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szerkesztőség:
Hova a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :

Tőrók-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérinentetlen levelek nem fogadtatnak el. 

Nyilt-ter soronkint 20 kr. 
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

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

Egye* szám ara 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyílttéri 

díjak küldendők :
Landesm&n B. könyvnyomdája.

A vásárokról.
A társadalomnak úgy számbeli nagy

ságánál, mint munkájának nemzetgazdasági 
fontosságánál fogva egyik nevezetes része a 
kisiparosok osztálya. Ez az osztály, melynek 
pedig az állainfentarttis munkájában is ne
vezetes szerep jutott, úgy vagyoni helyzete
ién, mint erkölcsi erejében és tekintélyében 

napról-napra gyengül, pusztul. E pusztulás 
magára vonta az államférfiaknak, a társada
lom vezetőembereinek és a sajtónak figyel
mét egyaránt, úgy. lmgv ennek megszünte
tése fontos napikérdéssé nőtte ki magát, mely
nek megoldására az illetékes tényezők mind
egyikének közremunkálnia kell.

Ha a bajt gyökerében orvosolni akar
juk, kutatnunk kell az okok után, melyek 
azt előidézik. Hogy minő forrásokból ered a 
kisiparos osztály folytonos hanyatlása, nem 
akarjuk ezúttal egvenkint számbavenni. azért 
csakis arra hívjuk fel a figyelmet, melvet 
soraink homlokára tűztünk, a vásárokra.

A vásároka mezőgazdákra, az iparosokra 
és kereskedőkre nézve czikkeik értékesítése, 
valamint az egész közönségre az adás-vevés 
szempontjából, valamint a forgalom könnyű
ségére és gyorsaságra nézve úgyszólván nél
külözhetetlen tényezők. Ámde a mai roppant 
nagy számuknál fogva sok tekintetben több 
kárt, mint hasznot hoznak, azért reformálá
suk égető szükséggé vált.

Mert úgy áll a dolog, hogy a vásárok 
száma, részint magánérdekek érvényesülése, 
kortesérdemek jutalmazása, részint egyéb 
okokból, annyira elszaporodott, hogy ma már 
nagvobbocska falu sincs 1—2 vásár nélkül,

T A RCZ A.
Szerkesztői üzenet a szerkesztőnek.

Minthogy az újságolvasó ina már nem a ve- 
zérczikken, hanem a szerkesztői üzeneteken kezdi, 
s nem vagyok bizonyos abban, hogy t. szerkesztő 
ur b. lapjának minden czikkét olvassa (Nem mond 
hatnánk. Szerk.) — de sejtem, hogy a szerkesztői 
üzenetekre mégis ráadja gondterhes fi jót, minthogy 
másrészt már a magam érdekében óhajtom, hogy 
e czikkecskét olvassa — (Nagyon szívesen. Szerk. 
erre b. lapjának e terét legalkalmasabbnak tartom. 
Látom t. szerkesztő ur, hogy önben van akarat és 
igyekezet jó lapot szerkeszteni, <le megbocsát az 
őszinteségért, nincs hozzá elég talentuma, — egyik 
hibából a másikba esik, s ha egy idősebb gigerli 
oktathatja a fiatalabb gigerlit, mikép kell a nagy 
világban érvényesülni, talán én is okosan cselek 
szem, ha jó tanácscsal szolgálok, felsorolom egy 
nehány hibáját — talán megjavul — s igy önnek 
és a közönségnek én is hasznára lehetnék.

1. Az első hibája szerkesztő ur. hogy az én 
tiszteletpéldányomat nem küldi rendesen, mint lát 
szik, nem tudja, hogy egy lap fellendülésénél a 
tiszteletpéldány nagy szerepet játszik, ennek a r • 
vén szerez barátokat, a vidéki lapokat pedig a j" 
barátok tartják fenn. Elvárom tehát, hogy ezentúl 
úgy nekem, mint mindazoknak, kik arra igényt 

inig a mezővárosokban, járások székhelyein 
fi —7 vásár évenkint. Ebből kifolyólag az
után megtörténik, hogv ugyanazon vidéken 
2 — 3 helyen is tartanak vásárt ugyanazon 
nap, vagy legalább is egymást követő Ha
llókra esik három-négy. Van-e a vásárok ily 
nagy számának értelme, haszna? Czélrave- 
zetők-e. üdvösek-e? Alig van, ki erre igen
nel felelne, kivéve tán a korcsmárosokat. 
Nemcsak nem hasznosak, hanem egyenesen 
hozzájárulnak első sorban a kisiparos osztály 
tönkretevéséhez.

Az a szegény kisiparos vásárról vásárra 
házal: el nem engedve egyet sem, mert biz
tatja, csalogatja a remény: hátha csinál egv 
kis üzletet. Persze a remény aztán csalfa 
lesz. Hiába töltötte el a drága munkanapot, 
hiába álta ki esőzáporát, tél hidegségét, hiába 
költekezett a vásárban magára, otthon csa
ládjára és hiába fizette a fuvardijat: üres 
erszénnyel tér haza, ha portékáit nagy vesz
teség lírán elkótyavetyélni nem akarja, igv 
megy ez gyakran lietenkint 2 — 3-szor is. inig 
tele lesz adóssággal, mely azután fölemészti 
házát, földecskéit. melye!., t tán apjától örö
költ vagy régi jobb időkben maga szerez- 
gette össze.

Végre ott áll a teljes tönkrejutás szélén 
s ekkor mit tesz? Valami biztos — ha so
vány is — kenyér után néz. beszegődik hi
vatalhoz, vasaihoz, iskolához, stb. szolgának, 
bakiéinak. ha ez nem sikerül, lesz belőle 
napszámos.

l>e nem csak a kisiparosra veszedelmes 
a vásároknak e nagy száma. Veszedelmes 
a népre is, habár, nem is akkora mérték
ben. A ki ismeri népünk természetét, az előtt

tartanak a tisztelet potya példányt rendesen expe- 
diáltatni fogja.

2. Ha értesül valami eljegyzés vagy esketés- 
ről — pláne ha az illető Zemplén megyei, vagy itt 
rokonsága van. közölje e hirt kellő helyen ciceros 
betűkkel, gratuláljon tisztelt barátjának és munka 
társának a szép frigyhez, még akkor is, ha az il
letőt soha som látta s lapjába sohasem irt.

3. Ha egy egy előfizetési felhívást kiboesájt, 
közölje a munkatársak névsorát, — a listában 
benne legyen minden számottevő ember, még ak
kor is, ha sohasem ir, vagy Írni egyáltalában nem 
tud; az emberek hiúságainak tömjénezni hálás 
dolog. — lapját terjeszteni fogják.

4. Ha valamely disznótor vagy névnapról 
értesül, kérje meg a házigazdát, hogy a fényes 
mulatságról olvasóit értesíthesse, egyetlen egy je
lenlevőt ki ne hagyjon, — a fődolog, hogy a je
lenlevők neve kinyomassék, a kit kihagyott, halálos 
ellensége, lapját üldözni fogja. A mostani márciusi 
jubiláris Ünnepélyeket — ha ügyes ember, jói fel 
használhatja, mert a hazáért most sokat fognak inni; 
fényes ünnepélyek és ragyogó szónoklatokról írjon 
bő refirádákat. Ilyenkor számos hazafias toastot 
és dictiot hivatott és nem hivatott szónokoktól el
leshet s eltekintve attól, hogy lapjának szolgál, - 
meg fog ismertetni lapja olvasóival több olyan je
les szónokot, — kikről eddig mit sem tudlak. 
Ilyenkor éllu t ön hasonlatokkal is, ha talán nem tudja, 
közlöm önnel, hogy Demosthenes, Cicero, Kossuth

nem kell állításunkat hosszasan bizonyítgatni. 
Képes a vásárban f......t,on át alkudozni,
hogy lealkudja azt a 10—20 kr. külömbsé- 
get, mely a csizma, vagy dolmány áránál 
közte és az eladó iparos között van. Hjah! 
de az iparos nem engedhet, mert tán éppen 
e csekély összeg volna az ő tiszta haszna a 
munkáján. Végre is otthagyja, mert úgy 
gondolkodik: holnap meg a másik faluban 
lesz vásár, majd megveszem ott. Nem lévén 
számitó természet, figyelembe sem veszi el
pazarolt idejét, költségét, stb. S e mellett 
hányszor megtörténik az. hogy az otthagyott 
dolmánynak, csizmának ára apránkint leko
tyog a garaton és „se pénz, se posztó.*1

A vásártartást tehát reformálni, számu
kat kevesbíteni kell. Nagyon elég volna, ha 
a járások székhelyén s esetleg egyes nagyobb- 
forgalmu vidékek góezpontjain tartanának 
évenkint 3—4 vásárt, a többit, az apró falu
helyeken tartott vásárokkal együtt megszün
tetni kellene. A vásárok kevesebbjénél bőven 
káqxítolná azoknak sokkal nagyobb népes
sége. üzleti forgalmuknak élénksége, mely a 
mostani tespedést és pangást felcserélné.

