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Felsó-Zemplén
TABSADALMI HETILAP.
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izekkeiztöiég:

Hov*  a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő •

Koiimth Lajoa-utoza 84. szám.

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

Egye" "zám sím 80 fii. — ■ ■

Kéziratok nem adatnak viasza.
Bérmentetlou levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter loronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési éa nyílttól 

díjak küldendők : 
Landeiman B. könyvnyomdája.

Uj ipartörvény.
Húsz év után folyó elkeseredett küz

delem után lélegezhetnek fel iparosaink, 
mert végre dűlőre jut az uj ipartörvény 
ugye, az 1884. évi XVII. t. cikkbe foglalt 
ipartörvény abban az időben jött létre, mi
dőn a korlátlan iparszabadság jelszava után 
indult az egész világ. Természetes, hogy 
alig felserkent ipari életünk alaposan meg
sínylette ezt a viszonyainkba sehogy bele 
nem illeszthető törvényt, s iparosaink szá
mos gyűlésen és kongresszuson tiltakoztak 
ellene, követelvén folytonosan annak reví
zióját.

Az uj ipartörvény nem csupán az ipa
rosokat érdekelheti, hanem alkalmas arra, 
hogy társadalmunk legszélesebb rétegeinek 
keltse fel figyelmét, nemcsak az iparűzéssel, 
hanem az iparos-oktatás, vagy tanonckérdés 
révén kapcsolatos a szétágazó nagy érdekek 
folytán is. A nélkül, hogy az uj ipartör
vényt illetőleg bármely jóslásba bocsátkoz
nánk, ezúttal főleg azon hiányokra kívá
nunk — illetékes forrásból merítve — rá
mutatni, melyek a jelenlegi ipartörvényt az 
iparosokra nézve elviselhetlenné teszik.

Legfontosabb és leginkább érezhető 
hibája az ipartörvénynek az, hogy a kon
tárok elszaporodását és ártó munkáját nem 
hogy meg nem akadályozák, hanem még 
elősegítik. Bátran lehét állítani, hogy való
ságos rákfenéje ipari életünknek a vállalko
zóknak az a része, mely minden képzettség 
és szakértelem nélkül, csupán pénzére és 
összeköttetéseire támaszkodva teszi lehetet
lenné az ipar becsületes gyakoilását. Pályá
zik az ilyen vállalkozó mindenre, azzal az

T A R C Z A.
ZK ö X. T Ö.
— Huinoretzk. —

Kemény Barnabás végigjárta a vasúti ko
csi második osztályú fülkéit, mig végre egy 
üresre talált. A barbárt nem érdekelték a szép 
hölgyek, akik a szomszédban csevegtek, hanem 
kényelmesen végig dőlt a pamlagon, mintha 
életének legfőbb törekvése volna Morfeusz 
karjai között heverészni.

De, ember tervez, Isten végez. Alig hunyta 
be szemét, mikor halk, meglehetősen szerény
lépteket hallott, majd az ajtó csendesen félre
tolódott és valaki bejött. Dühösen tekintett a 
belépő szentségtörőre, de az úgy látszik nem 
volt gondolatolvasó s igy nem pályázhatott a 
pokolba, amint Barnabás kívánta.

Ellenkezőleg, kényelmesen feltette táská
ját a hálóba, leült Keménynyel szemben és 
zsebéből valami lapocskát vett elő. Érdekes 
egyéniség volt, azzá tette legalább a holló
fekete sörény, amaly csaknem válláig ért. Ba
juszát borotválta, helyéről tüskék meredeztek 
elő. — A lapocskában egyet-kettőt lapozott, 
azután udvarias mosolylyal megszólalt :

— Megengedi uraságod— és kínálta az 
újságot.

Lapnak mai száma 4 oldalra terjed.

elhatározott szándékkal, hogy mindenáron 
és bármely körülmények között is nyernie 
kell az elvállalt munkán. A számítása na
gyon egyszerű.

A vállalati összegből előre kihasítja a 
maga nyereségét, s a mi marad, annál 
többe nem szabad kerülnie a munkának. 
Már most két eset lehetséges. Vagy maga 
egyezkedik az iparosokkal, s ez esetben az 
árakat annyira leszorítja, hogy az iparos a 
legjobb akarata mellett nem képes szolid 
munkát végezni, vagy pedig alvállalkozóval 
szerződik, a minek következményekép ismét 
csak az iparos rövidül meg.

Nagyon természetes, hogy ezen eljárás, 
nemcsak az iparosok megélhetését teszi 
kérdésessé, hanem árt az ipar fejlődésének 
is. Ehhez sorozhatok még azok is, a kik 
megfelelő előképzettség nélkül, — a képe
sítés szoros meghatarozása hiányában — 
kapnak iparengedélyt, s kontár munkával 
veszélyeztetik a tanult iparos megélhetését. 
Ugyancsak szorítja iparosainkat a rabmunka 
versenye is, de ezenkívül az ipartörvények 
számos olyan rendelkezése, mely egyenesen 
zaklatás jellegével bir.

így különösen hibáztatandó a törvény 
157. §-ának c) pontja, melynek értelmében 
azon iparos, vagy gyáros, a ki segédet kellő 
igazolás nélkül fogad fel, 400 koronáig 
terjedő pénzbüntetéssel sújtható; mig a 159. 
§. szerint az a munkás, a ki munkájából 
jogtalanul kilép, 40 koronáig terjedő pénz
büntetéssel büntethető. Ebből a rendelke
zésből az tűnik ki, hogy a törvény a szö
kött munkás felfogadóját nagyobb mérték
ben rendeli büntetni, mint a megszökött 
munkást.

Hiába szabadkozott a magányában meg
zavart uras, át kellett venni a lapot, amelynek 
czime Kakucsfalvi Hirharang volt.

