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Felső -Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.
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EI.ŐEIZETESI DÍJ: Egész évre 8 kor. 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

- Egye*  szánt ára 2'» fii, --------

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetlun levelek nem fogadtatnak el
—-— Nyilt-tér soronkint 40 fii.

KIADÓHIVATAL.
Hova az előfizetések, hirdetési éa uyilttéi 

díjak küldendők :
Lzndeiman B. könyvnyomdája.

Milliók, jertek vissza.
(V. L.) Amiről most néhány szót aka

runk mondani, az is egyike azon thémák- 
nak, melyek a sajtóban bizonyos periódu
sokban visszatérnek.

lessék ezidőtájban megtekinteni ke
reskedőink karácsonyi bevásárlásait és bi
zonynyal hazafiui aggodalommal értékeli, 
hogy milliók és milliókra megy az az ósz- 
szeg, melylyel most háziipari készítmények
ért a külföldnek adózunk.

Sóvárgó vágyakkal, esengó szóval föl
bukkan nálunk a háziipar megteremtésének 
kérdése, de sajnos, jobbára csak hírlapi cik
kelyekben, pedig hírlapi cikkelyekkel, me
lyek közérdeklődést nem tudnak támasztani, 
háziipart teremteni nem lehet.

A sikerben, hogy ez ízben másként 
járnánk, lanyha*  reménynyel fogunk ahhoz, 
hogy e jelentős kérdésben felrázzuk az apati- 
kus társadalmat.

Hogy a háziipar országfönntartó s or- 
szágfölvirágoztató tényező, azt Svájcz be
szédesen igazolja. Hogy nálunk nyers anyag, 
munkáskéz bőviben van, kitetszik azokból 
az erőtlen kísérletekből, melyeket eleddig 
a háziipar terén tettünk. Csak meg kell 
nézni a bártfai játékipart, a torontáli szó- 
teseket, az erdélyi faipari készítményeket s 
rögtön látni fogjuk, hogy itt egy kifejleszt
hető iparnak minden tényezője rendelke
zésre áll: ügyes munkáskéz, ötletgazdagság, 
bizonyos áttetsző nemzeti styl, emellett tö
mérdek munkát leső kéz, bőviben minden
féle nyers anyag, csak egy hiányzik, a tőke. 
Ez a tőke pedig azért hiányzik, mert a vál

T A RC Z A.
Francziska grófné hazajött.

(A krasxnahorkal temette.)
És elindult a fekete gálya . . . Sötét vi

torlái dagadoztak a szélben és amint a komor 
jármű idegen tartományokon áthaladt, minde- 
nülten zokogás támadt a szivekben, önkéntelen 
és hirtelen fájdalom, amelynek okát nem is
merték a családapák a lobogó tűzhely mellett. 
A gyermekek egyszerre elhallgattak, kibámul
tak az őszi éjszakába, amelynek homályában 
nem láthatták a lassanta sikló fekete gályát. 
Csöndesség támadt és az ártatlan gyermekek 
ajkán kitört a sejtelem :

— Angyal szállt errefelé . . .
Amerre a fekete gálya elhaladt, vissza

adta a szivek hitét az angyalokba.
Délceg aggastyán áll az árboc mellett, lo

bogó fehér hajjal és sastekintettel, — a hajós, 
aki — imhol — hazaviszi hűséges párját az 
élet vándorutján. Haza. A kikötőbe, a honnét 
valamikor utrakclt a hajós és a hová majdan 
ő is visszatér egyszersmindenkorra. És a fekete 
gálya megérkezett. Franciska grófné hazajött.

*
Amióta érző szivek a halál irtóztató lá- 

tománya előtt vonaglanak és vigaszért csen
genek, Andrássy Franciska grófné temetéséhez 

lalkozási kedv teljesen hiányzik, a közér
deklődésnek kellene ösztökélni a vállalko
zási kedvet, hogy azok a milliók, melyek 
most kimennek tőlünk, itthon maradjanak.

Nálunk az a baj, hogy mindent a kor
mánytól várunk. Bizonyos iránytól kezdést, 
kétségkívül kell várnunk a kormánytól és 
ebben nincs is hiányosság. A kereskedelmi 
kormány nagy számmal tart fönn fafaiagá- 
szati és kosárkötő tanműhelyeket, ahol évek 
óta hozzáértő Hómunkások képeztetnek. A 
baj azonban az, hogy ezek az elómunká- 
sok nem a falukra mennek ki ezrek és ez
rek tanítására, hanem kénytelenek letele
pedni városokban, beállani a kisipar sóhaj
tozó alakjai közé. A földművelésügyi mi- 
nisterium is egész seregét rendezi évente 
a népies, gazdasági, háziipari curzusoknak. 
A legutóbbi öt év alatt 1500 községben 
20000 gazdasággal foglalkozó egyén tanult 
meg valamelyes háziipari foglalkozást. Rend
kívül érdekes lenne tudni, hogy ez a 20 
ezer ember a közeledő télen a nyert ügyes
séget fel fogja-e használni és hova fogja 
fejleszteni a jó példa ezt a foglalkozási ágat?

