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Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

______________ZE ŐST CSVTÖBTÖKÖ 2ST.
szerkesztőség:

llov. a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő :

Koastith Laj oa - utó g a 34. azám.

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

---- Egye*  szám ára 20 fii. - ■-

Kéziratok nem adatnak viasza.
Bérmentetlan levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

KIADÓHIVATAL !
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landeaman B. könyvnyomdája.

A múlt év kivándorlói.
Az egyesült államok híres nlmmigration 

OfTice«-ja most teszi közzé a statisztikai 
kimutatást a múlt évi bevándorlásról. Szo
morú egy statisztika. Maga Amerika is tilta
kozik már a bevándorlás ellen és egyre 
másra hozza a törvényeket, hogy némileg 
korlátozhassa a beözönlést. Egy törvényben 
kimondta, hogy csak írni és olvasni tudók 
vándorolhatnak be, más töivény pedig bi
zonyos mennyiségű pénz felmutatását kö
veteli a bevándorlótól. Nem sokat használt, 
mert a statisztika szerint évről-évre nó a 
bevándorlók száma, egészben is, arányokban 
is egyes országokat tekintve. És mi va
gyunk a második az arányok sorrendjében. 
Csak Olaszország vezet előttünk, de utána 
mi vagyunk az elsők. Nem sok büszkeség 
van a szavunkban, több a keserűség.

Itt a statisztika:
Bevándorolt összesen 1905-ban 575. 

ezer ember, ebből mi adtunk Amerikának 
206.000-et. Ezelőtt 45 évvel csak 13 ember 
vándorolt ki. Ezt azért említjük, hogy az 
arány kidomborodjék. Gyönyörű haladás. 
Negyvenhárom év alatt 16.000 % emelkedés. 
Ez a statisztika.

Sok év óta a tudósok, az Írók, a sta
tisztikusok, a kormány és politikusok a 
kivándorlás okait keresik. Egész irodalma 
van már ennek a témának. Meg is találták 
az okait, hisz mi sem könnyebb mint azt 
megítélni. De azt a másik problémát t. i. 
hogy mint lehetne segíteni a bajon, azt | 
már nem tudták megoldani sehogysem. A |

TARCZA.

A jégen.
— Még sem jön I Ah ez már igazán bor

zasztó !
A kis Irén bosszúsan dobbantott piczi lá

baival, majd — isten tudja hányadszor — az 
ablakhoz futott s fürkésző pillantást vetett az 
utczán zajló tömegre.

— Mintha nem tudná, hogy égek már a 
vágytól; mintha nem tudná, hogy nincs senki 
a kivel mehetnék 1 Oh igen, ő tudja, de nem 
jön, mert irigyli tőlem ezt a kis mulatságot is.

— De Irén.
— Igen nnma, irigyli, azért nem jön. Jól 

tudja, hogy ma nagy quadrille van a jégpályán, 
jól tudja, hogy te, mama, nem jöhetsz ki ve
lem és én meg egyedül nem mehetek és még 
sem jön, mert ő nem tud korcsolyázni s azt 
mondja, hogy ha ő nem mulathat, hát akkor 
én se mulassak.

S a bohó kis Irén zokogva dőlt egy ka
rosszékbe, mintha csakugyan szerencsétlen 
volna.

E pillanatban nyílt az ajtó és fiatal nsz- 
szony lépett be.

— Bizonyára türelmetlenkedett már az 
én kis madaram, — mondta kölcsönös üdvöz
lés után. — Pedig ugyancsak siettem ám. 

nép meg egyre nagyobb arányokban ván- 1 
dóról kifelé. 206.000 ember ment az Egye- I 
sült Államokba. De azt nem tudni, hogy 
Braziliába, Kanadába, meg a többi kisebb 
államokba hány ember vándorolt. Azokról 
nem szól a statisztika, csak néha néha, 
ködös téli estéken érkező levelek mesélnek 
nyomorúságról, csalódástól, honvágyról. . .

A múlt évben 3000 magyar iparos 
volt a kivándorlók között. Ez a statisztika 
koronája. A magyar ipar kész erejét adtuk 
el Amerikának. Eladta a társadalom, az a 
magyar társadalom, aki megunta »a pár
toljuk a honi iparú jelszót. Elvégre is már 
kopott egy kissé. Ez a 3000 iparos ember 
nem az utolsó volt az iparosok között. Az 
elsők és az utolsók nem vándorolnak ki. 
Az utolsóknak utikóltségök sincs. A 3000 
tehát a közepes, a java, a szive a czéhnek, 
akik eladták kis házukat, szerszámukat és 
azzal indultak útnak.

A múlt esztendő tele volt válságokkal. 
Politikai, gazdasági válságok váltották fel 
egymást és akinek soha sem jutott azelőtt 
eszébe Amerika, azt a viszonyok, a köz
állapotaink tarthatatlansága kény szeritette a 
kivándorlásra. A múlt esztendő igen bő 
termést nyújtott ezen a téren. Azzal min
denki tisztában van, hogy a kivándorlás 
pusztán a szomorú gazdasági viszonyokra 
vezethető vissza. Természetes tehát, hogy 
ezeket a gazdasági lenyűgöző bilincseket 
kell megoldani. Oldozgatják is már évek 
óta de hiába, mert a nemzetnek minden 
idegszál 1 le van nyűgözve, a pénzügyi ereje 
szintén el forgácsolt, lenyűgözött erő, melyet

Irén, mint a bűnös, égő arczczal borult 
unokatestvére nyakába.