— Különösen ajánlom a verset 1 jegyezte 
meg nyájasan az ismeretlen.

Kemény mit tehetett mást, hozzáfogott a 
kérdéses lyrai ömlengés olvasásához, a mely
nek czime »Kikelcti hóvirág*,  szerzője Lantos 
Armánd volt. Kezdődött pedig ilyen formán: 

>A mikor a kikeleti hóvirág virít 
Szivemben szerelemnek bimbaja nyílik.*

Valósággal a szörnyversek közt is ször
nyeteg volt, a milyenért a barbár középkor 
máglyára Ítélt volna minden ember fiát.

— Nos, mit szól hozzá ? szólt a hosszu- 
haju ifjú, aztán be sem várva a feleletet, foly
tatta önérzettől á hatott hangon.

— En irtain, én vagyok Lantos Armánd, 
de csak Írói álnéven, valósággal Havlicsek 
Benjámin vagyok.

— Csinos kis vers, mondta Kemény dü
hében fogait szívva, amiért ilyen nagyszerű 
munkát cl kellett olvasnia.

— Oh, kérem van nálam még több is.. . 
Kemény rémülten ugrott fel, félt, hogy a 

vonatról egyenesen ideggyógyintézetbe kell ke
rülnie, ha még egy Lantos Armánd féle ver
set elolvas.

— Kérem, kérem ... Ne fáradjon . . .

Sorra vehetnénk itt még a jelenlegi 
ipartörvény számtalan hibáját, de hiszen 
azokat az iparosok érdekképviseletei alapo
san megvitatták. Mi ezúttal kötelező ellen
őrzési tisztünket kívántuk gyakorolni, főleg 
azon célból, hogy e nagyfontosságu re
formra jóeleve felhívjuk az érdekeltek figyel
mét. Úgy tudjuk, hogy a törvényjavaslatot 
még tervezet alakjában, egy nagy szakta
nácskozás elé terjeszti a kereskedelmi mi
niszter, s akkor az érdekképviseleteknek mód
juk lesz rá megtenni idejében észrevételeiket. 
Igen jelentős elhatározásnak tartjuk, hogy 
az uj javaslat nem kerül rögtön a szak
tanácskozás elé, hanem megküldik azt szerte 
az országban minden ipartestületnek.

Az ipartestület mindenesetre helyesen 
cselekszik, ha tagjait jóelőre figyelmezteti 
e fontos törvényjavaslat készültére, s arra, 
hogy minden egyes tagnak módjában lesz 
észrevételeit megtenni. De ha az ipartestület 
erre rászánja magát, akkor egy lépéssel még 
beljebb kell mennie. Nevezetesen figyel
meztetnie kell tagjait arra, hogy a már 
eddig is tapasztalt sérelmeket és hiányokat 
állítsák össze, hogy annál könnyebben von
hassanak párhuzamot a meglévő és a ter
vezett intézkedések között.

De mindettől eltekintve, azon további 
nagy kötelezettség fogja terhelni iparosain
kat, hogy a készülő törvényt necsak a rész
let kérdések szempontjából igyekezzenek 
szemügyre venni, hanem mérlegeljék azt is, 
hogy milyen alapelvek érvényesültek annak 
elkészítésében. A rendszer megállapítása 
elsőrangú fontossággal bir, s hisszük is,

| hogy a készülő reformot iparosaink teljes 
' odaadással, lelkiismeretességgel és buzga- 

hagyja csak Lantos Benjámin, akarom mon
dani Havlacsek Armánd, vagv . . . nem tudom 
micsoda úr. Legkevésbbé sem vagyok hangolva 
lyrai költemények olvasásához .... mondom, 
ne fáradjon . . .

Könyörgött Kemény Barnabás, mig hom
lokán hideg veritékcsöppek gyöngyöztek a ha
lálos rémülettől.

A költő megkönyörült, de ha verseiben 
nem is, legalább társalgásával iparkodott mu
lattatni utitársát.

— Lám, uraságod elismeri, hogy csinos 
verseket Írok. De a világ oly irigy, oly cudar, 
hogy ki sem lehet mondani. Még a költői pá
lyán is csak olyanok érvényesülhetnek manap
ság, akiknek protekciójuk van. Máskép volt ez 
Petőfi idejében. O még érhetett el hatást, mái
én mindenütt visszautasításra találtam.

Próbálkoztam mindenütt, minden lapnál 
és a szerkesztők versenyezve dobták a papír
kosárba az én költeményeimet. Az én költemé
nyeimet! Lantos Armánd költeményeit! Hát 
még az üzenetek, amikkel csak magukat, 
Ízlésüket kompromittáló cselekedetüket kisérték.

Éppen nálam van egy pár belőlük. Eze
ket mondva, a zsebéből ijesztő nagyságú nem 
éppen tiszta bőrlárczát vont elő, amelyből egy 
halmaz ujságszeletet vett ki.

— íme, például a Fővárosi Hírlap mit 



lommal fogják érdekeik szempontjából meg
vizsgálni. Végre is egész jövőjükről és bol
dogulásaink feltételeiről lesz szó, ez pedig 
senkit sem hagyhat hidegen. Mi megtettük 
kötelességünket, midőn idejében szóvá tet
tük ezt az ügyet.

Kassai női gazdasági iskola.
Társadalmi és közgazdasági tekintetben egy 

aránt kiváló fontosságú intézetet alapit a kassai 
oraolya szüzek zárdájának fejedelemnője. Lipcsey 
Viktória. Ez az intézet a maga nagyszabású fel
adatával magasan kiemelkedik a napi hírek szürke 
rovatából.

Sokat beszélnek és Írnak inai nap nálunk 
az u. n. feminizmusról, de a sok beszéd és Írás 
meg sem közelíti azt az eredményt, melyet egy 
tenkölt gondolkodású nőnek eszméje és a rögtönös 
megvalósításra kész akaratereje tettekben egy 
csapásra megteremt.

