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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

szerkesztőség:
Hova a lap szellemi részét illető miuden 

közlemény intézendő :

Török-utcxx 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bénnentetlen 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.

Egyen szám ára 10 kr.

iiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttén 

díjak küldendők :
La.ndeaman B. könyvnyomdája.

A tisztelt közönséghez!
Mintegy három hónappal ezelőtt nyilvá

nosságra hoztuk azon elhatározásunkat, hogy 
a „Felsö-Zemplén“-l e hó végén be fogjuk 
szüntetni, miután a lap járatóinak egy igen 
nagy része nem akarja fizetni az előfizetési 
dijakat.

Miután azonban több oldalról és több 
alkalommal felkérettünk arra, hogy előbbi 
szándékunktól álljunk el és hogy ha már ed
dig meghoztuk a nagy anyagi áldozatot, egy 
jobb jövő reményében, folytassuk a lapot.

Mi tehát ezen több oldalról nyilvánított 
kérelem következtében, nem riadunk vissza még 
az ujabbi anyagi megterheltetéstől sem és hogy 
megmutassuk, miszerint szirtinkön viseljük 
városunk előmenetelét, előliünk előbbi elhatá
rozásunktól és a lapot továbbra is fenntartjuk.

Midőn azonban ezen fordulatról értesítjük 
az igen tisztelt közönséget, kérjük, támogassanak 
minket önzetlen munkálkodásunkban azzal, 
hogy a nagy összegre felszaporodott hátraléko
kat minél előbb kiegyenlíteni, az uj előfizetéseket 
pedig eszközölni szíveskedjenek.

Csak ha az igen tisztelt közönség teljesiti 
ezen jogos és méltányos kérelmünket, felelhetünk 
meg nagy feladatunknak.

Részünkről nemcsak azt Ígérjük, hogy 
ezután is hűen fogjuk megtenni kötelességünket, 
hanem a közönség érdekében már a legköze
lebbi napokban több oly fontos újításokat lép
tetünk életbe, a mik által szerkesztőnk azon 
helyzetbe fog jutni, hogy állandóan minél vál
tozatosabb lapot adhat az olvasó kezeibe.

Az olvasó közönség jóindulatába ajánlva 
magunkat, maradunk

hazafias tisztelettel
K „Felsö-Zemplén“ kiadóhivatala.

TAR C Z A.
Megcsalva.

Hideg őszi szél járta be a kopaszodó tájat. 
Semmi nesz ; csupán a szellő si vitása s a lehullott 
falevelek zörrenése mordul belé a mindinkább 
kihaló természet működésébe. A virág megszűnt 
pompázni s a föld alá temetkezve uj erőt gyűjt a 
jövendő feltámadásra. Bágyadtan bocsátja a nap 
hatás nélküli sugarát s homályos tányérja mind 
jobban lefelé igyekszik. A sivár közepette a mész 
sze távolban egy si« tő leány alakja mutatkozik, 
ki daczolva a dúló elemmel, ellenálhatatlanul tör 
kitűzött czélja felé, mit sem törődve a széllel, 
mely ruháját lobogó gyanánt lebbenti tova.

Messze távolból egy éles fitty halatszik, mely 
a közeledő vonal megérkezését jelzi. De mintha 
kővé meredt volna, úgy áll meg a puszta köze
pette a suhogó alak, fejét égfelé emelé, mialatt 
kezét szivére szorítva megketlőzött gyorsasággal 
halad az immár nem messze fekvő vasúti állomás 
felé. Megáll végre kimerültén a permnon s lázasan 
tekint körül, de egy pillanatra visszatér nyugalma. 
A vonat lassú méretben döczög be, veres szemei
ből messze sugározva a fényt, a leány pedig uj 
erőt nyerve, végső tettre határozza el magát. Bá
gyadt szemeiből kialudt az élet tüze. Ruhái fősz-

A nö.
Hogyanöt, milv magasztos czél vezeti 

a társadalomban, ba ő csak egyedül arra 
törekszik, ami legszentebb hivatását képezi, 
t. i. a családi boldogság tüzének folytonos 
élesztőse, azt elismeri mindenki és mindenki 
meghajlik előtte, ám ha a nő nem elégszik 
meg azzal, úgy soha sem fogja elérni azt a 
tiszteletet és szeretetet, azt a becsülést, ha 
többnek akar látszani, mint a mi és férjét 
vagy általán a férfit szellemi munkálkodásá
ban tid akarja haladni.

Szinte közmondássá váltak ma már a 
nők. különösen a leányok, kiket ma már 
mindenki századvégi leányoknak nevez, mert 
most már a nők odatörekszenek, hogy elfog
lalják a férfiak szellemi működésének szin
terét. ma-holnap már a férfiak lesznek daj
kákká. — igaz, hogy csak száraz dajkákká, 
— ők lesznek a gyermekszoba őrei, a csa
ládi szeretet és boldogság virágainak egye
düli ápolói, mert a nők lesznek az orvosok, 
a bírák, ügyvédek, jegyzők, tanitók, posta
mesterek, vasutasok, szóval a nők fogják 
ezután a kenyeret keresni.

Nos hát, lehet-e aztán csodálkozni azon, 
hogy a mai férfiak legnagyobb része aggle
génynek akar maradni, hogy nagyon sok 
irtózik a házasság rózsalánczainak 
édes bilincseitől, hogy a férfi, ki ha meg
gondolja. hogy aggkorát egyedül és ridegen 
töltheti csak, hogy utolsó leheleténél senki 
sem lesz, ki legalább szemeit befogná, még 
is fél s határozottan merjük állítani, f é 1 
megházasodni, mert a mai nő, a mai leány 
sokkal okosabbnak képzeli magát leendő fér
jénél. ha már most hozzávesszük azt. hogy 
ma-holnap minden állásra a nő is képesít
hető, ugyan kérdjük, hol fogják a nők azt 
a komolyabb gondolkozást! férfit találni, ki 
férfiasságának tudatában alávesse magát egy 
gyönge nő szellemi fenhatóságának ? Ki 
lesz az a férfi, ki a férfi legszebb jellemvo
nását, az erőt fel fogja áldozni azért, hogy 

lányokban lógtak le hanyag testéről. Arczán a 
mély fájdalom jele tükröződött. Egész valója 
szánalmat keltő, siralmas volt. Pedig valamikor 
nagyon szép lehetett a szerelem e mártírja. Jó 
módú család gyermeke, kit a falu legényei dé
delgetve hordtak tenyerükön s vetélkedve ujjong
ták körül.