— Engedj meg, bocsáss meg!
— Ahá! Hát ismét gyanusitott.il a mama 

előtt ? Bizonyára azt hitted, hogy készakarva 
nem jövök. Oh ismerlek kedves lőpor-termé
szetű madaram !

— Bocsáss meg! Rossz vagyok, nagyon 
rossz vagyok.

— No hagyjuk a szószaporitást. Tudom, 
hogy ég a talpad. Csak siess, vedd a korcso
lyádat és menjünk.

Irén nem kérette magát. Szomorúsága 
olyan volt, mint a nyári zivatar ; gyorsan jött, 
gyorsan múlt. Nehány perez múlva már mo
solygó, rózsapiros arccal sietett >gardedame<- 
jával a városliget felé.

Oh üdv neked Idő' a ki meghallgattad 
Halifax hódolóinak imáját s vaskos jégkéreggel 
vontad be a vizek tükrét.

Nincsen kedvesebb egy verőfényes, szá
raz téli napnál. Mikor a nap csak messziről 
mosolyog a földre és sugarai hatástalanul tör
nek meg a jég fényes pánczélján. A hideg ró
zsákat hint az arezra, örömet a szívbe. Már
t. i. a korcsolyázó fiatalság szivébe.

Az Andrássy-uton teljes számban halad a 
korcsolyázó sereg a sík pálya fele. Elől nagy 
csoportokra oszolva a tanuló ifjúság, a kisebb 
diákság, büszkén lengetve a fénylő korcsolyá
kat. Majd jönnek korosabb urak, pirospozsgás 

Lapunk m»i száma 4 oldalra terjed. 

nagy nemzeti akciók szabadíthatnának csak 
fel.

A kormány munkaadással igyekszik a 
gátló orvosságot felfedezni. Tán használna 
is valamit, de az határos a lehetetlenséggel, 
hogy a gyarmati függés okozta depressiót 
ezúton orvosolják. Minekünk nincs taná
csunk. Könnyű tanácsolni, könnyű a hibákat 
felsorolni, olyanokat, amit a vak is lát; de 
nehéz egy évek óta súlyos helyzetben lévő 
országot a gazdasági boldogulás útjára te
relni.

Az amerikai magyar lapok jellemzik 
legélénkebben a kivándorlók nyomorúságát. 
A minap egy vasúti szerencsétlenség alkal
mával 30 ember halt meg. Mind telivér 
amerikai. De hogy a vasúttársaság csök
kentse a bajt, a jelentést igy fogalmazta : 
»A kisiklásnál 30 ember vesztette életét és 
50 megsebesült. A halottak valamint a se
besültek is csak magyarok meg tótok vol- 
tak«. A szabadság s az egyenlőség hazájá
ban ennyi az értéked magyar kivándorló.

Szomorú évforduló.
Éppen egy év előtt kezdték meg a képvi 

selőház ellenzéki pártjai a katonai törvényjavas
latok ellen bejelentett obstrukciót, amely azóta 
folyton tart. E bosszú idő, vagyis teljes egv év 
lefolyása alatt, a parlament mindössze egyetlen 
törvényt alkotott az állami tisztviselők fizetési 
pótlékáról. Az obstrukció előtt és alatt benyújtott 
törvényjavaslatok pedig elintézetlenül bevernek 
és még csak kilátásunk sincs arra, hogy ezek a 
javaslatok egyhamar törvényekké válnak, annál 
kevesbbó arra, hogy egyéb égetően szükséges.

leányok, fiatal asszonyok, mindnyájan szenve
délyes tisztelői Halifax ő felségének, ki még 
sokkal hatalmasabb királv, mint Karnevál.

Feltűnnek a zsinóros toilette-ek. Látszik, 
hogy ezt a divatot is Párisból plántálták át 
hozzánk. Pedig hát az a zsinór nemzeti vise
letűnkre emlékeztet. .Szép is volt az, szép az 
most is, de százszor szebb volna, ha hölgyeink 
nem arra várnának, hogy a külföld figyelmez
tesse őket saját divatuk szépségeire.,— jegyzé 
meg tegnap . gy öreg hazafi, ki ma is szűk 
nadrágban jár.

Kiértünk a városligetbe. Néhány öl s ott 
vagyunk a jégpályánál. A városligeti tó négy 
elkülönitett részre van felosztva. Elől az egy
leti jégpálya, tovább a negyven, húsz és tiz- 
krajezáros publikum jege. Katona-zenekar fújja 
a — korcsolya alá valót.

Tagadhatatlan, a korcsolyázás a legérde
kesebb és jobb mulatságok egyike. Az ember 
mulat, e mellett edzi izmait, tágítja tüdejét, 
élénkebb pezsgésre készti vérét. Meg is lát
szik ez a korcsolyázó fiatalság arczain.

Mindenütt nagy a sürgés-forgás. A kor
csolyázó csarnok előtt egymásután állanak 
meg a fogatok. Az *elcgáncia  jege, csakhamar 
megtelik bájos menyecskékkel, kecses lányok
kal s a főúri világ előkelőségeivel. Kezdődik 
a verseny. Most látszik csak, ki a legény a jé
gen. Ne higvjük, hogy csak mi, Ádám apánk 

gyanusitott.il


gazdasági életünk fejlesztésére irányuló törvények 
megalkotásával a törvényhozás végre kimozdítsa 
gazdasági tevékenységünknek a kátyúban megre 
kedt szekerét.