A sajtó már több Ízben felemelte a vá
sárok reformjának kérdésében szavát, de ez 
ideig eredmény nélkül.

Hogy a kívánt czélhoz eljussunk, álta
lános országos mozgalmat kellene inditaniok 
maguknak az iparosoknak. Akármelyik ipar
testület felvethetné a kérdést, memorandumba 
foglalná és z illetékes ipar- és kereskedelmi 
kamarájához terjesztené föl, ama kérelem 
kapcsán, hogy a megkeresett kamara az ügy 
támogatására nyerje meg a hazai többi ka
marákat is és egyszerre, együttesen és hat-

Lajos és Castelár szintén jó szónokok voltak, sőt azt 
mondják, hogy Apponyi és Eötvös Károly is tudnak 
beszélni.

5. Elmúlt a farsang, annélkül hogy sikerült 
volna önnek egy pár érdekes nyilatkozatot és pár- 
bajhirí közölni, — az ilyen lovagias ügyek — 
főleg ha a személyeket ismerik, a közönséget még 
a Drevfus-ügynél is jobban érdeklik, lázas türel
metlenséggel várja a következő számot, vájjon lesz-e 
ellennyilatkozat vagy még egv szó, vagy hogy az 
ügy a lovagiasság szabályai szerint lett elintézve 
stb. — ezt is elmulasztotta ön szerkesztő ur.

6. Most — mint hallom — Nagy-Mihály tőke 
pénzeseit bankláz gvötri, biz’ ezt sem használta ki 
kellően, de a dologról többet nem Írok, mert van 
remény, lmgy erről becses lapjában még érdekes 
dolgokat fogunk olvasni. Sokért nem adom, hogy 
pénzem nincsen, — mert a sok bankalapítás bizo
nyítja. hogy a tőkeértéke csökken, — de érzem, 
hogy n ánk, adósokra — és mi többen vagyunk 
— egy szebb jövő hajnala dereng— nem bánnám, 
ha egy negyedik bankot is alapítanának, mert ez 
Nagy Mihály és vidékének csak hasznára lenne, — 
olcsóbban kapnánk kölcsönt.

7. Végül közlöm önnel a hírlapírók arany
szabályát, igazat ne szóljon, mert betörik a fejét 
s lapjára elő nem fizetnek; — figyelmeztetem, 
hogy a pénzegység a korona s a spergeld öt kraj- 
czár, — vagyok tisztelt szerkesztő urnák, jóakarója

Peru*.



t FelaS-Zemplén. 18Í8. márczius 10.

hatósan leéljék a kormányt, hogy végre a 
vásárilgyet rendezni 8 a kisiparos osztály 
pusztulásának eme hatalmas tényezőjét re
formálni ne késlekedjék.

Márczius tizenötödike.
A legendák könyvében örök időkre van 

felírva ez a nap.
Ha évszázadok múlnak el, akkor is 

fényben fog ragyogni emléke, s minél távo
labb fut tőle az idő, annál ragyogóbb su
garat. glóriát fog látni körülötte a jövendő 
idők emberisége.

Most még csak ötven éve múlt . . .
Előttünk ragyog minden fényességével, 

csodás, magasztos, lélekemelő mozzanataival 
a szabadságnak melegítő napja, látjuk még 
az alakokat, — hiszen közöttünk élnek. — 
halljuk a szózataikat, mint akkor, amikor 
lángoló szavukra bilincseket tört szét a nem
zet egyetlen felhevülésében.

Oh, márczius idusa, te szent napok kö
zött is a legszentebb, ünnepek között a leg- 
ünnepiesebb!

Ezen a magyar földön millió meg mil
lió ember léte akkor kezdődék. midőn te 
derültél rá a magyar hazára ébresztő, része
gítő leheleteddel, hősöket nevelő sugaraddal.

Te emlékeztetsz minket arra, hogy mik 
voltunk ötven év előtt.

Hordtuk az igát türelemmel. Nemcsak 
kezünkön és lábainkon, de agyvelőnkön is 
ott volt a bilincs, nemcsak tetteinket korlá
tozta az önkény, hanem az ajkunkat is le
zárta. hogy ne essék panasz szó, ne hallas
sák a jajkiáltás.

Es a magvar visszavonult önmagába. 
Minden embertársában a zsarnok hatalom 
kémjét kereste, minden nyilatkozásánál gya
núval tekintett körül azok között, akikben 
szavait intézte.

S nyomta, kínozta a bilincs szörnyüké]).
Ekkor jöttél te. márczius! felforraltad 

az ifjak vérét, megaczélositád az izmait, lán
got öntöttéi az asszonyok szemébe, forró in
dulatokat a szivekbe !

Aztán kijelölted a prófétákat, akik hir
dették a szabadságot, a dalnokot, aki éne
kelte az ellenállhatatlan ódát, teremtettél 
egy hadsereget a nyomukba, mely győzni, 
vagy halni volt kész a szabadságért!

S mikor a döntő perez elérkezett, fel
támadt a nemzet s viharként zúgta az eskü 
szavát a költő után, hogy rabok többé nem 
leszünk.

A „Talpra magyar" és a „Tizenkét 
pont" a magyar szabadság arany bullája! 
Abban van megírva, hogv aki magvar földön 
született, az szabad ember, hogv nincs szüle
tett nemesség s nincs született rabszolga 
többé. Abban van megírva, hogy a gondolat 
szabad, hogy a kinek lelkében az igazság, 
a jogegyenlőség magasztos elve visszhangos 
gondolatokat terem, az el is mondhassa azo
kat embertársai javára, boldogulására.

Abban van megírva, hogy a sajtó sza
bad! Hogy a lenyűgözött gondolat millió 
fehér papíron szárnyat kaphat s beröpülheti 
a széles hazának kalászos rónáját, bortermő 
hegyét, virágos völgyeit, hogy nincsenek 
többé pápaszemes vadállatok, akik a gondo
latok velejét kitépik, formáját öszszezuzzák. 
lényegét meghamisítják s a nép elé egy 
torzszülöttet dobnak, melyet az kaczag ki 
legjobban, aki szülte, mert nem ismer rá 
többé a saját szülöttére.

Ez volt a czenzura halála!
S mikor a szabadság szózata szerte röp

pent a széles magyar hazán, egygyé forrt a 
nemzet az örömben, az újjászületés, az át
alakulás nagy örömében.

Ez volt a kezdete a mai Magyaror
szágnak !

Ezen az alapon épült föl az erős pol
gári társadalom s lett önmagának urává, ön
maga sorsának kovácsává a magyar nemzet.

Oh márczius ! Nem csodálkozunk a 
diadalodon!

L'gv érezzük, hogy nekünk is ott kel
lett volna lennünk, s fáj, végtelenül fáj. hogy 
ott nem voltunk, l'gv érezzük, hogy mi sem 
vagyunk kevesebbek a márcziusi hadsereg
nél, s mi is megfogjuk tenni a magunkét, 
ha valaha szentségtelen kéz nyúlna a te 
dicsőségedhez.