Hiszen nálunk a nép téli foglalkozta
tásának kérdése sem tiszta közgazdasági 
ügy, de elsőrendű szociális érdek. Tessék 
meggondolni, hogy mostantól négy teljes 
hónapig a földművelő munkáskéz pihenni 
kénytelen, hogy ennek a kényszerű pihe
nésnek milyen kedély-deprimáló hatása van. 
Emellett a munkátlanság mennyi sok haj
lékban szerzője a nyomornak, szükségnek, 
indítója a békétlenségnek, okozója a csüg- 
gedésnek, a társadalmi harcnak. Mennyire 
megváltoznék a helyzet, ha a munkaalkal

hasonlót aligha látott a világ. Meghaltak ha
talmas fejedelmek, akiknek ravatala mellett 
megdöbbenve elmélkedtek nemzetek a földi 
hiúságok múlandósága fölött. Kihunytak lobogó 
lángelmék és a kihűlt zsarátnok mellett meg
dermedve gyászolt az utód. Temettek már hő
söket, költőket, tudósokat, szépséget, jóságot, 
hatalmat, erőt, — de a temetésük mindig csak 
szertartás volt, bár igazi fájdalom öntözte kö- 
nyeivel. Andrássy Franciska grófné utolsó útja 
és megpihenése világraszóló költemény. Mű
remek, akárcsak Homér dala, vagy Raiael fest
ménye, vagy a Kilencedik Szimfónia. Mélysé
gesen epikus a háttere, megrázó a tragikuma 
és fölemelő az apotheozisa 1

Bensőséges csudálattal tekintek föl a dél
ceg aggastyánra, a fájdalom néma, de láng
elméjű, lángszivü troubadurjára, aki minden 
művészetek segedelmével egységes műremeket 
alkotott lelke nagyasszonyának temetéséből, mi
alatt szive vérzik és könye hull Egy világra
szóló vallomás ez a műremek, hangosan hir
detvén, hogy van hűség, van szerelem, van esz
mény, hogy isteni ajándék az élet, ha ilyen fáj
dalmakat tud okozni. A hogyan gyászol, a ho
gyan temet, a hogyan vigasztal és vigasztaló
dik, immáron a nagy költők sorába tartozik 
Andrássy Dénes gróf.

*
De minő csudás nagyasszony lehetett az, 

mak szaporittatn.inak, a nép télen is ke
resne s nem lenne kénytelen a készből élni.

Mindezeket pedig elmondtuk abból az 
alkalomból, hogy Soo községben mostaná
ban nyílt meg a népies gazdasági háziipari 
curzus. Kívánatos az, hogy mindazok, akik 
hivatásból és nobile oíficiumból a nép ve
zetői, az ügyet megillető érdeklődéssel 
(mert hiszen ez az ügy a közérdeklődésből 
fejlődhet csupán) fogják kisérni, mert hisz’ 
ami kezdés most van, az csak indítása egy 
messzemenő és a jövőre váró actiónak, 
melynek célja, hogy azok a milliók, me
lyek ma még háziipari készítményekért kül
földre mennek, itthon maradjanak.

Gyártelepeket!
Nagymihály, 1904. noy. 17.

Mióta a hegyvidéki kirendeltség előbb 
Egán, majd Kazy vezetése alatt megkezdte 
működését, ugy a parlamentben, mint azon 
kivítl számosán azon nézet mellett kardos
kodnak, hogy most már megmentettük a 
hazát, most már ölbe tett kézzel nyugodtan 
várhatjuk, mig a sült galamb a szánkba re
pül, vagy valami deus ex machina pattan 
elő a mysterium ködébe burkolva a föld 
mélyéből. Távol áll tőlünk még a gondolat 
is, hogy a földművelésügyi kormánynak 
egyébként nemes intenciókból fakadt akció
ját lebecsüljük. De ha látjuk azt a roppant 
egyoldalúságot, mely7 ebben megnyilatkozik 
s azt az éber elővigyázatot, mely Argirus 
szemekkel őrködik, hogy az ipar az agri- 
kultura rovására valami koncessziókat ne 
nyeljen : lehetetlen föl nem emelnünk til
takozó szavunkat.

A kirendeltség működési terrénuma elő
ször Beregmegyére szorítkozott és később 

akit — velünk együtt — az ősz dalnok sirat ?
Jótékonyságát ismerjük, noha őt magát 

sohase láthattuk. Csöndes boldogságban csupán 
önmaguknak éltek az Isar kék hullámai mel
lett és egyetlen önzésük az volt, hogy minél 
több jót tehessenek másokkal. Milliók és mil
liók jutottak a szegények, a nyomorgók és az 
árvák számára, de a jótevők neve számtalan 
esetben titok maradt. Láthatatlan kézzel töröl
ték le a könyeket s aki nekik hálálkodni akart, 
az csak a jó Istenhez fordulhatott.

És ez az asszony műve volt.
Valóban epikus hivatásunak kell látnunk 

Franciska grófné pályáját, amelyből még a csu
dás elem sem hiányzik. Lehetetlen elzárkóz
nunk a gondolat elől, hogy az Isten különös 
rendelése állította őt Andrássy Dénes mellé, 
mint nemtőt a szegények és nyomorgók szá
mára. Isten nem jön le közénk, Isten jó em
bereket küld hozzánk. Milyen magas lelki éle
tet élhetett ez a két kiváló ember, akiknek 
egyénisége a legmagasabb eszmények szolgá
latában összeforrt! Az erkölcsi harmónia, amint 
tulvilági hatalomban sugárzik elő cselekede
teikből, a magasabb világrend diadalát hirdeti, 
amelyben alig hisz immár a szkeptikus ivadék.

És a magasabb világrend diadalát hirdeti 
a fekete ravatal mellett a fehér aggastyán, aki 
még a síron túl is tanúságot tesz a női ideál 
mellett.

ik Jenő fogtechnikus készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Régi nem használható fogsorok használhatóvá alakittatnak.

