
Nagy-Mihály, 1903. december 3 ■4©. szám. VIII. évfolyam.

Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

MEGTELE1T I 2ST ZD EZ XT OSÍTTÖETÖKÖ KT.

ÍZEHIIÍZT08ÉG
Hova a lap azellami réaz.ét illető minden 

közlemény intézendő ;
Kossuth Lajos-utozs 84. szám.

ELŐFIZETÉSI DÍJ : Egész évre 8 kor, 
fél évre 4 kor negyed évre 2 kor.

Egye*  muÜR árs S0 ti 1

Kéziratok nem adatnak visssa.
Bérmentetlen levelek nein fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési ée nyílttól 

díjak küldendők :
Landeimtn B. könyvnyomdája

Harcz a vasárnapi munkaszünet körül.
Az ipari munka vasárnapi szünetelését 

elrendelő 1891. XIII. te. tudvalevőleg a ke
reskedelmi minisztert hatalmazza fel a tör
vényben kimondott elv érvényesitesével, il
letve a vasárnapi munkaszünet szabályozá
sával. Az alaprendeletet ez ügyben még 
Baross bocsátotta ki, de a rendelet számos 
pontja is beleütközött az ipar, a kereske
delem és a fogyasztók érdekeibe, minélfogva 
idők múltán több uj rendelet keletkezett 
a felmerült panaszok lehető orvoslása s e 
célból újabb kivételek kreálása végett. Idő
közben a kereskedelmi alkalmazottak egye
sülete nagy mozgalmat indítottak az álta
lános vasárnapi munkaszünet megvalósítása 
ércekében és ennek a mozgalomnak volt a 
következménye az ez évben Láng Lajos 
volt kereskedelmi miniszter által kibocsátott 
legújabb rendelet, amely az eddig életbe 
léptetett összes intézkedések eltörlésével a 
vasárnapi munkaszünetet újból szabályozta 
és ha nem is valósította meg teljesen a ke
reskedelmi alkalmazottak óhajtását,az eddigi 
kivételek egy részének eltörlésével, más ré
szének szükebbre szabásával ezt a czélt kí
vánta szolgálni.

Ez a szocziálpolitikai irányú uj rende
let azonban nemcsak a kereskedők és ipa
rosok, hanem a fogyasztók köreiben is nagy 
visszatetszést szült s egyik küldöttség a má
sik után járult a miniszterhez a rendelet 
módosítása végett. A pékek, a hentesek, s

TARCZA.
Búcsúztató

Füzesséry Tamás volt nagymihályi föszolgnbi lótól.

A Tamás búcsúján 
Én is megjelentem,

Hogy az ünnepeltet 
Itten üdvözöljem, —

A mit szivem érez 
Azt nektek elmondjam.

A közelismerést
Ny illan tolmácsoljam.

Ti nektek, ti kedves 
Hégi jó barátok I

Magyar testvéreim !
— A kiket itt látok. —

Kegyelet jele ez, 
Nem a búcsú hangja . .

Hiszen a jó Isten 
Nekünk őt megtartja. 

a detailkereskedés minden szakmája állást 
foglalt a rendelet ellen, amelynek határoz- 
mányai a hazai viszonyokkal, népünk szo
kásaival és életmódjával nem számolnak. 
Különösen nagy volt azon vidéki kereske
dők elkeseredése, akiknek üzleteit a kör
nyékbeli községekben lakó fogyasztók ki
vált nyáron, csak vasárnap kereshetik fel, 
de visszatetszést szült a rendelet a gyár
munkások köreiben is, akik szombaton este 
kapják ki fizetésüket, de vasárnap zárt bolt
ajtókra találnak.

A különböző küldöttségek azonban 
hasztalan ostromolták a minisztert kérel
meikkel, az némi lényegtelen módosítástól 
eltekintve, hajthatatlan maradt, sót kijelen
tette, hogy a vasárnapi munkaszünetet tár- 
gyazó rendelkezéseit kibővíteni igen, de 
szűkíteni egyáltalán nem hajlandó. Iparosok 
és kereskedők, valamint az érdekeikben sér
tett fogyasztók kénytelenek voltak tehát a 
rendeletben megnyugodni, amelylyel egyéb
ként az alkalmazottak nincsenek teljesen 
megelégedve, mert az az általános vasár
napi munkaszünetet egész teljességében még 
sem valósítja meg.

Most azonban, amidőn a kereskedelmi 
tárcza gazdát cserélt, a csak elodázott, de 
el nem aludt mozgalom újból felélénkült. 
A kereskedők és iparosok tudják, hogy 
Hieronymi Károly, az uj kereskedelmi 
miniszter belátja, miszerint a tulnynmóan 
mezőgazdaságból élő magyar nép szokásait 
nem lehet egy csapással, szocziálpolitikai

Itt marad közöttünk
Es bölcs tanácsával

Jót fog tenni mindég 
llégi járásával.

Hajdan, misor nem volt 
Ennyi törvény, szabály,

S nem volt a közügyben 
Ennyi gát, akadály,

A fősúlyt fektettük
A közgyakorlatra, —

Mit úgy fejeztünk ki
Nulla theoria ■

•Omnis praxis,. mondtuk — 
Ezt a gyakorlatot,

Most sem pótolják még
A paragrafusok,

Mert az adott eset
Ottan a törvényben,

Nem vihető által 
Mindég — az életben. 

eszmények kedvéért megváltoztatni, minél
fogva remélték, hogy az uj miniszter el 
fogja törölni a rendelet inpraktikus intéz
kedéseit. Viszont a keresdedelmi alkalma
zottak azt hiszik, hogy kivívhatják a teljes 
vasárnapi munkaszünetet s e célból újabb 
mozgalomra készülnek.

