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Felsó-Zemplén
MEGJELENIK MINDEN < SETÖRTÖKÖN.

bzebkesztóség:
Hova a lap szellemi rónáét illető miudeii 

közlemény intézendő :

Torök-utoza. 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmenteti >n levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-tér soronkirrt 2(TRr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

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

Egyes szám ára Itt kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :

Landesm&n B. könyvnyomdája.

A király.
Ma két hete a magyar nemzet szive 

dobbanása közben egy világtörténelmi télivel 
vettük tudomásul a magvarok nagv királyé
nak. Es azóta a szalmafedeles kunyhó, a 
tornyos kastély széles e hazában betelt az 
O nagy nevétől A túláradó sziv minden érző 
szavával hirdették már előttünk nagv nevét, 
de méltatlan lenne toliunk a nyilvánosság 
szolgálatára, ha nem a lap homlokán, mely
ivei az újság mondanivalóinak fontosságát 
kiemeli, ha nem e helyen, csak halovánv 
accordjait rezegtetnők annak a mély szere
tetnek, mely a koronás tőt illeti kétszeresen 
most, dicső alkotása, nagy szive megnyilat
kozásának napján.

Miként a kegyelet pazar fényű csillo
gásánál jólesik a szemnek, a szerény sze
génység szegényes mécsese: azt tartjuk, 
hogy a vidéki sajtó ez osztályosát szintén 
megilleti a királyi Eölséghez való szeretet 
szava, ha az mint mécsvilág rezeg az oszten- 
tativ érzések ntegindifó fényességében és 
erejében.

Nem lehet, szivünk nem engedi, liogv 
ki ne kérjük részünket azon kultuszból, mely 
a közeli napokban a közélet fórumát heví
tette. mely a hírlapoknak vezető hangja 
volt és annyi megindító imára inspirált.

Azt tartjuk, hogy a mi ma két hete 
publikáltatott. a magyar királynak kegyelete 
a magvar nemzet tiz epochalis altlkja iránt, 
az a magyaroknak történelmi fordulat. 
Epocha, melytől kezdve a nemzeti elismerés 
fényes utján halad az a nép, mely ,.meg- 
biinhödte már a - múltat s jövendőt11.

T A R_C Z A.
Versenyt a gőzzel.

— Amerikai történet. —
Jövedelmeim nem engedvén meg, hogy az. 

évadot fürdőn töltsem, pár hóra egy szép fekvésű 
kis faluba vonultam Ipswich közelében. Az. én el
hagyatott nyaraló helyem a tengerparttól két angol 
mérföldnyire volt. Nem messze hajlékomtól kig.vó 
zott végig a buja mezőn vékony szalagként a kés 
kény gyalogút, melyet a tengerpart mentén vonuló 
Great-Eastern vasut egy ága szelt át. Epén a ke 
resztezés alatt — a két fehér sorompófával — haj 
lőtt el a fövasut töltése, a I’ortland féle való part 
kanyarulat irányát követve, mig a másik sínpár 
útját egyenes irányban Boston télé vette. Ezen a 
ponton állott a pályaőr és sínváltó kunyhója esi 
nos kórterekével, melyben mignoitettek, rezedák 
és nebánts ok foglaltak el több gondosan tisztoga
tott ágyat.

Vagy húsz percznyi távolságra feküdt az a 
kis alacsony, fehérre meszelt ház, melyben en 
helyezkedtem el s mely a tenger felőli részén 
utolsó volt a faluban. Ablakaimból beláttam az 
egész sikot s mérföldekre követhettem szemeimmel 
a tovarobogó vasúti vonatokat. Sétaközben sokszor 
megálltam a pályaőr kunyhója előtt, melynek lakot 
csak egyedüli ismerőseim voltak a tájon. Kötteti 
osztoztak a felelösségterhes állás gondjaiban, eg.v 
mást minden 12 órában felváltva; mig az éjjelt 
szolgálatot felváltva egv egy hétig végezték.

Különösen megnyerte rokon.szenvemet a pálya 
őrök ifjabbika Enoclt l’roctor, kivel nem így

l'ocus, melyből szétsugárzók a törté
nelmi kegyelet és nemzeti erősödés.

Osszeforriisztó erő, mely a nemzeti ha
ladás munkájában mindenkit egyesit.

.Jelkép, melyről k*  ltő dalol, művész 
alkot.

Sorsfordulat, nielvet leírom százados 
történelmi kegyelet lerombol és a nemzeti 
király köztudatát megépíti.

Alpár síkján. Rákos mezején, nem volt 
még ekkora lelkesedés.

I nnep van kalendáriiimi sablon nélkül.
Emberek, kiket közért, eszmékért valói 

hevülésre képteleneknek tartottunk, a nem
zeti Géliiustól ittasok.

A levegőben a túláradói örömnek fen- 
költ. szárnyaló tervei.

Soha sem érzett etnhiisiasnms. mely el
fog ifjakat és véneket.

A király nagy szivajándéka kápráza
tos, az. első napokban hihetetlen, majd va
lóira válva hozsánnától terhes a lég.

Es a nemzeti közöröm e mámorában 
lelkesebben mint valaha, hangzik el az ajk 
ról: „moriamur pro rege nostroA Szivét 
adta nekünk a magyarok nagy királya, de 
mi is szivünket adjuk oda. Életünket és 
vérünket.

Minden szóinak kiezikorni ázott szépség-e 
üres kísérlet szivünk érzelmei kifejezésére.

Leborulva áldjuk a végzetet, hogy a 
sokat szenvedett magvar népnek ilyen, nem
zete aspirációit átérző nagy királyt adott.

A Gondviselést áldva, iinaszerüen kél 
ajkunkról az ige: „Éljen a király!

órát töltöttem el csevegve, mialatt ő a fehér kor 
láttán belül, én meg kívül álltam ; vagy ha éjjeli 
szolgálata volt, bennültünk pipaszó melleit a barát 
ságos, tiszta mindig rendben tartott kis hajlékban ; 
sokszor meg egy sétát tettünk, mig letelt az éjjeli 
szolgálat ideje s ekkor hazakisértem Proctor bará
tomat a faluba.

