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Felsó-Zemplén
MEGJELENIK MINDEN ( SÍ | t »KT< »K< »N.

szerkesztőség:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő:

Török-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 

Bmnentetlvn levelük nem t'e'ridtAtnak el.
Nyilt-ter soronkint 20 kr.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

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

Egye*  szám ára 10 kr.

KIADÓHIVATAL :
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landesman B könyvnyomdája.

Nyelvében él a magyar!
Ha van nemzet, melyet „yelve tesz 

azzá, a mi, akkor az a magyar nemzet. A 
magyar faj messze Ázsiából került e haza 
szent földjére és fajrokonok és testvérek 
segítsége nélkül alapított hazát és nemzetet. 
Megtartotta magyar faja jellegét, dácsáira 
annak, hogy körösköriil teljesen elütő idegen 
nyelvű és fajú nemzetek laktak, daczára 
annak, hogy folyton vad ellenségek vették 
öt körül, kik kiakarták irtani a föld szilié
ről, bele akarták olvasztani saját nemzeti
ségükbe. Megpróbálták édes anyanyelvűket 
eltörölni tiizzel-vassal morális kényszerrel, 
udvari rendeletekkel, szép asszony mézes
mázos szavaival; voltak időszakok, mikor 
már siker kezdte koronázni elleneink nyílt 
— vagy orvtámadásaikat, de az igaz magyar 
szív mindig megérezte azt. hogy ha magyar 
nyelve elvész, akkor utána vesz az alkotmány, 
utána az államiság, utána a haza. Es le
rontották a gvászlepelt, mely ránk volt bo
rítva, elmúlt a káprázat, a szem világosab
ban kezdett látni, az agg gondolkodni, a 
sziv működni és újra kezdett a nép magyarul 
beszélni, a költő magyarul énekelni s igy 
folytonosan harczolva nyelvünkért, elértük 
az ezredik évet.

Es most, a mikor már azt hisszük, 
hogy ezer évi liarez után, ha egyebet nem, 
de kivívtuk azt, hogy nyelvében él a 
magvar s e nyelvet feltétlenül tiszteli es 
elismeri minden e hazában élő lélek, egy 
különös jelenséget látunk támadni. Itt bent 
a hazában vannak egyes társadalmi rétegek.

T A R C A.
Egy év múlva.

— Rajt. —

A fák levelei lehulltak, pusztán maradt gályák 
fölött zúgja énekét a hideg őszi szél. A nap arcza 
ritkán fényes, legtöbbnyire sötét felhő von reá át- 
láthatlan fátyolt. Levetkőzte zöld palástját a tenné 
szel s orgonája — az éneklő madarak csoportja is 
kiesebb vidéken zengi el vonzó dalait.

Szépen bútorozott szobába tekintve száll alább- 
alább a hideg mosolya nap s készül „Isten hozzád*  ot 
mondani a föld felületének. A szobában legnagyobb 
rend s pontosság jeleit tüntetik föl a művészi csín
nal rendezett bútorok, melyek közt a könyvtár 
gondos és szorgalmas olvasóra vall.

A szoba egyik szegletében mennyezetcs agy, 
nehéz selyemrojtokkal s rajta egy H> éves leány, 
bágyadt, beteg vonásaival. Szemei fénytelenek, keze 
reszkoteg s lassan hullámzó keble kevéssé piheg . .

A fiatal leány — Szabados Malvin.
— Erős a napfény, Juli, — szól kissé inog 

mozdulva merev helyzetéből — igazítsd meg a 
függönyöket 1

A szobalány gyorsan engedelmeskedik s mi 
után szeretett kisasszonya szobájából kizárta halvány 
sugarait a napnak : csendesen eltávozott.

A beteg, mintha egy eszme villant volna fid 
agyában, homlokához kapott s miután a verejték 

melyek nyiltau merészelnek szembeszálltuii 
a magyar állam jogával, a magyar törvény
nyel, egyszerűen negligálva nyelvünket, 
idegen szót, idegen nyelvet akarnak be
csempészni. sőt követelőleg kezdenek fellepni, 
hogy mi magyarok ismerjük el az idegen 
nyelv jogosultságát hazánkban.

Vájjon nem létezik-e már magvar tár
sadalom, hogy ezt igy tovább türjük?!

Majd itt, majd amott az országban 
támad egy istentelen próféta, ki templomban 
a szószékről, iskolában a katedráról, nyil
vános gyűlések alkalmával a legarczátlanabb 
módon szónokol nyelvünk ellen: törvény
székeknél, bíróságoknál kihallgatások alkal
mával nyiltau bevallják, hogy ők igenis 
tudnak magvarul, de elvük, hogy nem 
beszélnek magvar nyelven és a törvényszék 
elnöke kénytelen tolmácsot hozatni, hogy 
egy leendő fegvenczet, kihallgathasson és 
megérthesse, hogy az idegen nyelven mit 
beszél ?

Sőt mi több, magyar hatóságaink saját 
hadseregünktől idegen ’ v4vü iratokat kap
nak és megkívánják hazafias, magyar hiva
talnokainktól, hogy ők okvetlen megértsék 
az idegen nyelvet s talán még idegen 
nyelven válaszoljanak is reá.

Te magvar társadalom és te nem látsz, 
te nem emeled fel tiltakozó szavadat e 
páratlan orvtámadások ellen? Talán ismét 
gvászfátyolt kezdenek borítani szemedre a 
XX-ik század legelején?

Már e század elején 1830-ban hoztak 
egy bölcs törvényt, melynek \ 111-ik czikke 
kimondja, hogy az országban levő vala- 

cseppeket letörölte lázas homlokáról — kezét lan
kaiban ereszlé selyem paplanára.

