy Csmulovics 
örök áron nem adja el a belhelyet, hanem csak a 
kutatási jogért tisztán llk*» Irtot fizetett le neki 
a társulat. — Rázzák most a fejüket a krivaoly kai 
tótoeskák, és mondván, hogy : „Messze mentek 
ugyan már az urak hiába, de az a keskeny lyuk, 
akármilyen mély legyen is. lyuknak mégis csak 
drága."

— A veszett macska áldozata.' Hvasóink 
emlékeznek meg azon roppant szerencsétlenségre, 
mely a Schüchter családot Engváron egy veszett 
macska garázdálkodása folytán érte. A megmarl 
családtagok fonti voltak Budapesten a Hőgyes féle 
intézetben, de midőn hazajöttek, a szerencsétlen 1'.' 
éves Schüchter Ignáeon teljes . fővel kitört a viz 
iszony, melynek két napi kínlódás után áldozatul 
is esett. Szülei ismét elutaztak Hegyeshez.

- Meghívó! Megyaszó és vidékének ifjú 
sága f. évi deozember hó 2S án Megyaszón, a 
Nagyházparton lévő épületben, a megyaszói ölik, 
tűzoltó egylet javára zárkörii batyu bált rendez. 
Kezdete 7 órakor. Vidékiek elszállásolásáról gon- 
doskodva lesz.

— Száj- és körömfájás. A sztropkói 
járásnak Kelese és Orosz-Poruba községeiben s a 
homonnai járásbeli Jankócz községben a szarvas 
marhák között a száj és körömfájás nagy mén
ben uralg, miért is a zárlat hatóságilag elrendel 
tetett. — A sztropkó brusnvicza és a sitnyiezei 
viczinális utakon közlekedő tógátok takarmány 
készleteit Kosarócz mellett elégetik.

— A vásár. Úgynevezett „Karácsonyi* ; 
országos vásárunk f hó 14 én és 15 én m nt végbe. 
Sok r< ményt fűztek úgy az eladók, mint pedig a 
vevők ehhez a vásárhoz annál is inkább, mert | 
hosszal* szünet után csak most engedtetett meg a | 
szarvasmarhák felhajtása. E remény azonban nem 
hozott semmi jót, mert a vásár első napján oly . 
rossz idő volt, mely majdnem teljesen im gsemmi i 
sitetto az egész vásárt. — A szarvasmarhák és 
lovak feletti* rossz árakon mentek el, az iparosok 
és egyéb czikkeket árulók pedig, kevés kivétellel, 
mimi vissza vitték áruikat.

— Vasravert birtokos. E hó 1.3 án este 
ugv K óra tájban a Sztropkóhoz igen közel fekvő 
Sandal Rovnva pusztán a Milller féle udvarban 
hirtelen tűz keletkezett. A tűznél elsőnek Anrrö 
sztropkói őrsvezető jelent meg, ki előtt igen 
gyanúsnak tűnt fél Müller Samu birtokos viselke
dése, miért is hirtelen elhatározással őt vallatom 
fogta és megmotozta. Az őrsvezető nem csalatkozott, 
mert kideriitt, hogy a gyújtogató tényleg maga a 
birtokos volt. Megtalálták zsebében a többi széna 
kazlakba dugott kanócz visszamaradt darabját. 
Erre Miillert az erélyes őrsvezető vasra verte és 
bekísérte a sztropkói járásbíróság fogházába, hol 
töredelmesen bevallotta tettét.

Halálozások. Fajdal más csapás érte 
Csurgovich György szalóki gör. kath. lelkészt és 
nejét. László nevii kis fiuk a roncsoló toroklob 
áldozata lett. (’surgovichék csak szeptember hóban 
temették el a kis Hugót és ime, rövid időre rá a 
még életben volt egyetlen Laczikájuk is eltávozott 
örökre. — Ugyancsak Szálúkon volt a másik 
halálozás is. Hedndrik l’éler tanító kis fia szintén 
a járványos betegség következtében halt meg a 

I héten.
Az uj körjegyzőségek. A tervbe vett 

uj körjegyzőségek felállításából, amint azt a megye 
i akarta, egyelőre nem lesz semmi. I jévkor kezdtek 
volna meg ezek az uj körjegyzőségek működésűket, 
azonban a belügyminiszter kimondta, hogy ■** kör
jegyzőségek felállításába csak úgy egyezik bele, 
ha azok fokozatosan nyolcz év alatt állíttatnak fel.