♦ *

Még nem is oly régen volt, midőn egyszer 
Boris virágot gyűjtve ide-oda futkosott a falu sze
lén elterülő mezőn, a mikor egyszerre hang üté 
meg füleit. Mint a bokorból a nyúl rezzen fel a 
leány s szemeit az előtte álló deli ifjúra vetve 
oly mozdulatot tett, mintha menekülni igyesezne.

.Ne félj, hiszen nem bántalak, — szól az 
ifjú — csak azt akartam kérdeni, hogy mit csi
nálsz itt Boris ?“

.Virágot szedek koszorút kötni !“ — felel a 
leány s lesüté szép kék szemeit, melyek a megle
petéstől zavartan tekintgettek majd ide, majd oda 
mialatt virágait kötényibe rakva, újból megkísérli 
a menekülést.

,No ne menj még 1“ tartóztató szelíden az 
ifjú s szemeit kéröleg emelé a leány arczára, kar
jaival pedig szorosan öleié annak karcsú derekát. 
Szemeik találkoztak s a leány nem tudott ellen
állni a csábos ölelésnek. Rövid idő múlva azonban 
felocsúdott aléltságából s mint kigyó, ijedten ki

otthon üljön és dajkálja gyermekeit, mert a 
mama-papa tárgyalásra megy, vagy bete
geit ment látogatni.

Nem jól van ez igy. mert ez inegha- 
sonlásra vezet. A fbldmivelő munkás népet 
ez nem fogja érinteni, mert hiszen neki 
mindegy akár férfi, akár nő lesz a jegyző 
u r, az o r v o s u r. a f i s k á r u s, vagy 
bármely más hivatalnok, hiszen az megma
rad továbbra is a maga egyszerűségében, a 
nő ott azután is nő, családanya, fele
ség fog maradni, csak továbbra is azt az 
édes kötelességet fogja teljesíteni, hogy a 
családnak védő angyala legyen, hogy életét, 
szerelmét, a család boldogitására szentelje.

Ke már a munkás osztály mii netn áll 
az az eset, mert a nő mindenütt, a hol csak 
teheti, t. i. gyárban és műhelyben versenyre 
lép fel a férfivel szemben, sőt igyekszik le
szorítani a munka szinteréről, megfosztva a 
munkást a családalapítás lehetőségétől. Mert 
a férfi, ha látja azt. hogy éppen a nő az, 
ki arra törekszik, hogy elvegye tőle a csa
lád fenntartására szükséges kereset forrását, 
ugyan, hogy gondolhat arra, hogy megnő
süljön, családot alapítson ?

Még sokkal nagyobb a baj a közép
osztálynál. hol már a szellemi fönség kerül 
kérdés alá.

Itt nem csak a tisztességes megélhetés
ről van szó, mert ha csak azt vennők tekin
tetbe, úgy bizonnyal a jövő század haladá
sának előnyére billenne a mérleg, mert mig 
a férfi, mint jegyző keresné meg a minden
napi kenyeret, addig a nő, mint orvos két
szer annyit hajtana be a konyhára.

Ámde éppen itt van a bökkenő. A férj, 
mint jegyző, sokszor összeütközésbe jönne a 
községi orvossal, mint ilyennel, már csak 
azért is, mert ő félti, mig az orvos bár neki, 
t. i. a jegyzőnek neje, nem engedhetne az 
orvosnak, mert az nő. Aztán kérdem, volna-e 
olyan orvosnő, ki férjét, azt a községi hi
vatalnokot — habár nagyon vétkes, vagy 

siklott az ölelő karok közül s gyors lépessel sietett 
tova a faluba vezető utón. Nehány perez múlva az 
ifjú is magához tért, de a szép leány alakja foly
ton szeme előtt állott. Százszor is képzeletébe 
idézte az igéző alakot, mely’ szenvedélyes ajkaival, 
pihegő mellével, a mint kéjt, mámort Ígérve, sze
meit félig behunyva, keblére borult. Érezte, hogy 
a leány alakja mélyen bevésődött szivébe s szen
vedélye folyton erősödik irányában. Érezte, hogy 
a leány sem idegenkedik tőle s azért minden esz
közt és alkalmat felhasznált izzó szenvedélye ki
elégítésére. így történt aztán, hogy az ifjú, ki a 
falu földesurának tia volt, mindenféle Ígéretek s 
csábítások által hatalmába kerité a szerelmes h ányt.

Öt hó telt el a legnagyobb boldogság köze 
pette, mialatt az ifjú folyton ígért, a szerelmes 
leány pedig bízott.

De végre az ifjú kerülgetni kezdé a leányt, 
a találkozás gyérebb lett s a leány, mint párja 
vesztett gerle, ide oda járt, keresve azt, kiért él. 
Mindinkább megérlelődött benne a gyanú, hogy 
az az ifjú, kiben bízott, kinek magát odadobta, 
álnokul megcsalta öt; tudatára ébredt szerelme 
gyászos következményeinek. Ez kétségbe ejté. Ész 
nélkül futkosott fel és alá, keresve gyógyító irt 
fájó szivére, de miután sehol sem talált enyhülést, 
az ur hajlékába ment, hol buzgó imába önté szive 
iájó érzelmeit. Szemeit esdöleg emelte az oltár 
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hanyag volna — feljelentené felitöbb ható
ságának ?