Megindul tehát a harc a rendelet ellen 
az egész vonalon. A Magyar Kereskedők 
Lapja közelebb e tárgyban országos érte
kezlet piegtartására hívja egvbe a kereske
dőket, illetékes helyről pedig arról értesü
lünk, hogy a kereskedelmi miniszter az ipa
rosok és kereskedők képviselőiből álló ankét 
elé viszi az ügyet, hogy az a kérdést min
den oldalról megvitassa. Mindenesetre na
gyon kívánatos volna, hogy a vasárnapi 
munkaszünet ügye, a mely több mint két 
év óta állandó vita tárgya, végre az érdekel
tek általános megelégedésére megoldassék.

Füzesséry Tamás ünneplése.
Filztiaéry Tamás Zemplén vármegye nagy mi- 

liályi járásnak nyugalomba vonult és érdemekben 
gazdag főszolgabírója Eüzessérben 1835. február 
hó 27 én született és az alkotmányos aera vissza
állítása idején 1861 ben lépett mint esküdt a vár 
megye szolgálatába. Majd 1879-ben Kazinczy Já
nossal sz'-mben a nagymihályi járás főszolgabíró 
jává válasz, itott meg és e minőségben mostanig 
szolgálta varmegyéjét.

Mint főszolgabíró mintaképe volt a tisztvise
lőnek. az altja rendelteknek pedig igazságos és 
jóakaró főnöke.

Járásának közönsége a szó szoros értelmében

Se régi, se az új — 
Eő- s al-szolgabiró . .

Elmondom, — igy Írja 
A történet iró :

Száz évvel ezelőtt 
Egy faluban éltek,

Egv jobbágy és ura
Es szépen megfértek .

A jobbágynak — akkor
Még nem volt birtoka

Épp a szolgabiró 
Volt a földesura,

Éhez állított be
A jobbágy panaszra, 

De a szolgabiró
Kedvetlen fogadta,

Es kérdezte tőle :
• Mi az ördög hozta 

Ilyen késő este,
Baját mi okozta ? I«

A ki annyi évig
Volt e járás atyja,

Nyugalomba vonul,
De ezt itt nem hagyja . . .

Egy régi adoma
Jutott az eszembe, — 

De azt itten senki
C.zélzásnak ne vegye,

»Jaj I tekintetes úr I
Most vagyok ám bajba I 

Mert a sertésemet
Meglőtte a h ja !. . .

rr

FERENCZ JÓZSEF KESERÜVIZ
az egyedül tűimért kelle
mes izü terméizetei

— haihajtóizer. —
Lapunk mai azátna 4 oldalra terjed.



bálványozta őt, a nép pedig szerető és gondos 
atyját tisztelte benne, a mi annyira átment a köz 
tudatba, hogy sokan magánügyeikben is gyakran 
tanácsért hozzáfordultak és Füzesséry Tamásnak 
mindig jól esett, hogy az érte rajongó nép érdé 
kében valamit tehetett.

Érdemeit felebbvalói is elismerték és midőn 
2892-ben 25 éves főszolgabírói jubileumát ünne
pelte, ő Felsége a Ferencz József rend lovagke 
resztjével tüntette ki. Bár ép erő és egészségnek 
örvend, a folyó évben nyugdíjaztatását kérte és 
erről járásának közönsége nem bírta öt lebeszélni. 
Családjának akarta immár életét szentelni, falusi 
tuseulánumába vonult vissza és a jól teljesített 
kötelesség érzetével f. é. szeptember havában nyu
galomba vonult.

A nagymihályi járás intelligenciája és közön 
sége tegnap vett búcsút szeretett fősz olgabirájátói 
és tiszteletére a Barnai szállóban fényes búcsúes
télyt rendezett, melyet megelőzőleg fáklyás zené
vel tisztelték meg Füzesséryt.

A menet, melyben 5<K) főnyi közönség vett 
részt, este 7 órakor a városházától indult Czibur 
Bertalan lakásához, a hol az ünnepelt szállva volt 
és ott Dr. Eperjtssy Lajos szép szavakkal üdvö
zölte Füzesséry Tamást, a ki meghatotta!) mondott 
köszönetét az őt ért megtiszteltetésért.

Este 8 órakor a Barnai szállóbau 150 teri- 
lékii bankét volt, melyen a vidék színe java és a 
szomszédos járások összes föszolgabírái jelon vol
tak. Ott láttuk a körjegyzői és lelkészt*  kart is.

A vármegye részéről a szabadságon lévő al 
ispán képviseletében Thuránszky László főjegyző 
jelent meg, Matolay Etele nyugalmazott alispán és 
id. Bajusz József törvényhatósági bizottsági tagok 
kisérelében.