Édes anyja, ki mindezeknek szemtanúja volt, 
fájó szívvel nézte szép leányának hervadását s mig 
szemeiből egy könnyűt töriílt ki lopva, a vigasz 
balzsamcseppjeit hullatta egyetlen leánya fájó sebére. 
Egy pillanat múlva azonban a beteg halvány arcza 
kigytil, mint a fölkelő nap bíbora, ajkai érthetetlenül 
susognak, majd ágyából fölemelkedni akarva s 
kezeit szivére, a fájdalom gyupontjára téve — fáj
dalmasan sóhajt föl:

— Jenő, Jenő.' beli boldogtalanná tettél!,..

» »
Alig vidult fel a ködös őszi reggel. Szabados 

Menyhért nr udvarára könynyii kocsi gördült be 
szép két sárga lótól vonva s a kocsiról tisztes korú 
hölgy száll le — a beteg Malvin nagynénje.

_ Nines-e még jobban Malvin ? kérdő ez ér 
deklődésscl.

Óh nőin. -— felelt az anya, szemében a fáj 
dalom könnyeivel.

— De csak tán van remény felgyógyulásához ?
_  Nagyon kevés! sót az orvos komoly bajra 

koszit elő bennünket!
— Istenem, Istenem! de hát beszéld cl részle

tesen a betegség "kát.
_  Nagyon egyszeri! s mégis h-liet, hogy 

Malvinom életébe kerül!... Tudod, hogy Malvin 
tél év előtt mily szerelmes volt Haraszti Jenőbe. 

mennyi katonai parancsnokság magyarul 
tartozik levelezni.

Avagy nem ösmeri-e saját hadseregünk 
az ország törvényét, vagy ösmeri azt és 
nyiltau ellene mer szegülni? Mivé lesz akkor 
a társadalmi telni, ha egyes kasztok, egyes 
körök törvényeinket magokra nézve kötelező
nek el nem ismerik ?

1840-ben hozatott egy törvényezikk, a 
Vl-ik, melynek ezime: ,.A magyar nyelvről.- 
Mily szépen hangzanak annak bevezető 
sorai: Őfelsége atyai szivének hiv magyarjai
hoz. viseltető jósága azon ujabbi dicső 
példáit, melyeket a nemzeti nyelv gyara
pítása eszközlése végett a jelen országgyűlés 
alatt is adott, a karok és rendek mélyen 
tisztelik. Es ezután következnek sorban a 
pontok, hogy az országúi fel húsok O felsé
géhez magyarul történjenek, a törvényható
ságok egyedül magyar nyelven szerkesszék 
felírásaikat, az egyház, hatóságok egyedül 
magyarul levelezzenek, a gyülekezethez a 
szent beszédek magyar nyelven tartassanak: 
minden vallásbeli különbség nélkül plébáno
soknak. egyházi szónokoknak, káplánoknak 
és segédeknek olyanok alkalmaztassanak, 
kik a magvar nyelvet tudják, a magyar 
nyelvnek tudása a katonai véghelyeken is 
gvarapittassék s a magyar ezredeknek kor
mányai a magyarországi törvényhatóságok
kal magyar nyelven levelezzenek.

Felséges uram és királyom! A te atyai 
szived hü magvarjaid iránt ma sem változott 
meg. de igenis alattvalóid hűsége a magyar 
haza iránt megváltozott, mert igen sokan 
vannak, a kik a szentesitett törvényeket 

ki még lángolóbb szerelmet mutatott Malvin iránt 
s mire észrevettük: a viszonyt megszakítani nem 
lehetett többé. Mi úgy tekintettük aztán Harasztit, 
mint ki házunkhoz tartozik s a legnagyobb bizalom
mal voltunk iránta, miután égre-földre fogadta, hogy 
Malvint nejévé tcendi. S a gyalázatos . . . megszegve 
esküjét elfeledve az édes órákat, miket házunknál 
töltött: a jegyet visszaküldte s ma két hete — 
mást vezetett oltárhoz! . . . Malvin meghallva a 
Haraszti tettét, magánkívül lett fájdalmában. Bár 
apjával mindent elkövettünk fájdalmának enyhíté
sére, nem használt semmi s a búskomorságot rohamos 

I sz.ivgörcsök követtek, melyek ágybafektették a sze
gény leányt!

— S az orvos! . . .
— Az is elkövet mindent s buzgalma még 

éjjel is a beteghez készti, de már ő is kezdi elvesz
teni reményét! . . .

— Nem kell reménytelennek lenui nővér. 
Legjobb orvos a bizalom!

A két nővér nehány perez múlva a beteg 
szobájába ment séivatosan léptek Malvinhoz, ki most 
lehunyt szemekkel pihenni látszott. Majd tölnyitá 
szeméit, de alig ösinerte meg a különben csevegő 
nagynénét.

Nagynénje erős színezéssel vigasztalja a leány
kát s élénk leírásokat ad előtte egy még ismeretlen 
liatal emberről, kinek magaviseleté salonias. birtoka 
mértföldekre terjedő s szépsége sem épen közön
séges !. . .
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nem tisztelik és annak ellene szegülnek. A 
te parancsod, a te akaratod szent legyen, 
minden honpolgár előtt. tilt nézz körül e 
hazában, Szent István koronájának van még 
fenve, mely beragyog a sötétség minden 
zugába, k irálvi pálczád fenségével sujts le 
mindent, a ki ellene szegül az elödid által 
szentesitett törvényeknek !

lás te magvar társadalom, ébredj és 
znditsd haragodat mindazokra, a kik buta 
gőggel, hitvány rosszakarattal, szemérmetlen 
tudatlansággal nem akarják elismerni azt. 
hogv e hazában egyedüli jogos és törvényes 
nyelv a magvar!