Hiszen nnir a dolog magában véve 
annyira komplikált, lmgv alig tudunk benne 
eligazodni. Nagyon gyáva férfinak kellene 
lenni az olyannak, ki meghunyászkodna 
neje előtt, csak azért, mert annak magasabb 
kvalifikáeziója van, mint neki. De azt hisz- 
sziik, hogy még gyávább lenne az a férfi, 
a ki eladná férfiasságát, a ki mondhatnánk, 
nőhöz menne. — mint a nők férjhez 
szoktak menni, — hogy a nő őt tartsa el s 
néni ő a nőt, hiszen az nem léphetne a 
világ elé, hiszen arra ujjal mutogathatnának: 
„Nézzétek ez a férfi eladta magát !-

Most, hogy az a nagyon sok nő je
lentkezett a gymuiísinmokba felvételek iránt, 
parancsolja nekünk a lelkiismeret, figyel' 
meztetni a szülőket arra a körülményre és 
arra a veszélyre, melv ebből a társadalomra 
háramlik.

Maradjon a nő annak, a mi régen volt: 
férjének hite, reménye, szerelme, a család 
fénye, őrangyala, szóval mindene !

Egy nagyon jó közmondásunk van erre, 
mely azt mondja: „A csizmadia maradjon a 
lábszij mellett, a nő a főzőkanál mellett.“

Uj pénzintézet.
Ne lessék megijedni! Nem mi rólunk van a 

szó, hanem szomszéd városunkról, Hóm onn áról, hol
— jó forrásból eredt értesülésünk szerint, a leg
utóbbi időben élénk mozgalom indult meg a mel
lett, hogy a kor haladásának és kívánalmainak 
megfelelő pénzintézet létesittessék. Ennek meg
valósítása iránt e hó kezdetén élőért ekezletet is tar 
tották már Andrássy Sándor gróf Ő méltósága el
nöklésével ; de egyelőre csakis a jóakarat van meg, 
mig az időszerű és józan eszme megvalósítása még 
messze jövőben áll. Nem is csoda; Felső Zemplén 
városai közül, talán Homonna volt az első, hol az 
alkotmány visszállitása után, a nép duzzadó anyagi 
erejéből és elszánt akaratából, az értelmiség hat
hatós támogatása és vezetése mellett, egv nagy re
ményekre jogosított pénzintézet — takarékpénztár
— jött létre. Csakhamar akadt is betevője, hitele
zője és — adósa bőven ; olyannyira, hogy alig né
hány esztendővel későbben, a „Takarékpénztár* * 
érdek- és szerepkörében helyet nem talált egyéni
ségek, „Népbank**  czimen egy második intézetet 
véltek mindenképen létesítendőnek, mi által termé
szetesen. az addig a legkitűnőbb hírben álló „Ta
karékpénztár*,  mely 200 frttal befizetett részvényei 
után már G< > frt osztalékot juttatott részvényesei
nek, előbb pangásnak, utóbb pedig, a kínálat je
lül vergődvén a szükségleten, illetve keresleten, a két 
intézet közt, egészségtelen versenyezés támadt — 
melynek folytán nemsokára a „Népbank*  is ha
nyatlásnak indult — és rövid tengődés után mind
két intézet, előbb fúzióban, majd a bizalom meg 

fölött függő boldogságos szűz képére, ki oly szere 
tetteljesen mosolygott le reája. De ime, egy isme 
rős név hallatára fölrezzen ájtatosságából, szive 
görcsösen szorul össze, szemei elhomályosulnak s 
aléltan hull a porondra.

* <*
Már négy hete múlt, mióta a pap Hódosy 

Oszkár ifjú földbirtokos eljegyzését a szomszéd 
földbirtokos leányával kihirdette a templomban. 
Azóta Boris már nem él, megtört alakja s össze 
zúzott lelke, romja csak egy boldog múltnak ; ar 
czáról eltűnt a szenvedés nyoma, szemei meredten 
néznek a semmiségbe, nincs már szive, nem tud 
már érezni ! Egy lelketlen tömeg, mely vontatva 
mozog ide s tova czél nélkül.

Most ott áll a perronon, szemei újólag ki 
gyultak, a boszu tüze mégegyszer és utoljára fel
gyújtó azokat. Egész valója szilárd elhatározást 
árul el. Még egyszer a szeme közé nevetni . . . 
s aztán megsemmisülni.

A vonat megérkezett s a tolongás nagymérvű 
lett. A falu népe kijött megnézni a földesur fiatal 
nejét. A vonalvezető sietve nyit ajtót az uj párnak, 
kit halk „éljen*  nel fogad a hű nép. Utat törve a 
sűrű tömeg között, az ifjú pár elé jut a boldogta
lan is s ajkait szólásra nyitva, remegő kezében 
fegyvert tart ; de a döntő perezben elhagyja vég
kép ereje s élettelenül rogy az ifjú pár lábai elé.