Az első tósztot Thurduszky László lartott és 
búcsú poharat emelt a járás és vármegye hü tiára 
Füzesséry Tamásra; azzal fejezte be beszédét: 
.nem búcsúzunk mi tőled szeretett Bátyánk, to
vábbra is a miénk maradsz, számítunk közügyé 
ink terén kipróbált tevékenységed re. “

Majd Matolay Etele szóllak fel és a tőle 
megszokott elokvenciával ecsetelte azon általános 
megelégedést, tiszteletet és közbizalmat, melyet az 
ünnepelt kiérdemelt és sajnálatának adott kifejő 
zést, hogy a vármegyének az ő becses közremű
ködését nélkülözni kell.

Ezután Oppitz Sándor plébános nagyobb sza 
básu beszédébon a járás szeretetét tolmácsolván, 
az elismerés adóját róvta le a nyugalomba vonuló 
főszolgabíró személye iránt. Isten áldását kérve 
reá, hosszú, boldog,megelégedett életet kívánt neki.

Dudits János rákóczi esperes a papság sze
retetét tolmácsolta, Ilutka József bánóczi lelkész 
pedig Fiizessérynek hazafiui erényeit méltatta.

A harmadik fogás után Füzesséry Tamás 
köszönetét mondott a személyét ért megtiszteltetés
ért, mely őt boldoggá teszi és a melyből látja, 
hogy működésével meg voltak elégedve, bár ő 
csak kötelességet teljesített.

A kertben találta.
— Ott turkált a sertés, — 

Az urft jól ezélzott — — —
Elég volt egy lövés !.. .

A sertés áráért
Jöttem ide nyomban <

• Hjlia ! fiam, sertésed
Zárva tartsd az ólban . .

Mezei kártétel! ...
— Bégi distincció 

A vizsgákon — mikor
B e p ü 1 a vad disznó?...

Szelíd disznó és vad.
Ha nincsen pásztora, 

Jegyezd meg mit mondtam,
Jó lesz az máskorra..

• De tekintetes ur I
Nem igv történt kérem . . . 

Panasz tételemnél
Az elébb tévedtem . .

Megfordítva történt, —
Nagy ijedtségemben,

Majd hangsúlyozván, hogy a tisztviselő a 
népért van fölállítva s nem megfordítva, m egem- 
lékezett a derék jegyzői karról és a közönségről 
is a mely őt működésében mindig támogatta.

Szebbnél szebb t űztök hangzottak még el, 
Poldnyi Géza kir. közjegző Füzesséry Tamásnéra 
ürítette poharát, ki a magyar asszonyok minta 
képe, majd id Bajusz Józsefet éltette.

tüzesséry még egyszer emelt szót és az ősz 
Matolay Etelét éltette, könytelt szemekkel mondott 
neki köszönetét, hogy megjelenésével megtisztelte 
őt; Gorzó Bálint sámogyi esperes Thurdnszkyt, 
Nsmes Sándor a járás intelligenciáját, Malonyay 
Tamás Nagy-Mihály közönségét éltette.

Bajusz Andor a járási tisztikar nevében 
mondott búcsút a távozó főszolgabírónak és ígére
tet tett, miszerint dicső elődje hivatalát buzgalom 
mai fogía betölteni.

Ilutka József Bajusz Andort köszöntette fel, 
végül Kozlay József még egyszer Füzesséry Tamást 
éltette és beszédét azzal fejezte be :

„Ki lenne itt hitetlen Tamás
Hogy ilyen élet után lesz feltámadás.“

Az est kiemelkedő része volt id. Bajusz 
Józsefnek ez alkalomra irt és a szerző által ifjú 
hévvel és tűzzel elszavalt költeménye, melyet la 
púnk más helyén közlünk.

A társaság a reggeli órákig volt együtt és 
kedélyesen töltötte az időt.

Megemlítjük még, miszerint Gróf Hadik Béla 
főispán elmaradását kimentvén, a következő sző 
végű táviratban üdvözölte az ünnepeltet :

„Nagyon sajnálom, hogy nem jöhetek, teljes 
szívből csatlakozom Nagymihály város és vidéke 
lelkes közönségéhez, midőn a mai ünnepélylyel 
hosszú érdemdús közpályáján legszebb jutalma 
ként becsülésének és elismerésének kifejezést ad.

Hadik, főispán.u

VEGYES HÍREK.
— Képviselőnk névnapja. Gróf Hadik- 

Barkóezy Endre v. b. t. t., kerületünk országgyű
lési képviselőjét múlt hó 29 én névestélye alkal
mából a vármegye kitűnőségei Tavarnán felkeres 
ték és szerencsekivánataikkal elhalmozták, önagy- 
méltóságát kellemesen lepte meg a tisztelgők ér
kezése és a legszivélycsebben fogadta őket. Keni 
létünkből is számosán üdvözölték képviselőnket.

— Deák Ünnepély. Zemplén vármegye 
törvényhatósági bizottsága november hó 28 iki köz
gyűlésén ünnepelte meg a haza bölcsének Deák 
Ferencnek emlékét. A bizottsági tagok igen szép 
számban jelentek meg, kiket a főispán üdvözölt. 
A föispáni megnyitó, a melynek minden egyes 
szava hazafiui lelkesedés ékes megnyilatkozása volt 
vázolta a haza bölcsének szereplését és rámutatott 
arra, hogy Deák volt az, a ki országunkat a leg
súlyosabb viszonyokból, békés eszközökkel a fej-

Lövést, disznót, urfit
Összetévesztettem I

A téns ur sertése
Volt az én kertembe . . .

Ott turkált s a fiam
Hiába kergette,

Nem akart kimenni . . .
Csak ott lutkározott, — 

Veteményben, miben,
Sok, sok kárt okozott!...