Derék, erős ifjú volt, atldetai erővel, de kissé 
hízásra hajló testtel; egységes barna arezszin, kissé 
világosabb barkó, élénk szemek egésziték ki férfias 
szépségét. A mellett sokat tapasztalt, intelligens 
ember volt, kivel jól el lehetett beszélgetni s bár 
még akkor legény, de már jegyben járt egy va 
gyonos, szeretetreméltó barnafürtös falusi szépség 
gél, a ki rendesen vasárnaponkint volt látható az 
őrházban, mikor L.-ben élő nagynénjét ment látó 
gat ni s útját épen arra vette.

Proctorral való gyakori érintkezésem közben 
már egészen beletanultam teendőibe és senki jobban 
nem ismerte nálam a felénk közeledő vonatok me
netrendjét ; pontosan megtudtam mondani a reggel 
4 óra 30 perczkor áthalad/) postavonattal az éjji 
12 óra 25 perczkor tovaszáguldó futárvonatig vala 
mennyinek kiinduló végpontját, állomásait s a vá
rakozás időtartalmát. Pedig temérdek vonat közle
kedett arra, mert tudvalevő, hogy Great Estem 
vasút köti össze Maint*  és New Hnmpshire partvá 
rosait a kelet amerikai kereskedelem főpontjával s 
teszi lehetővé a csatlakozást Bostonban a NewA ork 
felé közeledő vonatokkal. Mindazáltal Proctornak 
maradt még ideje a csevegésre és virágápolásra 
is. mert hát mely szerelmes ember ne szeretné a 
virágokat !

Egy szép holdvilágos éjjel, mikor a kertsö

Uj földteher-mentesités.
Az elsó földteher mentesítést Magyarországon 

az |S4S; IX. törvéuyczikk mondta ki, megalkot 
ván ezzel a legnagyobb eseményt, a magyar told 
újkori történetében. Azóta a magyar földről azt 
tudjuk s azt valljuk : .szabad". I)e azt is tudjuk, 
hogy ez a szabadság csak névleges, mert a negyven 
nyolezas törvényhozás nagv alkotása óta uj terhek 
gyülemlettek a magyar bűdre. Nem a régi formája 
s jellege van meg e terhek nek, nem úrbéri ség az, 
amiről szó van. hanem a fold terhének modern 
formája : a jelzálogkölcsön.

Annak az óriási jelzálog tehernek, mely a 
magyar földművelésre nehezedik, eredete, fejlődése 
és felszaporodása nem a rossz gazdálkodás ered
ménye. A birtokos, a ki földjét addig jobbágyai
val müveltette s különböző kiváltságaiban bírta 
bizto-Jtékát annak, hogy földje meghozza a kellő 
jövedelmet, a földteher mentesítés után uj berende
zésekre és befektetésekre kényszerült. Éhez tőkére 
volt szüksége, hát felvette s betábláztatta a birto 
kára. Az általános mezőgazdasági viszonyok csak 
hamar a lxdterjesebb gazdálkodási módokra utal 
ták a magyar birtokost. Gépeket kellett beszerezni, 
vasutakhoz hozzájárulni s az intenzív üzem egyéb 
módjait megszerezni ; mindéhez ujjabb tőkére volt 
szükség : ezt is jelzálog-kölcsönképen vette föl. A 
nyolezvanas években pedig mind élesebben ala
kultak ki mezőgazdaságunk súlyos bajai s a jöve
delmezőség szakadatlan csökkenése valósággal 
elszegényítette a birtokos osztályt úgy, hogy min 
dón legcsekélyebb befektetése, avagy hitelművelete 
mellőzhetetlenül együttjárt földjének újabb hipoté- 
káris megterhelésével.

Ekként a magyar föld jelzálogterhe, mely 
még lrt5rt bán csak 120 millió forint volt, időköz 
ben példátlan rohamossággal emelkedett, olyannyira, 
hogy nálunk jelenleg 2<MMl millió van ingatlanokra 
bekebelezve.

Ennek az óriási tehernek, mint ilyennek 
nyilvánulása a törlesztés és kamatfizetés kötelezett 
ségében mutatkozik. Még ha azt a legkedvezőbb 
eseteket vesszük is, hogy a jelzálog terhek vala- 

vényre támaszkodva, az éjféli futárvonatot vártuk, 
épen azt emlitém neki.

— Igaza van uram. — felelt, — marad időin 
kertészkedésre is; tulajdonképen nem is jár oly 
sok munkával az a pályaőri állás, de bizony azért 
becsületesen megviseli az embert. A munka köny 
nyü, de a vele járó felelősség nehéz. Tudni, hogy 
száz meg száz emberélet függ úgy szólván az em
bertől. mert a legkisebb hiba, vagy figyelmetlen 
ség iszonyú katasztrófát okozhat, egy önző szívre 
ónsulylyal nehezedik. Először, mikor az üzlethez 
jöttem — most öt éve immár — azt gondoltam, 
elvesztem a fejemet. Még mikor nem én voltam 
a napos, akkor sem bírtam nyugodni; álmomból 
egy éjjel kétszer háromszor is felriadtam, mintha 
láthatatlan kéz rázott volna meg, mintha dübörögve 
hallottam volna közeledni a vonatot s elfogódó sziv 
vei azt hittem, hogy elfeledtem a váltót megigazi 
tani. Elhiheti uram, hogy az első napok izgalmai 
lesoványitottak. mintha csak rabkoszton lettem 
volna.

— Nos, azóta ismét összeszedte magát.
— Bessy is azt mondja — jegyezte meg 

mosolyogva Proctor. (Bessy volt jövendőbelijének 
neve. Istennek hála, elég jól érzem magamat, erős 
vagyok, soha ágybanfekvő beteg nem voltam; pe
dig mégis van valami bajom, az hogy néha a szi
vem tájékán olyan görcs fog el, mely lélekzete- 
inet is elveszi. Heves fájdalmat okoz, mig tart, de 
szerencsére mindig csak egy pillanatra jön meg.