Igen a magvar társadalom becsülete 
forog itt kérdésben. Ne ámitsuk magunkat, 
ne higvjiink azoknak, kik azt mondják, 
hogv sovinisták. vagyunk, mert a magyar 
tanul, tud is idegen nyelveket, a küllőid 
irodalmát minden müveit magyar ismeri, 
nagyra becsüli, de nekünk jogunk és köte
lességünk itt a hazában az állam hivatalos 
nyelvén beszélni, levelezni és összes ható
ságainknak kötelessége visszautasítani minden 
olyan iratot, mely nem magyar nyelven 
vagy legalább magyar nyelven is lesz hozzá 
bekiildve.

Anglia. Német, Eranczia vagy Orosz
ország hatóságai, pillanatig' sem gondolkod
nak azon, hogy idegen nyelvű iratokat 
visszautasitsanak-e és őket senki sem vádolja 
a sovinizmussal, de a magyar, ha jogát 
követeli, akkor sovinista lesz.

Nem úgy magyar társadalom! Te még 
szabad vagy. téged még' le nem nyűgözött 
a hízelgő szolgáséig, a gyáva meghunyász
kodna. követeld emelt fővel és hangosan 
nyelvedet, tanító és paptól, katonától és 
polgártól, kereskedőtől, iparostól és hivatal
nokaidtól, mert különben még egy ezredév 
után már nem létezik, — ha nem nyelvé
ben él — a magvar,

/>/-. Székely Albert.

Levelezés.
NagyMihály, 1897. jatt. 27. 

Tekintetes szerkesztő ur !
A kaszinó folyó hó 23 iki teaestéi véről a kö

vetkező tudóisitást küldöm becses lapja részére:
Kik annak idején a helybeli kasinó egyesület 

.Három theaestélyre" szóló meghívóját olvasták, 
bizonyosan mosolyogtak ama reclamszerü keeseg

A beteg könnyebbülni látszott.' —
Négy nap múlva Malvin remegő kézzel s kétség 

között rejtett keidére egy nagynéniétől kapott 
levelet! . . .

Egy év elmúltával 4 mérföldnyire jártam 
Szabados Menyhért uram birtokától segv gyönyörű 
falusi villa előtt állapodtam meg lovaimat pihen
tetendő, hogy a szép csöndes nyári alkonyon tovább 
folytassam utamat.

Az illést meglehetősen megunva, néhánv perez, 
nvi szabad időmet sétálásra kívántam felhasználni. 
Különösen megragadta figyelmemet a nyárilak. 
melyhez hasonlót azon a vidéken nem igen lehetett 
látni.

A nap már leszállóit s csend ülte a vidéki t 
mindenütt; és inig lelkem a természet nagyszerű 
segen merengett: szemem két alakra irányult, 
melyek a nvári lak lerraseán egymáshoz, igen köze] 
ülve s csendesen susogva csiigtek egymás vonásain. 
A csöndes susogást hol egv érzelomteljes dal. hol 
egv egv ezuppanó csók váltotta fel!

Bizonyosan férj és feleség — gondolám 
kik a mézeshetekot élvezik I . .

A nő ismét heves ölelésre tárja ki hófehér 
karjait s önvkéntoleniil hangoztatja ajkán: .Géza. 
Géza heh boldoggá tettél! ..."

A férfi t'sermolvi Géza, gazdag birtokos sa 
nő — neje. Szabados Malvin volt!

.Változnak az idők s azokban mi is változunk !“

felso-zemplen.
tetősen m.'lys'erimatheaestély : sétahangvefs. nv. 
felolvasás és rögtönzött tánezra is kilátást nyújt.

A kíváncsiságtól vezetve, szép szánmjársaság 
gyűlt egybe, várva, hogy a sok kilátásból mit fogunk 
igazán látni, mit igazán élvezni. Sietek kijelenteni, 
hogy az első tliea estélyen a meghívó minden egyes 
pontja várakozáson felül, közmegelégedésre, remekül 

be lett töltve.
Legelőbb Sulyortzky István, a casinó igazga

tója rövid megnyitó beszéde után, egy kitűnő vig 
monologot olvasott, majd Eyerjessy Lajos kifogásta
lanul alakított szavalatával. Fdzeuéry Dezső pedig 
bohókás mulattató ezitátumaival, — s végül újból 
a easino igazgatója egy remek monolog felolvasása 
val — mulattatták az egybegyiilt társaságot.

De nemesük felolvasás, hanem sétahangverseny 
is volt s néha néha élvezetes hegedüjátékban 
gyönyörködtünk.

Volt még egy Ígérvénye a meghívóinak, mely
ről az estélv kezdetén sokan azt hittük, hogy ez 
csak kilátásnak marad meg. pedig — mi tagadás 
benne — erre vágytak legtöbben és nem csalódtak. 
Mily örömmé' változott sok szép terpszvhore aggo
dalma. amint az előbbi janitokat követő rövid 
pauza után, a pezsgővérii fiatalság tánezra perdült, 
s a tliea estélyből reggeli 4 óráig tartó tánezestélyt 
rendezett, fáradhatatlan .-millióval lejtve számos túrt.

A négyeseket 18— 20 pár tánezolta. Ott 
voltak : Asszonyok : Bartns Boldizsárné, Bucsinszky 
Lajosné, Eiizesséry Tamásné, Dr. Glíiek Snmunc, 
Eodorovszkv .lenőné, Kádár Miklósné. Nagy 
Arpádné, özv. Madarászná, Roskovies Jánosáé, 
Tolvay Itnréné.

Leányok: Baján Étiké, Baján Mariska, 
Bartns Elza, Bartns Gizi, Bucsinszky Anna. 
Eiizesséry Emma. Eröhlich Ilonka, Eröhlich Kor
nélba, Kádár Jolánka. Kareztib Emma, llomicsko 
Gizi. Kosviczky Margit. Marossán Ilona. Mihalesik 
Teréz.

A viszontlátásra február 13-ra.
ÍHIÓ.