Mert hát ! ennek se volt
Pásztora, kondása, —

E repülő vadat
Fijam lepuskázta ! . . .«

A szolgabiró szólt :
— De nem gyűlt haragra, — 

•Az más ! megfizeted
Ebadta parasztja !«

♦

A régi világnak
Ilyen kinövése,

A mi életünkben
Már csak álom, mese, 

lődés és alkotmányosság útjára kivezette. Költői 
lendületű bőszedét azzal fejezto be : „A halhatat
lanság dicsfénye övezi azóta Deák Ferencz nevét, 
áldott legyen az ö emlékezete imádott magyar 
hazánkban." Ezután Dr. Ftrenczy Elek tartotta meg 
az ünnepi beszédet, molyét lapunk legközelebbi 
számában ogész terjedelmében fogjuk hozni.

— Árvíz. Nagymihály városát és vidékét 
o héten komoly veszedelem fenyegetto. A folyto
nos esőzésektől a Laborc vize annyira megáradt, 
miszerint kedden, december hó 1 én altól kellett 
tartani, hogy az áradó viz a gátakat áttöri és a 
városba behatol. Egész éjjeli 12 óráig áradt a viz 
és a Kossuth Lajos utcai lejárónál az utolsó lépcsőt 
is elöntötte, úgy hogy minden pillanatban katasz 
tréfától lehetett tartani. Végre éjfél után apadni 
kezdett a viz és reggelre a vész elmúlt.. Sztraj- 
nyáriban az utcákat azonban a Laborcz elöntötte 
és a földekre is kiáradt. Mint értesülünk, Laszto 
mér, Dénesfalva, Hutka és Deregnyö falvakban a 
határ teljesen viz alatt áll.

— Hercxey Ferenc*  S.-A-.-’UJhelyben. 
A Petőfi Társaság nagynevű elnöke múlt hó 28-án 
Dr. Ferenczy Elek a Kazinczy kör titkárának meg 
hívására S.-A. Ujhelybe érkezett, hogy a kör es
télyén felolvasást tartson. Herczeg Ferencz fogadá
sára a pályaudvarnál a Kazinczy kör részéről Ma
tolay Etele, Dr, Ferenczy Elek, Meczner Béla, 
Staut József, továbbá Szirmay István és Dr Kállai 
József,lapszerkesztők jelentek meg. Dr. Ferenczy 
üdvözölte a vendéget, aki azon reményének adott 
kifejezést, hogy a Petőfi-Társaság és a Kazinczy 
kör közötti szívélyes viszony jövetele által még 
fokozódni fog. Herczeg Ferencz a pályaudvarról 
a főispánhoz hajtatott, a kinél ebédre hivatalos 
volt, este pedig megtartotta felolvasását.

— Eljegyzés. Lándai József lapunk alapi 
tója és kiadóhivatali művezetője f. évi november 
hó 29 én eljegyezte Ungváron Schacliter Hermine 
kisasszonyt, néhai Scliíichter Salamon ttngmegyei 
vállalkozó leányát.

— Juriata bál. A vármegye juristái e té 
len S.-A.-Ujhelyben fényes bált rendeznek és e 
célból már legközelebb tanácskozásra gyűl össze 
egy szükebb körű bizottság a bál rendező bizott
ságának megalakítása céljából. A szép terv iránt 
általános érdeklődés mutatkozik.

— Öngyilkessági kísérlet. Szemján Mi
hály gépész afeletti keservében, hogy Takdes Anna 
hajadon nem volt hajlandó hozzá nőül menni, no
vember hó 30 án Gálszéesen öngvilkóssági kísér
letet követett el és halántékba lőtte magát. Elet 
veszélyesen szállították a nagymihályi közkórbázba, 
a hol most ápolás alatt áll.

— Műkedvelői előadás. A varannói izr. 
nőegylet múlt hó 21 én saját tőkéjének gyarapi 
fására jótékonycélu és tánccal egybekötött hangver 
senyt rendezett, a melyen a város és vidék intel 
ligcnciája teljes számban jelent meg. A rondező-

Ez a korszak a jog
S egyenlőség kora, —

Most már ilyen eset
Nem jön elő — sóba.

Választott biránkat
Most köti a törvény

Es azt ellenőrzi
A nyílt közvélemény ...

Ez a közvélemény
Itt lebeg közöttünk,

Mikor Füzesséryt
Szivünkből köszöntjük 1 . ..

A megye, e város
Es egész járása

Kiálltja : »Kisérje 
Az Isten áldása 1«

Éljen még sokáig I
S a nép szerctete, 

Nyugodalmában is
Mindég felkeresse 11 1

id. Bajuas Jóxaef. 



ség a magyar és klassikus darabok kultuszát tűzte 
ki programuljául, es őzzel elsőrendű pénztári siker 
aratott. Dr. lóriik Vilmosné praecis zongorajátéká
val nagy sikert aratott, Ureczkij Sándor szaval a 
tával pedig annyira fellelkesilette a közönséget, 
hogy az előadás végén lelkes ovációban részesítet
ték. Urtczky Sándorné ugyancsak remek zongora 
játékával egészen meghódította a hallgatóságot 
Alexander Leopoldina monológja zajos derültséget 
keltett. Az estély érdekességét emelte Csért Jenő 
humoros novellája, melyet a szerző maga olvasott 
fel. Nagy szabású volt a Grammophon is, a mely 
nemcsak újdonságával, hanem érdekességével meg 
lepett. A hangversenyt tánc követte, a mely 600 
koronát jövedelmezett. Az egybegyült közönség a 
késő reggeli órákig volt együtt és egy kellemes 
est emlékével távozott.