— llát beszélt már erről egy orvossal?
— Hiszen a szemembe nevetne: nem úgy 

nézek én ki, mint a kinek orvosra van szüksége. 
Azzal felkelt, mert megszólalt a jelzőharang.
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mennyije olcsó lörleaxtéaea kölcsön volna — pedig 
nagy része nem az — a törlesztés és a kamat 
fizetés czímén évenként fizetendő összeget 90—100 
millió forintra kell tennünk. < >riási szám ez, me
lyet a jelzálog teher, mint egy végtelen nagyságú 
parazita egyszerűen elvon a magyar mezőgazdaság 
életerejéből. S ha ezzel az adattal szembeállítjuk 
azt a tényt, hogy a magyar földbirtok kataszteri 
lég megállapított tiszta jövedelme, az erdőkkel és 
szőlőkkel együtt nem több 14*»  millió forintnál, 
úgy tiszta képet nyerhetünk mezőgazdaságunk 
helyzetéről. Marad ugyanis igazi tiszta jövedelem
ként mindössze 4<> millió forint. Ebből él meg, 
azaz ebl»ől akar megélni földműveléssel és erdé
szettel foglalkozó népességünk : a keresők, az 
eltartottakkal együtt 9 millió ember, úgy, hogy 
fejenkint és évenkint 44 és fél forint jut a gaz 
dálkodókra. Erre a csekély összegre pedig méltán 
el lehet mondani: az életre kevés, a halálra sok.

De a helyzet még nem tekinthető végleg 
megállapodottnak : a magyar mezőgazdaság rohanva 
halad előre a fejlődésnek ezen a veszedelmes ut
ján. A jelzálog üzlete az utóbbi években épenség- 
gel nem hanyatlott, sőt mindinkább jövedelmezőbbé 
lesz ; a fold jövedelmezősége nem emelkedik, sőt 
a munkabérek állandó drágulása és a terményáruk 
hanyatló irányzata által csökkenik : a jelzálog-köl- 
csönök összege pedig mindezeknek következnie 
nyeként évenként átlag KO—1<M> millió forinttal 
emelkedik.

Végső következményeiben egyszerűen belát- 
hatatlanul rettentő ez az előrohanás a romlás utján. 
S nehogy ezeket a következményeket tényleg el 
érjük, feltétlenül s immár halaszthat latiul kell gon 
doskodnunk a fenyegető veszedelem megelőzéséről. 
Mindbogy pedig nemcsak a jövőt kell veszedel
mesnek tekintenünk, hanem már a jelenlegi állapot 
is tarthatatlan, a kérdés megoldásának csupán 
egv a módja, az uj íoldtehermentesités.

A második íoldtehermentesités jellegében 
teljesen elüt a 4H-iki elsőtől, de jelentőségében és 
óriási méreteiben hasonlít hozzá. Az időközben 
elmúlt féltized alatt nem volt a magyar gazdasági 
politikának ehhez fogható feladata S ha ezt a fel 
adatot sikerül megoldanunk, ugv jórészt megszűn
nek a jelenleg napirenden levő teendők, mert 
megszüntetjük azokat az okokat, melyek a teendő 
két előidézték és napirenden tartják.

Az uj fbldtehermentesités megoldásának a 
modern viszonyokhoz k« II alkalmazkodnia. Ep 
ezért olv radikális formájú megoldási módozatra, 
mint a milyen a 4*  iki volt, ezúttal gondolni sem 
lehet. — Azok, a kik a módok keresésével foglal 
koznak, már az uj földtehermentesitésnek a mai 
viszonyok között csak egy keresztülviteli módját 
ismerik : az életbiztosítással való kombináezió. 
Jelzálogos biztosításnak is nevezik ezt a módozatot, 
melynek lényege azon az elven alapul, hogy a 
birtokos ugyanoly összeg én jéig kössön életbizto
sítást, a milyen összeg kiegyenlítené a birtok terhét

Jön a 12 óra 1' pereznyi futárvonat — je 
gvezé meg, a váltóeineltyüjét kezében tartva, — 
ez a bostonit alig egy két perczczel előzi meg.

— Hát mi történnék, ha elmulasztaná a vál 
tót megigazítani ? — kérdem szórakozva, mikor a 
közelgő vonat vörös lámpáját észrevettem.

Rám nézett.
Jusson eszébe, mi történt öt év előtt Portland 

és Augusta közt? Itt ugyanaz történnék. A helyett, 
hogv a kanyarulatot követné, a futárvonat egyenest 
a fösinpáron haladna tovább s talán egy mértfold- 
nyíre összeütköznék a bostoni vonattal.

— De jön már!
E perezben robogott tova a kérdéses futár 

vonat, szépen rátérve a kanyarulatra, hogy a part 
mentén Portlandba fusson tovább.

Alig három perez múlva jött ellenkező irány 
ból a bostoni vonat.

— Ez mégis veszedelmes dolog, — jegyez
tem meg.

— Bizony uram, istenkisértés az, a mit el 
követnek néha, mikor a futárvonat egy vagy két 
perczczel megkésik, alig van ideje a kanyarulatra 
térni a bostoni vonat elől ; hajszálion függ sok
szor az ossz*  ütközés veszedelme. No. de most az 
én munkám ma éjjelre véget ért ; 4 óra 3o perczig 
mm jön több vonat, azt pedig őrtársam fogja várni.

A napok teltek egymásután a nélkül, hogy 
különösebb esemény zavarta volna meg Ipswich 
környéke nyugalmát.

Egy reggel örömsugárzó arczczal tudatta ve 
lem Proctor, hogv Bessyje meghatározta immár 
boldogságának napját s nyomban meg is hivott a 
három hét múlva tartandó menyegzőre.

FELSO-ZEMPLEN.
s az örökös tisztán, tehermentesen, tehát életadó 
erejének sértetlen teljességében venné át birtokát.