Vegyes hírek.
.ír unyréir—nayyniiliétlyi vasat 

életbe léptetésének egyedüli akadálya — mint 
bennünket értesítenek — 50—(ioooil frt, mely 
még a vasul kiépítésének költségeihez hiányzik. 
Az éjdtés vonalára nézve most uj terv merült fel, 
melynek fölkarolása mellett azt a hiányzói összeget 
meg lehetne takaritani. A nagy költséget ugyanis 
az a körülmény okozza, hogy a vasutat egy uj 
I ng lódon kellene átvezetni, melynek ójútése és 
föntartása igen sok ju’-nzbe kerülne, azonkívül sok 
beltelkct és földeket is meg kellene vásárolni. Ez 
ellenében most azon terv merül fel, hogy a vasutat 
az l'ng csatorna fölött oszlopokra és keresztgeren
dákra rakott talpfákon vezetnék a városon .át és 
a miimalomnál tel és leszállói állomást rendeznének 
In . Azok, a kik ezen eszmét megjienditették, azt 
állítják, hogy ennek keresztülvitele annyira olcsóvá 
tenné az éjiitkezést. hogy ezáltal a föntebb i miit, tt 
és hiányzó összeget meg lehetne takaritani

Mennyi pénz jött Amerikáikéit. A 
mi tótjaink azt mondják, hogy ha közbe m in 
volna az a kis pocsolya értve alatta a tengert 
akkor már rég nem lenne közülök még magnak 
sem egv tótocskn az országban, de különösen a 
felvidéken nem. Noha a kivándorlást megszorították, 
ők azért még egyre mennek szerencsét próbálni 
az uj hazába Igv aztán vannak falvak, ahol egv 
két öreg emberen kívül csak gyerekek és asszonyok 
laknak. Az alábbi postahivataloktól sikerült adatokat 
nv. rnilnk arra nézve, hogy az elmúlt évben mennyi 
pénz jött be Amerikából; a sztrojikói postahiva
talhoz fifl.791 frt 7lí kr. a varaiméi postahiva 
tálhoz 7’J.O9;> frt lil kr.. a k< lőcsei |>oslahivatal- 
hoz 5l>.5o5 frt 75 kr.. a tavarnai |>ostahivatalhoz 
27.2113 frt l>3 kr.. a liavaji postahivatalhoz 15.317 
irt 3l> kr.. a g.álszi’esi postahivatalhoz 117.309 frt.

I'eflczhl. Múlt számunkban megírtuk, 
hogv a f. évi január hói 4 én megejtett elöljáró
ság! Választás ellen petiezió senki részéről sem 
adatott be. miért is a választás jogerős lett. — 
Mim most értesülünk, e hírünk nem felel meg a 
valóságnak, mert a választás ellen igenis adatott 
be petiezió. még pedig közvetlen az alispáni híva

1897. január 2s, 

tálhoz, moly eljárás eléggé jellemzi Petroviez József 
és társai járatlanságát, a kik a főszolgabírói hivatal 
elkerülésével nyújtották be azt a hites kérvényt, 
inelvben elsorolják a többek között, hogy /Wj# 
Henrik megválasztatása rájuk nézve szégyen. Ez 
a sovány kérvény különben felszerelés ezéljából 
kiküldetett a főszolgabírói hivatalhoz, hol 
szolgabiró gondoskodott arról, hogy méltó jelentés 
kapcsán jusson vissza az alispánhoz. Mint mondják, 
/’rfrovícs-nak az fáj nagyon, hogy nem válasz 
tották meg városi képviselőnek és e miatt igPn 
nyughatatlan éjjelei és rémes álmai vannak.

— Katonai lovak kiailéisa. Aluljegyzés 
parancsnokság ezen övben szolgálati lovat ad 
ki magán használatra. A lovak 5—8 évesek, 
egészségesek, hibátlanok és kezesek, azonfelül jó| 
be is vannak hajtva és lovagolva. Rugós, harapós, 
valamim karórágó lovak nem adatnak. A kiadandó 
lovak kitűnő minősítésnél 5, különben ti év után 
a vállalkozók szabad birtokába mennek át. Híva 
talos tisztelettel felkéretnek az érdekeltek, levelező, 
lapon előjegyzésüket az alulirt parancsnokságnál 
minél előbb bejelenteni, valamint különös óhajukat 
a lovakat illetőleg is ide tudatni szíveskedjenek, 
hogy a parancsnokság a lovak beosztását a közön- 
ség' igényeinek tekintetbe vételével eszközölhesse. 
A lovak okvetlen f. évi márezius hó l én át
vehetők lesznek, de már előbb is megtekinthetők, 
mi annak idején az igényt tartókkal tudattatni 
fog. Posták, fuvarozási vállalatok ki vannak zárva, 
Ilik Vilmos Wiirtembergi királyról nevezett es. 
és kir. ti. sz. huszárezred Pótkeret Parancsnoksága 
Kassán, Fő-utcza 10t>. szám. Darnay, kapitány.

— A sxlkríxes üreyek. Tekintetes szer
kosztéi ur! Becses lapjának egyik közelebbi mull 
száma közölte, hogy miyen botrányosan piszkosak 
és rosszak a szikvizes üvegek és lelhivta az 
illetékes hatóság figyelmét n jelzett bajok meg
szüntetésére. l'g.v látszik azonban, hogy az a 
nagyon is helyes felszólalás nem erte el a várt 
eredményt, mit igazol az, hogy a hatóiság részéről 
mi sem történt ez ügyben. Mi is tudjuk pedig, 
hogy e tekintetben kellene hatósági vizsgálatokat 
tartani olvkor-olykor és a kifogás alá eső üvegeket 
elkobzás által vonni ki a használatból. A midőn 
e sorok szives közlését kérjük, valóban óhajtanók 
tudni, hogy hát tulajdonképen mire való nálunk 
a közegészségügyi-bizottság? (Hogv a jiestis be 
jövetelét megakadályozza. Szerk.l Szikvizesek.