Egész sorát irhatnók fel azoknak a törvény
javaslatoknak — Írja a Magyar Kereskedők lapja — 
melyek hazai kereskedelmünk felvirágoztatása ér 
dekében nemcsak szükségesek, do nélkülözhetetlen. 
Az egymást felváltó kereskedelmi miniszterek évek 
óla ígérik ezen törvények megalkotását, de mond 
juk ki Őszintén, hogy a parlament akkor se sokat 
tett a kereskedelem érdekében, amikor még dol
gozott. A mezőgazdaság igényét igyekeztek lehe
tőleg kielégíteni; nem mondjuk, hogy ezek nem 
voltak jogosok, épp azért joggal vártuk, hogy 
végre majd a kereskedelemre is rá kerül a sor 
és évek mulasztásai helyre pótoltatnak. Bizonyos, 
hogy nagy karral jár ez a gazdasági tevékenység 
minden ágazatára, de a legnagyobb kárt mégis az 
ipar és kereskedelem szenvedi, a mely szinte 
reményveszetten néz a jövő elé, dacára annak, 
hogy a kereskedelmi tárca élén most Hieronyini 
Károly áll, aki a reá bízott ügyek ellátására nem 
csak kész, de képes is.

Tévednek azok, akik azt hiszik, hogy kül
kereskedelmi viszonyunk bizonytalansága mellett 
is lehetséges a hazai kereskedelem fel virágozásának 
munkálása, vagy akik azt vélik, hogy zsenge ipa 
runk az állami beruházások halogatása esetében is 
sokáig kibírja még a tengödést és a látszat után 
Ítélnek azok, akik a kereskedők megelégedéséi 
konstatálják, mivel a bolti üzletekben néha még 
megfordul egy egy vásárló. Mi pedig azt konsta
táljuk, hogy évekkel estünk vissza és ha ez a le 
heteden állapot még sokáig tart, az ország gazda 
sági állapota talán soha ki nem pótolható károkat 
szenved. Akik felnyitják szemeiket, látják ezt, 
a kereskedők és iparosok pedig érzik is és lel
kűkből óhajtják a törvényhozás munkaképességé 
nek visszatérését. Erre mutatkozik is némi remény, 
mely ha teljesül, a fordulat beálltát a hazai keres 
kedök és iparosok fogják a legmelegebben iid 
vözölni.

A nagymihályi ifj. egyesület.
Az egyesület, mely csak a közelmúltban lé 

tesült, kitűzött ezéljának fényesen megfelel. He
lyiségeit a szokásos időben az egyesület tagjai 
szorgalmasan látogatják; hol a meglevő szénire 
daltni munkák olvasásával, szórakoztató társasjá 
tékokkal és kedélyes társalgással töltik az időt;
— tart az egyesület fölolvasó estét, mikoris köz
hasznú ismeretek megszerzésére bőven jut alkalom ; 
van az egyesület kebelében dalárda is. — Mait 
év márczius ló én fényes ünnepélye, július hóban 
reudezelt s szépen sikerült nyári kirándulása után
— f. év január hó 30 án egy kiválóan élvezetes 

utódai. Oh, versenyeznek velünk Éva anyánk 
leányai. A mama nem hiába viszi leányát a 
jégre, nem vall szégyent vele. Oly biztonság
gal hasítja végig a tükör-sima jeget, mintha 
atlasz czipőben lejtene a szalon parkettjén.

Csinnadratta I Bum ! Bum I Szól a katona
zene, elnyomja a jeget hasitó korcsolyának 
zaját. Mosolyogva siklis tova az iringáló se
reg s megéred a megjegyzések árja.

— Ni, nézd azt a szürke urat. Hosszuk 
a lábai, mint a meszelő rudak. Ni, miiven 
cifra figurát csinál. .Jaj, ha most elesnék!

— Már el is esett. Kedves egészségére.
S a közönség nagyot kaezag az clvágó

dott jéglovag rovására.
— Ahol a! Hogyan röpül a bársony ruhás 

hölgy 1
— Ismerem, a vőlegénye fut mellette.
— Az a prémgalléros ?
— Igen, az a himlőhelyes!
— Jól vezet.
— Bizonyos, hogy nem buktatja el meny

asszonyát — a jégen.
— Látod azt a fehér tollas asszonykát? 

— veszi fel a szót egy harmadik.
— Nos?
— Arról híres, hogy mióta a férje meg

hall, a jégre jár, hogy találjon — másodikat.
— S eredménytelenül ?
— Dehogy! Mindennap fog egyet, de — 

csak rövid időre. 

estélyt rendezett, mely úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag megfelelt a várakozásnak; háromszáz
nál jóval több látogató tolongott a Barnai szálló 
termeiben, hogy derék ifjaink előadásában gyö
nyörködjék. — Az estély az ifjusá 'i dalárda ál
tal s Klain Sándor áll. tanító, karmester vezetése 
mellett előadott „Kurucz dalok- kai vette kezde
tét. A különben nehéz lelételü darabokat az ifjú 
ság preczizitással adta elő. Ezt követte Almássi 
Tihamér „Rendelő óra" czimii vigjátéka. A darab 
legnehezebb szerepét, dr. Faragót, Fetterik István 
személyesítette, ki műkedvelőtől alig remélt jeles 
alakirást nyújtott, ép úgy partnere Antonyi Etel, 
ki Szidónia szerepét, az ideges asszonyt remekül 
alakította; a jeles „szülőkhöz1* illően jeles volt a 
leányka : Fetterik Teréz, aztán tnég a kis szoba 
cz.icza: Herczik Margit. Kdko» György, mint Pen- 
nás városi tanácsos, kellő komikumával érvénye
sült; igen jó Vazul volt lleich Ferencz; Havi 
anszky itélöszéki bírót Fedorcsák János a szerep 
hvz illő komolysággal s igen jól adta; nemkülön
ben jók voltak kisebb szerepeikben Steinhardt 
Ignácz, Blum Boniát, Féld Henrik, Seszták István 
és Fyry Miklós.