Ilyen a körvonala annak az eszménynek, 
melynek megvalósítása egy emberöltő alatt kérész- 
tűlvinné az uj íoldtehermentesitést. Ez azonban 
vsak nyers eszme, melynek keresztülviteli módo
zatai óriási fontosságmik. Még a teória sem állapí
totta meg. hogy a nagy munka keresztülvitele miként 
legjobb, leghelyesebb, avagy általában mi kent 
lehetséges.

Nem akarjuk ez alkalommal vitatni, hogy 
az önsegély, a törvényes kényszerűség, avagy épen 
az államhatalom közvetlen közreműködése az. amit 
leghelyesebbnek s a viszonyokkal legkönnyebben 
összeegyeztethetőnek tartunk. Erre még vissza
térünk.

Csak fel akartuk hívni a közvélemény figyel
mét erre a dologra, melylyel foglalkozni érdemes 
és szükséges. Mert az uj tehermentesítés kérdése 
rövidesen napirendre fog kerülni. Olyan életkér
dése ez Magyarország létének, melynek megvita
tását sohasem lehet elég korán megkezdeni. Ehhez 
a kérdéshez van kötve s elválaszthatatlanul össze
függ vele országunk és nemzeti létünk sorsa a 
jövő évszázadban.

Ezt az eszmét akarja most hazánkban meg 
valósítani a Gresham angol biztosítótársaság a 
biztositás egy uj módozata által. Tervezetet dolgo
zott ki, mely lehetővé teszi, hogv minden ingatlan 
földbirtok, vagy ház tulajdonos, akinek ingatlanát 
rövidebb. vagy hosszabb törlesztési kölcsön terheli, 
bizonyos dij fizetése mellett, vagyonát tehermen
tesen szállíthassa utódaira.

Sajnáljuk, hogy a társulat a díjtételeket nem 
közölte velünk s igy a dijak nagyságáról nem 
nyújthatunk tájékoztatót.

De a biztosítások rövid időn kezdetűket 
veszik s igy birtokosaink a dijakra nézve is tisz
tában lesznek.

Vegyes hirek.
A király nrrenapja. Folyó hó 4-én 

volt királyunk nevenapja, mely alkalomból az egész 
ország különös fénynyel és pompával ülte meg e 
napot, minden városban és faluban általános kivi 
lágitást és hálaadó istenitiszteleteket rendeztek. Az 
idén azért volt a szokottnál sokkal fényesebb a 
király nevenapja, mert mint általánosan tudva van. 
a saját költségén Budapest különböző terein felál 
littatja a keresztyén vallásért vértanuságot szenve
dett Szent Gellért csanádi püspök, a hitbuzgó 
Pázmány Péter esztergomi érsek, Bocskay István 
és Bethlen <iábor erdélyi fejedelmek. Hunyadv 
János és Zrinvi Miklós, a haza és a kereszténység 
hős bajnokai, gróf Páltfv János, Magyarországnak 
a trón védelmében nagy érdemeket szerzett főhadi
parancsnoka, - a honfoglalás történetét iró Béla 
király névtelen jegyzője, Verbőczy István, Magyar 
ország nagyhírű jogtudósát és annak népszerű lan

V asárnap volt. A ködös, őszies reggelt nyo
masztó meleg nap követte. Egész nap Íróasztalom 
nál ültem s a megfeszített munka párosulva a hő
séggel, heves főfájást okozott: jónak láttam hát le 
fekvés előtt szivarra gyújtva, az ablakhoz ülni, 
mely — bár emeleti lakásom volt, — még seni 
volt nyolca lábnál magasabb a föld felett.

A levegő tiszta volt, a hold oly fényesen vi
lágított, hogy a csillogó síneket s a keresztező 
pont fehér korlátfáit csak úgy láttam, mint akár 
fényes nappal. A mint odatekintettem, önkénytele
nül Proctor barátomra gondoltam. Mit csinál vájjon? 
Talán karosszékben szundikál, vagy nem alszik, 
hamun Bessyjére gondol? Órámra pillantottam ; fél 
12 óra volt. Az jutott eszembe, hogy átsétálok 
hozzá ; épen oda érek, mikor a futárvonat előtt a 
váltót igazítja. De csakhamar ismét mást gondol 
tani, az ut, nagyon kifárasztana, jobb lesz hát 
kiszívni szivaromat és lefeküdni.

Ez elhatározással ottmaradtam az ablaknál s 
még pár perczig merengve néztem a holdsugáros 
tájat Egyszer csak, azt még éreztem, kiesett a szi
var fáradt kezemből, szemeim lecsukódtak, elalud
tam. S még álmodtam is. Mikor nehéz fejjel fel
riadtam. a faluban éjfélt ütött, a futárvonat ideje 
közelgett s a messze távolban láttam is már a há
rom kis szikrát, a közelgő vonat lámpáit. E pilla
natban ablakom alatt valaki nevemet kiáltotta, a 
mint kivehettem, női hang volt. Gyorsan kabátot 
öltöttem s kihajoltam az ablakon, mikor az az ag
godalmas kiáltás ismétlődött: „Az Isten szerel
méért uram, igazítsa meg a váltót!-

Elnyomott sikoly volt az. mellyel levegő után 
kapkodtam s futottam, mint még soha életemben. 

tosát, Tinódy Sebestyént ábrázoló szobrokat. — 
Természetes, hogy városunk is kivette a maga ré 
szét az ünnepségből és a többi városokhoz képest,
3-án  este általános kivilágítás rendeztetett, 4-én 
pedig délelőtt az összes templomokban hálaadó is
tenitiszteletek tartattak és a házak fel voltak lo
bogózva.

Várán nóról írja levelezőnk : ,A mi kis 
városunk a király nevenapját tőlünk kitelhető fény
űvel ünnepelte. Ez ünnepély, mint az ország más 
részében is, azon alkalomból, hogy ő felsége a 
magvar nemzet nagyjainak szobrokat állítani ren
delt, egyszersmind hálaünnepély volt, s abban részt 
vett községünk apraja-nagyja. Vasárnap este ő 
felsége tiszteletére a már előzőleg fel lobogózott vá
ros fényesen ki volt világítva. A város utczáit ha
zafias darabokat játszó zenekar járta be, s általá
ban igen lelkes és emelkedett hangulat uralkodott. 
Másnap, hétfőn reggel 7 órakor az izr. imaházban, 
9 kor pedig a róni. kath. templomban hálaadó is 
tentiszteletek tartattak, melyeken úgy a hatóságok, 
mint az intelligentia teljes számban megjelent.