Es ezen az évfordulón mi marad nekünk 
hátra, mint a nagy költő emlékét idézni fel 
s szellemalakja előtt esküre gyülekezve 
mondjuk el az ő örök fogadalmát:

A magyarok istenére esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok többé nem leszünk.

Vegyes hirek.
— Márczius /•?. A főbíró által kibocsáj- 

tott aláírási iveken igen szépen szaporodnak az 
aláírások, a miből az következik, hogy a közva
csora nagyon látogatott lesz. Kívánatos is. hogy 
minél nagyobb számmal vegyenek részt a polgá
rok e hazafias alkalomból rendezendő mulatságon.

— Tisztelgés. A vasárnap tartott ipartes
tületi gyűlés után az iparosok liontiinxzky Ágoston 
elnök vezetése mellett megjelentek a közszeretet 
ben és becsülésben álló. Dr. Glück Samu kerületi 
betegsegélyző-pénztári orvos lakásán és kifejezték 
szeretetüket és ragaszkodásukat. Kár. hogy a meg
tisztelt orvosnak nem volt erről előzőleg tudomása 
és nem lehetett otthon. Mindenesetre szép kitünte
tés az, ha a polgártársak ilv szép módon emlékez
nek meg egy olyan társukról, a ki a legjobb meg
győződése szerint és lelkiismeretesen teljesiti irá
nyukban kötelességét.

— Értesítés, A n Nagymihályi Önsegélyző- 
Egyesület mint Szövetkezet “ igazgatósága értesíti 
az egyesület tagjait, hogy betétként elfogad 5% 
kamatfizetésre összegeket. Mindazon tagok tehát, 
kik e végből óhajtják az önsegélyzőt igénybe venni, 
jelentkezhetnek minden vasárnap délelőtt és szerdán 
délután a hivatalos órák tartama alatt.

— Tiiz, F. hó 4-én d. u. 5 óra tájban az 
úgynevezett grófi öreg udvarban levő mosó konyha 
kigyuladt és leégett. Szerencse, bogi’ a tető ned
ves volt, mert ez megakadályozta a tiiz tovább 
terjedését.

— Az uj takarékpénztár ügye mind
inkább halad a teljes megvalósulás felé. A terve
zeti és aláírási ivek szerint a részvények jegyzése 
a folyó hó végéig jegyezhető, de miután az 500 
db. 100 frtos részvény már majdnem egészen je
gyezve van, a kint levő ivek bevonatnak és a tör
vény által előirt idő letelte után megtaríatik az 
alakuló közgyűlés. Most már tehát egészen bizo
nyos, hogy az uj takarékpénztár létesül és ha fi- 
gve embe vesszük azon körülményt, hogy a rész
vények aránylag nagyon rövid idő alatt jegyeztet 
tek, — a mire bizonyára nagy befolyással volt az 
alapítókban rejlő garanczia, — nem alaptalanul 
remélhető, hogy erre az uj intézetre szép jövő vár 
és meg is fog izmosodni.

— VJ dohánygyár. Mint biztos forrásból 
értesülünk ; á kincstári) ik elhatározott szándéka, 
hogy Szepes-Bélán egy dohánygyárat állíttat fel. 
Nem tekintve azt, hogy ezzel a felvidék e részé
nek egy uj keresetforrás nyílik: rendkívül fontos 
a kormánynak eme tette abból a szempontból is, 
hogy a jelenlegi szoczialista bajok közepette — 
melynek tudvalevőleg mindenütt a kenyér hiánya 
az okozója — igy kíván a nép helyzetén segíteni.

— A zemplénmcgyei tanítóegyesület alsó 
és felső kör czitnen két részre oszlik fel, evégből, 
hogy az alsókör megalakuljon Szerencsen f. évi 

márczius hó 9 én délelőtt a .Nagy-Szálloda“ dísz
termében alakuló közgyűlés volt.

— VJ intézkedés a postán, A közön 
ségre nézve igen helyes és üdvös intézkedést lép
tetett életbe postafőnökünk. Ugyan is eddig vasár 
és ünnepnapokon nem kézbesítette a posta a la
pokat, hanem oda kellett azokért mindenkinek 
menni. Most ez az állapot megszűnt és a jelzett 
napokon is éppen ugv, mint máskor, mindenkinek 
lakásához viszik a lapokat. A közönség igen kellé 
mesen fogadta a derék postafőnök eme üdvös in
tézkedését.

— Köszöni) levél, Dr. Glück Samu gya
korló orvos a következő levelet intézte Rontttiimzky 
Ágoston ipartestüteti elnökhöz az alkalomból, hogy 
a polgárság számos tagja nála testületileg tisztel
gett. Megjegyezzük, hogy a levél azon czélból ada
tott át nekünk közlés végett, hogy a tisztelgők ez 
utón vehessék tudomásul a kitüntetett orvos köszö
netét. A levél igy hangzik :

Tekintetes Rontsinszky Ágoston urnák, 
mint a nagymihályi ipartestület elnökének 

Helyben.
Fogadja legőszintébb köszönetéin kifejezését 

azon kitüntető megtiszteltetésért, melyben Ón és a 
vezetése alatt álló ipartestület tisztelt tagjai — 
kedves polgártársaim — által részesültem.

Midőn tehát arra kérem, hogv köszönetemnek 
alkalom adtán kifejezést adni kegyeskedjék, mivel 
távollétem folytán annak idején azt személyesen 
nem tehettem, maradtam

Nagy Mihályon, 1898. márc. 7 én
kiváló tisztelettel 
Dr. Glück Samu.

— Panasz a hidak elen. Amióta a szá
zad elején dühöngött árvíz a Felső-Zemplén vidékén 
csörgedező hegyi patakok közlekedési hídjait el 
seperte, azóta e minden nyomorúsághoz hozzá szó 
kott vidék lakói igen sok és nem ritkán érzékeny 
hátrányt szenvednek a hidak hiányában. Az igy 
tavasszal megáradni szokott hegyi patakokon ak 
kor, amikor ez szélvészként rohan lefelé, valóságos 
istenkisértés az átkelés. Hány meg hány em
ber teszi ilyenkor koezkára az életét az által, hogy 
merész elszántsággal átkel a bősz folyón. Vannak 
községek, melyek ilyenkor hetekig el vannak a 
világtól teljesen zárva, vannak községek — mint 
pl. Boksa, nehány órai kerülettel tudnak bejutni 
a járás székhelyére. A ha vaj i postáról is gyalog 
szerrel járnak ilyenkor kerülő utakon be Sztrop- 
kóra. Tegnap reggel pedig, amikor Sanda! pusztá
ról egy kocsis beakart menni Sztropkóra, a tóm 
boló ár, melyen a merész kocsis átkelni akart, a 
lovakat leütvén lábukról, a kocsit pedig felfor 
gáttá és az egyik ló bele is fűlt, mig a kocsis a 
másik lóval az Isten különös kegye folytán mene
külhetett csak meg. — Mindenesetre megérde
melné ez az ügy, hogy komoly megfontolás tár
gyává tétessék és e tűrhetetlen állapotokon némileg 
segíteni kellene, különösen ott volna a hidak fel
állításának kérdése sürgősen eldöntendő, ahol a 
forgalom élénksége azt komolyan megkívánja.

— Sztropkő és márczius D. A márczius 
lóikét Sztropkó város hazafias érzelmű polgárai 
is megünnepelni kívánják. Evégből egy szükebb 
körű bizottságban egyhangúlag elhatároztatott, hogy 
e dicső nagy napot társasvacsorával fogják meg 
ünnepelni. Ezenkívül lesznek diszbeszédek, szava
latok stb.

— Vakmerő lopás. Tegnap délben a fő- 
utczán levő Gottlieb Mór füszerkereskedésébe va
laki éppen akkor ment be, amikor nem volt senki 
a boltban. Ezt a kedvező alkalmat a jómadár arra 
használta fel, hogy kihúzta a pénzes fiókot és az 
abban volt pénzkészletet magához véve, elillant. 
Hogy ki lehet az a vakmerő fráter, megtudni nem 
lehetett.