■ Műterem: Nagymihály. Rákócsi-utcaa. —
Lapnak mai iiánt 4 oldalra tarjad.



polyp karjaival magúhoz ölelte a szomszéd 
vármegyéket. Legutóbb olvastuk, hogy Kazy 
miniszteri tanácsos az akciónak Zemplén- 
vármegyére való kiterjesztése érdekében L'j- 
helyre .érkezett. Ez ad aktualitást cikkünk
nek s ez jogosultságot, hogy a kritika szem
üvegén keresztül vizsgáljuk a kirendeltség 
tevékenységét; melynek érdekszálai már be
hálózzák az egész Északkeletet.

Fölösleges megkonditanunk a vészha
rangokat. hogy hazánk közgazdasági életé
ben valami stagnáció állott be, mert ezek 
a harangok sokszor kongtak már, de mind 
annyiszor siket fülekre találtak. Pedig ez. a 
netnbánomság már sokszor keservesen meg- 
boszulta magát és a múltak tapasztalatain 
okulva, legalább a jövő csapásai ellen kell 
felvérteznünk magunkat. De lehet-e sikere
sen korlátok közzé szorítani és elszigetelni 
a mezőgazdasági csapásokat oly országban, 
melyben 2—3 sovány esztendő megingat
hatja egész államháztartásunk reális alapjait?

A világért sem kiváltjuk, hogy rapidé 
virágzó ipart teremtsen a kormány, mert ez 
egyéb okok mellett az Ausztriával való le
nyűgöző s életnedveinket kiszívó viszonyunk 
miatt is lehetetlen, de igenis kiváltjuk, sőt 
követeljük, hogy az agrikultura miatt az 
ipar ne tekintessék a közgazdasági élet mos
toha gyermekének, melyre Hamupipőke sze
repe vár. hanem fejlesztessék lassan bár, de 
párhuzamosan a mezőgazdasággal, mig ez 
utóbbinak méreteit el nem éri.

Kívánja ezt nemcsak a józan ész. ha
nem a nemzeti eszme és hazafiéiig is. Mező
gazdaságunk ugyanis ma már nem képez 
oly meg nem ingatható alapot, melyre az 
ország anyagi erőforrásait s garanciáit épit- 
hetnők. A fejjel-mézzel folyó Kanaán ma 
már el nem tarthatja népét, annál kevésbé 
az ország perifériái. A kiszipolyozott nép 
koldusbotot ragadva idegenbe vándorol és 
ha szive vonzalma visszaszólítja szülőföld
jére, idegen eszméktől és állatnromboló ta
noktól megmételyezetten hátat fordít a szülő
földje levegőjével magába szívott hazugság
nak s uj bálványnak mutatja be hódoló ál
dozatát.

Nem ringatjuk magunkat oly illúziókba, 
hogy Brittánia, Belgium, vagy akár csak 
Csehország nívójára emeltessék ipari fejlő
désünk. de az egyoldalú mezőgazdasági fej
lődés útjáról szerelmik az országot eltérni 
látni.

Valóságos bűnt követünk el önmagunk
kal szemben, ha azon kincseket, melyeket 
országunk földje rejt mellében, vagy hord 
magán, kiaknázatlanul hagyjuk Vármegyén
ket például dús erdők borítják, melyek más 
országban virágzó faipart teremtettek volna,

Halkan zúgtak az októberi szélben a gö- 
möri erdők. Leszállt a korai est a szelíd fen- 
sikra és a párás homályban Krasznahorka felé 
tartott az óriási gyászmenet.

Egy szerre csak rózsás pir tör át a boron
gáson: fáklyák fantasztikus fénye várta az ősi 
hely megtért úrnőjét.

Magasztos gyászpompa kisérte, amerre el
haladt. Es hihetetlen, hogy ebben a páratlan 
halotti pompában mégis mennyi a keresztény 
alázatosság! Hódolat az isteni erények előtt, 
megnyugvás a hitben, reménykedés az isteni 
irgalomban, ezek a gondolatok és érzelmek ér
vényesülnek a mauzóleumban.

Ez a márvány palota fogadta magába az 
angyali lelkű nőt, akinek porai még drágábbá, 
még szentebbé teszik a magyar földet. Megdi- 
csőfllt alakja pedig a mi nagy, történelmi asz- 
szonyaink galériájába tartozik, ahonnét mint 
ragyogó példa és biztató minta mutat utat az 
ivadéknak.

A mauzóleum homályában büszke tartás
sal tűnt el szemünk elől a fehér aggastyán, 
mint a fájdalom és gyász remetéje, menekül
vén a löldi hiúságok elől.

De azért nem volt egyedül a halottal. Vele 
volt az egész magyar nemzet. 

de nálunk ez a természetkinálta ipari tevé
kenység abban merül ki. hogy jámbor tót
jaink a paleoiitli korszakra emlékeztető ka
nalakat s más ily •primitív eszközöket fa
ragnak. Ha a kormány feladata magaslatán 
kivárnia állni, nem tévesztené szem előtt, 
hogy példának okúért játékszerekért éven
ként százezrekkel adózunk a külföldnek. 
Nem lehetne-e Észak magyarország szegény
ségben sínylődő népet nyomorult helyzeté
ből kiemelni azáltal, ha a természettől ado
mányozott kézi ügyességét kifejlesztve, te
hetsége érvénvesitésére alkalom nyujtatnek ?