A vígjáték után az ifj. dalárda szépen éne
kelte Heunig C. „Bóka Kantaté- ját; kivált a mű
sor e pontja az egyes szólamok összhangzatossága 
által kívánatra meg is löu ismételve, mi még két 
kellemes, fülbemászó népdalokkal loldatott meg. Az 
énekrészek szabatos betanítása Klain karmester 
érdeme.

A műsor utolsó számát Almássi Tihamér 
„A miniszterelnök bálja' vígjáték képezte. Ez 
előadás is oly remek volt, hogy bármely rutinirt 
színészeknek is dicséretére válnék. A tanácsositól 
Ilerczik lila kreálta, a sorsával elégedetlen és a 
köznapiasság légköréből menekedni vágyó asszony 
szerepét ritkán tapasztalt ügyességgel, hűen adta 
elő ; Eliz leánya szerepében tinóm eleganciájával 
Buzay Erzsik'- jeleskedett; kitűnő alakítást nyúj
tott Kovács tanácsos szerepében Fdber Ferencz ; 
nem kevésbé állta meg helyét Tollagi hírlapíró 
személyesitöje Kimdy János; a házmestert jóízű 
humorral Bellák Gusztáv játszotta ; kisebb szere 
peikbon jók voltak : Fajry Miklós, Féld Henrik és 
Sezztak István.

De no feledkezzünk meg arról, a kit leges 
legelején kellett szóba hoznunk ; tehát a rendű 
zöröl, hiezló E. Flóris úrról. Mert a nagysikerig n 
mégis csak ő nyerte a dicsőség koronáját.

Kihívásban, tapsban persze nem volt hiány, 
— a rendezőség a hölgyeknek csinos mellesek- 
rokka! kedveskedő tt, mindezeket derék műkedve
lőink méltán meg is érdemelték.

Az előadást táncz követte. A négyest, me
lyet Szeitl Miksa ügyesen rendezett, 60 pár tán 
czolla, s húzott a czigátiy reggeli hét óráig, no! 
de elég is volt a sok jóból.

— Hull a szófullánk tovább. Ez alatt a 
jégen mulat a tömeg. Az ügyesebbek utánozni 
igyekeznek Jae.son Hainesnek és Curtis Calli- 
nek, a korcsolyázók nagymestereinek diszgya- 
korlatait, persze ti legtöbb esetben balsikerrel. 
Félre csúszik a korcsolya, hulla ak a jégsport 
Ilivel egyre-inásra. De csakhamar talpon van
nak ismét. Kaczagva rázzák le ruhájokról is
mét a havat, azután hajrá! tova repülnek, 
mintha mi sem történt volna.

A mi kis Irénünk is ott repül már egyik 
ismerős udvarlója mellett. (’) már nem ujoncz 
a jégen. A hullámvonal, a hátrálás, a csigavo
nal úgy megy nála, mint a karikacsapás. Ró- 
zsaptros arczczal, csillogó szemekkel siklik el 
ismerősei mellett. A gonosz rokon< setn unat
kozik. Egy szánban ül, s mosolyogva hallgatja 
ismerőse megjegyzéseit, ki korcsolyázva tolja 
a szánt előre. Csöppet sem bánja, hogy a 
garde des datiies szerepére vállalkozott.

Esteledik. Kigyulnak a villamos lámpák, 
s tündér! fénynyel árasztják el a jeget. Kis 
idő múlva takaródéba csap át a zene, flgvcl- 
meztelve mindenkit a hazamenésre. Áriám 
apánk tüzes vérfl fiai készséggel térdelnek le 
a bájos Évák előtt, s bár a hidegtől gémbere- 
dett kezekkel, de annál forróbb szívvel oldják 
le a piezi lábakról a korcsolyát. Vájjon liánv 
bimbó nyílott ki ma a sima, hideg jegeit?

A nyájas arczu hold titokteljcs mosoly
hal nézi a kedves jeleneteket.

A műkedvelői előadás az ifjúsági egyesület 
alaptőkéjét — mint hallom — 350 koronával gya 
rapitotta. Rajta csak tovább 1 A viszontlátásra a 
márczius 15 iki ifjúsági ünnepélyen.

Romhányi.

VEGYES HÍREK.
— A Vörön kerenxt egyesület javára 

február hó 1 én a Barnai szálló termeiben meg
tartott tánczestély fényesen sikerült. A termek csi
nosan voltak díszítve és a derék rendezőség min
den kényelemről gondoskodott. Tánczos pedig ez 
alkalommal több volt, mint a tánezosnö, úgy hogy 
a szépen összegyűlt társaság egész a reggeli órá
kig a legderültobb hangulatban töltötte az időt. 
A négyest lsépy Zoltán bomonnai tb. főszolgabíró 
rendezte és 40 pár táncolta azt. A megjelent höl
gyök közül ott láttuk: Asszonyod: özv. Stépán 
Gáborné, özv. Nemthy Ödönné, dr. Pogány Ge 
rőné, lsépy Zoliáuué, Polányi Gézáné, dr. Glück 
Samu né, Fröhlich Gyuláné, Tolvay Imréné, Gar- 
binszky Sándorué, Bucsinszky Lajosné, Schuszter 
Alajosné, Walkovszky Béláné, Füzesséry Gyuláné, 
Widder Béláné, Pólyák Arthurné, dr. Weszperényi 
Józsefné és Machnyik Andorné.