— Bírói kinevezések, Dr. (gaplaky I,i- 
pót ungvári kir. járásbirósági albiró a berettyó új
falui j bírósághoz kir. járásbiróvá, Balpataky József 
ungvári járásbirósági albiró az eperjesi kir. ügyész
séghez aliigyészszé, Dr. Schlciminger István gál- 
széesi kir. albiró a kassai ügyészséghez alügyészszé 
és Dudinszky Miklós ugyancsak gálszécsi kir. al
biró betétszerkcsztő albiróvá kineveztettek.

— A főváros gyomra, Budapest elfo
gyasztott 1896-ban 383,641 m mázsa húst, 654,872 
hektoliter szeszesitalt, 6.787,209 darab házi és 
vadszárnyast és 63,581 darab vadat.
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— Ereklye kiállítás. Ez évi április 10 én, 

azaz hmvét vasárnapján, Kassán, az 1848—4!*. 
évi azabadságharezból megőrzött és a kiállítás 
czéljaira az egész országból beküldött ereklyék 
kiállítása nyillik meg. Ez alkalomból a végrehajtó 
bizottság felkéri mindazokat, akik tárgyakat szán
dékoznak még beküldeni s ez áltál e nemzeti 
hálaünnep fényét emelni óhajtják, hogy ebbeli 
szándékukat legkésőbb f. hónap 10 éig bejelentsék. 
A kiállítási tárgyak postán való beküldését pedig 
szíveskedjenek úgy intézni, hogv azokat legké sőbb 
ugyan e hónap 25-ig a végrehajtó bizottság kezeihez 
kaphassa.

— Mennyi katona van a Bodrogkö
zön ? Bodrogközről a Latorcza-menti községek 
felé húzódó szoczializmus elzárása czéljából pénte
ken újabb 2 zászlóalj katonaság érkezett Kassáról 
a 34. gyalogezred pedig az indulásra felkészülve 
várja a parancsot. E szerint a Bodrogközön négy 
zászlóalj, vagyis közel 1000 főnyi katonaság ope
rál a szocializmus ellen, mely hivatalos becslés 
zerint, eddig 4—5000 főnyi prozelitát számol.

— Megrendítő szerencsétlenség történt 
e napokban Tordán. Vauvert ur, az ottani cellulo- 
segyár igazgatója — vadászatról hazatérve — a 
mögötte menő vadásztársa fegyverének véletlen 
elsülése folytán megsebesitetett és rövid nehány 
órával ezután belső elvérzés következtében elhalt, 
egy fiatal özvegyet és két kis gyermeket hagyván 
hátra. Vau vert csak 29 éves volt még és gyorsan 
emelkedő pályáján a legszebb reményekre jogosí
tott. Ebben a megható szerencsétlenségben csupán 
az a körülmény volt képes a családnak némi vi
gaszt nyújtani, hogy Vau vert biztosítva volt a 
„Nemzetinél* (lásd köszönetnyilvánítást), a mely 
társaság a 30,000 koronát tevő biztosítási összeget 
haladék nélkül kifizette. Annál a körülménynél 
fogva, hogy baleset érhet bárkil, lehet az bármilyen 
foglalkozású, hírlapíró kötelességet vélünk teljesí
teni közönségünkkel szemben, a midőn felhívjuk 
a figyelmet a balesetbiztosítás kétségtelenül üdvös 
intézményére, illetve a legmegbízhatóbbnak és ku- 
lásnak ösmert „Nemzeti* balesetbiztosító-részvény
társaságra.

— Panasz. Több oldalról érkezett hozzánk 
panasz, hogy a hetivásárok alkalmával a kofák 
miatt a bevásárlásokat végzők alig tudják szűk 
ségleteiket fedezni és ha tudják is. úgy csak jó 
drágán tehetik azt meg. Sőt az is megtörténik, 
liody a kofák a már egyik vásárló kezeiben és 
alkuban levő csirkét vág}’ más élelmiszert egysze 
rüen kikapja a venni szándékozó kezéből. Mi úgy 
tudjuk, hogy a baromfi piaczokon minden város 
bán egy bizonyos óra van kitűzve, a meddig a 
kofáknak a bevásárlás tilos. Nem lehetne ezt ná 
lünk is megtenni ? Különben is ajánljuk e csak 
ugyan igazságos és méltányos panaszt az illetékes 
hatóság figyelmébe.

— Rendezett tanács. S.-A.-Ujhely n. köz 
ség rendezett tanácsú városra való átalakítása bi
zonyos apelláták-közbevetése miatt késett. A köz
igazgatási bizottság legutóbbi ülésén és a vm. tiszti 
főügyész véleményének meghallgatása után, har
madfokú határozatával is elutasította a feliéin zőket. 
Ezek után mi sem ál Iván többé útjában az átala
kulásnak, a vármegye alispánja e tekinteti)* n a 
törvényszerű intézkedések foganatosítását közelebb 
el fogja rendelni.

— A „néplap* czimü, hat nyelven megje 
lenő gazdasági és ismeretterjesztő képes hetilap 
mutatószámát küldték be hozzánk. Látjuk ebből a 
a kiválló gonddal szerkesztett lapból, hogy az ki
vált a mostani szoczialisztikus mozgalmak köze
pette megbecsülhetetlen szolgálatokat van hivatva 
teljesíteni s mi is jó lelkiismerettel ajánlhatjuk a 
néppel közvetlenül érintkező intelligenczia figyel 
mébe: igyekezzünk ezt a rendkívül olcsó és jó 
lapot mentői szélesebb körökben terjeszteni, ajánlani. 
Előfizetési ára egész évre csak 1 frt 50 krajezár, 
mely összeg Budapestre, a „Néplap u kiadóhivata 
lába IV. egyetem utcza 8. sz. a. küldendő.

— Felhívás!! Mindazok, kik makacs csu- 
zos és köszvényes bántalmakban szenvednek s 
hiába használtak szereket avagy gyógyfürdőket, 
küldjék be czimeiket Zoltán Béla gyógyszertárá
nak (Budapest, Széchenyi-tér* s ingyen megkapják 
a csodahatásu Dr. Johnsen kenőcs (1 üveg ára 
1 frt) használatának leírását. E szer hatása kitűnő, 
mert még a legrégibb csuzos és köszvényes hajó 
kát is bizton meggyógyítja.

— Mezei egerek biztosan és tömegesen ki- 
pusztit a Sipöcz István pécsi gyógyszerész által 
lapdacs alakban készített, évek óta a legelőkelőbb 
uradalmakban, számos gazdaságban és községben 
páratlan eredménynyel használt egérméreg. Hiteles 
tapasztalatok szerint egy holdra 1 — 2 kgr. 10—20 
ezer labdacs) elegendő. Postacsomagot i körülbelül 
5 kgr.) 3 írtért, 100 kgrot 45 írtért küld Sipöcz 
István gyógyszerész Pécseit.

— Védekezzünk! Az (). M. G. E. szak 
lapja, a „Köztelek* többször figyelmeztette gazda 
közönségünket az amerikai lóhere és amerikai 
luezerna káros, sőt veszedelmes voltára. Az ame
rikai luezerna beözönléso ellen tudvalevőleg Mauth- 
ner Ödön budapesti magkereskedő vette fi i a har- 
ezot ''s ugyancsak Mauthner hetijelentéseiből ol
vassuk, hogy az amerikai iuezernamag még folyvást 
oly nagy tömegben özönlik hazánkba, hegy az 
ilyen mag forgalmazói áraikat 4—5 forinttal 1* - 
szállították és ezt körlevelekben tudatják a gaz 
dákkal. Kötelességünknek tartjuk gazdáinkat figyel
meztetni, hogy óvakodjanak az amerikai luczerne- 
magtói, a melyet igazi származása b tagadásával 
tisztán, sőt európai Iuezernamag közé keverve áru 
sitanak.