— Olvasókört bál Paplnáit. A j»a|>inai 
olvasókör saját alapja javára folyó évi január 
23 án igen sikerült bált rendezett. A díszes hölgy
koszorúban ott voltak: Duresinszky Gizella, Dur 
csinszkv Erzsiké. H.-irasz.thv Ida (llomonnak Marké 
Mariska Krakó). Lábas Margit, Petrasovszky Anna, 
Hosztovieza), Nevetni t'arli (Zubnai Gyarnmthy 

Margit <B. Ejlak), Erdélyi Róza. Zinner Hedvig 
Aglei urhiilgyek valamint: Duresinszky Lászlóm1, 
Lábas Elekné, Landa Conrádné, Grüsz Adolfné, 
Nevetni Jánosné, Kippa Antalne, Kein|>szky 
Ágostonná, Petrasovszky Jéizsetne, Zinner Károly né 
stb. úrnők. A mulatság reggelig tartott. Ez tesz 
bizonyságot a kárpátok alatt elő magyarok víg 
kedélyéről.

— Farsanyl estély. A nagymihályi 
|>olgári olvasó egyesület — valószínűleg február 
hó vége felé — egy nagyobbszabásu farsangi 
estélyt fog rendezni vagy az állami ovoda, vagy 
janiig a Bantui helyiségeiben. Ez ügyben vasárnap 
délután értekezlet iartatik.

— A sxtropkói posta. 50 éve annak, hogy 
a sztropkói postát felállították. A megnyitáskor a 
táskátvivő gvalogkiildöuezöi kikaezagta a levele
zéshez még akkor hozzá nem szokott tlép, mondván, 
hogy mit is hozhat abba minden második nap. 
Nagyot zökkent azóta a világ kereke és ma mai 
két irányból naponta temérdek anyag érkezik e 
határszéli városkáim. íme egv kis statisztika az 
elmúlt év forgalmából: fíefizelve lett: l>;>22 drb 
utalvány 145.713 írttal. Takarókba: 82l>8 18 
könyvecskékbe, f'heijuebe 39.455 frt. Kiti'.'tteteft- 
utalványokban 3570 drb 107.011 írttal. Lik uek- 
Ixd (Í.3Í7 frt, (’lieipi ben 1(1.410 frt. Feladatott: 
2820 drb távirat és érkezett 1310 drb. liszt*  
jövedéki bevétel 4»> 49 frt volt. Ezeken kiviil igei*  
sok közönséges, ajánlott, pénzeslevél és csomag 
érkezett és adatott fel. E posta- és távirda hiva
talhoz tartozik 30 község és 3 puszta.

— LMxsyálat. A szokásos tavaszi ló
vizsgálat városunkban f. évi február hói l én lesz. 
E vizsgálatra köteles minden léitulajdonos a város
házához vezettetni a lovait. Felhívjuk e körül
ményre a lótartók figyelmét.
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— Halálos réf/M sétaloeaglás, Múlt 
évi deczember havi számunkban említést tettünk 
Poltnrák Vineze vármegyei Írnok szerencsétlen 
végű sétalovaglásáról. Most arról adunk hirt, hogy 
nevezett Írnok szenvedett sérelmei következtében 
c hó 25-én reggeli 4 órakor meghalt. Temetése e 
hó 2<i ált délután 3 órakor a vármegyei tisztikar 
részvétele mellett ment végbe. A vármegyei irnoki 
kar a kővetkező gyászjelentést adta ki: .Zemplén 
vármegye irnoki kara fájdalommal jelenti szeretett 
kartársuknak l'olturdk \ ineze vármegyei Írnok 
nak, a vármegye szolgálatában több évi buzgó 
működése után 38 éves korában f. évi január lió 
25 én reggeli négy órakor történt gyászos elhunytál. 
A megboldogult hűlt tetemei 1. évi január hó 
2ti án d. u. 3 órakor fognak a róni, katli. szer 
tartás szerint a Rózsa-iltczai 111. számú saját 
házából örök nyugalomra tétetni. S. A. I jliely, 
1897. január hó 25-én. Béke lengjen hamvai felett.*

— Az „Vngeári ilaláeila1' dal- és hang 
versenyét folyó év február hónap 13-án fogja meg
tartani a „Pannóniau vendéglő nagy termében. Nem 
csak a változatos műsor, hanem a kiváló közre
működő erők miatt is érdekesnek Ígérkezik ezen 
tánczczal egybekötött hangverseny.

— Harminczkét gyermekes anya. Egy 
llolm János nevű n—i munkás feleségét ritka módon 
áldotta meg gyermekkel az Isten. Ilusz esztendő 
alatt hanninczkét gyermeket hozott a világra. 
Háromszor szült ikreket, hat Ízben három, két Ízben 
pedig négy gyermeke született egyszerre. A gyér 
inekek közül huszonhat liu. hat pedig leány volt. 
Valamennyien élve jöttek a világra, de nagy részük 
rövid idő múlva meghalt. A hanninczkét gyermek 
közül még életben van tiz fin és két leány. Érdekes, 
hogy a statisztika szerint 15 millió születési eset 
közül csak 32 esetben fordul elő az, hogy egy 
aszszony négy gyermeket hozzon a világra.

— l’j anyakönyvvezetók. A in. kir. bel 
ügyminiszter Zemplénvármegyében a klenovai 
anyakönyvi kerületbe ZJ/ry József segédjegyzőt, a 
kolbászéiba, Józm Jenő segédjegyzőt, a pariiéiba 
Füzr»»éry László segédji gvzőt, a bekeesibe Boron 
Jenő ev. ref. tanítót, a raiiiba Kemrchty Béla kör
jegyzőt, a homonnavidékibe Buieninniky tÍvnia 
rendőrbiztost, a ntezőlaborcz vidékibe Szabii János 
állami tanítót anvakönyvvezetőkké, továbbá a nagy- 
gi'resi kerületbe Striiifeld István segédjegyzőt anya
könyvvezető helyettessé kinevezte s valamennyit 
a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság 
kötésnél való közreműködéssel is megbízta.