Leányok: Stépán Ida, Stépán Róza, Stépán 
Kató, Bercsényi Tekla, Nemthy Anna, Nemthy 
Marinka, Pogány Aurora, Pólyák Ida, Füzesséry 
Emma, Nagy Margit, Polányi Éti, Polányi Torka, 
Polányi Rózsi, Fröhlich Cory, Spillonberg Sári, 
Hönsch Icza, Simkovits Sári, Wiczmándy Marianna 
Báró Luzsénszky Böske, Stadler Margit, lladay 
Mariska, Bucsinszky Anna és Emma, Csuk Amá 
lia, Goszlonyi Mariska és Tolvay Jolán.

— Megyebixottnágl tagok válanxtána. 
Lapunk múlt számából kimaradt azon közlemény, 
hogy Lasztoméron Fejér Elemér szolgabiró egy 
hangulag választatott meg vármegyei bizottsági 
taggá. Ezen körülményt ezúttal pótoljuk.

— Halálozás. Kormos Béla ny. szobránczi 
kir. járásbiró január hó 28 án Bonében 62 éves 
korában elhunyt. Temetésén Ung vármegyéből 
többen voltak jelen és képviselve volt a horog 
szászi kir. Törvényszék is.

— Egy hAtnupAr halála. Kiss János a 
Balassa uradalom Lutkai tiszt artója január hó 28 án 
életének 73 évében, felesége Kiss Jánosáé szül. 
Szűcs Júlia pedig január hó 30 án 66 éves korá 
bán Bulkán elhunytak. Az öreg házaspár 50 évig 
boldog házasságban élt együtt és a végzet teljesi 
tette kívánságukat, hogy egyszerre halljanak meg. 
Temetésük nagy részvét mellett ment végbe.

— Uj állami iskola. Mocsár község ku 
paktanácsa végre észre tért, múltkori fainosus ha
tározatának megváltoztatásával elhatározta, hogy 
népiskolát építtet s azt állami kezelés alá bocsátja.

— Ax államvanuti jegyek érvényes
sége. A kereskedelemügyi miniszter az 1903. 
évre kiállított állam vasúti összes kedvezményes 
évi bérlet és szabadjegyek érvényét február 15 óig 
bezárólag, kiterjesztette.

— A köxségi számadások megvizsgá
lása. Bajusz Andor főszolgabíró sorra vizsgálja 
a községek számadásait és eddigclé már több hely
ségben fordult meg e célból és legközelebb foly 
tatui fogja a vizsgálatokat.

— C'uriai döntvény. A takarékpénztári 
betétkönyv puszta birtoklása a betéthez való tu
lajdonjogot egymagában nem bizonyítja ; és ha az 
bizonyos névre van kiállítva, akkor elömutatóra 
szóló értékpapírnak nem tekinthető. A betétkönyv 
tulajdonosának harmadik személyek irányában az 
tekintendő, a kinek nevére azt a tptár kiállította; 
és eddig tekintet nélkül arra, hogy a befizetéseket 
a betevőként megnevezeti maga vagy más telje
sítette o. A megnevezett betevő ezen tulajdonjogán 
nem változtat, illetve azt meg nem szünteti a 
tptári alapszabályok olyan rendelkezése sem, hogy 
a tkptár a visszafizetést nemcsak a megnevezett 
betevőnek, hanem a betétkönyv előmutatójának, 
puszta birtokosának is jogerősen teljesíthesse. Har
madik személy a névre szóló betétkönyv tulajdo
nosának csak az esetben ismerhető el, ha bizo 
nyitva van ; vagy az, hogy a betett összeget a 
megnevezett egyén nevére, ennek beleegyeztével, 
do a sajátjából és tulajdoni joga fenntartásával 
telte be; vagy az, hogy a betétkönyv tulajdou- 
jogát, valamely törvényes tulajdonszerzési módon 
megszerezte.



— Színészet. Málczán egy vándor színész 
trupp rakta le tanyAjAt és a fürdő pavilonjában 
öt elöadAst tartott. Állandóan telt ház előtt ját
szottak és mint tudósítónk írja, a közönség meg 
is volt elégedve az előadAssal.

— A cseleji kaszabetörés. Lapunk múlt 
szAinában részletesen leírtuk a kasszabetörés tör 
ténetét. A vakmerő lopAs hírére a hatóságok a 
legszélesebb körben megindítottAk a nyomozAst, 
amely mint értesülünk eredmény nyel is járt, a 
mennyiben a s.a.-újhelyi rendőrség a tettest már 
le is tartoztatta. A nyomozás körül nagy érdemei 
vannak járásunk derék csendőr parancsnokának 
Szoboczky őrmesternek.

— Tííz. Málczán január hó 31 én este dr. 
Róth Mihály körorvos istállójának teteje gyulladt 
ki. Az egész község az épület megmentésére sietett 
és csakhamar sikerült is a tüzet eloltani, úgy, hogy 
csupán a tető égett le. — Másnap február hó l én 
ismét tűz volt a községben, Juczkó György köz 
ségi bíró gazdasági melléképülete és szénakészlete 
pusztult el. A csendőrség azon hitben van, hogy 
mindkét esetben gyújtogatás volt a tűz oka. — 
Topolyán községben Iván János házánál a játszó 
gyermekek vigyázatlansága folytán szobatüz ke
letkezett, mire a megrémült gyermekek az utcára 
futottak ; csakhamar többen a lakásba hatoltak a 
szomszédok közül, a kiknek sikerült is a tűznek 
véget vetni.