rdzkódtatása folytán, csakhamar előre látható volt 
rohamos feloszlásban, illetve a legbotrányosabb meg 
bukások egyikében talált befejezést. A közel egy 
félmillió betétállományból csak egy töredék, a tete
mes részvénytőkéből még annyi sem került vissza 
a misera plebs contribnens kezeibe ! S mi az anyagi 
veszteségnél még vészesebb volt : az intéző körökbe 
vetett volt bizalom, úgy látszik, végképen elenyé
szett .’ Ez utóbbi körülmény tulajdonképeni oka 
annak, hogy azóta még a józanabb körök és ele 
mek is — fáznak egy Homonnán ismét létesítendő 
pénzintézettől — és kivált a nép, csak nehezen 
meggyőzhető arról, hogy másodízben nem jár úgy, 
mint már egyszer megjárt. De Homonna köztudo
mású kiváló intelligencziája, élénk kereskedelme és 
napról napra szebben fejlődő ipara, viszonyítva 
Nagy-Mihály, Gálszécs, Varannó arányszámához, 
roppant restelli és fájlalja is ez anyagi inferioritá- 
sát és pénzintézetek tekintetében őt megszégyenítő 
visszamaradását — és most mindenkép igyekszik 
ezen szegénységi bizonyítványt magáról elhárítani. 
Kívánjuk is neki; — csakhogy az egyszer saját 
hibájából elveszített bizalom, vajmi nehezen nyer
hető vissza ! De úgy hisszük : „Megbünbődte már 
e nép a múltat és jövendőt !“ — és az apák hi
báin okulva, a fiuk a létesítendő pénzintézet igaz
gatóságánál nem nagyhangzásu, vagy előkelő névre, 
hanem egy oly férfira fognak reflectálni, aki nem
csak bizalomkeltő, de egyúttal megbízható is le
gyen ; továbbá a régi intézkedők egyetemes kizá
rása mellett, ama vezérférfiutól kívánják meg, hogy 
a pénzintézeti teendőkben már legalább beavatott 
legyen ; jellemes és önálló, más teendővel meg nem 
terhelt, benszűlött és a nép ajkán is beszélhető és 
rendezett viszonyok közt élő egyéniségnek kellene 
annak lenni, aki a manapság nagyon megingatott 
közbizalmat nagy óvadék (legalább 5000 frt) leté
tele által némileg támogassa — és a ki ezen vezér
igazgatói állást nem jól datált sinekurának vagy 
zsíros klientelának fogja fel, hanem roppant fele
lősséggel járó, egy egész embert és ennek egész 
idejét és tehetségét igénybe vevő életfeladatnak. 
Ha igy járnak el — de máskép ne is fogjanak 
hozzá — hamar czélt érnek — és a homonnai 
„Takarékpénztár*  nem volt, hanem lesz !

A város dolgai.
Városunk képviselőtestülete f. hó 22 én tartotta 

évi rendes őszi közgyűlését, melyen resztvettek a 
következők : Sulyovszky István v. főbíró, Szladek 
József v. bíró, Tóth Árpád v. jegyző, Baján Imre, 
Bartus Boldizsár, Görgey Géza, Brügler Samu, 
Tolvay Imre, Vasily János, Ifj. Hoczman György, 
Kozma András, id. Hoczman György, Tirpák Já
nos, lhnátkó János, Friedman Simon képviselő
testületi tagok.

A közgyűlés következőleg folyt le :
Elnöklő főbíró — azon országos nagy vesz

teség alkalmából, mely Erzsébet királyné O Fel
sége elhunyta következtében főleg Magyarországot 
érte — indítványozta, hogy a feledhetetlen királyné 
emléke jegyzőkönyvben örökittessék meg.

Az indítvány helyeslőleg tudomásul vétetett 
s a Budapesten felállítandó Erzsébet királyné 
szobrára 25 irtot ad a város, mely összeg egyben 
ki is utalványoztatolt.

Az 1899. évi községi költégelőirányzat tár 
gyalása.

Miután a képviselőtestület meggyőződést sze
rezvén arról, hogy az elöljáróság által egybeállitott 
költségelőirányzat 15 napi közszemlére ki volt 
téve, annak minden egyes tételét beható megfon
tolás tárgyává tevén, a mull évi költségelőirány
zattal összehasonlítván, a nyert kimerítő és meg
nyugtató felvilágosítások alapján az 1899. évi 
községi előirányzatot következőleg állapította meg:

Bevételek.
I. Rendes bevétel.

1898. évi zárszámadás előre látható pénzmarad
ványa ............................................. 100 frt — kr

Súly- és űrmértékűk bére ... 17 „ — „
Vágóhíd jövedelme....................  1000 „ — „
Laktanya bére.......................... 400 „ — „
Laborczparti 3 bolthelyiség bére 600 „ — „
2 db. tkpntári részvény jövedelme 50 „ — „
8 hold közs. föld bére 80 „ — „
Települési dijak................................ 60 „ — „
5 zsemlyeáruló fabódé jövedelme 80 „ — „
Hetivásár vámszedési jogbérlete 2322 „ — „
Adóvégreh. költség......................... 180 „ — „
Községi közmunka értéke . . 1100 „ — „
Laborczparton fából épített 9 áru

ház bérlete............................... 450 „ — „
Topolyán és Petrócz községek hoz

zájárulása az állami anyakönyvi
hivatal kiadásaihoz .... 39 „ — „

11. Rendkívüli bevétel.
A nagymihályi takarékpénztárból 

az állami elemi iskola építé
sére 7% kamattal kölcsönvett 
és még kölcsönveendő töke . 6000 frt — kr.

A fedél alá juttatott állami is
kola 12539 frt 50 kr. építés 
költségére az iskolai pénztár 
feleslegéből miniszteri utal- 
ványrá.................................... 4844 „ — .

Összesen 17,322 frt 88 kr.

Kiadások.
I. Rendes szükséglet.

Állami adó...................................... 111 frt 66 kr.
Illeték egyenérték..................... 39 32
Laborczpart fentartása . . . . 300 —
Városi épületek . . . . . 250 w —
Betegápolási 3°/0 os pótadó . , 713 — w
Szegények eltartása..................... 150 —
Utezák tisztogatása..................... 460 —
Irodai szükséglet.......................... 280 — n
Tanítói nyugdíj 12 —
Jegyzői . .......................... 20 —
Személyes járandóságok 3605 — n
Utezák világítása.................... 470 — n
Tűzoltási szerek javítása . 260 —
Kisdede vodára .......................... 550 —
Állami elemi iskolára . . . .
Iskolai 5% os pótadó a múlt évek

ről maradt 4961 frt 48 kr. hát-

1500

ralékkal.................................... 6150 n — r>
Kiizmv. ‘/»%os pótadó . . . 118 n —
Előre nem látható kiadások 300 n —
Iparostanoncz iskolára .... 200 — T)
Katona beszállásolást költség . 100 B — n
Községi közmunkára .... 1100 n —
Adóvégrehajtási eljárás és Írnok

tartási átalány..........................
A nagyinihály-homonnai törv. hat. 