S z t r o p k ó n. A mily híres volt Sztropkó 
hajdan ötszögü váráról, ép oly nevezetes ma, ha
zafiasságáról. Mindenütt, ahol szép és nemes csele
kedetekről van szó, előljár és eklatáns módon pél
dát mutat mindenkinek arra, hogy miként kell sze
retni azt a hazát, melynek mezején ott, ahol ma 
a boldogság aranykalászai fakadnak s mely föl 
det őseink piros vére tette termékenynyé. Ma is, 
midőn e városka maroknyi intelligentiája tudo
mást vett ő felsége első Ferencz .József apostoli 
királyunk bőkezű adományáról, elhatározta, hogy 
szerény tehetségével, de a hazaszeretet minden kel
lékétől duzzadó szívvel fogja megünnepelni koro
nás királyunk nevenapját. Az ige testet öltvén, e 
hó 3 án este a zászlódiszbe öltözött városka pazar 
fényben úszott attól a nagy világosságtól, mely a 
lakosság ablakaiból a szeretet, a hála elismeréséül 
sugárzott ki és világította be az egész közeli kör 
nyéket. Sok helyen díszes virágkoszoru között volt 
elhelyezve a királyi pár arczképe, ami igazán jól 
eső látványosság volt. — 4 én 9 órakor a vár 
templomban hálaadó istenitisztelet tartatott, melyen 
a hatóságok testületileg és a tűzoltóság vettek részt. 
< >tt volt az összes intelligentia is, hogy lerójja há
láját országunk legelső magyar ember l, a ki 
rályért és hogy kérje az Egek Urát, i. 'y O Fel
ségét ajándékozza meg hosszú élettel. Este a ko 
rónában bankett volt. Felső Zempléni.

— 1000 forintos adomány. Városunk 
főbirájának : Sulyovszky Istvánnak közbenjárása 
folytán a Felső-Magyarországi Közmivelődési Egylet 
Dénesfalva községének iskolaépítésre 1<MM> forintot 
adományozott. .Szép tett nemcsak az adományozó 
egyesülettől, hanem városunk főbírójától is, a ki 
nem elégedett meg pusztán azzal, hogy Dénesfalva 
község létesítésében fáradhatlanul dolgozott, hanem 
annak boldogulására, mint a jelen tett is bizo 
nyitja, minden lehetőt elkövet.

Már hallani lehetett a futárvonat zakatolását, de 
én nem láttam mást, mint a fehér korlátfát, mely 
még oly kétségbeejtő távolságban volt tőlem. Vaj 
jón elérem-e még jókor a keresztező pontot?

Tovább futottam félőrülten, versenyt a gőzzel 
s végre a sorompóhoz értem. Első pillanatra láttam, 
hogy Proctor nincs helyén s a síneken átugrottam 
a váltóhoz. Egy pillanatra meghökkentem. Hah, 
hátha nem a kellő emeltyű az ! Mily szerencsét 
lenség, mily felelősség! De nem volt időm gondol 
kozni! tennem kellett, mit jónak találtam ; még 
egyszer összeszedtem erőmet, megragadtam az 
emeltyűt, lenyomtam s erősen tartottam ép azon 
pillanatban, mikor a robogó gőzgép első kerekei 
azt a pontot érintették, hol a sínek elágaznak. Egy 
lökés és a vonat baj nélkül átcsapott a kanyarulatra 
és dübörögve folytatja útját.

Körültekintettem ; ott állt a pályaőr kis kuny 
hója a csinos k<rt közepén; ajtaja, mint rendesen 
nyitva; a kis asztalon lámpa égett s előtte nekem 
hátát fordítva, ült Proctor; nyitott könyv feküdt 
előtte s mintha elaludt volna felette, mert feje 
összekulcsolt kezeire volt nyugtatva. De nem kel 
lett bemennem, hogy nyugodt, halvány arczát a 
lámpa felé fordítsam; tudtam a nélkül is, hogy 
azt az álmát alussza, melyből nincs ébredés többé.

Igen, szegény Proctorl szivszélhüdés érte. A 
szegény Bessy nngynénjétől hazatérőben nyilván 
igv találta inár: csak ő lehetett az, ki engem fi
gyelmeztetett.