Az állam eminens érdekei javasolják, 
hogy gyártelepeket állítson fel, vagy szub
vencióval ilyenek keletkezését előmozdítsa. 
Hálózzák be ezen gyártelepek az országot, 
nehogy a mostani szégyenteljes helyzet fenn
maradjon, hogy nyers anyagunkat potom 
áron idegen országoknak elvesztegessük és 
ugyanazon anyagot leldolgozva méregdrágán 
visszavásároljuk.

Ha a hegyvidéki kirendeltség ezen út
törő munkásságot fogja feladatainak tekiu 
feni, működése áldásos és gyümölcsöt termő 
lesz 1 Aczél Dezső.

VEGYES HÍREK.
— Áthelyezés. Gálfalvy János ni. kir. ál

latorvos Nyíregyházáról Nagymihályba helyezte
tett át. Ezen szolgál; ta előtt állami ösztöndíjjal 
Kisbéren, M« zöhegycsen, Bábolnán a in. kir. iné 
n« sintézetekné! volt hosszabb ideig alkalmazva, 
hol hazánknak különösen a lótenyésztését tanul
mányozta, majd a ménesintézeteknél szerzett te
nyésztési ismereteinek értékesítése végett Észak 
Amerikába ment ki s Kanada déli vidékeinek és 
az Egyesült Államok jó részének beutazása után 
Newyotkban telepedett meg, hol egy tízemeletes 
lóistálló vezetésével volt megbízva, hol a lovak 
mintegy penzióban, teljes ellátásra voltak kiadva. 
Visszatérve az állatorvosi közszolgálat államosító 
sakor Észak Amerikából, több éven át a földtni 
velésügyi minisztérium állategészségügyi főosztá
lyába volt beosztva. — Hisszük, hogy sokoldalú 
tapasztalatai járásunk állategészségügyének javára 
fog lenni.

— Városi közgyűlés. Nagymihály város 
képviselőtestülete f. hó 22 én tartja meg őszi köz
gyűlését, melynek táégya többek között a költség
vetés megállapítása s az asphalt munkálatok szám 
adásának tárgyalása lesz.

— Kinevezés, Dr. Radednyi Géza eperjesi 
tvszéki aljegyző a varannói kir. járásbírósághoz 
albíróvá neveztetett ki.

— Eürészgyár llanajnán. Grihimann 
Arnold és társai füréezgyára llanajnán iimná**  tel 
jesen kész s a gyár e napokban már meg is kezdte 
működését.

A legenda úgy terem, mint a virág. Nem 
lehel mesterségesén csinálni s keletkezése első 
stádiumában el is rejtezik szemünk elől.

Most azonban ritka tüneménynek lehetünk 
tanúi, annak, mint bocsátja első gyökereit a 
köztudatban egy uj legenda.

Mert majd múlnak az évek és zöld rep- 
kény futja be a váraljai mauzóleumot, ahol 
márványos pompa közepette pihen Franciska 
grófné mellett Dénes gróf, ravaszra tavasz kö
vetkezik és a rózsák illata járja be a szelíden 
regényes gömöli begyeket, ahol fennen él a 
grófi pár emléke.

Es egy szép napon kilépnek majd a krip
tából Dénes és Franciska, karöltve és különös 
ragyogásban és diadalmenetben vonulnak be 
oda, ahonnét nem lehet többé eltűnni: a ma
gyar nép fantáziájába, a népköltészetbe.

Es ott, ahol a kaszák pengése mellett a 
magyar népdal terem, föl fog támadni az em
léke a hűséges szerelemnek, a végtelen jóság
nak, a tündéri nemtőnek, szívhez szóló nótá
ban, magyar ritmusban, hangos versben.

. . . Andrássyék szerelméről, Andrássyék 
hűségéről, Andrássyék jóságáról . . .

Dénes és Franciska! Oda fogtok jutni, a 
bőimét származtatok: a költészetbe. *Sz.  V,

— Betörd*  én rablás, Furcsa körülmé
nyek között élünk, az egész vármegye területén 
veszélyeztetik a kóborcigányok a vagyon és sze
mélybiztonságot. Nincs nap, hogy egyik vagy má
sik helyen betörést, avsgy rablást ne kövessenek 
el s nem sikerül e gaz nációt ártalmatlanná tenni, 
sőt nyomukra sem akad a hatóság. Tegnap éjjel 
Nagymihályban próbáltak szerencsét az olábeigá- 
nyok. az Andrássy Dénes utón betörtek a Szeghy 
fele korcsmába és onnét minden eletnelhetÖt el
vittek. Már szabadullak, midőn a gazda észrevette 
a történteket, utánuk is ment, sőt az egyik tettest 
meg is fogta. Vesztére azonban, mert a nyoino 
rult egy nagy késsel súlyos sérülést ejtelt Szeghy 
Zoltán karján, sőt a banda többi tagjai lőttek is 
reá, szerencsére azonban a lövések nem találtak, 
a rablók azonban elmenekültek. — Ugyancsak 
tegnap éjjel a főposta helyiségébe is be akartak 
törni a cigányok, sőt már feszítették sz ablakot, 
azonban az éjjel, ügyeletes Szabó György levél 
hordó rájuk lőtt s ennek folytán elmenekültek. A 
csendőrség még az éjszaka folyamán indított haj
szát a rablók ellen és Mocsár előtt el is fogta két 
szekerüket a benne ülő asszonyokkal és gyerme
kekkel, a tettesek nyoma azonban ismét elveszett. 
Mint értesülünk, a város legközelebbi gyűlésén 
interpelláció lesz e tárgyban.