— Baleset. A mindenki által méltán tisztelt 
HorwUh Károly ügyvédet f. hó 14-én egy kis 
baleset érte, l'gyanis l'jlielyből jövet, a helybeli 
állomáson a vonatról leesett. Szerencsére kezében 
volt egy kis kézi bőrönd, mely ezúttal azt a jó 
szolgálatot tette, hogy megakadályozta a test egy 

i részének a sitire való jutását. Egy pár könnyebb 
kis zuz.ídást leszámítva, városunk .Károly bácsija 
nak", mindnyájunk örömére, nem történt lmja.

- Ragályos betegségek. A kis Szabikról 
Írja levelezőnk, hogy ott a ragályos betegségek 
oly ijesztő mérvben uralkodnak és szedik áldoza
taikat, mely valóban a ritkaságok közé tartozik. 
A tahi mindazon házában, hol gyermekek vannak, 
kivétel nélkül betegen fekszenek és nem múlik el 
egyetlen nap sem a nélkül, hogy halálozás ne 

, történne.
Lámpákat a vasúthoz vezető útra. 

Azon a hosszú utón, mely a vasúti indóbázhoz. 
vezet, a város végétől kezdve egyetlen lámpa sincs. 
Ez pedig baj, mert a mikor a hold sem terjeszti 
szolid fényét, csak nagy ügygyei baljai lehet a 
késő este és kora reggel érkező vonatokhoz kimenni 
és bejönni. Valóban, nem végezne felesleges mun 
kát az elöljáróság, lm a jelzett utón felállittatna 
g—10 lámpát.

— Conoert. Homonnán f. hó 12 én a ref. 
templom javára sikerült eoneertet rendeztek. A 
műsor pontjai közül különösen Izeipy Zoltán sza
valata tűnt ki. Jók voltak még uz előadott zongora- 
és énekdarabok, továbbá OfcAe.írí Gizella kisasszony 
szavalata. — A eoneertet reggelig tartó tánca kö
vette. — A nagy siker Réz László ev. ref. lelkész 
Imzgolkodásának köszönhető.

Ref. iitentieztelet Varannón. Több 
mint 200 ev után f. hó G án volt Varaimén az első 
református istentisztelet. Réz László homonnai missió 
lelkész tartotta, amelyen Varaimé intelligens közön
sége felekezeti kiilönibség nélkül részt vett. A 
varaiméi dalárda is részt vett sikerült szerepléseivel 
az istenitiszteleten. Az istenitisztelet a községi is
kola nagy termében tartatott - azon a helyen, 
hol a reformátusoknak hajdan temploma álott.

Jegyzöhelyettesitéz. Koluzny Ferencz 
irauezonfalvai körjegyző az olasz liszkai jegyzöség 
rendbehozatala végett ^helyettesül küldetett ki.

Uj igazgató-tanító. A homonnai ál
lamilag segélyezett községi polgári és felső keres
kedelmi iskola igazgatójává a közoktatásügyi mi
niszter A'orura József ugyanottani tanítót nevelte 
ki. — Debreezeni Áron polgári iskolai tanitó jelölt 
szinttől a homonnai iskolához segédtanítóvá ki
neveztetett.

— A magyarosítás érdekében. Említve 
volt lapunkban, hogy Rnwgovich György szalóki 
gör. kath. lelkész kérvényt adott be a megye 

I közigazgatási bizottságához az iránt, liogv a sze- 
• gény ebb sorsú iskolásgyermekek részére beszer
zendő magyar imádságos könyvek árát, mintegy 
GO—frtot, utalványozza. A kérvény következ- 

i tőben az összeg a közművelődési alapból készség- 
| gél lett utalványozva.

A tokaji bornak, Líczai Szabó László, 
1 mint olvassuk. Parisban nagy hírnevet szerzett. 
Nemzetközi borverseny volt a franczia fővárosban, 
a melyen a nagy dijat nevezett bortermelőnk nyerte 
el. Mikor a kiállításon is megjelentek Budapesten 
i külföldi vendégek, az interparlamentáris konferen
cia tagjai előtt és az akkor itt időző nemzetközi 
bizottságok tagjai előtt a magyar kormány is be
mutatta a hegyalja ezen nevezetes termékeit, a 
francziák akkor is oda nyilatkoztak, hogy minden 
más bortermés felett a tokajinak Ítélik oda az 

1 elsőséget.