Nem állott érdekemben a inai napig senki 
vei közölni a gőzzel való versenyfutásom borzal
mas történetét.
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— Elfogott tehenek. A gróf Sztáray Au- 
tál féle helybeli uradalom intézőségének mégha 
gyása folytán a napokban elfogtak 33 db. olyan 
tehenet, melyek a helybeli lakosok egy részének 
tulajdonát képezik. Az elfogatás azért történt, mert 
állítólag a tehenek tavasztól kezdve egész mosta 
náig az uradalom legelőjén legeltek annélkül, hogy 
erre engedélyük lett volna. — Utánjárásunk foly
tán ez ügyben a következőket tudtuk meg, de 
hogy mindenben megfelel e ez az igazságnak, azt 
nem állítjuk, miért is fentartással közöljük. Az 
uradalomnak vannak olyan cselédei is, a kiknek 
egy két tehén legeltetési jog is van biztosít va, de 
miután ezek a cselédek nem rendelkeznek tehenek
kel és hogy kárba ne vesszen a legeltetési joguk, 
úgy szoktak már évek óta segíteni magukon, 
hogy a lakosságtól felvállalnak legeltetés czéljából 
teheneket és minden darab után megfizetik a 
rendes dijakat. A szokáshoz híven, ez idén is 
igv tettek, természetesen az uradalom tudtával, a 
hol nem tettek semmi kifogást az ellen, hogy a 
cselédek ily módon értékesítették jogaikat. Nagy 
volt azonban meglepetésük úgy a cselédeknek, 
mint pedig a tehéntulajdonosoknak a napokban, 
a legeltetési időszak befejezte előtt néhány nappal, 
a mikor arról értesültek, hogy az összes teheneket 
elfogatta az uradalom és minden darab után busz 
forint büntetést, követel a tulajdonosoktól. — Ez 
ügyben a szolgabiróságnál feljelentés is történt, a 
hol megjelent Baján Imre igazgató is, de a hol 
nem avatkoztak az ügybe azért, mert az elfogott 
tehenek l’ngmegye területén legeltek és ott is fo
gattak el. — Ezt tudtuk meg ez ügyben és ha 
igy áll tényleg a dolog, akkor az uradalom eljárása 
igen furcsa színben tűnik fel. Mert ha ez az álla 
pót évek óta fennáll és ha ezt tudták, amint hogy 
ha észszerűiül következtetünk, tudniuk is kellett, 
úgy egyáltalán nem volt joguk a tehenek elfoga- 
fásához, és csak az lehetett a czél, hogy a tehén 
tulajdonosok megsarczoltassanak; erre vall az is, 
hogy az elfogatás nem a legeltetési időszak kéz 
delén, hanem annak közvetlen befejezése előtt tör 
télit. — Azt hisszük, hogy az ilyen eljárás igen 
alkalmas arra, hogy a még nálunk alvó szoczia- 
lizmus közelebb vitessék felébredéséhez.

— A felvidéki rútkének segélyezési 
ügye. Schönborn B. Ervin gróf f. hó Iáén Mun
kácsra érkezett. Ez Htjával nagy jelentőségű ügy 
van kapcsolatban. Ugyanis a fővárosban f. hó 14 
én kötötte meg közjegyzőileg vele a fiöldmiv. min. 
a szolyvai, volóczi. alsó- és f.-vereczkei, több 
mint 12IXN) holdas birtokára vonatkozó bérleti 
szerződést, mely területen nagyszabású gazdálko
dás tog berendeztetni, melynek szervezésére lég 
közelebb e téren nagy érdemekkel biró szaktekin
tély fog a vidékre telepepni, mint kormánybiztos. 
E hír mindenesetre örvendetes, mert abból látjuk, 
hogy a kormány, mint a gróf a legnagyobb lelki 
ismeretességgel folytatják a felvidéki nép jövőjére 
nézve oly fontos ügy lebonyolítását.

— Fénykép felvételek. Hód inka Antal, 
< őfelsége a király bécsi hitbizományi könyvtár őre 
és Roskovics Ignácz jeles festőművészünk f. ho 
l én Ungvárra érkeztek, hogy az „Osztrák Magyar 
Monarchia Írásban és képbenu cziinii nagy miiben 
Ungvármegyének ismertetése végeit úgy a népvi 
selet, mint a vidék kiválóbb tájai és m1 vezet essé
géről fényképfelvételeket eszközöljenek. E végből 
be fogják utazni a vármegyét és felkeresik annak 
nevezetesebb és érdekesebb helyeit s községeit. 
Első ily kirándulást f. hó 2 áll Kapós vidékére 
tettek.

— VJ any akiin yr vezetők. A belügymi 
niszter Zemplén vármegyében a Király-helmeczi 
anyakönyvi kerületbe Dóké István szolgabirot anya 
könyvvezetővé, Eyry Elek járási közgyámot, ugyan 
oda Gróf Rezső jegyzőt pedig a havajiba anya 
könyvvezető helyettesekké kinevezte.

--- Felnő leányiskola Homonnán. Az 
irgalmas nővérek vezetése alatt a jelen iskolaévvel 
uj felső iskola nyílt meg Homonnán, a melynek 
felállítását Andrását/ Aladárné grofne áldozatkész 
sége tett lehetővé. Az iskola a közoktatási ininisz 
tér beleegyezésével nyilt meg, s nyilvánossági jog 
gal is föl van ruházva.

— Kinevezések. A vallás és közoktatás
ügyi miniszter Hódozsy Béla sárospataki állami 
tanítóképző intézeti tanárt jelenlegi állomásán való 
meghagyása mellett a IX. osztály 2-ik fokozatába 

kinevezte. — A kereskedelemügyi miniszter Ba
logh Miklóst a homonnai állami faipari szakisko
lához művezetővé nevezte ki.

— Esküvő'. Kádár Jolánka kisasszony, 
Kádár Miklós helybeli kir. járásid rósági hivatalnok 
kedves és szép leánya Sztankó Lászlóval folyó hó 
2 áll kelt egybe. A polgári egybekelésnél Horváth 
Károly és Vasiig János helybeli ügyvéd urak 
szerepeltek tanukként.

Asszonylázadás. F. hó 4-én a megye 
egyikjnagyobb községében valóságos asszonylázadás 
volt. Ugyanis a község egyik oki. szülésznője 
törvénytelen utón megsza porított a a világ lakóit 
egy kis gyermekkel. E miatt a segédlelkész 
kimondotta, hogy az említett szülésznővel — egy
házi törvényeknél fogva — m in fog keresztelni. 
A község pétiig a szülésznőt, miután arra — mit 
adatokkal beigazoltak elkeriilhetlen szükség van, 
nem győzvén a dolgot egyedül a másik oki. szü
lésznő, megtartani szándékozott. E miatt a segéd
lelkész és a község között súrlódások támadtak. 
A fentebb említett nap reggelén 9 órakor azonban 
mintegy .’>() |(M) asszony jelent ni<‘g a jegyzőházá
nál, kijelentvén, hogy nekik a pap kell, a bába 
pedig nem kell, hanem a saját összeszedett fillé
reiken fognak egy másik szülésznőt taníttatni. Mi 
után pedig az elöljárók egyes tagjait sértő kifeje
zésekkel illették, s többen a nyerserő használatát 
is kezdték emlegetni, ha kell férfiakkal is jönnek, 
- - a bíró csendőröket hivott, <le még azoknak 
megérkezte előtt szétoszlott a vitéz sereg 11 óra 
kor. Még aznap kihallgatták az egyes vezér asszo
nyokat, de valamennyi ártatlannak vallja magát, 
mondván, a gyülekezet ezéljáról nem volt ?» tu 
domásuk és ha meg lesznek is büntetve, azt sem 
fogják tudni, miért történik rajtuk. Mint halljuk, 
a segédlelkész ur áthelyeztetéseért folyamodott.