— Eljegyzés. Dr. Wirkman Ármin kassai 
ügyvéd e hó 13 án eljegyezte Szöllösy Margit kis 
asszonyt, Dr. Szöllösy Lipót ny. in. kir. honvéd 
főlörzsorvos leányát Sátoraljaújhelyben.

— Megsemmisített képviselőtestületi 
határozat. Málcza község képviselőtestülete a 
bánócz — deregnyöi helyiérdekű vasút törzsrészvé
nyeire 30.000 koronát szavazott tneg, mely összeg 
pótadóból lelt volna fedezendő. Ezen határozat el
len Szentivdnyi László málezai földbirtokos feleb 
bezéssel élt és Zemplén vármegye törvényhatósági 
bizottsága ineg is semmisítette a község határoza 
tát, amely nem a törvénynek megfelelő módon 
lett hozva és egyben utasította az elöljáróságot, 
hogy hozzon uj és szabályszerű határozatot.

— Itt a tél. Tél apó beköszöntött, hama
rább mint vártuk. Vasárnap pedig egész nap ha 
vazotl és fehér az egész vidék. Erős szél és ál
landó hidegek járnák, reggohnkéul a hőmérő 10 
fokot is mutat. Reméljük nem marad igy az idő.

— Vármegyei bál. A november hó 26-án 
megtartandó vármegyei bálra a meghívókat e hét 
élt jén már széjjelküldötték, melyen gróf Hadik 
Béla díszeinek, Dókvs Gyula bálbizottsági elnök, 
báró Sennyey István rendezőbizottsági elnök, 
ndth Aladár bálbizottsági jegyző, Dókus László 
bálbizottsági pénztárnok és Staut József háznagy 
mellett hatalmas bálbizotlságí és rendezőbizottsági 
gárda szerepel. A meghívó beléptijegyül szolgál. 
Akik tévedésből meghívót n-in kaptak és arra 
igényt tartanak, Bernáth Aladár bálbizottsági jegy 
zönél (Sátoraljaújhely, Vármegyeház) megrckla 
múlhatják.

— Magyar nők a tüdőbetegekért. Pá 
ratlan sikerű az a felhívás, amelyet a „József fő 
herceg szanatórium egyesület" a magyar hölgyvi
lághoz intézett. Az egész országból lelkesen gyűl 
tek a magyar hölgyek az alá a zászló alá, melyet 
a humanizmus lobogtat és melyre a magyar nép 
nagy veszedelmének a tüdőbetegség elleni küzdő 
lem van írva. Arra a lelkes felhívásra, amelyet 
József főherceg intézett városunk hölgyvilágához, 
többen közölték az egyesülettel, hogy az első nép
szanatórium létesilhelése érdekében készséggel vál
lalkozunk a jótókonycélu sorsjáték sikerének elő 
mozdítására, mely sorsjátékot az egyesület saját 
hivatalnokaival egyesületileg rendezted, mely te 
hát nem Üzletszerű vállalat. Úgy értesülünk, hogy 
Lukács György főispán s az egyesület elnökének 
kérelmére vármegyénk főispánja meleghangú fel
hívást intézett vármegyénk községi jegyzőihez, sze 
leteltei ajánlva, hogy a népinentési actiót minden 
erőből, lelkesedéssel támogassák. A felhívásnak 
bizonynyal szintén foganatja lesz. Itt közöljük még, 
hogy az egyesületnek a hölgyek részére átnyuj 
taudó oklevele rajzán egy nagy művészünk most 
dolgozik.

— Tüzoltó-egyértület Szinnán, Salgó 
Alfréd számvevő kezdeményezésére Szinnán ineg 
alakult az önkéntes tüzoltóegylet. Főparancsnok 
lett Salgó Alfréd számvevő, pénztáritok Rozin ller- 



mán kereskedő. Az egyesületnek vannak alapítói, 
pártoló és rendes tagjai. Az alapszabályok most 
vannak jóváhagyás végett felterjesztve a ho*  ügy
miniszterhez. Az önkéntes tűzoltóságon ki vili van 
még a szabályrendeleten alapuló kényszer tűzoltó 
ság is, melynek lialázt Mihály a főparancskoka.

— Jubiláns vármegyei föorvot. Mijó 
Kálmán dr. ungvármegyei tiszti főorvos harminc 
éve szolgálja a közegészségügyet. A főispán a köz 
igazgatási bizottság ülésén ezen alkalomból meleg 
szavak kíséretében emlékezett meg a főorvos buz
galmáról és érdemeiről, amihez a bizottság tagjai 
osztatlan örömmel hozzájárultak.

— A féláru vasúti jegyek váltására 
jogosító arcképes évi igazolványok az 1905. 
évre idejekorán leendő érvényesithetése végett a 
m. kir. államvasutak igazgatóságához (VI. And- 
rássy-ut 73 — 75 sz.) folyó évi november hó 10-től 
kezdődőleg legkésőbb december 31 ig beküldőn 
dők, azok az igényjogosultak pedig, akiknek ily 
igazolványuk még nincs, de az 1905. évre váltani 
kívánnak, az igazolvány kiállítását ugyancsak a 
lenti időközben kérelmezhetik. Figyelmeztetjük az 
érdekelteket, hogy akik az arcképes igazolványt 
meg nem szerzik, vagy az iránt elkésve folya
modnak, a rendszeresített utazási kedvezményre 
való igényt az 1905. év folyamára úgy magukra, 
mint családtagjaikra nézve elvesztik. A nyugdija 
sok a lakhelyükre illetékes közigazgatási hatóság 
által nyugdíjas minőségüket és azt, hogy díjazott 
tisztségei vagy fizetéssel járó hivatalt nem visel
nek, folyamodványaikon igazolni tartoznak.