A míg bölcs és nem bölcsfejüek azon vitat 
koznak, hogy a női ke rését képesség, hol, hogyan 
és mily mértékben érinti és hátráltatja a férfi 
kenyérkeresöket, addig, egy nemesen gondolkozó 
szív és elme házat, hogy ne mondjuk, palotát emel, 
a női munkakészségnek, melyben megfelelő ténye 
zök közreműködése mellett a női munkaképes 
séggel harmóniáié foglalkozást találnak mind azok 
a szegény leányok, a kik arra ráutalva vannak : 
valamint a vagyonos osztály azon leánygyermekei 
is, kiket a józan szülői akarat, a valláserkölcsi, 
zenei és nyelvismeretbeli színvonalon álló úri mii 
veltség mellett az osztályrészekül jutott vagyonnak 
okos megtartására és gyarapítására kioktattami 
óhajt.

Tekintsük csak meg közelebbről a női gaz 
dasági iskolának munkatervezetét főbb ágazataiban. 
Gyakorlati utón sajátíthatják majd itt el a háztar 
tási munkákat, u. in. takarítást, vasalást, mosást, 
főzést, aütést, befőzést, varrást, kötést, stbiket.

A tulajdooképeni gazdasági munkakörből 
kiemeljük a konyhakertészetet, a virág- és gyü
mölcstenyésztést, a baromfitenyésztést, tejgazdái 
kodást és annak jövedelmező mellékágait, selyem 
tenyésztést és méhészetei, zöldség és gyümölcs 
feldolgozását és értékesítését stbit.

E röviden oda vetett vonások is híven tár 
ják fel azt a nagyszabású hatáskört, melyet e 
kiemelendő intézmény betölteni hivatva lesz.

Az intézet a szép Kassának a legegészsége
sebb részén, az orsolya-szüzek csermely üli lő 
holdas parkjában nyer elhelyezést.

Az épület arányáról felvilágosítást ad a nagy, 
közgazdasági célt szolgáló eszmére szánt egy ne
gyedmilliós összeg.

A körülbelül 80—100 növendék befogadására 
tervezett leányinternátust Markó Gusztáv állami 
főmérnök ellenőrzése mellett Forgács István hely 
beli építész saját tervezete szerint építi. A két 
emeletes, szabályos, négyszögii épület 65 méter 
hosszú és 50 méter széles A négyszög közepét 
egy ízléses kápolna foglalja el, a melyet jobbról 
balról egy egv tágas udvar szegélyez. Az épület 
mélyebb részeiben jut hely a pincéken kívül a 
konyháknak és étkező termeknek. Földszintre ke
rülnek a főbejárón kívül a fogadó és társalgó

üzen: »Az Isten szerelmére fiatal ember, nem 
fél a kárhozattól ?« Semmi több. Máskor meg: 
»Verseit a papírkosárba betettük, utókor ál
dani fogja érte emlékünket*.  A Haza czimü 
zuglapocska is igy ír: »Vigyázzon magára ura- 
ságod, mert ha még egyszer hozzánk verset 
mer küldeni, gyilkossági kísérlet címén pert 
akasztunk a nyakába !<

Elég már, szakította félbe Kemény költő 
utitársának panaszait. Elhiszem már, hogy ször
nyen bántak el önnel.

— Ugv van, szörnyen, de hozzá kell ten
nem, igazságtalanul. En igazán nem értem, hát 
vakok az emberek! Hát minden szép érzék ki
veszett már az emberekből. Képzelje uram, 
képzelje el, mit irt a »Budapesti Harsona*  a 
kikeleti hóvirágról;

A költő egyik kezével megborzongatta dí
szes fürtéit, másik kezével rácsapott az egyik 
papírlapra és mélabusan folytatta :

Ezt írja: »Nem tréfál? Vagy azt hiszi, 
hogy a beküldött quodlibek költemény ? Vigye 
•1 a piacra, ott jól megveszik, annyi zöldség 
van benne.*  Megáll az ember esze, hogy ilyet 
írhatnak. Fölkapta a Kakucsfalvi Hirhang ne
vezetes számát és pathetikusan mondta

— Hátha ez nem költői, hát mi az.
•Szivemben olv heves láng égett, 
Mint mikor bárány félve bégett. 

termek, sz apácák egyes lakszobái és a déli ol
dalon négy tanterem, a nyugati oldalon öt zongora 
gyakorló szoba, a növendékek munkaterme, fürdő 
és öltöző ssobák, az északi oldalon az apácák 
nappali termei, ruhatár, könyvtár stb.

Az épület ünnepélyekre szánt díszterme 17 
méter hosszúságban és 10 méter szélességben az 
első emeletre jut. Ehhez csatlakoznak jobbra az 
egyes apácaszobak, balról pedig a növendékek 
hálótermei, melyek folytatólag elfoglalják az épület 
egész déli pontját és felényire a nyugati részt is. 
A növendékek hálótermei nógv részre osztatnak 
akként, hogy két két rész közé egy egy mosdó 
szoba jut.

E főbb részletek is bizonyítják, hogy úgy a 
közegészségügyi, mint a szépészeti, nemkülönben 
praktikus célzatú szempontok teljes mértékben 
érvényesülnek.

Városi közgyűlés. Nagymihály város 
képviseiőtestülete ma d u. 3 órakor tartott köz
gyűlésén tárgyalta a kövezési bizottság jelentését. 
Többek hozzászólása után a közgyűlés a bizottság 
javaslatát azzal fogadta el, hogy a Jókai utcának 
asphalt járdával való ellátását mellőzte. Befejezett 
tény tehát, hogy a f. évben a Kossuth Lajos és 
Sulyozszky utcza, továbbá a Sztáray tér asphalt 
járdával lesz ellátva. A munkálatok keresztülvite
lével a Magyar Asphalt Részvénytársaság bízatott 
meg. A csatornázási munkálatok a járda építéssel 
egyidejűleg lesznek foganatosítva és augusztus 
havában teljesen készen lesznek. A folyó év tehát 
korszakalkotó lesz városunk történelmében.