— Névmagyarosítás. Dauscher Miklós a 
s. a.-újhelyi kulturmérnökség főnöke vezetéknevét 
belügyministeri engedélylyel Dános ra változtatta.

— Országos vásár. Nagymihályon decem
ber hó 14 és 15-én országos vásár lesz, melyre 
végre az állatfelhajtás is engedélyezve van.

— Halálozás. Szemere Géza lasztoméri föld 
birtokost súlyos csapás érte. Leánya Etelka e hó 
1-én élete legszebb korában elhunyt. Temetése 
tegnap általános részvét mellett ment végbe.

— Szerencsétlen esés. Tomko György 
málczai lakos, jómódú gazda felesége f. hó 23-án 
a ház padlásáról a létrán lefelé igyekezvén, meg 
csúszott s oly szerencsétlenül esett le, hogy egy 
földből kiálló vaspóznán keresztül szúrta magát.

— Az uj 10 koronás bankó. A mostani 
10 koronás bankjegyek, melyek körülbelül két év 
óta vannak forgalomban, tudvalévőén nemsokára 
bevonják. A magyar-osztrák bank most készítteti 
az uj 10 koronást, amelyből már a jövő évben 
15 millió darabot fognak kibocsátani. A mostani 
10 koronásokat legfőképen azért vonják be ilyen 
rövid idő múltán, mert nagyon sok hamisítványa 
forog közkézen. A hatóság megállapította, hogy 
a hamisítást rendszerint külföldön követik el; a 
hamisítók főfészke Olaszországban, Ankonában 
van. Az uj 10 koronás bankjegyre, a szokástól 
eltérően nem Írtak ki művészi pályázatot, a ter
veket csaknem mind a bank rajzolói készítették, 
inért illetékes körökben úgy vélekednek, hogy 
ezek mint szakemberek inkább tudnak olyan bank 
jegyrajzot készíteni, amelyet nehéz utánozni. Olyan 
bankjegy ugyanis, amelyet nem lehetne hamisí
tani, nincsen. Az uj 10 koronás tervénél a tech
nika minden eszközét felhasználták, a rajz is rend
kívüli komplikált lesz; azonfelül egy újfajta papi
rost fognak a bankjegyhez használni, mely szin
tén nagyon megnehezíti majd a pénzhamisítók 
dolgát.

— A 20 koronán aluli számlák bé
lyegmentessége. A kereskedői és iparos körök
nek régi kiváltságuk, hogy a 20 korona értéken 
aluli árukról szóló számlákat bélyegmentesen állít
hassák ki. Ez a kívánság jogos és méltányos és 
megvalósítása az államkincstárnak sem okozna 
számbavehető kárt. Az ilyen számlákat ugyanis 
legtöbbször készpénzfizetés esetében a bevásárló 
megbízott, cseléd stb. ellenőrizhetése céljából állít
ják ki. Már pedig kétségtelen, hogy a számlabé
lyegnek csak akkor van értőimé, ha a számla hi
telre való vásárlás esetén a később megfizetett 
összeg nyugtatványozására szolgál. De készpénz 
fizetés esetén midőn nyugtatványra szükség nincs, 
bélyegről sem lehet szó. Méltányos tehát, hogy az 
ily alkalmakból kiállított számlák, melyek termé
szetüknél fogva 20 koronánál magasabb összegről 
alig szólhatnak, a felbélyegzés kötelezettsége alól 
felmentessenek, annál is inkább, mert — mint a 
„Magyar Kereskedők Lapja1* Írja — az állam
kincstár sem károsodnék, hiszen minden szigorú 
ellenőrzés dacára a bélyegkötelezettséget ma is ki 
játszák. A nagyváradi kereskedelmi és iparkamara 
föl is irt a napokban a kereskedelmi ministerhez, 
hogy a számlák bélyegmentességét 20 koronáig 
elrendelje.

— Gazdátlan nyeremények. A lég 
utóbb kiadott hivatalos kimutatás szerint a Jósziv 
sorsjegyeknél 16600 drb. olyan nyeremény van, a 
melyért még nem jelentkeztek, nyilván azért, mi 
vei e sorsjegyek tulajdonosai nem tudják, hogy 
sorsjegyük ki van már huzva. Így van ez a többi 
sorsjegynél is és mivel ezek a nyeremények el 
évülnek, mondhatni, hogy sok millióra menő va 
gyón pusztul ol azért, mert a sorsjegybirtokosok 
nem elég gondosak és nőm járatnak megbízható 
sorsolási lapot. Ennélfogva, a kinek sorsjegyei és 
egyébb értékpapirai vannak, arra nézve rendkí
vül fontos egy megbízható sorsolási lapnak a jára