— Erdélyi aranybányászat. Lapunk 
j hirdetési rovatában közöljük a „Fortuna “ arany
bánya-részvénytársaság hirdetését, melyre felhívjuk 
itt is olvasóink figyelmét. A társaság alapitói a 
lehető legnagyobb óvatossággal és körültekintéssel 
oldották meg feladatukat, midőn megszerezték a 
Szent-Endre nevű bányát, mely amellett, hogy 
aranyban gazdag, egyszersmind nagyobb meny- 
nyiségü zuzóérczit is tartalmaz. E bányában három 
egész esztendeig folytak a feltartási munkálatok s 

frtot meghaladó kiadásokat tettek a vállal
kozók. hogy a bányát teljesen feltárják és átvizs
gálják. Ezen munkálatok eredménye a lehető leg
kedvezőbb. Remélni lehet, hogy e bánya, mely 
most már kellő üzemtőkével és berendezéssel is 
fel lesz szerelve, rövid idő alatt Európa legjöve
delmezőbb aranybányai mellé fog sorakozni. Mint 
a lapunk mai számában közölt hirdetésből kitűnik, 
a részvényeknek csak felét bocsátják aláírásra, 
inig a másik felét az igazgatóság és az alapítók 
maguknak tartják meg. A részvények névértékén, 
25 koronájával bocsáttatnak ki és igy a kevésbbé 
vagyonosnak is módjában van egy jövedelmező 
nek ígérkező vállalatban részt venni. Az aláírás 
deezember hó 12 ikétől 20 ikáig lesz és az aláirt 
összegek postautalványon is beküldhetők a hirdetés 
ben megjelölt helyre. A további feltételek az alá
írási felhívásból tudhatok meg.
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Színház.
,1I« a vége jó, minden jó." Az igazgató, a 

társulattal vállvetve igyekezett jóvátenni mindazt, 
mit a körülmények szerencsétlen összejátszása 
folytán a saison során vétett s ez javarészben 
sikerült is neki. A bárom Hegyei előadás sok 
ealamitásért kipótolt bennünket. Részletesen alább:

C»WÖ//ÖÁ<»«, deez. inén Sudermann . Pillangó 
rr.iüí" ja ment. T.lbb szereptanulás és próba m in 
ártott volna. Egyébként a szereplők átértették a 
darabot s az ö..zjáték is jó volt. Hesenyei kitűnő 
.Keszler", a beugrott Pintér jó „M.ix" volt. Tűrök 
Cortiél és Ligeti Józsika sikerrel működtek közre.

/Vaő’rii. deez. hó 11-én Dtimas .Kaméliáé 
hiilyy‘-t> ment A'. Hegyezi Mari első vendégfellépté
vel. A hét legsikerültebb estéje. Kitűnő betanulás, 
sima összjáték. A publikum meglehetett s látható 
lag meg is volt elégedve. A ezimszerep szemé 
lvesitóje briliáns alakitást nyújtott, .lók voltak 
Jdni Iluva! Ovörgv és Pintér DrzsS Armand . 
Ez utóbbinak egy két jelenete frappansul sikerült.

&o»iZ<«tow. deez. 12 én Hegyei Muri második 
vendégfel léptév. 1 a .Loroodi árra" ment. Hegyezi 

• latié Evr. ismét nagy műélvezetben részesit. tte 
a közönséget, Partnere Harang Roehester azonban 
nem tudott megbirkózni erős szerepével. A többi 
szereplők nagy igyekezettel játsztak.

r<i«<ir»»p. deez. lil án Hegyei utolsó vendég
felléptével a Szigligeti .('zigány‘-a ment. Rózsi 
(lbgyei) és Zsiga (Tletzengeig mindkettő egyaránt 
eabinet alakítás volt és rászolgáltak a közönség 
sűrű tapsaira. A vendégművész nőt egy szép 
esokorral leptek meg tisztelői. Az összes szereplők 
megfeleltek. A betanulás jó. a rendezés ügyes volt.

Kedden, deez. lóén Meilhae és Millaud bájos 
zenéjü operettéje ^Nebántsvirrig- ment jód látogatott 
ház előtt Punilai János hotnonnai karmester 
kísérete mellett. Ligeti Józzika 1 bilist nagyon 
ked vés zárdaszüz volt s ügyesen játszott. Szépen 
előállott dalait a közönség sűrű tapssal, tisztelői 3 
szép virágcsokorra! jutalmazták, liiwiiifi Chatcau 
(•uibus őrnagy jóizii katona. < ’orinna (Szabó Muri 
törül metszett primadonna volt. A közönség jól 
mulatott.