VEGYES HÍREK
— Lelkészt kinevezés. A Dudinzzky Elek 

eltűnésével megüresedett laboré-volyai gör. kath. 
lelkészi állásra Fircdk Gyula ungvári püspök 
Fruzsik Endre kis-toronyai gör. kath. plébánost 
nevezte ki.

— Március idusa. A Kaszinó egyesület 
a f. évben is inegünnepli a szabadság ujjáébre 
désének dicső napját és a Barnai szálló nagyter
mében társas vacsorát rendez, a melyre a t. kö
zönség- l ez utón is meghívja. — A függetlenségi 
kör a Csillag szállóban külön ünnepli a nagy na
pot. pedig március 15 ike pártkülömbség nélküli 
emléknap s azt bátran egyií tt lehetett volna meg
ünnepelni.

— Fi irtok parcellázás. Orosz Ignácz és 
társai a tulajdonukat képező rákóci birtokból alsó
kört vély esi és rákóci föld míveseknek ismételten 
80.000 koronáért egy nagyobb területet adtak el, 
a melyet a vevők egymás között felosztanak.

Magyar szentbeszédek. Oppitz Sán
dor nagymihálvi rk. plébános március hó 6-án, 
13-án, 20 án és 27 én (vasárnapokon) délután fél 
öt órakor a rk. templomban magyar szentbeszédet 
fog tartani, melyekre a t. közönség ez utón is 
meghivatik. Vajha többi lelkészeink is követnék 
a derék plébános példáját.

Oh, hóvirág ne hagyj el engemet, 
Ha megjön újra a szép kikelet’*

Kcménv Barnabás elháritólag tárta maga 
elé kezeit, majd erélyesen kiáltotta :

— Köszönöm uram, elég volt. Mindent 
elhiszek, de most megbocsát, ha lefekszem 
egy kissé aludni. Rettenetesen ki vagyok me
rülve.

A költő azonban nem tágított, hanem a 
pathetikns hangból egyszerre alászállva igy 
szólt:

— Eddig, uram, Lantos Armánd a félre
ismert költő és a Kakucsfalvi H irha rang mun
katársa szólt, most mint Havlicsek Benjámin, 
Gutwein és Joszt papirkereskedő cég utazója 
fogok szólni. Melegen ajánlom uraságodnak, 
kiváló finomságú, fehér, kék és más minden- 
szinü ív miniszter, levél, pakkoló papírjainkat, 
tolláinkat, tintáinkat, egyszóval mindenféle árut, 
a mi csak papirkereskedésben kapható, urasá
godnak különösen olcsón számítom.

Havlicsek Benjámin ajánlatait hatalmas 
horkolás szakította félbe. Kemény Barnabás
nak beszelhetett már, annak lelke már más 
szebb tájékon barangolt. Néha-néha ijedten 
rázkódott meg, talán álmában is a kikelcti hó
virág szerzője üldözte.

László Béla

— Tüzesetek. Hardicsán az elmúlt héten 
tűz ütött ki, a melynek martalékául 6 ház, több 
gazdasági épület és sok takarmány lett. A tőke- 
terebeai csendőrség a tűz keletkezésének okát nem 
birta kideríteni. — Laborc-Volyán e hó 24 én 
szintén tüzeset volt, a melynek 5 épület esett ál
dozatául. A kár 5500 korona, a melyből csak ke
vés térül meg, a mennyiben alig volt valami biz 
tositva. A tűz keletkezése gondatlanság volt és az 
őrmezői csendőrség Fa/áo Máriát e miatt a bíró
ságnál fel is jelentette.

— Ilázvétel. Novakovzzky Lajos nagy mi 
liályi lakatos megvette Kardos Lajos Kossuth La- 
jog-utcai házát, lebontatja azonban az ósdi épü
letet és egy uj szép házat emel. Ismét eltűnik a 
Kossuth Lajos utcáról oly épület, mely mindenki
nek szemet szúrt.

— Tejcsarnok. A nyár folyamán az ura 
dalom tejcsarnokot létesit a városban, a hol egész 
napon át friss tej lesz kapható. A vállalat prospe
rálni fog és egy nagy hiányon fog segíteni.

— Közgyűlés. A nagymihályi takarék 
pénztár ipar és kereskedelmi bank o hó 2-án d. 
e. 10 órakor tartotta meg évi rendes közgyűlését 

< zibur Bertalan elnöklete alatt. A közgyűlés az 
igazgatóság és felügyelő bizottság jelentését tudo
másul vévén, azoknak a felmentvényt megadta. 
A hiányzó igazgatósági tagság liontzinszky Agos 
tonnái tölteteit be ; póttagul pedig Tolvay Imre 
gyógyszerész választatott meg. A f. é. szelvények 
50 koronával váltatnak be.

— Jubileum. A nagymihályi állami iskola 
gondnoksága és tanítótestülete 1904. márez. 12 én 
délelőtt 10 órakor Mathidsz József áll. isk. igaz
gató tanító 30 éves tanítói működése emlékére az 
állami kisdedóvóban ünnepélyt rendez, melyet a 
Csillag szálló termeiben diszebéd fog követni.

Az ünnepély sorrendje:
1. Szózat, énekli az ifjúsági egyesületi 

dalárda Kittin Sándor karmester vezetése 
mellett.