— A „Borsszem Jankó* és „Mátyás 
I)lák“ élczlapok állandóan kaphatók Landesman 
B. könyv- és papirkereskedésében.

Felkérettünk a következő sorok közlésére : 
Tekintetes Szerkesztő ur !

Becses lapja múlt heti számának nyiltterében 
„az alapítók* aláírással m* gjelent közlemény tá
madásokat intézve a Nagymihályi Kereskedelmi 
és Hitelbank Részvénytársaság ellen, többek között 
azt állítja, hogy intézetünk részvényeinek nagy 
része eladóvá tétetett.

A közönség tájékoztatása érdekében és az 
igazságnak megfelelően kötelességünknek tartjuk 
ezúton nyilvánosságra hozni, hogy a f. é. február 
havi közgyűlés óta összesen 30 drb részvény ada
tott el, még pedig eddigelé felül nem haladt, sót 
el sem ért magas áron, s ezeket is nagyobbrészt 
olyanok vették meg, kik ily részvényekkel még 
ezideig nem bírtak.

E körülmény eléggé bizonyítja, hogy a jel
zett czikk támadásai nem alkalmasak a nagy kö
zönség intézetünk iránti ' halmának megingatására.

Kérjük, szíveskedjék e közleményünk n. k b. 
lapjában helyt adni.

Nagy Mihály, 1898. március 7.
kitűnő tisztelettel

A Nagymihályi Kereskedelmi és Hitelbank 
Részvénytársásdg Igazya t ósága.

Közgazdaság.
Az Első Magyar Gazdasági Gépgyár 

Részvénytársaság.
Most, hogy az ország minden részében erős 

mozgalom indult meg különösen a gazdasági gépek 
elárusitásával foglalkozó ügynökök visszaéléseinek 
megrendszabályozása érdekében, kötelességünknek 
ismerjük a gazdaközönség figyelmét felhívni az 
Első Magyar Gazdasági Gépgyárra, melynek egye
düli elve a minden irányban nyilvánuló" szolidság. 
Valóban jól esik megemlítenünk, hogy ez a gyár 
minden tekintetben kivételt képez és nemcsak az
zal tűnik ki a többi gyárak fölött, hogy teljesen ki
fogástalan gépeket szállít a nagyszámú megrende
lőknek. hanem azzal is felülmúlja versenytársait, 
hogy kiváló lelkiismeretességet tanúsít minden 
egyes esetben.

Az ilyen gazdasági gépgyár nem szorul ugyan 
hírlapi dicséretekre, de mi ismételjük, kötelessó- 
günkneK tartjuk a gazdak'özönség figyelmét fel
hívni rá, annál is inkább, mert köztudomású, hogy 
az egyes gyárak ügynökei milyen lelketlen eljárá
sokat tanúsítanak és milyen ravasz ménion csapják 
be a szegény népet és aztán tovább menve a mar
kukba nevetnek és folytatják bűnös üzelmeiket.

Az Első Magyar Gazdasági Gépgyár kifogás
talanságát Ilii sem igazolja fényesebben, mint vár
megyénk főispánjának- alább egész terjedelmében 
közlőit elismerő nyilatkozata :
.Az Első Magyar Gazda.ági Gépgyár Részvény 

Tdnulatnak
Budapv.ten,

Ki vánságukrn ezennel készséggel igazolom, I 
hogy az önöktől 1893. évben vásárolt fi ló. rejü 
gőzcséplőkészlettel teljesen meg vagyok elégedve, 
a mennyiben az úgy szerkezetére, mint minősé
gére nézve, nemkülönben munkaképességére nézve, 
a legfokozottabb igényeknek is tökéletesen megfelel.

Különösen kiemelhetem, hogy a szállított vas- 
rántás cséplőgép, kitűnő szerkezeténél fogva, töké
letesen tiszta, jó munkát végez, sem a tőrökben, 
sem a szalmában szemet nem hagy és naponta 

140—180 inétvrmázsát tuletetéi nélkül is könnyt 
csépel.

A gőzmozgony kevés fűtőanyagot igényel, 
nagy fűtői, lülete és sok forresöve következtében 
könnyen és sok gőzt fejleszt, kitünően van szabá
lyozva és egyenletesen működik.

A gépeken 4 évi használat után semmiféle 
javítás sem szükségeltetett, azok minden részükben 
szilárdan és legjobb anyagból vannak gyártva 8 
mit thogy általában igen kitünóeknek bizonyultak 
és bármely leghirnevesebb angol gyártmánynyal 
is fényesen kiállják a versenyt, mint kiváló hazai 
gyártmányt bárkinek is a legmelegebben ajánlhatom.

Kelt Sátoralja l ’jhely 1896. okt. 16.
Molnár István, s. k.,
Zemplén megye főispánja.-

Megemlítjük még azt is, hogy nevezett gép
gyár egy képviselője állandóan városunkban (Barnai 
szálloda* tartózkodik, hogy a gazdaközönség igé
nyei a hozzáférhetőség tekintetében is inkább ki 
elégíthető legyen és a ki fel van hatalmazva min
den néven nevezendő ügylet megkötésére. — A 
legmelegebben ajánljuk e gyárat közönségünk fi
gyelmébe.

CSARNOK.
Talán.*1

Irta: Haslinger József.
Világosszürke selyem ruháját öltötte fel ma 

az ifjú grófné. A melyről tudta, hogy benne elra
gadó. A mikor utolsó haj fonatát igazította meg 
komornája, feltette magában el mélázva, betekintve 
a velenczei tükörbe, hogy ma ellenálhatatlan lesz 
s meg fogja hódítani okvetlenül férje, a gróf 
barátját. . .

Amolyan novellaszerüek ezek a házibarátok, 
a kiknek egyenes ellentéte volt Fráter Elek hu 
szárszázados. Ifjúkori barátja Tivadar grófnak, a 
kivel együtt hadnagyoskodtak a heteseknél. Egy
szerre váratták fel a második aranycsillagot, egy
szerre lettek kamarássá, s egyszerre szerettek bele 
minden bálon szezonbeli eszményképeikbe.

Mint jó baj társak közösen egyeztek meg, s 
a kiről azt hitték, hogy többre viheti, annak ja
vára lépett vissza minden ily alkalommal egyikök. 
Megosztották mindm örömüket, még a pezsgős 
palaczkok borsós árai is a közös háztartás költsé
gein ürítettek.

Nyolcz esztendő múlott el azóta. Az Elek 
történetében egy hajszálnyi vonal, a mely a ka
szárnya egyik végétől a másikig vezet. A Tiva
dar gróféban egy hosszú, végtelen és sok helyütt 
kietlen ut, a melyet kétfelől letarolt termés, több
nyire dudva borit el. Mert a gróf, hogy abbahagyta 
a czifra katonáskodást, az élet prózai oldalát kí
vánta megösmerni, s . közben végig tánczolt vagy 
négy öt farsangot, hát hogy némikép kiheverje az 
elmúlt versenyszezon megszámlálhatatlan kellemet 
lenségét s feledni tudja az óriási áldozatokat: ki
ment Afrikába egy nehány tigrisre vadászni. Fe
jedelmi mulatság, a melyet erre mi felénk furán 
értelmeznek. Lesbe állani egy mandolafa törzse 
mögé, és megszorítani a kakast . . .

Mikor ebbe is beleunt és bele fáradt, — gon
dolt egyet — hazavitorlázott. Gyűjteményekkel, 
naplójegyzetekkel és életuntsággal, fásultsággal.

Tornyott huzatott ősi ki- ’lya fölé és elfogadta 
a benne központosul.) bizalmat, kerülete mandá
tumát.

Afrikai útja, világlátottsága és parlamenti 
működése mirtus koszorúként övezte sebhelyes, 
magas homlokát, a mely mirtus-ág főrangú hölgy 
ösmerősei közölt nagyban növelte értékét. Komo
lyan foglalkozott a tervvel, a nősülés eszméjével, 
s a véletlenre bízta választását. Határozott óhajtása 
nem volt. A hölgyek, gróf és báró kisasszonyok, 
kiknek körében megfordult, egyenlőképen érdekel 
ték. Nem találta a szőke fürtökkel tarkított főt 
érdekesebbnek a köznapias barna fürtöknél.