— Csotlaszfilötf. Szántón Sztanó Mihály- 
nénak a mait héten olyan fia született, a ki egészen 
a majomhoz hasonlított, a mennyiben a fejétől 
kezdve a lábáig végig sűrű hosszú szőrrel volt 
benőve. Az újszülött, a kim k a csodájára jártak a 
szomszédok és ismerősök, alig élt pár perczig.

— Hirdetmény Sztropkó mezővárosban 
1897 ik évben tartandó országos vásárok napjainak 
meghatározásáról. 1. Gyertyaszentelő január 2ti.,
2. Húsvéti április 13., 3. Keresztjáró napi május
25., 4. Urnapi június 15.5. Péter Tálnapi jut. fi., 
fi. Bertalannapi augusztus 24., 7. Szí. Mihálvnapi 
szeptember 21., 8. Simon-Judanapi október 2ii.. 
9 Luczanapi deczember 14. Minden vásár előtti 
hétfőn nagy sertésvásárok tartatnak. Heti vásárok : 
Minden héten hétfőn és pénteki napon, hétfőn 
egyúttal sertésvásárok tartatnak. Kelt Sztropkón, 
1897. évi január hóban. Tomka László, városi 
jegyző. Znanoni József, városi biró.

— Anyakönyi kimutatás. A sztropkói 
anyakönyvi kerületben az 1890. évben volt születés 
189, ebből 94 fiú és 95 leány. Házasságra lépett 
24, ebből vegyes házasság 4 eset. Elhalt 91, ebből 
7 •éven alóli 43, 7 éven felüli 48.

— Megjutalmazott utbiztos. A nagy 
mihályi járás utbiztosát a megyei alispán 5o frt 
jutalomban részesítette, mert a kezelésre bízott 
útvonalokon az elmúlt évben végrehajtott nagyobb 
szabású munkálatoknál kiváló szorgalmat s szak 
avatottságot fejtett ki.

— Batyubál. A kelecsei lövészcgylet f. é. 
február hó 7-én a kelecsei iskolában batyukéit 
rendez. Ezen tánezvigalom, melyre a vidék nagy 
számú intelligeneziája már is nagyban készülődik, 
fényesnek Ígérkezik. A rendezőség széleskörű in
tézkedést tett a vidéki vendégek elszállásolása 
tekintetéből is, de meg a mi a fő. a legjobb zene
kart fogja felfogadni ez alkalomra.

— Gyászjelentés. „özv, I’jlaky Istvánná 
szül. Botka Zsuzsámon, l’jlaky Péter in. á. v. fő
mérnök és felesége Erdélyt Erzsébet, l .jlaky 
Erzsébet: Ardav Sándorné a maguk és az egész 
rokonság nevében megszomorodott szívvel jelentik 
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a legjobb férjnek, testvérnek és rokonnak: l’jloky 
István sárospataki közbirtokossági erdésznek f. hó 
23 án, éjféli fel 12 urakor, hosszas szenvedés után, 
életének 55 ik. boldog házasságuk 15 ik évében 
történt gyászos elhunytál. Hült tetemeit f. hó 25 én
d. u. 3 órakor fogjuk az ev. ref. egyház szertar
tásai szerint örök nyugalomra helyezni. A szerető, 
igazságos laton őrködjék az igaz, ember porai 
felet.! Sárospatak, 1897. január 24.

Eljegyzés. Herfkoriei Hermán homonnai 
lakos eljegyezte helyben 8<hiff<r Gizella kisasszonyt. 
Schiffrr Mihály leányát.

- Megilleti. A gálszéesi katholikus olvasó 
kör a Hagysz,dióda termében könyvtárának gvara- 
pitására 1897. január lm 31 <-u tánezcstélyt rendez. 
Kezdete tel s urakor. Belépti díj: személy jegy 1 
frt. családjegy 1 frt 5(» kr. Jegyek a pénztárnál 
válthatok. Eelültiz.etések köszönettel fogadtatnak 
és hirlapilag nvugtáztatnak.

— Elillant kéró. Monokon történt meg az 
a furcsa história, a melyhez hasonló megesett már 
nem egyszer; de azért van Imnne érdekesség és némi 
sújtó hatás a szereplők egyik felére. Szerelem és 
üzlet a történet vezérfonala. Egv kissé különös az, 
mikor valaki a szerelem magasztos szárnyain ha 
lad az üzlet nem igen ideális sátorába, de hát Deutsch 
lobiás üzletember, a kinek utóvégre is csak az a 
főezélja, hogy nyerjen, ha mindjárt szivét fekteti 
is bele az alkuba. Monok községben az a mélyen 
sújtó csapás ért egy asszonyt, hogy fiatalon életének 
zöldülő és illatozó korában az özvegység éppen 
nem irigylésre méltó fátyola érte utó. 'Telve élet 
erővel s még tiszta melegséggel telt szívvel állt 
tehát a nagyvilág előtt egyedül. De mivel a sors 
ki nem kerül senkit, küldöttje mihamar jelentkezett 
is az asszonynál Deutsch Tóbiás személyében. Ez 
az állítólag újhelyi születésű és illetőségű özvegy 
ember megértette azokat a bánatos sóhajokat hozzá 
nyúlt tehát a szív zengő húrjaihoz, s a szerelem