— A suba le nem foglalható. Egy 
konkrét eset alkalmából a budapesti királyi Ítélő
tábla kimondotta, hogy a gazdasági cselédnek a 
suba a szükséges öltözködéséhez tartozik s mint 
ilyent az 1881. 60. t. c. 51. § áuak b.) pontja 
szerint le nem foglalható.

— A farsangi idény alkalmával jelmez, 
menyasszonyi és bárminő felvételeket kitűnő si 
kerrel eszközöl Ignáczy Géza fényképész Nagy mi- 
liály Kossuth Lajos utca 22. szám. — Meleg szoba 
átöltözéshez rendelkezésre áll a n. é. közönségnek.

— Báltermek díszítését elvállal, úgyszin
tén menyasszonyi csokrot és minden nap friss vi 
rágokal szállít Ltderer Albert műkertész Nagymi 
hály Eürdő utca.

— A legmagasztosabb vívmányok 
egyike, az egészség és jólétre nézve, bizonyára 
a maláta kávé, amint az a Kathreiner féle előállí
tási módban úgyszólván az egész világot, föképen 
minden családi asztalt meghódított. Mert családi 
kávénak a babkávé keveréke Kathreiner féle 
Kneipp-maláta kávéval oly összehasonlilhatlan elő- 
nyöket nyújt jóiz tekintetében, egészség és laka 
rékosság szempontjából, hogy azt egyetlen egy gon 
dós háziasszonynak sem szabad figyelmen kívül 
hagynia, az a finom babkávé zamat, melyet a 
Kathreiner féle Kneipp maláta kávé egy különleges 
gyártási módszer utján bir, növeli mint pótkávé 
a babkávé kedvelt izét, a mit semmiféle más pótló
szerrel elérni nem lehet. Másrészt ezen tulajdon
sága folytán a Kathreiner féle Kneipp maláta kávé 
babkávéval való keverés nélkül is iható, kiválóan 
Ízlik, mint vérképző és táperős ital asszonyok és 
gyermekek részére orvosilag ajánltatik. Már első 
megjelenéskora Kathreiner féle Kneipp maláta kávé, 
„a jövő kávéja- jeleztetett. Ez a merész kijelentés 
ma már részben teljesült is, és az eddigi tapasz
talatok szerint mindinkább teljesedésbe megy. Fon
tos azonban, hogy mindég csak valódi Kathreiner 
maláta kávét használjunk, miért is szükséges, hogy 
a bevásárlásnál mindég a .Kathreiner- nevet hang
súlyozzuk és csakis az eredeti csomagokat Kneipp- 
pAter védjegygyei fogadjuk el. Gondosan kerültes 
aék minden utAnzat és ne vAsároltassék soha az, 
8 mit nyitva mérlegelnek.

CSARNOK.
Strófák a szerelemről.

A faluban estély volt. Szerte széllycl a tágas 
termekben pompázó ruhákba öltözött hölgyek fe
csegtek kipirult arcú urakkal, egy egy kicsi zug
ban pálmák alatt, ahol megtört a esil'árok fénye 
szerelmes párok súgtak össze. Sóhajiktól mámoros, 
izzó volt a levegő, óh de e sóhajtások nem voltak 
panaszosak.

E fényes sokadalomban mámortól, örömtől 
szerelemtől kelten voltak idegenek. Szőke volt a 
leány és kékszemti, a férfi barna volt és sápadt 
arcú. Idegenül, céltalan bolyongtak a szerelmes 
sokaságban és szivük megtelt — lopva, észrevót 
len — céltalan fájdalmas szerelemmel.

« •

Egy elhagyott kicsi szalont talált a leány. 
Csábitó félhomály ölelto át lágvan mikor belépett 
s ö leült a zongora elé. Keze a billentyűkre tévedt 
önkéntelen s felhangzott a dal előbb halkan, tnajd 
biztosabban a néma bánat megkapó varázsával.

Mindig örökké egymást keressük. 
Egy ut marad mindig a mi utunk. 
Egymásra vágyunk mindig, szüntelen 
S egymással mégsem találkozunk . . .
Halkan, lágyan hangzott el az ismeretlen 

ének utolsó szava, mintha könybefuló sóhajtás 
volna. A leány ott ült a zongoránál ölhetett ko- 
zekkel, aranyszöke haja kisugárzott a félhomály
ból és karcsú alakjára csudálatos fényt vetett a 
lámpa halavány világát borító kristály . . .

* •*
A szomorú férfi meghallotta a dalt és mint 

az állomlátó, akit ellenállhatatlanul vonz magával 
a hold bűvös sugara, gyönyörrel telve ment az 
ének után.

ö törte meg a csendet. Megszólalt és csengő, 
mély hangon beszélni kezdett. Előbb meglepetten, 
majd megilletődve hallgatta a i< ány :

— Soká, nagyon soká kerestelek. l'ttalan 
utakon, ahol bánatos, szomorú mindenki, féktelen 
nyugalmas tanyáin ahol csak én voltain szomorú. 
Es mert, hogy nem találtalak vigasztalan homályba 
merült a lelkem és parázszsá omlott bennem az 
ifjúság lángja. De vártalak ma is és végre meg
találtalak. Tudom, hogy enyém vagy, mert értem 
lettél, amiként neked, érted leltem én. Nem kéz 
dem ki vagy honnan jöttél, kunyhóban volté 
bölcsőd, vagy palotában . . . Eljöttem érted . . . 
Szeretlek ! Szeretlek .'