2. Beregszászy István kir. tanfelügyelő 
üdvözlése.

3. Ilódóssy Béla vmegyei ált. tauitó- 
egyesilleti elnök üdvözlése.

4. Hymnus. irta: Ilódóssy Béla, énekli 
az iskolai dalárda.

5. Nagymihály város közönsége ne
vében az ünnepekhez szól: dr. Eperjessy L.

6. Az állami iskolai gondnokság részéről 
Polányi Géza gond, elnök üdvözli az ünne
peltet s átnyújtja a létesitett „Mathiász alapit- 
vány“ alapitó oklevél egy példányát.

7. „Üdvözlet'1 énekli az ifj. egyesület.
8. A tanítótestület üdvözlése, mely al

kalomból az áll. isk. tanácsterme számára az 
ünnepelt olajba festett képe lelepleztetik.

9. Bujdos József V. o. tan. üdvözlése.
10. Hymnus, énekli az ifj. egyesület.
— Véres verekedés. Állandó rovatot nyit 

hatnánk a verekedésekről, mert vidékünkön az e 
fajta dolgok mulatság számba mennek. Múlt hó 
23 án Sztárén Berkovits Emánuel korcsmájában 
Biting János úgy hátba szúrta Szabó Mihályt, 
hogy az nyomban összerogyott. Szabó társai se 
vettek tréfára a dolgot és Delinget össze vissza 
verték, úgy hogy őt is véresen vitték el a hely
színéről. A csendörsóg a verekedőket feljelentette.

[Thuránszky Ferewo."! Thuránszky Ee 
rencz szalóki földbirtokos, ny. 1848/4Uiki hon 
védhadnagy, vármegyei bizottsági tag f. é. fobr. 
hó 2(1 án Sároraljaujhelybon hirtelen meghalt. A 
haláleset széles körökben a legnagyobb részvétet 
kellette, mert aki csak ismerte s szép szelidarcn 
öreg urat, mindenki megkedvelte, megszerette. 
Temetése vasárnap d. u. 4 órakor Szálúkon ment 
végbe, a melyen a nagyszámú rokonságon kívül 
a vármegye szinejava és a törvényhatósági bi
zottság igen sok tagja jelent meg, kikisérte utolsó 
útjára az elhunytat Szálúk község egész lakossága 
is. A temetési szertartást Kozlay József pazdicsi 
és Tudja Mihály d regnyői lelkészek végezték és 
meghatóan búcsúztatták el a halottat övéi és ba
rátja itól. A temetésen ott láttuk: Vladár Emilt, 
Fiizesséry Tamás, Szemere Geyza, Poláuyi Géza, 
Czibur Bertalan, Malouyay l-'ereucz, Mauks Árpád,



biró Buttler Sándor, Lipthay Béla, Barna Berta 
lan, Spillenberg József, Haidingcr István, Nyo 
márkay Aurél, dr. Kállay József, dr Nyomárkay 
Ödön, Reviczky Jenő, dr. Widder Márk, dr. Rotli 
Mihály, Fejér Elemér, Polatsek Nándor, dr. Fii 
zeaséry Dezső, dr. Polányi Géza, Oláh István, 
Díószegliy János, Görgey Pál, Görgey Gyula, Stó 
páti Aladár, Nemes Sándor, dr. Novák István, 
Gerieli Gyula, Szoták István, Gorzó Bálint, Csűr- 
govich György, Novák János, Téglássy Andor, 
Ferenczy Sándor, Pilisy László, Wieztnándy Gyula 
Hernádi Aladár és többieket. A család a gyász 
esetről a következő jelentési bocsátotta ki:

özv. Thuránszky Ferenczné, szül. Kossuth 
Ida, mint neje, özv. Kossuth Mihályné szül. br. 
Horváth Leopoldina mint sógornéja. Thuránszky 
Paula, mint testvére; továbbá gyormekei : _ Thu 
ránsz.ky László és neje Pilisy Jerne gyermekeik 
kel László és Judithtal; Thuránszky Tihamér; 
Thuránszky Zoltán és neje Ambrózy Nándin és 
kit fiók Gyurka; úgy a magok, mint a többi ro
konság nevében is mély fájdalommal tudatják a 
forrón szeretett, felejthetetlen férj, sógor, testvér 
és a legjobb apa, nagyapa: thurapataki és kom 
jatnai 'l'hurdnszky Ferencz földbirtokos, Zemplén- 
vármegye törvényhatósági bizottságának tagjn. 
1848/49 iki nyugalmazott honvéd hadnagy f. évi 
febr. Iió 26, napján hajnali 4 órakor, életének 
73-ik évében rövid szenvedés után történt gyászos 
elhunytét. A megboldogult hűlt tetemei itt Sátor 
aljaujhelyben rövid könyörgés után f. évi febr. 
hó 26 án d. u. 4 órakor koporsóba tétetvén, f. é. 
febr. hó 28. napján d. u. 4 órakor fognak Szálúkon 
az ev. ref. egyház szertartása szerint örök nyu 
galotnra helyeztetni. — Sátoraljaújhely 1904. évi 
febr. hó 26 án. Áldás és béke drága poraira !

— Meglopta a gazdáját. Spillenbe.-g 
József gálszécsi ügyvédnél szolgálatban lévő Pdsz- 
tor Erzsébet bodrogkereszturi illetőségű szobalány 
az elmúlt héten gazdájának nyakkendőjéből egy 
értékes tüt lopott el. A csendörség a szobaleány 
személyében kinyomozta a tolvajt, kit a bíróság
nak át is adott.

— Gazdák, ha nagy termetthez akar
nak Jutni, Mauthner féle magvakat vessenek. 
Idei árjegyzékét, mely 226 oldalra terjed, Mauth 
ner Ödön cs. kir. udvari magkereskedése Buda 
pesten, liottenbillerutca 33, mindeukinek ingyen 
megküldi. A kitünően tisztitott, legnagyobb csira
képességgel biró, fajtiszta magvak árai alacsonyak. 
Különösen folemlitendök az impregnált takarmány- 
repamagvak és a legnemesebb gabonafélék dús 
választéka.