— A postamesterek és a takarmány
hiány, A kereskedelmi miniszter körrendeletben 
utasította a posta és távíró igazgatóságokat, hogy 
amig a takarmánykérdés a rendes medrébe nem 
tér, a postamesterek részére kamattalan előlegeket 
adjanak. Ilyen előlegekben azonban csakis azok a 
postamesterek részesülnek, akik a postaszállitást 
maguk látják el s igazolják, hogy arra rá vannak 
szorulva. Minden postamesternek csak oly összeg 
erejéig van joga előleghez, amennyi szükséges a 
kocsi postaszállitásra alkalmazott lovak téli eltar
tásához.

— Az élelmi csikkek drágulásához. 
Majdnem minden élelmi czikk árának emelkedése 
arra kényszeríti háziasszonyainkat, hogy újabb 
megtakarításokról gondoskodjunk. Ez alkalomból 
arra emlékeztetünk, amire gyakrabban utaltunk, 
hogy a Kathreiner féle Kneipp maláta kávé hasz
nálatával nagv megtakarítás érhető el. Sok eset
ben a babkávé teljesen nélkülözhető, s igy nem 
egy többlet kiadásért kárpótlást nyerhetünk. Elő 
ítélettől mentes háziasszonyaink különben is már 
régen „tiszta" Kathreiner kávét adnak az asztalra 
s amint a tapasztalat bizonyítja, aki egyszer már 
megszokta, nem akarja többé nélkülözni. Erősen 
elkészítve a Kathreiner féle Kneipp maláta kávé 
izében igen kellemes s különösen gyermekeknek 
tápdus és vérképző. Mindezeket az előnyöket tér 
mészetesen csak a valódi Kathreiner kávé nyújtja. 
Hangsúlyozzuk ezért a bevásárlásnál a Kathreiner 
nevet és kérjük az eredeti csomagokat Kneipp 
páter arcképével és ne fogadjunk el nyitva mér 
legelt egyszerűen pörkölt termékeket vagy más 
képen csomagolt hitvány utánzatokat.

— Megrendelők kényelme. A vidéki 
megrendelők gyakran vannak kitéve annak, hogy 
szélhámos cégek becsapják; nem a megfelelő be 
szerzési forrásból rendelik az árut, mely vagy 
meg nem felel, vagy túlságosan drága; a közön 
ség igen sok esetben csak egy vagy két céget is 
mer és tájéko-atlan az iránt, hogy szükségletét a 
legjobb és legolcsóbb forrásból szerezze be. A azé- 
kesf<*városban  alapitott „Általános megrendelési 
vállalat*  bárkinek díjmentesen közvetít minden 
féle megrendelést és szakszerű, gondos olcsó és 
gyors kiszolgálásról gondoskodik. Azért bármily 
cikket vagy árut rendelünk, legcélszerűbb a meg 
rendelést az „Általános megrendelési vállalat" nak 
(Budapest, IV. Városház utca 6.) beküldeni.

— Erzsébet királyné sorsjegyek havi 
részletfizetésre kaphatók lapunk kiadóhivatalában. 
Húzás már f. é. doczember 1 én.

— Mátyás Diák. Ha van vig és elmés 
újság, amely olvasóinak kellemes ás derült órákat 
szerez, úgy ez a lap kétségen kívül a „Mátyás 
Diák“, amelyről köztudomású, hogy Magyarország 
nak nemcsak legnagyobb szabású, de legfőbb éle 
lapja. A Mátyás Diák most tizennyolcadik évfo
lyamába lép, hogy tovább is elismerések közölt, 
diadallal fussa útját, nagy örömére a mulatni sze 
rotő magyar kösönaégnok. A Mátyás Diák minden 
egyes számában 35 —40 karrikatura, adoma illuszt 
ráció és művészi rajz jelenik meg. A „Mátyás 
Diák*  Murai Károly szerkesztésében, kiváló hu 

moi isták közreműködésével a Wodiauer F. és Fiai 
cég kiadásában jelenik uieg. Előfizetési ára ne 
gyedóvro 3, félévre 6, egész évre 12 korona. A 
Mátyás Diák kiadóhivatala (Budapest IV. Sarkán 
tyus utca 3.) bárkinek is készséggel küld mutat
ványszámot.

— Herczeg Ferenc-Album lesz a Gajdri 
Ödön szerkesztésével megjelenő „Az Újság“ füg 
getlen politikai napilap legközelebbi húsvéti aján 
deka. Karácsonyra pedig gyönyörű naptárral ked 
veskedik minden előfizetőjének — kivétel nélkül. 
„Az Újság", melynek állandó főmunkatársai: Her- 
czng Ferenc, Kenedi Géza, Kőbőr Tamás. Kozma 
Andor, Mikszáth Kálmán, nemcsak értékes aján 
dákokkal lepi meg az előfizetőit, hanem kitűnő 
lapot is ad. mely értesültség, hírszolgálat és bő 
tartalom dolgában a legfokozottabb igényeket is 
kielégíti. Ennek tudható be Az Újság nak párat 
lanul gyors elterjedése és közkedveltsége az egész 
országban. „Az Újság" előfizetési ára egy hóra 2 
kor. 40 fillér, negyedévre 7 korona. Megrendelő 
cim : Az Újság kiadóhivatala, Budapest VII. Ke
repesi ut 54 szám.

* 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-Zemplén1* kiadóhivatala.