— Kórházi kimutatás. A nagymihályi 
nyilvános közkórházban az október havi forgalom 
a következő volt: Maradt a múlt hóról beteg 27. 
fölvétetett 34, távozott gyógyulva 21. javulva G, 
gyógyulatlan 4. meghalt 1, a kórházban vissza 
maradt 29, összes létszám G1. Ápolási napok 
összege 940.

Vásáráthelyezés. A kereskedelmi mi 
niszter megengedte, hogy a Zemplénvárinegye te
rületéhez tartozó Tisza Lucz községben az 1K98. 
évi január hó ű éré eső országos vásár kivételesen 
1898. január 10 én tartassák meg.

CSARNOK.
Visszaemlékezés.

Feledlek zajos főváros, elég volt élveidből. 
Fanyar lett már az mind nekem, hadd engedjem 
át leikéinél ábrándjaimnak, hadd szál jak. mint a 
sólyom, messze, messze oda, hol a felkelő nap 
rózsa pírjával megaranyozva, e gymást üldözik a 
Maros habjai, mint napot nap után üldöz a gyors 
idő.

S ha képzőiméin, a völgyet átölelő bérezek 
n« k visszaadja az ősz által elrabolt éket. felkere
sem a csendes kis falut, hová oly sok édes emlék 
lánczolja szivemet . . .

Látom már szalmás fedelű kisded házait (de 
illik is hozzá e név: Kisfalud. • s köztük azt, hol 
megpihenni vágyik szivem.

De oh. nem! nem pihenni jöttem én ide. Jer 
drága lakója, édes lánykám, jer. keressük fi i a ta 
vat. a berket, hol olyan édesen dalol a fülemile s 
aztán szedjünk a rétnek szép virágaiból két csők 
rőt, mint tettük annyiszor . .

•
,\z eget sűrű felhő tödé, az őszi szél sivitva 

szállt tova, egy-egy letépett falevélt kergetve . . 
Szomorúan haladtam tova, végig az utczán. még 
mindig éreztem a pár havi elválást tőletek s a szü 
lői háztól. A mint az édes múltról igv elmerengek, 
ismerős hang kiálltja nevemet. István bátyám volt. 
Hozzá siettem:

„Mi jó hirt hoz hazulról, István bácsi?" 
„Bizony semmi jót sem, öcsém.“ 
„Hogy, hogy ?“
„Temetés lesz m i, keserves temetés. A mint 

a falutokon keresztül jövők, hallottam hogy ma 
hozzák szegény kis húgom hült tetemeit, anyád, 
bátyád már tegnap elmentek Kisfaludra. Lent jár 
tani a sírboltban is, megnéztem szegény korán le 
tört virág örök nyugvó helyétu . . .

A hir lesújtott. Mint a ki mindenét veszité, 
mozdulatlanul álltam ott.

Nem értettem bátyám vigasztaló szavait. 
Csak annyit tudok, hogy egy idő múlva megszűri 
tolta jobbomat. Nem sokáig maradtam magamra, 
lelkem fájdalma menni késztetett. Aztán megered 
tek könvnyeim s az égő kin enyhülni kezdett.

S midőn már az utolsót is letörültem, kain 
poinra kötöttem a fekete fátvolt. Arczom mindig 
halványabb. szivemben pedig sajgóbb lelt a seb. 
Hosszú ideig gyászolálak, nekem végtelen hosszú 

volt. Képzelmemben gyakran elvándoroltam sírodhoz. 
Visszaszólt elém a múlt minden édenével, kopor
sódra rogyva láttam magamat . . . kérdeztelek, 
miért hagytál el ? kértelek jöjj vissza. De szavamra 
csak a rideg sírbolt viszhangja felelt. Es vigasz 
nélkül nyögöm panaszomat, inig eltompultak érzé
keim és mély álom borult rám. Te most is olyan 
jól valál, felkerestél álmaimban. „Szüntesd fájdal 
maidat — igy szóltál, hisz én élek, csak a hírein 
halott“ — s azután letörölted könnyeimet s addig 
csevegtél, inig újra felvidultam . . .

De ha eltűnt az álom, az ébrenléttel újra 
visszatért bánatom. S talán még sajgóbb volt 
szivemnek mint azelőtt, elannyira, hogy magam is 
jobbnak képzeltem az örök álmot az ébrenlétnél.

*
Egy reggel levelet találtam asztalomon. 

Te Írtad . . .
Hiszen te könnyezel ? ! . . . Engem sajnálsz, 

hogy egy valótlan hir miatt mennyit szenvedtem. 
De most, látod, én törlőm le könnyeidet.

Itt van nézd, még egy nefelejts, tűzd ezt is 
csokrod közé, aztán jer, daloljunk vígan.

„Titkon nyílik, titkon virít a rózsa, 
Hogy szeretlek, mit tehetek éu róla, 
Szerettelek s szeretlek is, nem bánom, 
Te vagy nekem mindenem e világon.u

E. Endre.

Felelős szerkesztő; (Jál iiltHOM.

Kiadó-tulajdonos: LandesiHan fi.