Kedves volt mind, szeretetreméltóság, előzé 
kenység és műveltség tekintetében pedig versenyre 
kelhettek volna mindannyian.

Babonahitére bízta, hadd válasszon az. Es a 
véletlen gyorsan végző kötelességét, mátkához jut 
tatta a deli grófot. Szakítottak a tradicziókkal, nem 
keresték fi i a kert lugasait, nem váltottak csókot 
lopva, szóval aféle divatos házasság látszott lenni 
ez, a melyhez semmi köze a szerelemnek. Azt 
tartották, az megjön egymagától is.

A kinek az élet örökös küzdelmeivel kel) 
megbirkóznia, a kin* k a tenyere kérgessé lesz 
az örökös munkától, az a házasságot járomnak ne
vezi. a mely jármot évszázadok óta viseljük ha a 
küzdelem oroszlánrészét kényelmesebben akarjuk 
végezni. A gróf házasságára jobb czim illet ennél, 
s ez: a formaság.

Ha családjabeli férfitagjai mind oltár elébe 
állottak már, miért lenne ő az egyedüli, a ki csak 
a szerencse istennőjének oltárára áldozna?

Es csodálatoskép egykönnyen hozzászokott a 
házasélethoz. A sok hamis bálvány után egy őszinte 
szempár, a mely biztat; ölelésre váró karok, a 
melyek boldogságot rejtegetnek, Méz. a mely édes.

* Mutatóba szerző „Két tuczat" czimü kötetéből. Meg- 
reudelbető Kaisáu a szerzőnél. Ára 1 20.



4 Felső-Zemplén. 1898. márczius 10.

A divatos Áramlat magával sodorta az ifjú grófot 
is a politikai élet küzdterére. De nem sokat fog
lalkozhatott a hon bajával, csak ritkán hagyta el 
ősi fészkét, s ilyenkor is csak rövid időre.

Házassága második esztendejében történt, hogy 
a mikor épen gagyogni kezdett a picziny utód, 
levél érkezett valami délvidéki városból, a mely
ben Fráter barátja értesité legjobb barátját Tiva
dar grófot, hogy egv lófuttatás alkalmával oly sze
rencsétlenül esett balkarjára, hogy az menten el
tört. Három havi szabadságot véve, első és lég 
kedvesebb kötelessége leend tehát, — mellőzve az 
untató meghívást — ellátogatni a grófi kastélyba 
és néhány napon át irigyelve szemlélni azt a túr 
bókolást, a melyről Tibi gróf oly sokat irt már 
neki.

És a gróf örült, szívből őrült e látogatásnak.
Rendbe hozatta az ősi fészek egy kényelmes 

odúját, azt a szobát, a melyet csak legjobb embe
reinek nyittatott fel és kényelmet igyekezett vará 
zsoliii régi bajtársa számára. Hadd érezze magát 
otthonosan és jól.

Fráter Elek huszárszázados és kamarás bar 
madnap vendége volt a grófi kastélynak, s felette 
kedves vendégszeretetet volt alkalma észlelnie. 
Keresték kedvét, eltalálták kívánságait, s elhal- 
inozták a szeretet, az érdeklődés temérdek pará
nyi jelével olyannyira, hogy az inyencz és világfi 
hírében álló katonatiszt kezdette jól érezni magát 
az ősi tölgyek közzé ékelt kastélyban.

Sorra vették az egykori kalandokat, s színre 
alkalmazva előadták azokat úgy, a hogy nekik 
tetszett. Megvitatták számtalan ideáljaikat s kriti
zálták akkori Ízlésüket.

Eleknek annyi mondani valója volt, elsőben 
arról, hogy mily változások történtek az ezrednél, 
elmondta részleteit ama tragédiának, mely az ez 
red parancsnokával játszódott le, a ki nejét hűt
lenségen érve, lelőtte őt is, kedvesét is . . .

És a hadbíróság helyesen cselekedett, hogy 
felmentette.

Elek és a gróf helyeselték a hadbíróság ité 
letét, de a grófné szólani készült, talán helytelen
nek tartotta az Ítéletet. Visszafojtotta a hangját 
és a felszolgált csokoládét mohón fogyasztotta el.

A divatos tárczairás egyik főkelléke kér 
helyet magának itt. az a bizonyos három csillag, 
a mely szerényen óhajt meghúzódni e sorok végén 
és mégis annyit képes rejtegetni. Ez a három 
igénytelen csillag szolgálatára akar állani a jó Íz
lésnek és sejteni többet, mint a mennyit elmond. 
És hogy elmondtam ezt, hát szükségtelen kitennem 
őket . . .

Mikor nyolez héttel utóbb egy nyárvégi na 
pon a százados úti bőröndjeit felrakták a könnyű 
homokfutóra s Fráter Elek legfrisebb attillájában 
s begyógyult karjával ott ült a szalon puha s- lvem 
támlánván, újból megköszönte a szives vendéglá 
tást és megígérte, hogy mit lőtt megnősülne újból 
eljön ide, hogy kikérje régi pajtása tanácsát. Ha 
a velenczei tükrök ama tulajdonsággal is bírnának, 
hogy az előttük történteket megöregitenék, úgy 
egykönnyen lehet, hogy egy epizódszerü kép ta
núskodna ama jelenésről, a melyben két ajak, a 
grófné és a százados ajaka egybeforrtak. Tör 
tént ez pedig azalatt, a míg a gróf, ki Eleket az 
állomáshoz kísérendő volt, felöltőjéért ment és 
havannáival megtelté százados barátja szivartár- 
czáját.

A széles eszplanádon pedig még egyszer 
visszatekintett Fráter Elek és olyan nehezen tu 

ott megválni ettől a barátságos hajléktól. Tiva
dar gróf kiolvasta szemeiből és jobbját félé nyújtva 
szólott:

— Ha annyira hozzá szoktál e rövid idő 
alatt, úgy ígérd meg. hogy leendő fiamat a kereszt
vízre te fogod tartani.

Meleg kézszoritás volt a válasz. A grófné 
ajakén pedig — ki az ajtóban állott — gunyoros 
mosoly játszadozott, a mely mosoly ta átkozott a 
kocsin ülő férfiak egyikének, a századosnak mo
solyával. Es az a lenge csipkekendő szólott a le- I 
eudő keresztapának ... I

Fráter Elek pedig a gyorsvonat kényelmes 
Gilkéjében elhelyezkedve eltűnődött azon, hogy 
ükép is fog elszabadulhatni a jövő év májusa 

.áján, beváltandó Ígéretét.
Sok gondolat motoszkált agyában, hogy élni 

fog keresztatyai befolyásával és katonává nevel
teti a kis Elek grófot.

Azután eszébe jutott az ezredparancsnok és 
nézetét változtatva, igy okoskodott:

— Mégis csak el kellett volna Ítélni őt . . . 
A vonat eszeveszetül diibörgött végig valamely 
hegy alján, s távolról, az erdő mélyéből mintha 
egy madár csicseregte volna:

Talán . . . talán . . .

Szerkesztői posta.
II. J, llomonnaj C*ak ne tessék verselni. Vágyba 

már mindenáron versel, legalább minket kíméljen meg azoktól.
//. A. Bpest.i Lehetetlen volt e héten kérését telje

síteni.
K. J. (Helyben.; Megkaptuk. Átnézzük.
KoíOMftfr. Talán írhatnál már te is valamit ?
A. J. • A.-Körtvé|yew.) Várjuk régen, de úgy látszik 

hiába.

K. L. Bpest.1 Szives ajánlatát nem óhajtjuk 
igénybe eenui. Köszönjük a figyelmet.

Sz. és H. J.. Kassa. „/*♦«!.• és (Bpest) A
<• sere példány ok megindítását kérjük.