— Kivándorlók figyelmébe. A félhiva
talos .Budapesti Tudósitó*  ezt a figyelmeztetést 
toszi közzé: Mint értesülünk, Rio de Janeiróban 
. Empreza de Colonisaco Brazilire" címmel egy 
társulat alakult, melynek célja magyarokat és szlá 
vokat Mínas államba telepíteni. Minthogy azonban 
tudomásunk szerint a nevezett társulatnak módja 
nincs arra, hogy gyarmatositson, vezetői pedig 
rossz hírben állanak, óva intünk mindenkit, ne
hogy hitelt adjon a társulatnak, vagy ügynökei 
Ígéreteinek, melynek csak a kivándorlók kizsák
mányolása a célja.

— !?(/{/ uj, magyar kertészeti kézi
könyv ! „Mühle tanácsadója a kortmivelésben*  
az ép most megjelent legújabb magyar kertészeti 
kézikönyv, az eddig megjelent magyar kertészeti 
kézikönyveknek tán a legjobbika. Mindent, mit a 
kertgazdának és a kertésznek egyaránt és min
denekelőtt tudnia kellene, miudezt tartalmazza 
oly röviden s oly könnyen megérthetvén, hogy 
ritkán lett még kertészet'’ kézikönyv ily módon 
Írva, melyből minden laikus sokat és könnyedén 
tanulhat. Ezen könyv 162 oldal tartalommal '/„ 
alakban s igen csi.ios kivitelben jelent meg ; de 
elárusítva nem lesz, csakis Mühle Vilmos letues 
vári cég vevőinek minden egyes megrendeléséhez 
lesz ingyen mellékelve.

Felhívta,
a felső zempléni ált. tanitói kört, tagjaihoz.

A felső zempléni tanitói kör érdciudiis elnöke 
Mathidsz József f. hó 12 én tölti be lanitóskodá 
sáuak 30 ik évét. Ez alkalomból a nagymihályi 
áll. isk. gondnokság a tantestülettel egyetemben 
ünnepet rendez tiszteletére, mely ünneplés minket 
is érdekel, mint a kör tagjait. Kollegiális tiszte- 
létünk és szeretőiünk, valamint elnökünk iránti 
ragaszkodásunk jeléül jelenjünk meg olt míndnyá 
jan, hogy ez örömünnep fényét és társadalmi 
fontosságát ez által is növeljük.

Kelt Varannón, 1904. március 2.
Zaeltvay Bogdán

köri alelnök.

CSARNOK.
Mézeshetek.

Házasságunk második napján, mikor este 
hazajöttem, feleségem tárt karok helyett azzal a 
kijelentéssel fogadott, hogy ó vagy megszökik, 
'agy az őrültek házába kerül.

Három lépést hátráltam s az a tekintet, me 
Ivet feleségem felé repítettem, egy óriási kérdő 
jel volt.

— Hiába bámul uracskám, ami sok, az sok. 
Könnyű magának. Mig egész nap nincs idehaza, 
nekem a legrettenesebb gyermeksirásban van ró 
szem. Sok gyermeket li-allottam már sírni, de a 
hogy szomszédunk csemetéje nyivákol, az túl 
megy minden haláron.

— I)e csak nem tart örökké e sirás. Csak 
belefárad a visításba.

— Dehogy, ez a gyermek olyan gyermek. 
Hallja a kellemes muzsikát? Már megint kezdi.

El kellett ösinei nem, hogy nem közönséges 
gyermek. Úgy bőgött, min ha fizettek volna érte. 
De azért látszólag nyugodtan viselkedtem, pedig , 
majd ketté hasadt a fejem.

Nőm kezdett föl és alá szaladgálni a szobá 
bán, én meg idegesen dobolgattam az asztalon. 
Jó tüdeje lehetett a k’s babának, mert egyre job 
bán bömbölt.

Az asszony végre levetette magát a kanapéra 
én meg fölugrottam a székből és se szó, se be
széd, elrohantam.

Nem sokára két ki'ó vattával főlfegy rerkezve 
tértem vissza.

Váratlan meglepetés. A gyermek, nem s’rt, 
de szerepét nőm veUe át. Nyugodtan pólyáztam 
be mindkét fü’emet.

A mint hitvestársam igy megp'lantoít, a 
sírásból a nevelésbe csapott. Kacagott, hogy köny- 
nyei csordultak, hahotázott, hogy fölébresztette a 
szomszédban nyilván szunnyadó kis bestiát és rá
zendített.

Most már feleségem is igénybe vette a vat
tát. Az eredmény lesújtó volt. A vatta nem tette 
meg azt a szolgálatot, a mit vártunk tőle. A gyér 
mek bömbölését épp oly tisztán hallottuk, műit 
azelőtt.

Az asszony nekem rontott, hogy tudok ilyen 
haszontalanságra pénzt pocsékolni, ahelyett, hogy 
kényelméről gondoskodtam volna és oly lakást 
béreltem volna, hol nincs a szomszédban egy’ 
csorda tehenet is megszégyenítő gyermek.

— De édesem . . .
— Semmi édes, hagyjon föl a kedveskedé

seivel. Maga a világ legtapintatlanabb férje. Oh 
én szerencsétlen teremtés. Hát kellett nekem férj 
hez menni és éppen magához? Szegény mamának 
igaza volt, mikor azt mondotta, hogy ne legyek 
a maga felesége.

— De drágám, talán elég lesz ebből a fö
lösleges prédikációból.

— Még maga beszél ? Magának hallgatni 
kell! Maga . . .