Ptiltnucde#.

CSARNOK.
Az orvos orvosa.

Elbeszélés.

Irts Városy Gyula

IX.
— Vagy tíz darab sonka
— Less.
— < Itven röf füstölt kolbász.
— Lesz.
— Töméntelen fiaskó.
— Péter már töltögeti őket.
— Kire hagyom a családomat t
— Az Istenre, lueg a jó emberekre.
— Egészen helyes, liánéin a mi fő: ki ül 

kint a bolt előtt?
Majd csak lesz, akiül; ne akaratoskodj. 

Nekem el kell utaznom, nélküled pedig .-m tápod 
tat sem megyek. Neked vilem kiül jönnöd.

Ez. utóbbi szavakban anynvi bensőség . > 
fájdalom nyilatkozott, hogy hallatokra meg kellett 
az ember szivének esni. Á gyógyszerész hosszan és 
szomorúan nézte a rögeszmés embert. Tekintetéből 
ki lehetett olvasni a részvétet és szánalmat, inelv 
fájva gondolta el: szegény ember, nem hittem, 
hogy már idáig jutottál!

— Nem bánom, elmegyek hanem a legrövidebb 
utón és egv töltetei alatt.

— Kérj akárm it, megteszem.
Hugóm félesztendejénél több, hogy itthon 

van. soha nem fogadtad el. pedig derék, okos asz 
szmiv. Társalgása téged tblvidámitana. erre pedig 
neked szükséged vau. viszont ő azért szeretne ve 
led érintkezni, hogy gyógytudományát kiszólosl.it 
hesse. Meg a lázt és kolerát sZ retné tamilmánvozni. 
ebben pedig tekintély vagv.

— A föltételt elfogadom; ha kolera Htunkból 
visszatérünk, mutasd be. Mikor utazunk ?

— Az előkészületekhez kell egy hét.
— Tehát egy hét múlva.
Pénteken volt.
Az orvos udvarán utazó kocsi állott. A hátsó 

ülés mögött, a saroglyábán két megtermett börönd, 
egyéb ezók tnókok a kocsi elején, kisebb csomagok 
a szekér derekában, meg az ülés alatt. A málha 
más része már előre vasútra lett adva.

Ennyi pakkban a tíz sonka, ötven rőt kolbász 
és a számtalan fiaskó is bizonyosén ott volt

Folyt. k;.v.

Szerkesztői posta.
Cs. J. Kosarócz. Köszönet a küldeményért; 

várjuk mielőbb a folytatását is.
Paragrafus. Helyben. Az az illetőtől függ, 

hogy mi módon óhajt bemutatkozás czéljából egyes 
családoknál tisztelegni. Hogy ön nem helyesli és 
nem tartja az olyan embert kellően műveltnek, 
aki egv bizalmas barátjához fordul az iránt, hogy 
ez nevezze meg azon családokat, kiknél vizitteljen, 
arról mi nem tehetünk. Hogy mi milyennek tartjuk 
az illetőt, nem tartozik ide.

Brutus. Vájjon azon a tájon kelepeinek e 
még a — gólyák ?

Részrehajlatlan. Helyben, i Csak türelem, 
mert az rózsát terein, ha néha tövises is.

P. S. Málcza. Mi is bővelkedünk az olyanokkal. 
Sajnos, teremnek, akár csak a bogáncs, de mint 
ezek, nem használhatok egyébre. mint tüzelésre.

Jegecz. Minden Iliit és igy a tanügyit is szive 
sen látjuk ; ha egyszer egy elmarad, azt csak tér 
hiány okozza.

Szobráncz. A régen jelzett vezérczikkekre 
most igen nagy szükségünk lenne.

B. M. Budapest, Nagy korona uteza. 'Falán 
el tetszett felejteni az ígéret beváltását ? Szabadjon 
arra felhívni figveimét. Különbén üdvözlet !

Sircz. Helyben.) II ogv mit tartunk arról a 
magát nagyon nagy urnák képz •! » s mindenkit 
lenéző emberről? Semmit, mert hiszen nem ismerjük, 
de nem is óhajtjuk ismerni.

„Zempléni Hírlap - I jhelv. Kérjük a csere 
példány pontosabb küldését.