és a Kassa-jabloniczai államiut

400 *

fentartásához hozzá járulás . 255 n — •

II. Rendkívüli szükséglet.
A nagymihályi takarékpénztárnál 

levő, a Laborczparton épült 3 
bolt építési költségeiből fennálló 
2281 frt 69 kr. teher kamataira 
és törlesztésére..................... 700 „ — „

A laborczparti 9 faáruház építé
sére felvett tartozásból fennálló
987 frt 11 kr. törlesztésére . 450 „ — „

Iskolai építési alapra vett 6000
frt kölcsönből és a kiadás 1. t. a. 
irt hátralékból, valamint a visz- 
szautalt 1073 frt 39 kr. tanittói 
nyugdíjból, 396 frt 08 kr. óvo
dai építési maradványból, to
vábbá a téglaégetésből elért 
nyeremény s végre a regale 
kezelésből előállt jövedelemből 5344 . 38 „

Csatornázási és kövezési 5%-os
pótadó ...................................... 1188 „ — „

A m. kir. belügyminisztériumnak
85636/VI, sz. leiratával elren
delt temető kijavítás költségére
I. részlet ............................... 600 „ — „

Összesen 25,627 frt 97 kr.
Egybevetés.

AJ Kiadás............................... 25,627 frt 97 kr.
■/() Bevétel............................... 17,322 frt 88 kr.

Hiány 8305 frt 09 kr. 
mely összeg községi pótadóból lesz fedezendő s 
igy a 23771 frt 41 kr. adóalap szerint a földadó 
minden forintja után 25%, az egyéb adónemek 
minden forintja után 38% esik községi pótadóul 
1898. évre.

Az elöljáróság az 1898. évi községi közmunka 
összeírását s az erre vonatkozó költség előirány
zatot megzizsgálás és jóváhagyás végett bemutatja.

Egyhangúlag hozott határozattal kimondta a 
képviselőtestület, hogy az 1898. évre összeirt 110 
igás napszám és az 1897. évről maradt 157 frt 92 
kr hátralékkal együtt 1705 frt 72 krt levő váltság 
összeg értékét képező községi közmunka a város 
utczáinak és utainak megfelelő arányban leendő 
javítására lesz fordítandó.

Az 1890. évi 1. tcz. 52 § a értelmében a 
községi közmunka mikénti ledolgozása feletti fel
ügyelettel Sulyovszky István főbíró bízatott meg.

A „Kaszárnya**  féle épület ideiglenes értéke 
sitésére beérkezett ajánlat tárgyalása.

A Gróf Sztáray uradalom részéről Baján Imre 
igazgató által tett 400 frt évi bérre vonatkozó 
ajánlat elfogadtatott s a szerződésnek ajánlattevővel 
leendő megkötésére főbíró kéretett fel.

Olvastatott a belügyminisztériumnak 85663. 
sz. a. kelt s a „temető*  áthelyezésére vonatkozó 
leirata.

A köztemető áthelyezése, illetve a kisajátí
tandó földterület megválasztása és az előleges tár
gyalások megtailására Sulyovszky István elnöklete 
alatt Ihnatko János és Baján Imre képviselőtestü
leti tagokból álló bizottság küldetett ki azzal, hogy 
az ezen ügyre vonatkozó jelentést a f. évi decem
ber hóban tartandó közgyűlésre terjessze be.
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Baján Imre képv. test, tag a gyakori tüz
esetekre való tekintettel szigorú intézkedések életbe 
léptetése iránt tesz előterjesztést.

Az előterjesztés tanácskozás tárgyává tétetett 
s kimondatott, hogy a tüzrendöri ügyben érvény
ben levő kormányrendelet intézkedése értelmében 
a tűzoltás sikeres eszközlése tekintetében a lakos
ság terhére tüzoltóadó vettetik ki s hogy az adó
kulcs megállapítható legyen, az elöljáróság utasit- 
tatott, hogy a városban lakó s vagyonnal biró 
egyéneket írja össze és az összeírást a f. évi de- 
ezember hóban tartandó közgyűlésre mutassa be.

Ezzel a közgyűlés véget ért.

Vegyes hírek.
— Ax uj utcxa. Említettük már, hogy a 

Dr. Fuchs lgnácz háza mellett levő és a Spiegelek 
tulajdonát képező üres telken egy utczát szándé
koznak létesíteni. Az erre vonatkozó mérnöki terv
rajz már elkészült és a mint abból látható, 26 
házhelyre és öt öl szélességű útvonalra osztatott 
fel a telek. Ha ez a terv megvalósítható lenne, 
úgy a város kibővülne egy alkalmas helyen fekvő 
utczával. — Mindazok, kik a jelzett helyen ház
helyeket óhajtanak venni, jelentkezhetnek a tulaj
donosoknál, kik egy vevőnek több házhelyet is 
adnak. Az esetbeu, ha több jelentkező lesz/ a vá
ros főbirája egy értekezletre fogja meghívni az 
illetőket, hol az utcza létesítésére vonatkozó egyéb 
intézkedések lesznek megtéve.

— Öngyilkos kereskedő. Nagy izgatott
ságot idézett elő Ujhelyen hétfőn Fiilöp Adolf 
ottaui tekintélyes kereskedő öngyilkossága. A zsi
dóság legnagyobb ünnepének, a hosszú napnak 
előestélyén követte el Fülöp az öngyilkosságot, 
szivén lőve magát egy revolverrel. Azt beszélik, 
hogy a rendezett anyagi viszonyok között élt ke
reskedőt családi belviszonyai kergették a halálba.

— Ax amerikai örökség. Nagy port vert 
fel az egész vidéken a múltkor egy amerikai óriási 
örökség. Valami Smith nevű egyén balt meg Ame
rikában és e vidéken lakó rokonainak hagyta állí
tólagos nagy vagyonát. Mondanunk sem kell, hogy 
jelentkeztek a nagyszámú rokonok az ország min
den részéből, hogy kimutassák jogos igényüket ; 
mi több már ügyvédet is küldtek Amerikába az 
örökségért. Most azonban kisült, hogy a nagy hű
hóból semmi sem igaz, mert a tengeren túl elhalt 
Smithnek nem maradt egy árva fillérje sem.