Tovább m in bírta, arcán peregtek le köny- 
nyei. Füleiről leszakította a vattát és azzal szá 
ritgatta a könnyeket. Mikor ez kevésnek bizonyult, 
az én füleimről tépdeste le a pólyát és ez ha 
sonló sorsra jutott (így tud értéket adni egy jó 
gazdasszony az értéktelennek bizonyult, de pénzbe 
került dolognak.)

A vacsoráról teljesen megfeledkezett a fele 
ségem, én meg nem mertem kérni. Ebesen tértem 
nyugalomra.

Alig, hogy lefeküdtünk, a gyermek elkezdte 
működését. Az anyja fölébredt, leszállt az ágyról 
és kezébe fogva a gyermeket, föl és alá járt vele 
a szobában, miközben alta’gatni kezdte :

— Csicsija, babuska, édes kis fiúcska . . . 
Hajú esi ... esi .. . esi ja . . babuska ... Hajú . . 
Azt a kölyök mindenét, bút nem hallgatsz el !

Jól megpaskolta, mii a gyermek még fo 
kozottabb erővel sirt.

En, mintha ezer kígyó csípett volna meg, 
ugrottam ki az ágyból és magamból kikelve dön 
gettem meg a szomszédos falat, átharsogva:

— Hallja, tisztelt asszonyság, ha azt akarja 
hogy a gyermek hallgasson, akkor ne verje inog, 
mert úgy még jobban lármázik és nem hagyja 
aludni a lakókat.

— Engem az ur qj tanítson. — rikácsolta 
vissza az asszony — én azt teszem a gyermo 
kémmel, ami nekem tetszik, én akkor verőm meg, 
mikor én akarom, ő meg akkor sir, mikor neki 
tetszik.

A gyermek ordított, az asszony kuratyolt, a 
feleségem ideggorcsökben vonaglott, én meg fej- 
nélkül keringtem a szobában, majd kisurrantam a 
konyhába és a kezemügyébe akadó gyúródeszká
val és sodrőfávat tértem vissza. A pápuáink inu 
zsikája szelíd zene volt ahhoz a dörömböléahez 
kopott, a mit én e jámbor konyhai szerszámokkal 
véghez vittem. En doboltam hévvel, doboltam ki 
tartással és csodák csodája a gyermek megszűnt 
sírni: Erre én is elhallgattam. Azt hittem, beál 
lőtt a fegyverszünet. Tévedtem. A gyermek újból 
kezdte. ,

Szóval úgy alakult a dolog, ha én doboltam, 
ö nem sírt, ha ón elhallgattam, ő rázendített. Ke
zeimet már a görcs rángatta. Helyemet feleségem 
vette át. O se bírta sokáig. Mi ketten doboltunk 
és kidőltünk, a gyermek egyedül bömbölt és nem 
aludt el.

Kellemes éjszakáink voltak, — élveztünk 
gyermeksirást veréssel vagy a nélkül, gorombás 
kodtunk a falon keresztül olyannal, a kit soha se 
láttunk, indulókat játszottunk a gyúródeszkán, bor- 
szeszszel dörzsölgettük meggémberedett tagjainkat 
éther injekciókkal élesztgettük egymást, csak aludni 
volt lehetetlen. En napközben a hivatalban szun 
ditottam egyet egyet, nőm meg délutánonkint el 
ment édes anyjához látogatóba aludni.

A baj csak akkor érte el tetőpontját, mikor 
szomszédasszonyunk csemetéjének foga jött. Ak
kor megszakítások nélkül ordított. A feleségem 
odáig volt. Nyugodtan vele tárgyalni nem lehetett. 
Ingei ült, ideges, zsémbes volt. Ha nyájasan szól
tam hozzá, kiöltögelte a nyelvét, ha vigasztaltam, 
gi ’maszókat csinált, ha meg kissé fennhangon be 
székem vele, megeredt a nyelve. Annyira vitte, 
hogy este fo’kap’a az á’ló lámpát. Volt még annyi 
lélekjelenléte, hogy előbb elfujta és csak azután 
sújtotta felém. En lehajoltam és a lámpa egyene
sen a tükörnek esett. Oda volt a lámpa, oda leit 
a drága velenczei tükör. Erre még jobban feldü- 
hösödött nőm s repültek sorjába a majolika vá
zák, sörös, boros és pálinkás szervizek, tea csé
szék és egyéb törékeny tárgyak. Ekkor én már 
biztonságban voltam — az ágy alatt. Ide bújtam 
a sötétségben.

Korán reggel szónélkül távoztam hazulról. 
Tervem készen volt. A bosszú édes lesz. Másnap 
a következő apróhirdetés jelent meg a lapokban:

Alkalmi vétel.
Mindenféle majolika vázák, üvegok, csé
szék, lámpák é> tükrök, értékéé tárgyak 
törött, de még haaználható állapotban 
mlndon elfogadható árban eladók. Vili. 

Jegenye-ut 23. 11. 9.
A cim az enyém volt. En meg gyönyör

ködje néztem a szembe lévő kapu alól, hogy 
hány száz ember jár a feleségem nyakára.