< édes hangján mondotta ki ajánlatát : a házasságot. 
Jó és engedelmes férjnek Ígérte magát, a ki ha 
éppen úgy kívánná választottja, a papncskormánytól 
sem riadna vissza. Az öröm óriási lett s ha nem 
történt volna mindez télben, fii és virág is csak 
szerelemről suttogott volna a boldogító ajánlat hatása 
alatt. A ház ünnepi hangulatba csapott át. Hogyne ? 
hisz oly édes a szerelmesek élete akkor, mikor már 
csak az van a kérdésben, liogv mikor lesz az esküvő. 
Igv múlt el két hónap. Az édes, a kedves Tóbiás 
még mindig ott volt a háznál suttogva környező 
tével a jövő határtalan boldogságáról. Az esküvő 
napja már a közel jövőben volt. < >h mily boldog
ság!... Deczember 31 iki sötét éjjel volt. Tóbiás 
kíméletes csendben ölti magára ruháját és egy 
utolsó szánalmas pillantást vetve menyasszonyának 
szobája felé, halk léptekkel hagyja ott a házat. 
Es a jó Tóbiás azóta nincs és nincs sehol, eltűnt 
hullócsillag módjára. Egykor menyasszonyához való 
ragaszkodását azonban elárulta azon tette, hogy 
700 forintot és több értékes tárgyat vitt el
tőle emlékül. Hogy azonban rá, az egykori
vőlegényre se essék egyhamar a feledés fátyola. 
ott hagyta emlékül első házasságából származott 
11 éves aranyos kis leánykáját. Igv kötött üzletet 
Deutsch Tóbiás; 7<x> forintért eladta leányát és 
talán megtört egy szivet. Az ügyes kereskedelmi 
faktort körözik.

— Lapunk .Csarnok*  czimii rovata tér
szűke miatt e héten kimaradt.

— yyilvános számadás A varanaói tinképző és 
önsegélyző iparoa-egylet f. hó 17-én jótéknnyrzélu tánrz- 
mulatságot rendezett saját alapja javára és a tiszta jövede
lem 10«/,-éka a helybeli kisdedovódát illete volna, ezen 
jótékonyczólt tilzte ki czélul az egylet, de sajnos, anyagi 
«ik<re a mulatságnak nem volt olyan, hogy éld,öl a fent- 
nevezett intézményt istá|mlhattnk volna. A midőn a lentirt 
t. uraknak adományaikért hálás köszöuetilnket fejezzük ki, a 
száraadá-t közöljük Kiadásunk volt 63 frt •••.♦ kr.. Iievétel 
60 frt 30 kr.. fedezetlen kiadás 3 jrt tW kr. Felilltizettok : 
Weruer Óvnia 3 frt. Bodor fiakor 2 frt 60 kr. - 2 írtjával: 
K oz Miklós Mogyoroska Filzesséry l’ál. Xenwirfli Jenő, 
l'saseskóné. Ilr. Novák István. Roxor Jenő. Petnui .1. és M. 
Bálint Alajos, Straasor Antal és l>ió»zegliy János nrak.
1 frt Ml krjával: Zsigmond Sándor. B.-rk.l N.. .'-a lHgerleider 
Simon urak. I frt 20 krt. Zlmrayiié. I írtjával: 
Zelenyák. I dvardi Viktor. Maserenyik J„ Helme.-zi Izsák 
János, Limprel Nándor, <ia.il Sándor. Kölni Henrik. Horváth 
József. Somogyi Izidor. Sz.tankó László, Szilva Sándor. Torma 
Suszter Károly I tanké. Beszfen-ainó. Spiegel Samu. Springer 
Samu, flriiii Adolf. Gersiter. st.-ni Mór. I’láverzky János 
X. X„ X. X.. Lefkovirs Adolf ... Timin István urak. ott 
krjával : Nemes Béla. Blaskóm'-. Gambály, N. X.. X. X. 
Frankóné. Varanón. |s'.<7. január 20-án. /inm/urrn-rZ-i/ József 
... pénztáritok, t'xrhn István. 1 >• -rrnytíZ András, e. ellenőrök.

Felelős szerkesztő:

GÁL VILMOS
Kiadótulajdonos:

LANDESMAN B.

MEGHÍVÁS.
A NAGYMIHÁLYI KERESK. és HITELBANK

részvéxv társaság részvényesei

az 1897. évi február ho 14-én, d. e. 10 órakor 

az intézet helyiségében tartandó

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE
ezennel tisztelettel meghivatmik.

*

Közgyűlési tárgysorozat:
1. Jz igazgatóság és felügyelő bizottság je

lentése ti lefolyt üzleti évről.
2. zt mérleg elötetjesgtése és a felmentvény 

megadása.
•i. 4 tiszta nyeremény mikénti felosztása iránti 

határozathozatal.
I. fyy felügyelő bizottsági tag megválasztása, 

• >. Napi biztosi dijak megállapitása.
-• j^ytüküxye h i tel esi tők megválasztása. 

Nagy-Mihály, 1896. január 2aén.

Az igazgaténág.

ELADÓ
2 sárga színit jól betanított 4 éves nonius 

csikó_  ... __ __ 500 frt.
2 drli 3 éves nonius csikó ... 40(1 „ 
ti db 2 éves magy. tenyészbika á 130 140„

Hl db 2 éves tenyészetre alkalmas kan ii 30„

.1 .szennai (u. p. Pál gin) gazdaság 
intézősége.

7. xznni.

vgh. 18V7.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az IKMl.óvi LX.t.-cz. 102. 

értelmében ezennel köz.liirré texzi. hogy a beregsziui 
kir. törvényszék évi 1429.3. v. számú végzése következ
tében Selnraret liernát t'ekésliázai lakos javára. Ehrtnfeld 
.lae. Iianainai lakos ellen 1449 frt a jár. erejéig 1M97. évi 
iannár hó 5-én foganatosított kielégíteni végrehajtás utján 
lefoglalt és 1109 ftra becsit különféle szobabútorok, ágy
én rnhaneiniiek. sajtgvár berendezés és ehhez való gépek, 
saitkeszletek és egy kocsiból álló ing-'.ságok nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a sznbránrzi kir. járásbíróság 39. p. 
is'.Hi. sz. végzése folytán 1449 frt tőkekövetelés, ennek 719 
frt 1M%. évi október hó 19. napjától járó <•»•/. kamatai és 
7.30 frt 189G. évi novcmlwr hó 1. napjától járó (»•/< kamatai 
és eddig összesen «2 frt 25 krban biróilag már megálla
pított költségek erejéig llanajnán alperes lakásán leendó 
eszközlésére 1897. évi február hó 3. napjának dél
előtti 10 Órája batáridőül kifizetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érin
tett ingóságok az 1MK1. évi EX. t.-cz. 107. és 10H. $-a értel
mében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak, adatni.