- Országos vásárok. Ungmegyében 
október hóban a következő helyeken lesznek 
országos vásárok: Ungvárt Szent-Mihály napi okt.
3—4-én, Csapon Lukács-napi október 12-én, Nagy- 
Bereznán október 17-én, Szerednyén október 18 án 
és Ubrezsen Mindenszentek-napi október 26 án.

— 38^-os pótadó. Mint közgyűlési tudó
sításunkban is olvashatni, a város adófizető pol
gársága a jövő 1899 ik évre 38%-os pótadót fizet. 
Ha figyelembe vesszük azt, hogy a költségelőirány
zatban több olyan fontos tételek is szerepelnek, a 
mikhez nagyobb összegek szükségeltetnek, be kell
látnunk, hogy elöljáróságunk és különösen pedig a 
főbíró teljes szakavatottsággal és körültekintéssel 
járnak el a városi ügyek intézésénél és még min 
dig nincs okunk panaszra a pót adó miatt, különö 
6en ha látjuk, hogy nagyon sok hasonló község és 
város sokkal nagyobb pótadóval, de kevesebb ered
ménynyel adminisztrál.

— Elveszett pénztárosa. Nagy lótást 
futást vitt végbe pénteken a heti piacz után egy 
vidéki sertéskupecz, a ki azt állította, hogy 5 drb. 
százassal terhelt tározóját elvesztette. A tárcza el 
vesztése igaznak bizonyult, mivel azt később egy 
bethlenpusztai kocsisnál megtalálták, a ki azonban 
azt állítja, hogy abban nem volt egy árva fillér 
sem. Az állítólagos károsult mindazonáltal jelentést 
tett az esetről.

— Lemondás. Mathidsz József iskolai igaz
gató, a helybeli ált. ipartestületnél viselt iparható
sági biztosi állásáról lemondott.

— A Bordogköxi jótékony egyesület 
a f. hó 18-án Király-Hdmeczen tartott közgyűlés 
alkalmával 116 taggal 30 évi időtartamra meg
alakult. A hozzánk beküldött közgyűlési jegyző
könyv szerint elnöknek Maildth József grófnál, 
diszelnöknek a jótékonságukról és szivjóságukról 
a Bodrogközön, de azon túl is ismert özv. Sennyey 
Pál bárónét és Windischgriitz Lajos hercegnét 
választották meg. A bemutatott alapszabályterveze- 
tat a közgyűlés pontonként tárgyalta és elfogadta.

— Vngmegye közgyűlése. Ungmegye f. 
hó 22-én tartotta rendes évnegyedes közgyűlését, 
mely alkalommal megválaszlatott a főjegyző és több 
szolgabiró. Csak a választásokra vonatkozó részt 
közöljük a következőkben. A főjegyzői állásra 
első helyen jelöltetett: Lőrinczy Jenő az ungvári 
járás főszolgabirája ; második helyen Be.-náth Dezső 
volt országgyűlési képviselő. A szintén pályázó 
Blazzovtzky Miklós dr. nem jelöltetett. A jelölés 
kihirdetése után Minay István kijelentette, hogy 
tekintettel arra, mikép nálánál érdemesebb köztiszt
viselő is pályázik, jelölésétől visszalép. A Lőrinczy- 
féle pártnak hangos éljenzése volt erre a felelet s 
már-már úgy látszott, hogy Lőrinczy fog egyhan
gúlag megválasztatni; de ekkor a Bernáth párt 
részéről né/szerinti szavazás kéretvén, a főispán 
elrendelte azt. Az eredmény az lett, hogy Lőrinczy 
Jenő 124 szavazattal, Bernáth Dezső 70 szavazata 
ellenében, tehát 54 szótöbbséggel Ungvármegye fő
jegyzőjévé választatott. Az eredmény kihirdetése 
után Lőrinczy Jenő hosszabb, mindvégig figyelem
mel hallgatott beszédben köszönte meg megválasz
tását a vármegye közönségének megtisztelő bizal
mát. Amennyiben pedig Lörinczynek főjegyzővé 
történt megválasztásával a főszolgabírói állás üre
sedésbe jött, a főispán előterjesztette, hogy a ki
jelölő bizottság a következő sorrendben jelölte a 
pályázókat : Minay István I. aljegyző, Fekésházy 
Gyula II. aljegyző. Fehér Ákos III. aljegyző és 
Blazsovszky Miklós dr. szolgabiró. Az általános lel
kesült éljenzés nyomán Minay Istvánt jelentette ki 
a főispán egyhangúlag megválasztottnak. Az igy 
megüresedett I. aljegyzői állásra pályáztak és je
löltettek : Fekésházy Gyula, Fehér Ákos és Bla- 
zsovszky Miklós dr. A választás eredménye ismét 
egyhangú lett, amennyiben csakis Fekesházg neve 
hangzott az éljenzésből s igy ö lett az I. aljegyző. 
A második aljegyzőségre csakis Fehér Ákos pá
lyázott, megválasztása természetszerűleg csakis egy
hangú lehetett. A harmadik aljegyzői állásra pá
lyáztak és jelölteitek : Heverdle Frigyes szolgabiró 
és Dolinay Dezső közigazgatási gyakornok. A bi
zalom egyhangúlag Heverdle Frigyesben öszponto- 
sult. Az igy megüresedett szobránczi szolgabirói 
állásra jelöltettek az összes pályázók : Sznistsdk 
Nándor, Szabó Zoltán és Dolinay Dezső közig, gya
kornokok. Minthogy névszerinti szavazás kéretett, 
a főispán elrendelte azt. Időközben azonban Szabó 
és Dolinay a jelöléstől visszaléptek s igy Szniztcsdk 
Nándor egyhangúlag választatott meg szolgabiróvá.