tásá. Ilyenként ajánlható a .Pénzügyi Hírlap*,  
a melynek sorsolási melléklapját a Pénzügyi Út
mutatót a nagyinál, in. kir. belügyminister mint 
teljesen megbízható szak közlönyt, a nagy mél. in 
kir. pánzügyminister mint szakértelemmel és pon
tosan szerkesztett közlönyt hivatalosan ajánlott. A 
lap előfizetői a januári számmal ingyen megkap 
ják a Pénzügyi és Tőzsdei Évkönyvet, a mely 
sok hasznos tudnivalón kívül tartalmazza a kéz 
dettől fogva az 1903. év végéig kihúzott, de ki
fizetés végett bemutatni elmulasztott sorsjegyek, 
kötvények és záloglevelek hiteles kimutatását, úgy, 
hogy e könyvből bárki azonnal megláthatja, ki 
van e sorsjegye huzva, vagy nincs. A .Pénzügyi 
Hírlap" előfizetési ára egy évre, a Pénzügyi Út
mutatóval és a Pénzügyi és Tőzsdei Évkönyvével 
együtt .') korona, a mely postautalványon küldendő 
be a kiadóhivatalba, Budapest, VII., Kerepesi-ut 
-14. szám.

CSARNOK.
Hogyan lesz az ember híres író ?

- Heuioreszk.
Volt nekem egy jópajtásom, Fülöp Márton, 

de mi csak Marcinak ismertük. Foglalkozására 
tisztességes bankhivatalnok, kötelességeit mindig 
pontosan teljesítette, úgy, hogy tellebbvalói nagyon 
szerették s meg is becsülték törekvő szorgalmát.

Már minden úgy indult sorában, hogy híva- 
tálában szép karrierje lesz s barátai jó előre 
dőzsölgetlék a jövő reménysége fejében tenyerű 
két a mikor majd benyújtandó váltójuk. Fülöp 
Márton igazgató ur elbírálásában értékesithetővé 
válik.

Ara mind o szép reményeknek útjába vá
gott egy hangverseny.

Marci barátom, hogy, hogy nem, fölolvasást 
tartott mindnyájunk legnagyobb meglepetésére. S 
belekóstolva a hangversenyen a siker gyönyörébe 
oagyon is sok szabad idejét, most már a múzsa 
szolgálatába szerződtette.

8 a múzsa igen sokszor látogatta meg ihle 
tett barátunkat.

A rendes sarokasztal a kávéházban irodalmi 
középpontja lön ; hol az irodalmi zsengék meg
hallgatásra találtak.

A vége a dolognak az lett, hogy mindnyájunk 
biztatására Marci egy költői szülöttjét beküldötte 
egyik napi lapunknak.

Szivdobogva vártuk a másnapi szám meg
jelenését. Mindannyian megvoltunk győződve ar
ról, hogy Marci müvét üdvriadallal fogadja a szer 
kesztőség, őt magát pedig azonnal a Kisfaludy tár 
saság tagságával kínálják meg, melyet hirtelen fel 
bukkanó tüneményes Írói tehetségeknek tartanak 
fel már oly régen.

Ara várakozásunkon alaposan csalatkoztunk. 
A lap röviden, de annál velősebben üzente, hogy 
miután szerződéses viszonyban áll tárcaírókkal, kik 
a lapot a szükséges irodalmi termékekkel ellátják, 
idegenek e fajta cikkeit nem használhatják.

— Sebaj, oda se neki, — vigasztaltuk Mar
cit. Ez csupán véletlen. Ha a lapnak nem volna 
szerződése az Írókkal, úgy biztosan örömujjongás
sal fogadta volna müveidet. így más lapnál kell 
próbálkoznunk.

Még aznap beküldötte egy általunk fölülmúl- 
hatatlannak vélt munkáját egy más lapnak.

Ez a lap csak hétfőn küld szerkesztői üze
neteket. Hogy miért épen hétfőn, azt nem tudnék 
megmondani. Nyilván a szerkesztő vasárnapi 

• szórakozásnak tartja fenn a beérkező kéziratok 
elolvasását.

Alig bírtuk bevárni a hétfőt. Most már bi
zonyosra vettük barátunk diadalát. De hogyisne, 
mikor azt a tárcáját küldötte be, a melyen még 
legkérgesebb szivü tagja is asztalunknak elszon
tyolodott, oly meghatóan volt megírva.

A hétfői szerkesztői üzenet lesújtó hatással 
volt ránk.

— „Ila ön azt hiszi, hogy múlt századbeli 
romantikus limonádéjával lapunk irodalmi színvo
nalát elértő, úgy egy óriási tévedés áldozata. 
Tetszett volna ötven esztendővel előbb születni, 
akkor talán lett volna olvasó publikuma a „Szív
futár", vagy a „Postakört" hasábjain."

E szörnyű üzenet rettenetesen feltüzelte asz
talunk harciasabb eelmeit. Már azon vitatkoztunk, 
ki verekedjen meg barátunk helyett, a midőn én 
uj ajánlattal próbáltam lecsillapítani a felbőszült 
kedélyeket.

— Próbáljuk meg inégegyszer Marci, küldje 
be egy hosszabb novelláját, például „Az álomlátó* 4 
címűt egy hetilaphoz, várjuk meg annak a felele
tét s további intézkedéseinket függeszszük fel 
addigra.

Az eszme totszésre talált s a kardok ogy 
hétre ismét visszakerültek hüvelyükbe.

A novella beküldetett.
Szombat délután majd lehúztuk a főpincért 

ebelasztingba bujtatott lábáirói.
— Kérem a „Hónapot". —

— Ide adja nekem.
— Hiszen az a múltbeli, — sivitoltunk fe

léje.
— Még nem érkezett meg a mai, hangzott 

felénk szomorú válasza.
Végre megjött a lap. Mint felbőszült sivux- 

indiánok vad csoportja, úgy vetettük magunkat a 
heti lapra. Ujjainkkal vágtuk fel, mert nőm volt 
türelmünk.