A rajongó szerelem e tüzes rapszódiája a 
férfi hangjának mély zengése visszhangra leltek a 
leány szivében is.

Szótlanul támaszkodott a zongorához és ham 
vas bársonyos arcán átderengett a lelke is.

De csak egy pillanatra. Kívülről hangok 
hallatszottak zagyva összevisszaságban :

— „Grófnő! . . . Angéla grófnő .' komtesse !“ 
S a távolból siető léptek közeledtek a szalon 
felé. A leány összerezzent. Fehér arca mozdulat 
lan lett mint az alabastrom és kinyílt ajkát ne 
hány szó hagyta el. halkan, hidegen, mint az 
életrekelt diszharmónia :

— Nem ismerem önt!
Azután emelt fővel, büszke méltósággal lépte 

á; a küszöböt ... A férfi ehajlott i< jjel, némán 
állott a szoba közepén. A zongorán néhány mély 
húr zöngött ... A szalon sötét volt ás barátság
talan.

Bíró János.

Nyilvános számadás
a nagymihályi ifj. egyesület által január hó 30 án 

rendezett estély alkalmából.
Bevétel . . 631 K 10 f
Kiadás . . . 296 K — f
Az alaptőko gyarapodása 335 K 10 t

E tőke gyarapításához felülfizetésükk< l já 
rultak : Sulyovszky István kir. tanácsos 50 K — 
Gróf Sztáray Sándor 20 K — Polányi Géza 10 
K — Dr. Chudovszky Mór 7 K — Czibur Bér 
tálán 6 K —. Rontsinszky Ágoston 5 K — Dr. 
Eperjesy Lajos 4 K Antonyi Etel, Opitz Sándor, 
Dr. Glück Samu, Papp István, Friedmann Mi
hály, Semsey Gyula, Leichtman Lajos, Dr. Widder 
Márk, Strömpl Gábor, Malatinszky László és Dick 
Samu 2—2 K — Srega József, Miskovics Boriska, 
Sarudy József, Hoszpodár Balás, Hcrczik Béla, 
Gyagyovszky Ede, Frimmer György, Petrovics 
József, Miskovits Béla, Lefkovits Albert, Tischler 
Andor, Gajdos Mihály, Handler Miksa, Besskó 
Ferencz, Tüdős Gyula, Lászlófi László, Rakovszky 
Aladár, Reich Adolf, Buzay Sándor, Dolyák And
rás, Lieblich Markusz, Muha György, Seszták 
Károly, Zseltvay Béla, Widder Andor, Kállai Már
ton, Marschal Ferencz, Mascsenyik Ede és Ignácy 
Géza 1 — 1 K — Malatinszky Lászlóné 60 fillér.

Fogadják a szives felülfizetők a nagyérdemű 
közönség, az előadásban közreműködő kedves höl
gyek, a színpad ingyenes átengedéséért a működ- 
velő társaság, a kaszinó egylet, Buzay Gusztáv 
és Ruczky Árpád urak az ifjúsági egyesületnek 
hálás köszönetét.

Nagymihály, 1904. febr. 2.
Bellák Gusztáv Fáber Ferencz

*gy- iw*  *yy-  dn&k.

Felelő? szerkesztő : Dr. Kállai József.
Fém unka társ: Dr. Kellner Mihály.
Kiadóhivatali művezető : Lándal JÓXSSf.

* Olvasóinkhoz. Tisztelettel felkérjük la
punk mindazon olvasóit, kik még az előfizetést 
meg nem újították, avagy hátralékaikat ki nem 
egyenlítették, hogy úgy az előfizetés megújítását 
mint a hátralékos előfizetést kiegyenlíteni szíves
kedjenek. A „Felső-Zemplén'*  kiadóhivatala

Hirdetések.
Árlejtési hirdetmény.

A laski gör. kath. hitközség uj lelkészi lak 
építését határozta el.

Felhivatnak tehát az építési vállalkozók, 
hogy 1904. évi február hó 19 ig a terv, költség
vetés és építési költség 5%-áuak megfelelő bánat
pénzzel ellátott ajánlataikat a laski gör. kath. lel
késznél nyújtsák be.

Az árlejtés 1904. évi február hó 19-én d. e. 
9 órakor Lask község lelkészi hivatalnál tarta 
tik meg.

Az épület tervrajza a laski gör. kath. lel
késznél megtekinthető.

Lask, 1904. február 1.
Slöljáróság.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Alsó Babincsák Já
nos kisráskai lakos végrehájtatónak ismeretlen 
helyen tartózkodó ifj. Moszkály István végrehaj
tást szenvedő elleni 500 K. tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi kir. 
Járásbíróság területén levő kisráskai 14 sz. tjkv.- 
ben A. I. 72. 135. 179. 218. 239. 290. 313. 338. 
370. 419. 585. 611. 654. 708. 740. hrsz. a. fel 
vett és B. 16. 18. és 19. s. sz. a ifj. Moszkály 
István végrehajtást szenvedő nevén álló külingat 
lan jutalékokra az árverést 782 K.-ban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan 1904. évi február 
hó 15-ik napjának délelőtti 9 órájakor 
Kis Ráskán községbi rajának házánál megtartandó) 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsáráuak 10% át vagyis 78 korona 20 
fillért készpénzben, vagy az 1881. LX t. c. 42. 
§ ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi novembt r hó 1 én 3333. sz. alatt kelt ig. min. 
rendidet 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 szabályszeii 
el isim rvényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihályban, 1903. évi november hó 28 án.