— temető. Elérkezett már annak is az 
ideje, hogy a városnak gondoskodni kell uj teme
tőről, mert a jelenlegi nagyon is megtelt. A kép
viselőtestület bizottságot küldött ki alkalmas teme
tőhely keresésére. Mint értesülünk az enyészet eme 
nélkülözhetetlen helyét a bizottság a topolyáni út
nak a Hradeken innenső baloldalára fogja javasolni.

— 3000 forintos mellény. Egy zalacskai 
ember Amerikából hazajőve, magával hozott 3000 
frtot és hogy senki ne tudjon róla, a pénzt bevárta 
egy ócska mellényébe és a fogasra akasztotta. 
Pár hét múlva a szomszéd faluból czigányok jár 
tak ott és az egyik véletlenül abba a házba is 
betért, kinek tulajdonosa a pénzt bevárta a mel
lénybe ; miután a gazda nem volt odahaza, a czi- 
gány az asszonnyal állt szóba és arra kérte, hogy 
adjon el neki valami használt ruhadarabot, mire 
az habozás nélkül leakasztotta a férje mellényét 
és 30 krért eladta. A mikor hazament a gazda, 
kérdezte, hogy hol van az ő mellénye, mire neje 
elmondta, hogy azt eladta 30 krért a szomszéd 
falubeli egyik czigánynak. A szegény ember elsá
padt, de nem szólt semmit, hanem sietett a másik 
faluba a mellény visszaszerzése ezéljából. Amint 
a falu végére ért, nagy örömére egy czigány gye
reken megpillantotta a keresett mellényt és lehúzta 
róla. A mikor aztán a kezében volt kivett 60 krt 
és átadta a czigánynak azzal, hogy miután a mel
lény neki nagyon drága emléke, mindenáron vissza 
akarta szerezni. Természetesen első dolga volt az, 
hogy megtapogatta a pénzt és a mikor észlelte, 
hogy az benne van a mellényben, hazasietett és 
csak ekkor beszélte el feleségének, hogy neki 
3000 frt megtakarított pénze van bevárva a mel
lényben.

— lap. Mint értesülünk Ujhelyben Kossuth 
János dr. főszerkesztése mellett egy hetenként 
háromszor megjelenő politikai lap fog még ez év
ben megindulni.

— Paraszt-dráma. Szi halmon egy özvegy 
ember, kinek egy fia van, elvett egy özvegy asz- 
szonyt, kinek két lánya van. Ez persze nagyon 
természetes. De az apa fiától azt követolte, hogy 
vegye feleségül egyik mostoha uővérét, és itt kéz 
dődik a bonyodalom. A legény egy másik leányt 
szeretett s hallani sem akart a házasságról. Végre 
győzött az apai akarat, s a legény megtört szívvel 
oltárhoz vezette mostoha nővérét. Itt kezdődik a 
tragikum. A fiatal menyecske rajongott férjéért, ki 
őt lelke mélyéből gyűlölte. Isten és emberek ellőtt 
neje volt a legénynek s még sem szakíthatott a 
házasélet rózsatőjéről csak egy virágot is. A fiatal 
férj most is csak mostoha fivére volt és semmi 
más. A szomszéd csinos barna leánya után epeke- 
dett folyton. Végre nem állhatta tovább s egy 
este eltűnt otthonról. A család rosszat sejtve kere
sésére indult s meg is találta a vasúti síneken 
feküdve, hol a vonatot várta, Anely tagjait szét
zúzza. A fiatal férjet hazavitték s vigasztalták 
azzal, hogy majd beletörődik. A múlt héten egy 
éjjel a menyecske fejni ment volna. Feltűnt neki, 
hogy sötét van még most is az istáiéban s ezt 
anyjának tudtára is adta, ki aztán sietve ment 
lámpással az istáiéba. Borzasztó látvány tárult 
eleiba. Mostoha fia. illetve veje felakasztotta magát, 
de még élt. Hirtelen elvágták a kötelet, s a fiatal 
férj ismét életre jött. Ez a Körülmény hatott atyjára 
s beleegyezett, hogy a válópert megindíthassa fia, 
mely annál könnyebben fog keresztül menni, mert 
a házasság most sincs anticipiálva.

— Elmetszette a nyakát. Az újhelyi 
dohánygyár egyik tisztviselője, Dómján József, 
kédden reggel egy borotvával elmetszette a nyakát 
és néhány perez alatt kiszenvedett. Tettének oka 
reménytelen szerelem.

— A méhészekhez. A magyar országos 
méhészeti egyesület a következő értesítést és ké
relmet intézi a tagokhoz: Küszöbén állván a méz
idény, szükségesnek tartjuk a tisztelt tagtársak 
b. figyelmét az egyesület kebelében -létező mézér- 
tékesitö bizottság működésére különösen felhívni. 
Egyúttal azon kérelemmel fordulunk a t. méhész
társakhoz, szíveskedjenek mézkészleteiket minél 
előbb bejelenteni és azokról mintát küldeni, hogy 
az egyre érkező megrendelések teljesítése fennaka 
dást ne szenvedjen. Nagy, igen nagy kárára lenne 
ez a fennakadás az ügynek, mely a tisztelt mé
hésztársak érdekeit is erősen érintené, sőt talán a 
bizottság további fönnállását is kérdésessé tenné, a 
mi talán még sem lehet a t. tagtársak kívánsága. 
Minthogy jelenleg gyors a forgalom, a bizottság is 
gyorsan fizethet és a pénz kiutalványozása legkésőbb 
10—13 nap múlva történik. Minták és levelek czim- 
zendők : „Az Országos Méhészeti Egyesület* méz- 
értékesitő bizottságának, Budapest, IX. kér., Köz
telek. — A bizottság Gondnoksága.