Á. E. <iölniezbánva.> A lap innét rendesen 
elmegy minden héten. Fessék az ottani postánál 
kérdést intézni, mert csak is ott lehet a hiba. 
A kiadóhivatal az első reklamáczió óta különös 
gondot fordít arra, hogy az ön lapja pontosan 
postára tétessék.

GÁL VILMOS
Ki.id.’.-tubijflouos :

L A N D E S M A N B.

női szabó műtermemet
a föutczán levő Grünwald-féle házba, (a 

■ Felsö-Zemplén- kiadóhivatala átellenében 
helyeztem át.

Ezen újabb műtermemben leendő tá
mogatásért esd

.losifoiits lift fis

" (jVeni’cl?
Játékokat h 

ajánl nagy választékban 

Szóucsek Nándor Nagy-Mihály.

Tk. 2QŐ0. hz.

U90.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagyniihályi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Zemplén-, 
megyei kereskedelmi ipar. termény és hitelbank 
végrehajtat!ínak Mandel Mór végrehajtást szenvedő 
elleni 1150 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a s.-a.-ujhelyi kir. törvényszék 
a nagymihályt kir. járásbíróság) területén lévő 
Rákócz község határában fekvő a rákóczi 225. 
számú telekjegyzökönyvben A. I. 1. sor 1214/3. 
hsz. alatt továbbá a rákóezi 2Ö0. sz. tkjkvbe A I. 
1 2 sor. 1214 1. és 1214/9. hrszámok alatt foglalt
Mandel Mór tulajdonául jegyzett ingatlanokra és a 
rákóezi 129. sz. tjkvben A 1. sor 428. hsz. alatt 
felvett közös legelőből B. 5. és 8. sorsa, alatt 
ugyancsak Mandel Mór tulajdonául jegyzett arány- 
lagos jutalékra az árverést és pedig a rákóezi 225. 
sz. tjkvi birtokot illetőleg 325 frt, a rákóezi 2G0. 
sz. t'jkvi birtokot illetőleg 1<>4 frt és a rákóezi 229. 
sz. t'jkvi birtokot illetőleg 4ti2 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1396. évi 
decr.ember hó 29-ik napján délelőtti 9 
órakor Rákócz községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lauok beesárának 1<>",, át vagyis a rákóczi 225. 
sz. tjkvre vonatkozólag 32 frt 5 krt a rákóezi 
2GO. sz. tjkvre vonatkozólag 2(1 frtot és a rákóezi 
129. sz. tjkvre vonatkozólag 4<í frt 2 krt kész
pénzben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. § ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi novem
ber hó 1 én 3333. szám alatt kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. § áléin kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-ez. 17< t. S-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előlege. elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt a nagyniihályi kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóságnál 189(1. október hói 7 én.

Skultéty, kir. .liánt.

->I^;irii;ii AncloH-
a „K o s“-hoz czimzett szállodája

Sztáray gróf kastélya átellenében
XT a, g- y-XzE ih. ály o n.

Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXXIII. törvényezikk értelmében kezelt

asztali és csemegeboraitNyílt-tér.
Ezen rovat alatt közhitükért nem vállal felelősséget antrk.\ 

Lakásviíltoztatás.
Van Szerencsem a n. é. hölgyközönség 

szives tudomására hoznom, miszerint

utczai kimérésben mérsékelt irhán.
Kitűnő minőségű asztali bor 1 liter 42.

n ti w ••1
„ 60.

Eeszt f< le 1 iiiiiní „ 1.00.
Ilegyal ai szanior nini „ 1 2<».

„ 1.50.
889-iki n gyógybor „ 201.

Jx orron ti rak b. lif/iii lmi be !
Tokaji ásszá gyógybor 1 liter 3.00.
.... , 4.00

legf. ... „ 5.00
Ménesi veres ásszá „ 2.50
Kitűnő ó szilvórium „ 1.10
Szyrniiíii régi n 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egvez 

ségileg olcsóbbak.

\ au szerencsém a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy üzletemben állandóan fr i IS 
csapolásu kőbányai ser, villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható.
Ebéd, racsora, biilctf és oielcy éte
lek a nap minden szakában étlap sze

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

újonnan renovált vendégszobáimat. 
--- Tágas Istállók és l.orstnzintb. ---

kisz%25c3%25b3losl.it
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„Fortuna** Aranybánya-Részv.-Társaság. 
P R O S P E CT U S,

Fortuna" Aranybánya-Részvény-Tarsaság ezég alntt ez évi ni>v. 
hónap r.i én Tokaji Nagy Lajos kir. közjegyző kózbenjóttével és hivatalos 
helyiségében

2.000.000 korona teljesen befizetett részvénytökével 
részvénytársaság alakult, melynek célját az erdélyi észi elhanyagolt arany 
bánya-ipar fellendítése kepezi, első sorban pedig a Szent Endre nevil 
aranybánya megvételo és kiaknázása.