CSARNOK.
Nem mondtam én . . .

(Ajánlva Dr. Róth Mihály barátomnak megzenésítésre.) 

.Vem mond fám én rosszat soha senkire. 
Mégis én vagyok a falu senkije.

Csak én rólam szólnak rosszat, 
Az asszonyok utcahosszat!

Nem bánom én, hadd szóljanak akármit, 
Csak te kis lány, csak te rózsám el ne hidd.

Csak te ne hidd, amit mondnak . . . 
Akkor tőled el nem szólnak!

A szeretőm kapujában ...

.4 szeretőm kapujában állok. 
Fejem felett egy nagy holló károg.
Azt károgja az az irigy holló: 
Hogy a rózsám mással csókolódzó.

Hess el innen, te vén holló madár. 
A galambom solise volt csapodár; 
Ha adott is nékem egy-két csókot: 
Azért mással sohsem csőkolódzott!

(Szalók) Ciurgovich György.

Felelőn szerkesztő ; Dr. Kállai József. 
Főmunkatárs: Aczél Dezső.

Kiadóhivatali művezető: LAndal József.

Felhívás
Nagymihály község közönségéhez.

Szigorú én felelősség terhe melletti kö
telességévé tétetik a háztulajdonosoknak és 
házgondnokoknak, hogy a gyalogjárók tisz
tán tartásáról gondoskodjanak.

A havazás folytán sikossá lett gyalog
járókat le kell kaparni és behinteni, a leg- 
szigorubban tiltva van vizet a gyalogjárón 
hordani, mert a viz elceorgása következté
ben a jégképződések folytán származhatnak 
a legtöbb szerencsétlenségek, miért is a kö
zönség a cselédek e tekintetbeni szigort! 
utasítására felhivatik.

Az elöljáróság éber figyelemmel fogja 
ezen rendeletnek pontos végrehajtását ellen
őrizni és az az ellen vétőket érzékeny bün
tetéssel fogja sújtani.

Nagymihály, 19114. november 16-án

A községi elöljáróság.

FREUND mór
liszt és fűszer kereskedése

Nagymihály, Rákoci-u. 1 gt templommal síimben.)

Tisztelettel értesítem a t. vevő közönsé
get, hogy legjobb minőségben

• boszniai lekvárt, • 
szilvát, diót és mákot 
egész kocsirakománvnyal hozattam és a leg- 
jutányosabban árusítom.

Egyben szives tudomására hozom a n. é. 
közönségnek, hogy a sztrajnyáni gőzmalom 
vétele folytán azon kellemes helyzetben va
gyok, miszerint tiszta gabona, egyféls és 
búzalisztet, úgyszintén korpát és darált 
árpát a legolcsóbban árusíthatom.

Tisztelettel
Freund.

Korszakalkotó találmány!!
Gyárakban, ipartetelepeken, üzletekben, mii 
helyekben, kórházakban és minden házlar 

fásban nélkülözhetetlen a

„MINIMAX
(Dr. Schlesinger Stuart rendszer)

az egyetlen tűzoltó-készülék, amely min 
deli tüzveszedelmet keletkezése 

|>. rezében eredményesen eloltani képes.

1 jflra darabonként 50 korona. 1

Megrendeléseket eszközöl a .Minimax*  
készülék építő társaság képviselője

W I D D E R HERMÁN
Budapest VI. Andrássy-ut 27.

521.

íjo.i. v.«z. Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó DM1. évi LX. t.-cz. 102. 

§-a .■rteluiúben ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti 
kir. kervskedehnl és váltétörvényszéle 1904. évi 423 4<». és 
4*521.  számú végzése következtében dr. Stern Miksa ügy
véd által képviselt Vázsonyi Gyula és Ede cég javára Wein- 
berger Zsigmond ellen 1*4  korona s jár. erejéig 1901. évi 
junius 27-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefog
lalt es GSO kor.-ra becsült következő ingóságok u. tn. búto
rok. egyéb ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. j árásbiróság 1904, 
évi V. l**/4.  számú végzése folytán 1*4  kor. tőkekövetelés, 
ennek különböző időtől járó G százalék kamatai, */»*/•  T;‘ltó 
díj és eddig összesen 73 korona 47 f.-ben megállapított költ
ségek erejéig Nagymihályon alperes Weinherger Zsigmond 
lakásán leendő eszközlésére 1904. évi november hó 21. 
napjának d e. 9 órája határidőül ki tűzetik, és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1**1.  évi LX. t.-c. 107. és 10*.  §-a értel
mében készpénz fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség 
esetén becsáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és feliilfoglalt itták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1**1.  évi LX. t.-cz. 120. §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagymihályon, 1904. november 7. napján.

Pelles József, 
kir, bir. végrehajtó

- Ügynökök" 
kerestetnek, kik az újonnan kibocsátott 

Erzsébet királyné sorsjegyek 
törvényesen kiállított részletiveinek
— eladásával foglalkozni akarnak. — 
Legmagasabb jutalék, jutalomdij. havifizetés.

Anyag miatt forduljanak 

Dirnfeld Testvérek bankházához 
Budapest. V. Fürdő-utca 4. szám.



Világhírű
» .BEKÖSD*  fealréxeti müintézet * kiválóén 
aikerült életuagyaágu arcképeiről, melyeket elia- 
inert tniivéazek által kéezi tét. azamc*  (kir. kttz- 
jegyző által hitele-itett eli«mer<> levél a világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek árai '.
Olaj . aquarell es pastrll festésben 
fénykép után 4’ 6# < in. nagyságban ára
Legfinomabb kivitelű Brom . Platin- 
kretarajz ... ára

20 K.
5K.

Részletes árjegyzék bérmentve.
Egy életuagy»agu fentiuényt készítünk mindenki
nek teljesen ingyen, ha réazünkre 3 rende 
lést azerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi.