/>. Málcxa.) Valószínűleg még a hét folyamán intéz
kedünk az ügyl>en.

Felelős szerkesztő: éiál I ilmos. 
Kiadó-tulajdonos Iái mles maii B.

Nyilt-tér.
Ezen rovat alatt k■•/!■ ttokért nem vállal felelősséget a tzerk.

ISTjrilatlcozat.
Mi ab'iliiottak ezennel kijelentjük, hogy 

a „Felső-Zeinplén“ két utolsó számában meg
jelent közlemények folytán dr. Kállai József 
és dr. Gliick Samu urak közt felmerült ügy 
közreműködésünkkel és jelenlétünkben a lo
vaglás szabályoknak megfelelően elintéztetett.

Kelt Nagy-Mihályban. 1898. márcz. 5.
Hepp Hugó ». k. 

Jelenek Gyula ». k.
mint dr. Kállai Jóttef ur 

megbáottai.

J)r. Kereken I'iil .k 
Bodnár Ferencz sk. 

mint dr. Glück Samu ur 
megbízottai.

BZöszönetn^ril-v-án-itás.
Bécs, 1898. február 22.

A „Nemzeti* Balesetbiztosító-Részvénytársaságnak 
Budapesten.

Tordai cellulosegvárunk igazgatója Vauvert 
Nils Duchesne ur f. évi február hó 5 én vadászat 
ról visszatérve egy véletlenül elsült serétlövés által 
megöletett.

A „Nemzeti* balesetbiztosító részvénytársaság 
Budapesten a tényálladék felvétele után azonnal 
bekérte a szükségelt okmányokat és eze k vételével 
haladék nélkül kifizette készpénzben a teljes biztosí
tott összeget, azaz 30,000 koronát, miért is kész
ségesen ragadjuk meg az alkalmat a „Nemzeti*-nek 
gyors és előzékeny eljárásáért teljes elismerésünket 
kifejezni.

Kiváló tisztelettel
Tordai eellulosegyár

Schoeller és Társa
p. p. Neufeld Károly,

*
A „ Aemze/t “ balesetbiztosító-részvénytársaság 

Budapesten Erzsébet körút 13. sz. biztosítást nyújt 
mindennemű baleset anyagi következményei ellen, 
úgymint egyes egyéninket polgár és katonai gyári 
és iparvállalati alkalmazottakat munkások és tiszt
viselők . valamint bárkit, hivatás teljesítése közben 
vagy ll'on kir ül, utazás alatt, vadászaton vagy 
bármely más alkalommal érhető baleset ellen, a 
lég szabadéi  vilbb biztosítási jel tételek és a lég jutányo
sabb díjtételek mellett.

Közelebbi felvilágosítást a legkészségesebben 
nyújt: a .Nemzeti*, az „Első magyar általános 
biztosító*, a „Magyar franczia* és a „liécsi bizto
sító* minden fő- és alügynöksége az ország bár
mely helységében.
4W* Megbízható és ügyes üzletszerzők felvé

tetnek.

5741. sz.
tk. Í897

Árverési hirdetményi kivonat.
A homonnai kir. járásbíróság mint tel- kkönvvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Vogler Zenó végre- 
hajtatónak Landesman Melechné szül. Rosenberg 

Julianna végrehajtást szenvedő elleni 124 frt t5 kr 
tőkekövetelés és járul, iránti végrehajtási ügyében a 
sátoralja újhelyi kir. törvényszék (a homonnai kir. 
járásbíróság) területén lévő Horb. Csebinye község 
határában fekvő I. a horb. csebinyei 10. sz. tjkvben. 
A 1. 1 — 17 sorszám alatt felvett %-ed urb. telek
ből */. részben a B. 6. sorszám alatt Landesman 
Melechné szül. Rosenberg Juliannát illető jutalékra 
161 frtban megállapított kikiáltási árban;

II. a horbok csebinyei 14 számú telekjegyző
könyvben A. 1 1—14 sorszám alatt felvett % urb. 
telekből fele részben B. 3 sorszám alatt Landesz- 
mann Melechné szül. Rosenberg Juliannát illető 
jutalékra 81 frtban megállapított kikiáltási árban; és

III. a horbok-csebinyei 35 számú telekjegy- 
zőkönyben A. I. 1 —10 sorszám alatt felvett % 
úrbéri telekből fele részben a B. 3 sorszám alatt 
Landesmann Melechné szül. Rosenberg Juliannát 
illető jutalékra 82 frtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1898 évi mér- 
czius hó Í7-ik napján d. e. 10 órakor 
Horb.-Csebinye község bírája házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsár. iák 10%-át vagyis 16 frt 10 krt. 
illetve 8 forin. 10 krt és illetve 8 forint 20 krt 
készpénzben vagyis az 18^1 EX. t.-cz 42 §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi Novem
ber l én 3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri ren
delet 8 íj ábán kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 LX. 
t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előlegen elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Homonnán a kir. járásbíróság, mint tlkvi 
hatóságnál 1898 február hó 2-án.

Kótoch, kir. albiró.
51 szám.

is9h. vógr. Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött véirreliajtó az 1881 évi LX. t.-cz. 

102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a naujhelyi 
kir. törvényszék 1897 évi 517 szánni végzése következtében 
/>/•. Kállai József ügyvéd által képviselt özv. Kubase- 
vivb Jakabné javára 1 irley Vilmos és társai ellen 120 frt s 
jár. erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás utján le és 
felül foglalt és 1422 frtra becsült lovak, tehenek, gépek, 
kocsik, bútorok, stb., stbből álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a nagyniihályi kir. jbiróságnak 896/98 
számú végzése folytán 120 ffrt tőkekövetelés, ennek 1897 
évi decz. hó 30 napjától járó 6°/0 kamatai és eddig összesen 
51 frt 12 krban biróilag már megállapított költségek erejéig 
alperesek nagyniihályi lakásán leendő eszközlésére 1898. 
évi márcz. hó 24-ik napjának d. u. 2 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108 §-a értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt N.-Mihályon, 1898. évi márcz. hó 8 napján.
Gróf Vilmoz, 

kir. bírósági végrehajtó.

320. sz.

181,7 Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a bpesti kir. kersk. 
és v. törvényszék 1*97 évi 115043 számú végzése követkéz- 
tében Sováh San dór. lh-. Kállai József és
l'asilif János által képviselt Schiith Vilmos és társai 

javára Zimenspitz. Mór ellen 620 frt s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le és felülfoglalt és 302 forintra 
becsült kávéházi berendezések, házi bútorok, stbből álló in
góságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyniihályi kir jbiróság. 7565/97 
sz. végzése folytán 620 frt tőkekövetelés, s a már megálla
pított költségek erejéig alperes nmihályi lakásán leendő 
eszközlésére 1898. évi márcz hó 17-ik napjának dél
utáni 2 Óraja határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak nieg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107 és 108 §-a 
értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is elfognak adatni.

Kelt Nagy-Mihályon 1898-ik évi márcz. hó 7. napján.

Gál Vilmos,
kir. bírósági végrehajtó.
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Méltóságos Báró Harkányi 

Frigyes ur szerencsi és takta- 
harkányi uradalmaiban termelt 
legkitűnőbb minőségű Hanna és 
Hallet chevalier

vetőmag árpa
kapható WIDDER LÁZÁR czégnél 
Nagy-Mihályban.

* Josefoüits Boris}
női ruha készítő műterem

ZST a 37- - i h á 1 37-.

Van szerencsém a n. é. hölgy közönség 
szives tudomására adni, hogy több oldalról 
tett felszólításnak engedve, hosszabb ideig 
Becsben időztem, ahol divatos női ruhák 
elkészítésére a legújabb

franczia-, angol-, és orosz
szabást

sajátítottam el, úgyszintén a legelőkelőbb nöi- 
divat szalonokból a legújabb modelleket hoz
tam és azon kellemes helyzetben

v t. hölgyközönséget a legnagyobb 
J désre kielégíteni.
/ Becses pártfogásukat kérve,
I Joseforits

vagyok, a 
megclége-

tisztelettel
Boris.