— Szobránczi országos vásár. E hó 
21-én megtartott szobránczi vásáron a felhajtás 
szarvasmarhában 2tKM)—2200, lóban 1300—loOO 
drb. lehetett. Az árak valamivel lejebb szállottak, 
mivel a kereslet nem valami nagy volt; I. osztályú 
ökör 280—300 frton, II. oszt. 220—250, III. oszt, 
pedig 185—215 frton és a tehenek 60—90 frton 
keltek el. A felhajtott lovak legnagyobb része pa
raszt ló volt, — ezek 180—240 frton keltek el.

Felelőn szerkesztő : Gál Vilmos.
Kiadó-túlaj<lonos: Landeaman B.

HIRDETÉSEK.
278 szám.

issk. Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 60 t.-cz. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagymihályi 
kir. járásbíróság V. 196. sz. végzése által Fuchs Mór javára 
Vadász-Weinberger Zsigmondi ellen 110 forint tőke, enuek 
1898. évi február hó 9. napjától számítandó 5*/e kamatai és 
eddig összesen 50 frt 8'» kr perköltség követelés erejéig el
rendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 
1230 frtra becsült különféle deszkák, zsindely és épületfából 
álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a fenti sz. kiküldést rendelő végzés 
folytán a helyszínén, vagyis alperes falkusi lakásán leendő 
eszközlésére 1898. évi okt. hó 18-lk napjának dél
után 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- 
dékozókoly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in
góságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t-cz. 107. §-a ér
telmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is eladatni 
fognak.

Kelt Nagy-Mihályon, 1898. évi szept. hó 23-ik napján.

Gdf Vilmos, 
q, kir. bir. végrehajtó.
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Tk. 1V3T n.
1»*S

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. jbin'tdg mint tlkvi ha 

tóság közhírré teszi, hogy Gyurőcsik György 
végrehajtatónak, llrabóvszki János végrehajtást 
szenvedő elleni 400 frt tőkekövetelés iránti végre- 
hajtási ügyében a nagymihályi kir. járásbíróság 
területén levő Sátnogy község s határában fekvő 
a sámogyi 3t<. sz. tjkvben A. I 1 —18. sorszám 
alatt foglalt 1 s úrbéri telekből s ahhoz tartozó 
legelő illetőségből A. 8. és 10. alatt Hrabovszki 
János tulajdonául jegyzett birtok jutalékra az ár
verést 684 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt in
gatlan az 1898. évi november hó 24-iknap- 
jón d. e. 10 órakor Sátnogy község bírójának 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10% át vagyis 68 frt 40 krt kész
pénzben. vagy az 1881. LX. t. ez- 42. g-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. nov. 1 én 
3333. sz. a. kelt igazságügyin in ist. rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban n kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 § a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átázol gáltat ni.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihályban 1898. évi augusztus hó 27 én.

Bodnár, kir. a 1 bíró.

ZENE-ESTÉLY.
Erzsébet királynénk elhalálozása miatt 

a Baniai szállóban szokásos zeneestély két 
héten át nem tartatott meg’.

Holnaptól kezdve azonban már ismét 

minden pénteken este 
a több uj taggal bővített zenekar 

egészen uj műsorral 
tartja zeneestélyét.

A zenekedvelő közönség szives pártfo
gását mély tisztelettel kéri

- - -  LANDESMAN B. - - -  
könyvnyomdájában

A „FELSŐ ZEMPLÉN KIADÓHIVATALA' 

fiiuteza Nagy-Mihályon
• felvét, tnek mindennemű

tnfonidai munkák* 
és pedig :

körlevelek, levélpapírok és borítékok
czégnyomással. számlák, táblázatok.

lakadalmí és báli meghívók, gyászla-
pok. névjegyek, röpiratok. szaklapok.

takarékpénztári nyomtatványok, leve-
lezö-lapok. árjegyzékek, szépirodalmi

és tudományos müvek, egyházi isko-

lai es uradalmi nyomtatványok, fal-
ragaszok, stb. stb. 

ízléses és gyors kiállítás!

W Jutányos árak! “W
\ idéki megrendelések gyorsan és pontosan 

teljesítetnek.

M egre n d el h et <»:

! Újdonság! mm ! Újdonság !

Qaiát í)FP7VÓn —DttJíLL dluZKöp ——

---- • . lnuálhálunrí— mint lüVClUüiytJg
minden visít-v. cabinet-fénykép után.

25 darab ára 1 frt 25 kr.
Nagy raktár a legújabb divatu 

levélpapírokban 
Rimán és dinzitéMel.

Irodai szerek nagy raktára.

Miklós Jancsi
zenekarvezető.

Kerestetik
egy külön bejáratú bútorozott 

hónapos szoba.
— Ajánlatok e Lap kiadóhivatalához intézendők. —

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy Nagy- 
Mihályon. aelyem-utcza, egy

> fényképészeti * műtermet 4
nyitottam, melyben fényképészt ti felvételeket a legkisebb alakútól élet 
nagyságúig a legjutánvosabb árszámit ás mellett eszközlöm.

Az általam eszközlendo felvételek a lt gizlésesvbb és legnagyobb 
pontosságú kivitelben részesülnek.

Azon reményben, hogy a nagyérdemű közönség engem b. pártfo
gásába részesitend. vagyok teljes tisztelettel

Rosenberg Hermán

i
i nKEIL-LAKK

(G-lasixr)
****a***^*a<s*^* legkitűnőbb mázoló szer puha padló számára.

1 nagy palaczk ára 1 forint 35 kr. — 1 kis palaczk ára 68 kr.

Viasz-kenöcs Arany-fénymáz
legjobb és legegyszerűbb beeresztő szer képkeretek stb. ben rany ozására.

kemény padló számára. 1 köcsög ára 60 kr. | 1 kis palaczk ára 20 kr. 4

Fehér ..Glasur-fénymáz
Legjobb sze r mosdó asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani befestésére.

1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr.
Mindenkor kaphatók :

attrcSK czégnél a ri-v.^/-TTT Á T. rv

NyonutoU B. könyvnyomdájában.