„REKORD"
| festészeti müintézet t
• BUDAPEST. VII. Rottenbiller-utca 46.$

Hirdetmény.
A Nagymihályi Önsegélyző-Egyesület 

mint Szövetkezet, miután a s.-a.-ujhelyi kir. 
Törvényszék 13910 1904. K. sz. alatt kelt 
végzésével a felszámolást illetve »Nagymi- 
hálvi Gazdasági Bank Részvénytársasága cég 
alatt részvény társasággá leendő átalakítását 
jóváhagyta, közhírré teszi, hogy a kinek vele 
szemben követelése volna, azt ezen hirdet
mény harmadszori megjelenésétől számított 
6 (hat) hónapon belül érvényesítse; egyéb
ként a netaláni követelésekért az alakulandó 
»Nagymihályi Gazdasági Bank Részvény
társasága a teljes szavatosságot elvállalja.

Nagymihály, 1904. november hó i-én.
Az igazgatóság

Gazdák figyelmébe I

Manhattan nélkül. Manhattan porral.

Aki sertéseit gyorsabban akarja fJliizla.'ní, 
aki teheneitől és kecskéitől több és jobb- 
ininőségü tejet akar, aki erős igavonó bar 
mókát és tüxes lovakat akar, egyszóval aki 
jövedelmezőbb állattenyésztést akar, az 

használjon

MANHATTAN 
tápport. Használatának költsége igen csekély 
és dúsan megtérül. 100 klg. 50 kor. 50 klg. 
2»’» kor. A’/i/ 5 kilós próbaküldeményt 5 ko
ronáért küldünk postán és bérmentre utánvét 
tel, hogy a legkisebb gazda is meggyözödhes 
sen a Manhattan por bámulatos hatásáról 

Központi főraktár: Manhattan Electrophor 
Vallalat. Budapest Vili. Aggteleki-utcza 15.

A részére!

segélyével, anélkül, hogy a szabászati rajzot megtanulta volna.
Eme készülék minden testalkat részére szabályozható. Akadé
mián vizsgáztam. Számos elismerő levelet kaptam minden 
országból. Minden államban törvényileg védve és szabadalmazva.

Egy készülék ara 3 kor. fiuSClielbaUer Antal, Sopron, "^yarazatnk m- 
utanvet mellett — ’ " gyen küldetnek. —

Minden t. hölgy saját maga, minden divat szerint, minden fáradság nélkül 
készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL féle

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

Képviselők minden helységben kerestetnek. '^2

* wwtwfwwm
ZszEag-yar Isirál^ri állaixi-vasutalc téli menetrendje.

— Érvénye*  1901. október hó 1-étől. —

Nagymihály

M.-Laborét Nagymihály Leg.-Mihály Kassa S.-a.-Ujhely Miskolc Budapest 
k. p. u.

inaiul érkezik indul érkezik indul érkezik érk.
indul érkezik érkezik

Kassára gy. »■ az. v. gy- v. az. v. gv. T. az. v.

•lse 
° ♦ 5”. 5M 6“ 8"i lü'5 7“ J28 12” 9“ 956 |3() 8”

12'5 2H 2“ 3” — — 350 3M — 54’

3‘: 5” 5“ 7-. 85'. lt)*> 8-’. 9‘". — 123“ — 6“

l.-LaborczLeg.-MihályMiskolc S.-a.-Ujhely

érkezik
sz. gy- v*.

érkezik------ .------ , jn(]uj
gy. v.| az. v. |

— 1 638 | 7°°

756* •

7“ 1(K 

6”

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a m. t. hölgy

közönséget, hogy varrodámat ideiglenesen 
a Rákóczi-utcán levő volt posta épületben 
rendeztem be és kérem igen tisztelt párt
fogóimat, hogy az irányomban eddig tanú
sított jóindulatukkal ezen helyiségben is fel
keresni szíveskedjenek.

Január hó i-étől kezdve varrodámat a 
Marmorstein-féle házba helyezem át.

Tisztelettel
Josefovits Boris

női axabónft.

érkezik indulindul érkezikérkezik
Kásáéról

4’5 | 8l\
Jegyzet. A *-gal  jelzett számok éjjeli időt jelentenek.

I1’

G0LDBERGER JAKAB
NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos uteza 42 szám.
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel ér

tesíteni, hogy helyben a l.dwy-féle házban egy a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő kizárólagos 

kézimunka-üzletet 
nyitok. — Dús választékot tartok mindennemO kézimunka kel
mékből. úgyszintén elónyomtatott. kezdett és teljesen kész kézi
munkákból és az azokhoz szükséges hozzávalókból a legolcsóbb 
árak mellett. Harisnyakötes és fejeles jutányosán eszközöltetik.

A n. é. vevőközönség szives pártfogását kéri 
teljes tisztelettel: G0LDBERGER JAKAB 

W Ai üzlet november hó 10-én nyílik meg ~MI

Schicht-szappan^
I
í

VÉDJEGYEK: 
vagy 

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
iegolcsóbb szappan

..Kulo«‘

Minden kártékony vcgvüléktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a .SCHICHT. névvel es fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.
<x—
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Nyom. Landt-smaii B. kiiuy VQyomdájábati