B‘1F1H1Í J^IK'IOF 

a „K o s“-hoz czimzett szállodája 
Sztáray gróf kastélya átellenében 

3ST a. g- 3T- ih. á ly o n.
Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan, az 
1893. évi XXX11I. törvényczikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor
n ■ • »
n n n "

Feszt-féle Vinnai gyöngy
Hegyaljai szamorodni
889-tki , . gyógybor

. 54.
GO.

. 1-00. 

. 1.50.
, 2.00

Az orvos urak b. figyelmébe 1
Tokaji asszú gyógybor 1 liter 3.00

„ . . . 4.00
gf. . .. . 5.00

.♦lénesi veres asszú „ 1.50
Szyrmiai régi szilvórium , 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez-

ségileg olcsóbbak.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomá
sára hozni, hogy üzletemben állandóan friss 
csapolásu kőbányai ser, villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható.
Ebéd, vacsora, hideg és meleg éte
lek a nap minden szakában étlap sze

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

újonnan renovált vendégszobáimat.
— Tágan istállók én kocftisziaek. — 34
A helybeli és vidéki közönség szives tudo

mására hozom, hogy nálam evőeszközök, tá
nyérok, tálak, poharak stb., melyek nagyobb 
vendéglátásokhoz, szükségesek, mérsékelt díja
zásért kölcsön adatnak.

varrogepraktára Nagy-Mihályon.

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, 
hogy varrógép-raktáramat ideiglenesen a főutczán 
levő Eiohenbaum Em. órás üzletébe (Friedman 
Simon ur üzlete átellenében) helyeztem át, ahol kitűnő 
varrógépek 5 évi jótállás mellett, r é s z 1 e t fizetésre is 
kaphatók.

T. vevőim kényelmére a részletfizetések ugyanott 
eszkí'Zölhetök.

fx Mind' nnemű géprészek, u. in. olajosok, csavar* 
/1*^ húzók és valódi ang )1 aczéltük olcsón kaphatók.

A n. é. közönség pártfogását kérve, tisztelettel
Spire Ignácz.

Mindennemű
NYOMTATVÁNYOK

= Zemplénmegye legnagyobb =■

LANDESMAN B. NAGY-MIHÁLY.
w. m. községi-, ügy

védi-, köz- és körjegy

zői hivatalos, továbbá

takarékpénztári és 

egyéb intézeteknél 

szükségelt nyomtatvá

nyok, báli és lako

dalmi meghívók, táb

lázatok, gyászlapok, 

névjegyek, egyházi-, 

iskolai- és uradalmi

nyomtatványok, fal

ragaszok, stb. stb. a 

legrövidebb idő alatt 

pontosan készíttetnek

\ nagyérdemű közönség szives figyelmébe ajánlom 
már 12 év óta Fennálló, I nagy angol gyorssajtóval. 9 segéd
géppel és a legmodernebb betűkkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvánv szükségletének fedezésére.

Fősulyt fektetem arra, lmgy a nálam megrendelt nyom
tatván v. legyen az bár a legegyszerűbb czélra szolgáló is, 
tiszta, hibátlan, tetszetős és pontos kiállításban kerüljön 
ki a sajtó alól.

Közvetlen özszeköttetéseim a legnagyobb papírgyárak
kal lehetővé teszik, hogy nyomtatványaimhoz a legjobb 
minőségű papirost adjak s azokat a legjHiányosabban szá
mítsak.

Kérem a n. é. közönséget, hogy nagybecsű bizalmuk
kal és rendeléseikkel vállalatomat, úgy mint eddig, ezután 
is megtisztelni szíveskedjenek. Egy hozzám intézett levele
ző-lapban kifejezett kívánságra bárhova szívesen küldöm el 
intézetem képviselőjét, ki a szükséges felvilágosítással és 
költségvetéssel is szolgál. Kiváló tisztelettel

LANDESMAN B.
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Homoki szölötelepitöknek igen fontos.

A czég 16 év óta áll fenn
nyiben ma már sok nemes és vadoncz csemetét szállít Horváth. Szlavonország, 
Bosznia, Cseh-. Morvaország, Galiczia. Bukovina. Stájerország, Alsó és Felső 
Ausztria, valamint Szerbia, Bulgária. Románia és Németország részére. Nemesfa- 
állománya ezúttal TtMI.OOO drb; vadonczállománya 10 millió. A czég évenként 
-l,»00—5000 rendelőnek küld szállítmányokat. A gyümölcsfa iskola teljesen 

homoki szölötelepitöknek kincses háza 
azért, mert mint tudva van a homoktalajból kikerült fa a homokföldben éppen 
ugv. mint az agyagos, kövecses talajban, nemkülönben a lapos és magas (In ■ 
gyes fekvésnél mindig biztosabban ered meg és fejlődik, mint az. mely 
agvagos iszaplerakodásu vagy túlságosan kövéritett talajban állittatik elő. A 
gyümölcsfajok boldogult Bereczky Máté mezökovácsházi hirneves telepéről valók. 
Úgy magasdereku. valamint törpe csemeték megrendelhetek körte, alma, 
szilva, őszi baraczk, kajszin baraczk. cseresznye, meggy, lasponya. birs dió 
és eperből. Az 1—2—3—4 eves, gazdag gyökerű, fajhiteles. igen szép cs 
meték darabja azok erőssége szerint 15 krtól 40 kiig. A 4—5 éves igen erős 
koronás sorfák darabja 45 -50 kr. Nagybani vételnél az árak külön megálla 
podás tárgyát képezik. Fentirt gymölcsfajokból táblaiirités folytán 1 2—3- 4
éves selejtezett minőségű csemeték is kaphatók erősség szerint 2 — 5—7 — 10 
15 krért. melyek gazdag gyökérz* tűknél fogva főként nagybani telepítésekhez 
olcsóságuk folytán igen ajánlatosak. Fenti minőségű csemeték vadonczai is 
bármily számban és erősségben megrendelhetők a fentirt ezégnél. A gazdag 
gyökérzetü vadonezok 1 <HK• azok erőssége szerint 5 frt X5 krtól 19 írtig ter
jed. Nagyobb vételnél 5—10 15% engedmény. — Levél czim : 4

UNGHVÁRY LÁSZLÓ gyümölcsfa-iskolája Czegléden.
Tessék árj egryzélset kérxxil

ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR 
RÉSZVÉNY-TARSULAT BUDAPESTEN.

GÖZCSÉPLÖINK
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak. 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára.
mely a gazdálkodáshoz szüksége* összes 

gazdasági gépeket gyártja. 2* 
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó felvi 
lágositással szívesen szolgálunk díjmentesen. 
Minden hozzánk intézett kérdezösködésre 
készséggel adunk kimerítő és felvilágosító 

választ.
Felsómagyarorszag vezerkepviseloje :

Nagy-Mihályon Barnai-száiloda 2. szám.

■F

| T
Vetés ideje: Augusztus és szep

tember. í__-
Ültetés távolséfifjfs—20 cm.
Talaj miuóségjji, trágyázott g

MauthiíMe^agíak. |
1,11j.'iL ..u ■

Aussaatzert "Angi™ und Sep- 
tember. X

Pflattzweite: lö^ZuCm. 
Bedenbeschaffenheit: Gut gedüngty 

ü

-—WagteTtrmis W

A Mauthner-féle 
hirneves 

konyhakerti-., virágmagvak 
zárt és hatóságilag védett csomagokban a 

törvényesen bejegyzett 

m e d v e-v é d j eg y g y e 1 
valamennyi nagyobb

fűszer- és vaskereskedésekben
kaphatók.

A Budapesten Andrássv-iit 23. szám alatt 
létező Mauthner Ödön czég csakis olyan csoma
goknál vállal teljes jótállást egészen friss és 
valódi magvakért, amely csomagok ragasztva, 
a medve ábrával es a Mauthner nevvel jelölve. 

ngrv a mint a mellékelt rajz is mutatja. 6

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában.