A szerkesztői üzenet ott ragyogott. Egy sor
ban benne volt barátunk halálitélete.

„Az álomlátó*  nem közölhető."
— Ez lehetetlen. El som olvasták, — zúgott 

fel az egész asztal.
— Mi is értünk valamit. Talán nem vagyunk 

valamennyien trotlik ?
Kétségbe voltunk esve a sors igazságtalan 

ságától, a mely ily nagy tehetséget ismeretlenül 
hagy elpusztulni.

Csöndben üldögéltünk lehorgasztott fővel, 
szótlanul, szomorúan.

Végre jogász barátunknak felcsillant amúgy 
is fényes ábrázata.

— Heuréka Megvan ! kiáltott fel vígan.
— Mi az ; mi van meg ? — hangzott feléje. 

Megvan a recept, a mely szerint Mar 
cit neves íróvá tehetjük.

S azután előadta rervét.
Másnap a dunaparton nem messze a vasúti 

'•sszekőtöhidtól ogy felöltőt, sétapálcát s kalapot 
találtak, benne egy levelet, moly a rendőrséghez 
volt címezve.

A rendőrségen felbontották a levelet. Csak 
pár sor volt benne:

„Mit ér az élet, ha céltalan, ha a tehetséget 
önző érdekek elnyomják. Mit ér az élet, ha az 
ideálok utáni törekvéseknek útját szegzik avatat 
lan kezek. * Marci.*

A rendőrségen kutatni kezdtek, hogy ki le
het a levél írója. A rendőri sajtóiroda pedig ki
adta a komunikét, hogy hajnal felé ismeretlen férfiú 
eddig ismeretlen okból, a vasúti összekötő hídnál 
a Dunába vetette magát. Kabátja bélésében F. M. 
monogramra van behimezve. Mig kalapjában levél 
volt s itt közölték a levél tartalmát.

Még aznap jelentés érkezett a bankból a 
rendőrséghez, hogy Fülöp Márton hivatalnok 8 
napi szabadságot kért s hogy azóta eltűnt a fő
városból. Barátai véleménye szerint az öngyilkos 
nem lehet más mint ő. Kétségbeesett tettére pedig 
az vihette, hogy tehetségét az irodalmi körök nem 
akaiták méltányolni. A pénztár különben rendben 
találtatott.

Másnap az összes lapok hozták a hirt, hogy 
Fülöp Márton tehetséges fiatal iró tragikus véget 
vetett életének. A feletti bánatában, hogy -sajnos 
elég korán nem ismertek tel tehetségét, a Duná- 

| ba vetette magát.
Az a lap pedig, a mely szerződéses viszony

ban állott íróival, minden szerződése ellenére 
tárcarovatában garmond szedésben hozta Marci 
beküldött tárcacikkét. Csillag alatt pedig a szer
kesztő következő megjegyzését olvashatták :

A tragikus véget ért tehetséges fiatal iró 
utolsó kézirata.

A másik lap pedig, a mely öt ven esztendő 
vei előbb szerette volna látni Marci barátunk szü
letését, miután irodalmi színvonalát kegyesen le 
eresztette, közölte romantikus limonádéját. 8 mig 
csillag alatt megjegyezte, hogy ez korán elhunyt 
nagytehetségü iró egyik legjobb novellája, addig 
azt sem mulasztó el felemlíteni, hogy a kéziratot 
épen egy nap küldötte be a szerkesztőségnek

Belül a lapban pedig azon kesergett, hogy 
ily '»agy tehetségeknek kora halála minő megbe
csülhetetlen irodalmunkra nézve.

A „Hónap" másnap megjelent száma terme 
szetesen szintén közölhetőnek vélte most már „Az 
álomlátó" című novellát, sőt egyik krónikáját a 
korán elhunyt iró emlékének szentelte.

Marci barátunk tehát egyszeribe híres iró 
lett.

Harmadnapra lelkendezve állított be a szer 
kesztőségeknél, hogy jelents miszerint eszeágába 
sem volt magát elemészteni, sőt ellenkezőleg ví
gan szüretelt egyik rokonánál Erdélyben, midőn 
a szomorú hirt, a későn érkező lapok elhozták 
neki.

Csakhogy már késő volt. Fülöp Márton ne 
vét az egész ország viszhangozta. Egy tévedés 
híres Írót csinált belőle.

A lapok örömmel regisztrálták a hirt, hogy 
Fülöp Márton kiváló iró él s a legjobb egészség
nek örvend. Nem mulasztották el szellemesen 
hozzá fűzni, hogy hosszú életre lehet kilátása, 
mint akinek holt hírét keltik.

Marci pedig boldogan válogatott a lapoktól 
beérkezett fényesnél-fényesebb ajánlatokban.

A felöltő, bot s a kalap tulajdonosát pedig 
nem sikerük a rendőrségnek mind a mai napig 
kifürkésznie, valamint a levél Íróját sem, melyet 
a vasúti összekötő hídnál találtak. X.

Felelőn nzerkenztő : Dr. Kállai József. 
F&nunkatáre : Dr. Kellner Mihály. 
Kiadóhivatali művezető : Lándai József.