Kelt Szobránczon 1M97. évi jauuár hó 23. napján. 

llugats Lajos, 
kir. bírósági vúgrehujtó.

7. sz.

min. vógr. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 18H1. évi EX. t.-cz. 102. 

$-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a Hzobránczi 
kir. járásbir fság 1X97. évi 25. plg. számú végzése következ
tében nosenlmsi Ljtaicz nagvmihálvi lakos javára Semsrg IMa 
felső-reviseaei lakos ellen 40 frt 64 kr s jár. erejéig 1897. 
évi január hó 4-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 820 forintra becsült 2 ló. lószerszám1 kocsi, 
széna, és ruhaneműből álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a szobránczi kir. járásbíróság 31. p.
1897...az. végzése lolytán 40 frt 61 kr tőkekövetelés, és eddig 
.  .. 27 frt 35 krban biróilag már megállapított költségek 
erejéig Fi IsŐ-R. visi sén alperes lakásán leendő eszközlésére 
1897 évi február hó 8 napjának délelőtti 10 
Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékoz <k 
oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az. érintett ingóságok 
az. 1881. évi EX. t.-cz. 107. ó*  108. tj a értelmében készpénz*  
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek Iwcsánm alul is el fognak 
adatni.

Kelt Xzobránczon. 1896. évi január hó 25. napján.
Ungtttn I,(ijofi, 

kir. biróaági végrelnytó.
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A NAGYMIHÁLYI KERESKEDELMI ÉS HITELBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ZÁRSZÁMADÁSA
AZ 1896-ik ÉVRŐL.

Tartozik MÉBLEG--SZÁLÍL -A-. Követel

Főkönyvi 
lapszám Vagyon

Osxtrák érték

írt kr.

133 Pénztárkészlet ._................. .. ...__ 52(10 34
135 Váltótáreza ... ... ... . ..... 279633 92
13 Előlegek értékpapiroka. ... ... ... 9975 50
30 Kötvén y-kölesön . ............. 515 —

11 Szerelvények 20" leírás után. 545 53
35. 57. 69 Folyó számla ... ... ... ... ... 7448 95
127. 134. 144 Adótok ... ... ... . ... ... ..._ 338 (11

131 Átmeneti kamatok ... .. 1120 23
139 <Ivóm dijak . ........  ... ... ... ... 17 40

304855 48

Főkönyvi 
lapszám Teher Osztrák érték

frt kr.

o Alaptőke ... ............... ................. 75000
44 Tartalék tőke ..._____ ... ... __ 1684 22
118 Betétek ... ... ... ... _  ... ... ... 91354 46
140 Letétek ... ... ... .... .............. . 996 70
137 Visszleszámitolt váltók _  ... ... 123106 91

126, 143 Hitelezők _____ ___ ... ...__... 292 42
119 Fel nem vett osztalék ... ._ ... ... 140 _

97. 136 Átmeneti kamatok ... _  ... ... ... 2901 38
Nyeremény egyenleg __... . . ... 9379 39

304855 48

Tartozik VESZTESÉG- ÉS L'T'Z’ETi’ESÉG-SZ.AlvíL-A. Követel

FőkLnjvi 
l.ip«zám Veszteség Osztrák érték

frt kr.

8 Tiszti fizetések 2100
112 Betét kamatok 3818 46
21 Lakbér .............. 300
138 l'zleti költségek 684 96
131 Visszl. váltókamatok 8008 09
53 Betétkamat adó... 381 85
39 Állami és községi adó . 1056 93
11 20".',, leírás a szerelvényekből 181 84
23 Nyomtatványok... 364 83
142 Tartaléktöke ti .. kamatja 93 91

Nyeremény:
folyó évi ... ... 8729 írt 39 kr.
átbozat a múlt évről 650 r — „ 9379 39

26370 26

Főkönyvi 
lapszám Nyereség Osztrák érték

frt kr.

Átbozat a múlt évről 650
136 Váltó-kamatok 24209 93
97 Ertékpapirelőleg kamatok 711 98
31 Kötvénykölcsön kamatok 37 77
14 Folyó számlái kamatok 227 88

121 Késedelmi kamatok... 342 04
n;.»;3.s7.113 Vegyesek 32 96

141 Biztosítási iigvnöks, jut. 236.54
le a kezelési költség __  78.84 157 70

26370 26

Xatjy-Műiábi, 1896. decieniber 31-én.

ÍViddrr Izidor,
loottártiuk.

I)r, Gliick Siiinn,
*00*0.  alrhiiík.

11 ’cinbrrijer Ndth (ín,
i>»y. rlnök.

Brilnn Mór,
könyvvezető.

Brfífiler Mór. (Jlfick Mór, l.ój/ler Soa, Itr. Poi/dni/ (leró, Kosén berg ff/náe*, IVeinberffer Sámuel, l)r. Wiiltler Márk,

Jelen mérleg-, veszteség és nyereség-számlát az üzleti könyvekkel. valamint a főkönyvben kimutatott eredményekkel tételröl-tételre összehasonlítottuk. azt

úgy egészben, mim egyes tételeiben helyesnek s a valósággal megegyezőnek találtuk.

l»r. Tarnósxki/ István.

I / /. L Ü G ) E L ö -HÍZOTT n J G :

itr. I'rleihnann Vilmos, Hornul Andor.

Nyomatott Lamlesinan II. könyvnyomdájában.