HIRDETÉSEK.
34‘.». szám.

vsri,. iH»7. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1 SS!. évi LX. t.-cz. 102 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihályi 
kir. járásbíróság Ő422 számú végzése által />r. Krltner 
Mihály ügyvéd által képviselt Herakociti és Rőth javára 
.Markorifn Éliás ellen. 2M frt 67 kr tőke hátralék, ennek 
lKÍHj évi nov. hó 12 napjától számítandó 5«/e kamatai és 
eddig összesen 39 frt II kr perköltség követelés erejéig el
rendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag feliilfoglalt, 
és 7M56 frtra becsült szarvasmarhák, lovak, takarmánynemüek, 
stb., stbből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a fenti sz. kiküldést rendelő végzés 
folytán a helyszínen, vagyis alperes lasztoméri lakásán leendő 
eszk özlésére 1897. évi oki. hó 8-ik napjának délután 
2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingó
ságok ezen árverésen, az lKKl. évi LX. t.-cz. 107. §-a értel
mében a legtöbliet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1MN1. évi LX. 
t.-cz. 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifize
tendő.

Kelt X.-Mihályon 1897«ik évi szept. hó 23 napján.

Gál ViliHoa, 
kir. birósági végrehajtó

320. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajt-’, az |mm|. évi LX. t.-cz. 102. 

§-a értelniében ezennel közhírré teszi, hogy a saujhelyi kir. 
törvényszék •'■•.•33 számú végzése által />#•. Kelemen Ar
in itt ügyvéd által képviselt Lebovics Izsák javára Brossz- 
mami Ernő és társai ellen 12ő frt tőke hátralék ennek 
Is'.nl. évi junius hó II napjától számítandó 6*/ 0 kamatai és 
eddig összesen 65 frt 79 kr perköltség követelés erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt 
és 4M5 forintra becsült ökrök, kocáik, és sorvetőgépből álló 
ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 4*74  sz. kiküldést rendelő végzése 
folytán a helyszínén, vagyis Ifj. Saláta József l.-volyai la
kásán leendő eszközlésére 1897. évi okt. hó 18-ik nap
jának délután 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintet ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el 
adatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 
LX. t.-cz. 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz ki
fizetendő.

Kelt Nagy-Mihályon 1897-ik évi okt. hó 5. napján.

Gál rtlmo»,
kir. birósági végrehajtó.

361. sz.

1897.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtói az 1881. évi LX. t. ez. 102. 

tj a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a saujhelyi 
kir. törvényszék 7«38 számú végzése által />r. Kállai 

ügyvéd által képviselt Lefkovict Lipótjavára lllatter 
Krisztián ellen 13 frt tőke, ennek 1897 évi május hó I nap
jától számítandó 6*/,  kamatai és eddig Összesen 32 frt 95 
kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 330 frtra becsült vegyes 
sajtokból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek az 5605 sz. kiküldést rendelő végzés 
folytán a helvszinén. vagyis alperes falkusi lakásán leendő 
es/közló-ére 1897. év okt. hó 16-ik napjának dél
után 3 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán 
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen az |88|. évi LX. t.-cz. |07. 
§-a értelmélmn a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is 
eladatni fognak.

Az elárverezendő ing<>ságok vételára az 1881. évi 
I.X. t.-cz. 108. $-ban megállapított teltételek szerint lesz ki
fizetendő.

Kelt Nagy-Mihályon. 1897. évi okt. hó 4. napján.

Gál Vllmot,
kir. bir. végrehajtó.



FELSO-ZEMPLEN. 1897. október 7.

S56 s xám.

1*97. vőgr.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó ax 1>*I  évi LX. t.-cx 

102 <ja értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a saujhelyi 
kir. törvényszék 11344'95 «zámu végzése által />r. Kiülni 
Józarf ügyvéd által képviselt s.-a.-újhelyi küxponti takpztár 
javára Kotora János és tárnái ellen 4tai írt tőke, ennek 1H95 
évi május h<> 4 napjától számítandó » kamatai és eddig
ösaseaen 75 írt 97 kr perköltség követelés erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és .‘<75 
írtra l»e*-*ült  lovak, tehenek szekér stbből álló ingóságok 
nyilvános arveres utján eladatnak.

Mely árverésnek a 5539 »z. kiküldést rendel-' végzése 
folytan a helyszinéu, vagyis alperesek kisrá'kai lakásán le
endő eszk-ízlesérv 1897. évi okt. hó 22-lk napjának 
délutáni 1 |3 Órája határidőül kitflzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen, az 1KMI. évi LX. t.-cx. 10". tj-a 
értelmében a legtöbliet Ígérőnek homáron alul is el fognak 
adatni.

Az árverezendő ingóságok vételára az 1**1.  évi LX. 
t.-cx. 10*.  § bán megállapított feltételek szerint lesz ki- 
fizetendő.

Kelt X Mihályon. 1x97. évi szept. hó 24 napján.
Gál Vilmos, 

kir. bírósági végrehajtó.

GAJDOS ISTVÁN
- lEöfarag-ó -*+  

NAGY-MIHÁLY. selyem-uteza.

Ajánlja magát mindennemű

KŐFARAGÓ MUNKÁK 
gyors, pontos és jutányos áron való 
elkészítésére, a legfinomabb traebvt-kó 

anyagból.

SÍRKÖVEK 
magyar, német és héber felirattal, 
a legsoliilabb kivitelben jutányosán ké

szíttetnek.

Hinták műhelyemben megtekinthetők.

az „Eperjesi Népbank Kályhagyár" 
felsőmagyarországi vezérügynöksége 

és főraktára

ILLÉS D. Ungvár 
ajánl teljesen tűzálló agyagból készült 
tiszta fehér, chamois. színes majolika 

cserépkályhákat, 
díszes kandalokat, kandallón kály
hákat, takaréktüzhelyeket, kipróbált 

szakavatott felszerelők által felállítva, úgy

szintén épitési-diszitményeket, pla- 
fond-diszitéseket, síremlékeket, va

lamint mindennemű szobrászati munkát, 

gips, műkő, és terrakottából, saját 

vagy adott rajzok után.

Zsolnay-féle használati és disz- 
edényeket, keramit-burkolat-lapo- 
kat, tűzálló téglákat, továbbá művé

sziesen mintázott és festett genre- és szt. 
szobrokat, dombormüveket, fal-disz- 
tálakat, eredeti gyári árak és a legszoli

dabb kiszolgáltatás mellett.

Minták, képes árjegyzékek, költségvetések 
kivanatra bérmentve. 5

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.