EDELSTEIN HENRIK
Finom-posztó és gyapju-áru raktár 

Férfi-ruha készítő xnillxely •> 
NAGY-MIHÁLY., Kossuth Lajos-utca

Nagy választék a legújabb divatu valódi angol

gyapjúszövetekben
JFérfi-öltömjök mérték szerint

német, francia és angol divat után
légre sino s abb axi

és legjutányosabb árban
készíttetnek.

Megrendelések a legrövidebb idő 
alatt eszközöltetnek.

A n. é. közönség pártfogását kéri 
tisztelettel

Edelstein Henrik.

Bor eladás.
Saját termésű boraimat következő áron adom:

Asztali bor _ ____
Rácz iirmös ______
Csemege ó bor
Muskotály __ __
Asszú tokaji üvegben
5 puttonyos asszú ibetegeknek alkalmas^

WIDDER
Nagy-Mlhály, Sulyovszky-féle ház.

_  literenként 35
50
80

kr.
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Schicht-szappan

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan
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Minden kártékony végvidéktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál kOlönösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a >SCHICHT« névvel és fenti védjegyek egeikével 

legyen ellátva.
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2021/1903. tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A varannói kir. járásbíróság mint tlkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy Lefkovics Márk végre- 
hajtaténak Farbarik János végrehajtást szenvedő 
elleni 100 kor. tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a s. a.-újhelyi kir. törvényszék (a 
varannói kir. járásbíróság) területén} lévő Agya
gos községben fekvő, I. az agyagósi 17. sz. telek 
könyvben A I. 2 — 12 sorszám alatt foglalt 343/a. 
hrsz. 510 [j ölet tevő na hurku szántóból 454 hrsz. 
504 H ölet tevő na Dolkoch szántóból, 607 hrsz. 
846 Q ölet tevő pod Hurku és medzi járki szán 
tóból 796 hrsz. 1356 ölet tevő Hrabovecz szán 
tóból, 1000 hrsz. 1 h 292 Q ölet tevő za járki és 
Kotloch szántóból, 1107/a hrsz. 923 Q ölel tevő 
szakmányi és hólyagos szántóból, 1180/a hrsz. 810 
Q ölet tevő Szakmányi rétből 1480 hrsz. 936 (3 
ölet tevő Drehelnicze szántóból 1504/a hrsz. 226 
ölet tevő szántóból 1570/a hrsz. 553 [3 ölet tevő 
pokrezsinkomi szántóból, 1895/a hrsz. 612 ölet 
tevő moesárkirétböl és a 2 „ urb. telekhez tartozó 
közös erdő és legelőből végrehajtást szenvedett Far 
barik János nevén irt '/*  részre a 375 kor. kiki 
állási árban és

II. az agyagósi 25 sz. tkben A I. 2 — 13 sor 
szám alatt foglalt 350 hrsz. 1020 Q ölet tevő na 
Hurka szántóföldből 468—69 hrs. 1008 (3 ölet 
tevő na Dolkoch szántóföldből, 711—12 hrsz. 1 h 
92 0 ölet tevő pod hurku és medzi járki rétből, 
810 11 hrsz. 1 h 1112 [3 ölet tevő hrabovecz
szántóföldből, 986—87 hrsz. 2 h 583 Q ölet tevő 
za járki és Katiik szántóföldből 11<M» hrsz. 1 h 
246 □ ölet tevő szakmányi és Hólyagos szántó 
földből, 1173 hrsz. 1 h 20 | | illet tevő szakmá 
nyi rétből. 1482-83 hrsz. 1 h 272 □ ölet tevő 
Krehelnyicze szántóból. 1511 hrsz. 456 (3 ölet 
tevő 1‘otoki szántóból, 16<>5 hrsz. 1300 Q ölt t tevő 
pod bnzsinkami szántóból, 1662—63 hrsz. 951 
ölet tevő (fulyero»a szántóból 1888 hrsz. 1221 
ölet tevő mocsarki rétből és\‘ g urb telekhez tar
tozó közöt erdő és legelőből ugyanannak nővén 
irt ’/» részre 336 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb meg 
jelölt ingatlanak az 1903. ÓVÍ dec. hó lJ-ik 
napján délelőtti 10 órakor Agyagos község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok b. csárának 10%-át vagyis 1 37 kor. 50 fillér 
II. 33 kor. 50 fillért készpénzben. vagy az 1881. 
LX t. c. 42. § ában jelzett árfolyammal számitolt 
és az 1881. évi nov. 1 én 3333. sz. alatt keltig, min. 
rendelet 8.§ ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
I. c. 170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróság 
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabálvszeü 
elismervényt átszolgáltatni.

Kit*-,  járásbíróság mint tlkvi halé>ság Varaimon. 
1903. évi október hó 7 én.

Kall, kir. jbiró.

München.

Minden háziasszony
üdvözölhető, aki az egészség, takarékosság és jóizre való 
tekintetből a Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávét használja.

Tiszteletteljes kérelem: A bevásárlásnál ne kérjen egyszerűen »maláta 
kávét*,  hanem mindég határozottan — Kathreiner-féle — Kneipp-maláta 
kávét, s azt csakis az itt ábrázolt eredeti csomagokban fogadja el!

Ára csomagon iónt 50 fillér.

egész szem

g_ amm

Nyom. Laodesman B. könyvnyomdájában.