Nyilvános számadás
a nagymihályi ált. ipartestület által f. évi február 

hó 14 én rendezett táncestélyérői.
Bevétel . . . 568 K — f
Kiadás . . 282 K 76 f

Tiszta jövedelem 285 K 24 f 
Feli'djizfttek: Barnai Andor, Polányi Géza 

10 — 10 K — Dr. Chudovszky Mór, Dr. Eperjesy 
Lajos 6 6 K, Dr. Fuclis Ignác, Czibur Bertalan. I)r. 
Kállai József, Dr. Gliick Samu 5—5 K — Mach 
nyik Andor 4 K — Bajusz Andor, Szőllösi Sán
dor, Dr. Kellner Mihály, Oppitz Sándor, Dr. 
Widder Márk 3—3 K — Fejér Elemér, Rónai 
Alajos, Marmorstein Jenő, Tolvay Imre, Tóeska 
Gyula, Kuzsma János Gyagyovszky Endre, Mül 
ler Mór, Pjasztek Mátyás, Bódy Győző, Kunfalvy 
János, Friedman Mihály, Markovies N. Klain 
Sándor, Strömpl Gábor, Novakószky Lajos, Nekuta 
Frigyes, Schreiber Jónás, l\ .nyicky Gyula, id. 
Kareub Pál, Fáber Ferenc, Maiatinszky László, 
Rosenblum Samu 2—2 K — Láncos István, 
Sztanko Zoltán, Lichtman Hermán, Kákos György, 
Mathiász József. Zboján Mihály, Kavcsák Pál, 
Záborszky Lajos, Horváth István, Baán János, 
Besskó Ferenc, Papp latvx i, Gyurócsik György, 
Ignácy G* ’.;a, Buzay Gusztáv, Markovies Béla, 
Mastsenyik Ede, Petranics György, Kralyovszki 
János, Srega József, Hándler Miksa, Goldstein 
.Jakab, Miskovics Béla, Ambrisko Bertalan, Lászlófi 
László, Hoszpodár Andor, Markovies Géza. Mis 
kovics József, Kardos Lajos.

Felelős szerkesztő : Dr. K&llai Jőseef.



Földbirtokosok figyelmébe!
A Franok Henrik Fiai féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a 

mezőgazdaságnak egy uj ágát : a

czikória (katáng gyökér - cichorium inthybus) termesztését
ajánlja kísérleti mívelésre. A nyers anyag 1904. évben métermázsánként 
3 K 50 fnyi árban 3*/,  súlylevonással vétetik át Kassára a gyárudvarba 
szállítva és azonnal készpénzben kifizettetik.

•Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán, 1904, január 15-én.
FRANCK HENRIK FIAI.

■ Spire varrógépek.

Varrógép vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságát te- 
——r-kintsük első sorban. = 
A „Spire“-ié\e varrógépek úgy minőség, mint 
ár tekintetében is az elsó helyett foglalják el; 
azokért minden tekintetben 5 éri teljes 

jótállást rállttlok. ■
A „SPIBE" varrógép a divatos mtt- 

hímzésre is hazsnálható.
Raktárak :
Ungeár, Hornomul,

NAGY-MIHÁLY, Kossuth Lajos-utoza
(Strömpl szálló mellett.)

Ugyanott kapható Singer, Hove, Henger, W. W. és balkaru varrógépek, i 
kedvező lutri részletfizetésre. Varrógép alkatrészek u. m. hajócskák, rúgok, 
srófok, gumikarika, valamint savmentes varrógépolaj készletben tartatnak.

Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.

DEÁK JENŐ
fogtechnikus 

Nagymihály, Bákóozl-ntoza. 
Kiéin és Rosenblum-féle ház.

Tisztelettel értesitem a n. é. közönsé
get, hogy Nagytnihályban állandóan lete
lepedtem és a Rákóczi-utczán a Kiéin és 
Rosenblum féle házban rendeztem be

műtermemet,
a hol minden a fogászati szakba vágó mun
kák amerikai módszer szerint gyökerek 
eltávolítása és szájpadlás nélkül, csapfoga
kat, fogkoronákat, arany, celluloid és Kaut- 
schuk miidarabokat készítek.

Javítások 12 órán belill eszközöltetnek. 
Vidékiek 24 órán belill kielégittetnek. 
A n. é. közönség pártfogását kéri 

Deák Jenő 
fogtechnikus.

jYlell ékfoglalkozás!
Egy tekintélyes élet és gyermek

in ztositó intézet Nagymihály és vi
dékére nagy ismeretségit, befolyásos szor
galmas és erélyes hivatalnok, tanitó, keres
kedő, iparos vagy gazdálkodónak átadná 

helyi képviselőségét
és ennek munkásságát — melyet a saját 
foglalkozása mellett mellékesen eszközöl
hetne — az intézet igen jól honorálná 

Olyanok, kik teljesen reá szánhatnák 
magukat az intézetnek való munkálkodásra, 
kedvező feltételek mellett alkalmaztatnának 
utazó hivatalnokokul, üzlet-szerzés és szer
vezésre. Ezek már öt évi működés után 
nyugdíj képesek is volnának.

Ajánlkozások „Jövő“ jeliige alatt a 
..Felsömagyarország- szerkesztőségéhez 
Kassa czimzendők.

i

Jiume-Jtewyorki vonal 
első rendű hajók "Wt 

kitűnő ellátással. Felvilágosítással, szóbeli értesítéssel, 

hajójegy-gyei
szolgál

a OZ2ZL..Á.SI IBODsA.
Nagymihályon

László Fülöp megbízásából HEBCZ JÓZSEF.
!'

Bor eladás.
Saját termésű boraimat kővetkező áron adom :

Asztali bor ______ ____ ____ literenként — 40 kr.
Csemege ó bor ...................— „ — 80 r
Muskotály __ ______ ____ . 2 írt — „
5 puttonyos asszú ibetegeknek alkalma; kis üteg 2 . — „

WIDDER BÉLA
Nagy-Mlhály, Sulyovstky-fele ház.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH 
líticlfci fíemt, váosl.lcörút 08,

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gőzcséplőgépek,
L szalmakazalozók, Járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, 
B tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, Á 

szénagyüjtök, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr. Á
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes 
aczél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden

egyéb gazdasági gépek.

Jlblakredőny
és FASODRONY

szép és finom kivitelben jutá
nyoson kapható

BREUER MÓRNÁL
Nagy-Mihály, Pctőfi-utca 1. sz

'W
Nyom. Laodesmou B. köuyvoyomdijábau.