Erdélyben kétezer esztendő óta foglalkoznak az emberek aranv 
bányászatta! s egész nagy vidék kizárólag abból él.     da.zóra’.i 
bányászat a leghitetlenebb módon primitív. Egv bányának sincs ilzmii 
tőkéje, egynek sincsenek gépei, a znzómalmok pedig oly lőké-letlemn k. 
hogy a kőben levő aranynak tőbli mint a fele veszendőbe megy.

S ez eljárás mellett is több mint 14 metermazsa arnnt.It produkál 
három millió korona értékben az a kicsiben valói bányászkodás, inéit't 
apró emberek, iparosok, parasztok tartanak fenn, t’sik néliánv bánya 
van erősebb, még pedig külföldi kezekben. E külföldiek, nem ismeri. 
viszonyokat, néhány gyengébb bányát vásárlóiak ossza s ennek d.iezáia 
is nagy jövedelmeket értek el. 20 -30 százalékot osztottak föl sőt 
annál többet.

Ideje, hogy a hazai töke zekkel a bányákkal foglalkozzék. .*ot köte
lessége. mely kötelességnek teljesitése nagy anvagi hasznot is biztosit.

A társaság, mely az imént megalakult, a Szent Endie bánva meg 
vételere szerződést kötött, s első sorban ezt a bányát szándékozik üzembe 
venni. E bánva Búcsúm községben fekszik. Abrudbánya közvetlen közelé
ben. l'oszomszédos a Szent Emire bányával a ('oncordia bánva, mely több 
millió torint értékű aranyat adott. A ('om-ordia bánva részvényesei jobbára 
vidékbeli parasztemberek, iizlettokéjük nincs, mert a nyert aranyon minden 
héten elosztoznak s gépeik sincsenek, mégis busz esztendőn kcioztül évente 
400 600.000 koronát osztottak egymás között tiszta haszon gyanánt.

A Szent Endre bányában ugyanazon aranyerek jönnek elő, mely, k 
a ('oncordiában s az uj társulat megfelelő üzlettőkével és a legújabb 
rendszerű zuzómalmokkal fogja folytatni az üzemet.

Nvolcz aranyér tél van már a Szent Emire bányában tárva, mind 
olyanok, melyek a ('oncordiában is ismeretesek, s melyek einitt is arany 
bán gazdagok s ugyanolyan arany mennyiséget fognak adni, mint a (’oncordia.

E bánya felől St. Ludvig Rainer bécsi ismert szakértő és volt arany 
bánya igazgató, ki azt kétszer is megvizsgálta, következő nyilatkozatot teszi:

,Az V-ik téléiről jelentésemben befejezett s általam saját kezűleg 
leszedett anyag 23 gr. finom aranyat adott egy tonnára, melyből 17.4 gr. 
foncsoritható .-irány volt 28 53 frt értékben, 5 6 gr. pedig költött állapot 
bán levő arany 8 40 frt értékben. < íyakorlatban ebből 7* >" azaz 25 85 
frt érték lesz kinyerhető.*

Ugyancsak ő a következőket Írja:
^Tökével rendelkező es észszerűen vezetett banyavállalatok szamara 

Erdély rendkívül halas talaj, csak érteni kell bevárni türelemmel a 
kedvező pillanatot, s adandó alkalommal gyorsan cselekedni ... Azon 
szilárd meggyőződéssel zárom jelentésemet, hogy a Szent-Endre banya 
rövid idő alatt az ország nagy és jövedelmes banyavallalatai közé 
méltán lesz sorolható.

A bánya öt közép bányatárból áll s több mint 75.000 im ter 
felülettel bir. úgy. hogy sok esztendőre elegendő zu zóanyagot bir szállítani.

korona 70 fillér 
korona — fillér

— fillér
— fillér 
koronát.

korona 
korona

A . Fortuna" részvénytarsulat 20.000.000 korona alaptőkével ala
kult meg, agy. Imgy elegendő üzleti tőke álljon rendelkezésére és a szük
séges gepek, znzonialinok a legjobb rendszer szerint megépíthetek legye
nek. Az alakuló közgyűlésen az alulírott igazgatóság és felügyelő-bizottság 
választatott meg.