Garbinszky, kir. aljbiró.

feldarabolt tűzifa
ioo kilogrammonként 1 kor. 50 fillér.

Egy fél öl hasábfa házhoz szállítva 11 kor.

ROSENWASSER és BREUER
Nagy-Mihály, Kossuth Lajos utca 4-1. sz.

Minden családnak 

saját jól felfogott érdekében csakis a 

Kathreiner-féle 

Kneipp maláta kávét 
szabadna pótlékul használnia 
a mindennapi kávéitalhoz.

----- ----------------------------- --------
M.Vc



SZÖLÖLUGAST
ültessünk minden ház mellé és 

kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Erre azonban uetn minden nzőlőfaj alkalma*,  

(bár mind kúszó tenn.szetűi mert nairyobbié*ze  ha 
megnő ia, termést nem hoz, ezért tokán nőm értek el 
eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajokat ül
tettek, azok bőven ellátják házukat az egész szőlő
érés idején a legkitűnőbb muskatály és más édes 
szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nin- 
esen oly ház, melynek fala mellett a legcsekélyebb 
gondozassa! felnevelhető nem volna, ezenkívül más 
épületeknek, kerteknek; kerítéseknek ztb. a legreme- 
kebb dísze, anélkül. hogy legkevesebb helyet is 
elfoglalna az egyébbre használható részekből. Ez 
a legháiádatosabn gyümölcs mert minden évben 
terem.

A fajok ismertetésére vonatkozó, színes fény- 
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg, aki címét egy levelezőlapon tudatja.

Czim
Érmelléki első siölöoltványtelep Nagy-Kágya,

u. p. Székelyhid.

,.Spire“ varrógépek.

Varrógép vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságát te- 
----- rkintsiik első sorban. = 
A „<Spíre“-féle varrógépek úgy minőség, mint 
ar tekintetében is az első helyett foglalják el; 
azokért minden tekintetben 3 éri teljes 

— jótállást vállalok. —
A „SPIRE*  varrógép a divatos mii- 

— hímzésre is hazsnálható.
Raktárak :

S.-A.-Ujhely, Ungvár, Homonna, 
NAGY-MIHÁLY, Kossuth Lajos-utoza 

(Strömpl szálló mellett.)
Ugyanott kapható Singer, Hove, Henger, W. W. és balkaru varrógépek, 

kedvező havi részletfizetésre. Varrógép alkatrészek u. m. hajócskák, rúgok, 
srófok, gumikarika, valamint savmentes varrógépolaj készletben tartatnak.

Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.

Fontos sérvben szenvedőknek!
Ne mulassza el senki, kinek kedves élete s 

egészsége, magának beszerezni a legújabban javi 
tott cs. és kir. szabadalmazott amerikai 
rendszerű Gummiservkötót beszerezni. A gumnii 
sérvkötő Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvosi 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. Mert 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható s a 
sérvet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek u testről való 
lecsúszást.

.ín.)]’, egyoldalú 7-től 10.
(II (U • kétoldalú io és i6"1

Rendelésnél kérjük megadni a test körmére 
tét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal. vagy mind 
két oldalon van-e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás mellett pontosan eszközöl :

POLLITZER MÓR és FIA 
c*á*z,  é*  kir. saab. köt«será«Eek.

BUDAPEST, V., Deák Ferencz-utoza 10.
Alapittatott 1854-ben.

FRANCK HENRIK FIAI.•••
A Franck Henrik Fiai féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a 

mezőgazdaságnak egy uj ágát :

1904. január 15-en.

1904. evben metermázsánkéntA nyers anyag
3 K 50 fnyi árban 3° 
szállítva és azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

stílvlevonással vétetik át Kassára a gyárudvarba

czikória (katáng gyökér - cichorium inthybus) termesztését
ajánlja kísérleti átívelésre.

Kassán,

EDELSTEIN HENRIK
Finom-posztó és gyapju-áru raktár

♦- ZF’érfi.-rulxa, készítő mvilielsr •> 
NAGY-MIHÁLY.. Kossuth Lajos-utca

Nagy választék a legújabb divatu valódi angol

gyapjúszövetekben
3"érfi-öltönijök mérték szerint

Bor eladás.
Saját termésű boraimat következő áron adom:

Asztali bor ... _. _ literenként — 40
Csemege ó bor ............................ n — 80
Muskotály ... _. „ .j frt —
5 puttonyos asszú betegeknek alkalmas kis üveg 2 „ —

kr
n

WIDDER BÉLA 
Nagy-Mlhály, Sulyovszky-file ház.

német, francia és angol divat után 
legrcsino sabb an 

és legjutányosabb árban 
részletfizetésre is “Wí 

készíttetnek.

Megrendelések a legrövidebb idő 
alatt eszközöltetnek

A n. é. közönség pártfogását kéri 
tisztelettel

Edelstein Henrik.

Nyom. LaDÜesman B.

Schicht-szappan
VED JJE GYEK:

Szarvas*  vagy
I

könyvnyomdájában.

a legjobb, legkiadó- 
sabb es azért a 
legolcsóbb szappan

..Kulcs*

D

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
>en figyeljen arra, hogy minden darab 
névvel és fenti védjegyek egyikével 
legyen ellátva.

K? •nevei y