A zuzonialmok úgy lesznek berendezve, hogy naponta KO tonna ércet 
dolgozzanak fel.

E művelet mellett a társulatnak rendkívül fényes prosperálás 
ígérkezik. A minden kétséget kijáró fenti adatokra támaszkodva, a 
várandó haszon a következő számtételeket mutatja :

Egy tonna ér átlag.............................. 51
értékű aranyat Ad, vagyis KO tonna érez . . 4136
értékű aranyat.

1 onnánkinti költség az összes kiadások be
tudásával 12 korona..................................................960

Marad naponta.................................................3176
Ez kitesz .Es • napon át az üzem folytonos kerek L....,__
V. számításnál azonban csak a zuzóé-rezben található arany vétetett 

tekintetben; mind a mellett ugv a Szent Endre bányában, mint a tő 
szom>zé-dos ( oncordiában tömérdek szabad arany fordul elő. Ha tehát 
enm-k é-rtekét a lenti össz« gnek csak 25 óval számítjuk, vagyis 277.900 
koronával, akkor is mindezek szerint 1.381500 koronányi évi tiszta 
haszon mutatkozik.

A nyerendő porarany e számításban szintén nem vétetett tekintetbe. 
Emu k értéke is emelni fogja a fenti összeget 8 10" „ kai. Ha tehát a
várandó évenkinti tiszta hasznot

1.200,000 koronára
te>zsziik. ugv • z szigorúan szolid alapon nyugszik, minden előre n< in látottak 
tekintetbexetele mellett. E/.ek szerint minden kétséget kizáróan a részvény- 
tőkének 60 nvi jövedelmezősége tökéletlen biztosítva mutatkozik.

A ..Fortuna * Aranybanya-Reszvény-Tarsasag az alakuló közgyű
lésen elfogadott alapszabályok szerint 2 000.000 korona teljesen by- 
fizeteit alaptőkevei. egyelőre .”»o évi időtartamra alakult meg. E 2.000,000 
korona részvénytöke felosztatik 80.000 darab 25 korona névértékű 
részvényre.

Az osztalék felosztása, valamint a társaság nyilvános tanácskozásai 
mindé n négy hónapban történnek és az eredmény az összes magyar, 
osztrák es németországi nagy lapokban fog közzété-tetni.

Az igazgatóság:

Hg. Batthyány-Strattmann Ödön, Bóér Béla, Gr. Festetics Géza,
tere.elnök. Abrudbánya polgáraié*

Gr. Berchtold Miklós, Hamrr.und Eduard P. T., Langerman James W. S.,
a/ >-»zakitinerikai Ek) •-•ült Államok volt 

f ■ >k-■ i > z iilia.
>niifr,»»«-i»kol»ól.

A felügyelő-bizottság
Káinok! Henrik, 

elnök.
Hoitsy Jenó, Grátzy János.

aláírási felhívás.
E prospektus alapján nlúlirntt *ymlikátu* :»/. ez évi november l'.’-en 2 000.000 

korona teljesen befizetett reszvenytókevel megalakult • ;• budapesti kereskedelmi es
váltotörvenyszeknel bejegyzett

„F 0 R T ü N A“ Aranybánya-Részvény-Tarsaság
40.000 drb 25 k"i’- na névértékű részvényre ezennel aláirá'i felhívást bec*át.in.ik ki.

A -Fortuna Aranybánya-Részvény-Tarsaság 2 000.000 k r n i ;<l.ip! -k< \ 
ogv.lőre 3o évi időtartamra alakult meg. E 2 000.000 korona részvénytőke felosztatik 
80 000 darab 25 korona névértékű részvényre.

A részvényeket 25 koronájával 2 frt 50 kr. b<><-átjnk a kí>zoii«-L' reml< 
kezésén-. hogy igy a kevéslda’- vagyonos közönség is reszt vehessen ezen ntereseg- 
teljes vállalatban.

A Szent-Endre bányából származó aranytartalnm k • « k peblánvai a Fortuna 
Aranybanya-Részveny-Társasag irodájában Budapest. V . Fiirdó-utcza 4. sz. a hivatal..* 
órák alatt d. e. l-ig és d. ii. 3 ii-ig megtekinthetők.

A rész vén vtársa-ág MO.tMMt darab részvényéből ré-zben az igazgatóság r<—z »en 
IHMlit; iu alulir..UKk ÍK»1 kó|.vi-. lt .yii.liUni- 40 000 4»r»bo« .-I.W 
tartanak meg. , , , .

Az aláírások a „For/ttna** Aranytű iiytt-llfatciiiyltirMuŰ!/ részvény, ire foly <-'i 

deczember hó 12-töl bezárólag deczember hó 20-ikáig
tartanak. Aláírási l>ojel<*iité.soket és lefizetéseket < Ifogad a ..Fortuna” Aranybanya- 
Részvény-Társasag irodája Budapest. V.. Fürdö-uteza 4.

A aláírásnál minden egyes aláirt 25 korona 12 hr 50 kr. névértékű yy- 
vényre 12 korona 6 frt fizetendő le. A többi G frt '»<• kr. egy hónappal ke*..1.1. 
vagyis 1Mt»7. január lő-ikéig teljesítendő. Az aláirók jogosítva vannak azonban az ege'/ 
rés/.vényösszi-get is azonnal lefizetni, mely esetben a véglege* n-szve.iyek is inegjelenesiiz 
után azonnal kiszolgáltatnak. , ..ír., 'iiii.u niSAoig.-III.-ITIIMK.

Magától értetődik, hogy az alulírottak által képviselt syndykátus fentartja maganak 
azt a jogot, hogy az aláirásokat a jegyzések mérve szerint leszállítsa A iegyze-ekre 
esetleg jutó részvények mennyiségét lehetőleg gyorsan fogja az. aláírókkal közölni.

Budapest. 1896. deczember hóimpban.

A „Fortuna" Aranybánya-Részvény-Tarsaság syndikátusa.

1K96. deczember

A ..Fortuna" Aranybánya-Részvény-Tarsaság
részvényeladási syndikátusanak

33-ci.d.a-. p esten,
V.. Fürd i-utcza 4

Alóiirott a mellékelt prospektus és aláírási felhivá# értelmében 
a ,.Fortuna* Aranybánya-Réssvény-társaság részvényei 
bői ezennel drb, azaz . drb
25 korona n«:vértékii részvényt veszek és kötelezem magain jelen alá
írásommal egyidejűleg minden 25 kor. névérték után 12 koronát, összesen 

koronát a további részvényenkint 13 koronát, azaz .
koronát, pedig legkésőbb 1*97. január 15-éig a ..Fortuna** Arany
bánya Részvény-Társaság hivatalos helyiségében - Budapest. V.. 
Fürdő-utcza 4. sz. i készpénzben lefizetni.

Aláírás: - - . —

(’zim: - - - -

E: a Httitvr rt aláhra „Ff l ttina** ArtniflbÚHfia-UísZI'íuy-
'l'<í l'MUXffy l I., /i. A. '' /.

arnnt.It
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Cseresnye- és megyfa-csemeték nagymérvbeni eladása.
l\l(ul<i*rti n:<int Kíszbt: r.w/•/80.000 <h'b, mcyyyból 50.000 <///*.

-240 czentiuieter magas hajtással bíró, 
i .iz."k rí-.;*-., gr «zeriul 20 krt 40 krig. 
■vés. gazdag gyökerű, igen szép fejlűdósíl.
20 krtól 50 krig.
vagx töl.b faiban 38 

_ . .36
. 34
. 32
- 30

Cseresnyefa-cieme ek arai: a

Meggyfa-csemetek arai’ az i
• let«r— cM-im-bk darabja az<»k

Nagybani \ 
aruk / kint

IFJÚSÁGI IRATOK
minden kornak, groxad-os és gaz

dag választékban.

Képeskönyvek.
levélpapírok 

díszdobozokban 
simán és díszítéssel.

!! Tessék árjegyzéket kérni !!

Bérbeadás.
A sáros-remetei (Ungm.) 

birtok, mintegy 1300 hold. 
1897. évi január hó 1-től 
kezdve bérbeadandó.

Értekezhetni lehet ez ügy
ben N.-Mihályon Snlyovszky 
István innál.

Albumok és EmlékkönVixk
bársony-, plüsch-, elefántcsont- és bőr-kötésben.

Csinos író- és rajz-szerek.

Újdonság ! Újdonság ! Újdonság ! 

V arázsfestészet.. 
..ZAUBERMALEREI.“)

«Karácsonyfa díszítések ®
gyönyörű választékban.

1897. évre

NAPTÁRAK.LANDESMAN B.
könyv- és papirkereskedése

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.


