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UJ EV.
Uj esztendő küszöbére lépett az em

beriség. Sok eseményével, zivatarával, lehe
tőleg kevés derűjével, bűnével, hazugságai
val és igazságaival elmúlt az ó-esztendő, 
hogy elfoglalja helyét az ifjú, fehér, hótiszta 
uj esztendő.

Ez a kép merül fel évről-évre az em
beri lélekben, valahányszor sírjába dől egy 
esztendő, hogy megszülessék a másik. Pe
dig hazug, hamis ez a kép, mert az idők 
végtelenében nincs elosztottság és minden 
elmúlt év ráüli bélyegét a következőre. 
Hiszen ebben rejlik a fejlődés, az örökös 
evolúció törvénye, ez a szervezeti műkö
dés szabálya.

Az uj esztendő fehér fátyolköntösét, 
amelylyel a költőiség a születő év ártatlan 
tisztaságát akarja jelezni, sárral föcskendezi 
az elmúlt év szennye, vagy aranyrózsákkal 
hinti be az elmúlt év erénye. Folytatjuk 
tehát az életet a maga minden hazugságá
val, igazságával, bűnével, erényével, viha
rával és kevés derűjével.

Az uj év, ez a naptári dátum csupán 
az élet kettős könyvvitelének mérlegét je
lenti, amelyet az ember átir- a másik ol
dalra. Az uj év csak bizonyos eredmények, 
bizonyos számok összeírásának fix ideje, 
valami terminus-féle, amelyen az ember 
önmagának beterjeszti a maga élete folyá
sának részlet-számláját.

De ez a terminus épen ezért fontos. 
Mert alkalmat ad az embernek arra, hogy 
elmélkedjék a maga életének egy kis peri
ódusa fölött, alkalmat ad arra, hogy le

T A RC Z A.
Az év krónikája.

— A wFelső-Zeni|»lén“ eredeti tárcája. —

Ennek az esztendőnek a krónikása mártsa 
vérbe a tollát, de hütsn le a leikét, hogy 
záporólag ne hasson tollára nagy eredmények
nek izgalma, amelyek még most is tombolnak 
körülöttünk. Valóban, egyik esztendő szenzá- 
ciósabb, mint a másik, a rettenetesen nagy 
khaosz, amelyben az emberiség él, évről-évre 
nagyobb és izgalmasabb eredményeket szül s 
mig az emberiség egy része lélekzetét vissza
fojtva, szinte kétségbeesetten várja, mit hoz a 
jövő, a legközelebb jövő, addig a másik rész 
reménységgel s a jelen állapotok gyűlöletével 
eltelve, lankadatlan szilajsággal dolgozik a jö
vendő inegcsinálásával, nem törődve azzal, hogy 
munkájuktól esetleg romba dőlhet a világ. Szo
cialisták, „atheislák, anarkisták, republikánusok, j 
forradalmárok, tudósok és feltalálók egyaránt I 
közreműködnek a nagy cél elérésére abban, 
hogy segítenek a világot kiforgatni a sarkaik
ból, de azt, hogy a régi helyett egy jobb vilá
got tudnának teremteni, azt még nem bizonyi- 
tolta be egyikük sem.

Ami az egész világ osztatlan érdeklődését 
bilincselte le az esztendő egész folyamán, az 
orosz-japán háború volt. Csodálatos dolgok töi-

szűrje magának az események, élmények 
tanulságait, amelyeket okos könyvvitellel 
az uj évnek törzslapján a nyereségek szám
lájára irhát.

Hát huzzuk meg mi is az elmúlt esz
tendő mérlegének vonalát. Lássuk, mik 
azok a tanulságok, amelyek a következő 
esztendőben, az újban, amely íme ránk kö
szöntött, segítségünkre lehetnek az élet 
megvívásában.

Az elmúlt esztendő sok tanulsággal 
szolgál. Mi általános eredményeket vonunk 
le. A maga szükebb körbe szorított érdek
viszonyai között végezze el mindenki a 
magáét, a mi célunk, hogy körvonalozzuk 
azokat a tanulságokat, amelyek ennek a 
szegény országnak, ennek a szerencsétlen 
magyar társadalomnak, ennek a sokat há
nyatott és most is izgalmakban élő nem
zetnek szolgálhatnak okulásul.

Az elmúlt év társadalmi, politikai tö
rekvéseinek harcvonalában az anyagi, gaz
dasági megerősödésnek elvét láttuk diadal
masan előrenyomulni. Nem gyakorlatilag 
ugyan, de theoriában. Hát ez az! Gazda
ságilag. anyagilag megerősödni annyit tesz, 
mint biztosítani egy örök élet alapfeltéte
leit. Mi még ez évben csak az elméletig 
jutottunk el. Az elméletig, amely mint a 
közszúkség érzése nyilatkozott meg egy ha
talmas társadalmi óhajban. De ez is valami!

Mert voltak idők, — oh, még nagyon 
közel vannak hozzánk — amikor ezt az 
elméletet azzal a magyar gőggel, amely 
évszázadok öröksége gyanánt maradt ránk, 
mélységesen lenéztük. Ma már edzük a 
gondolatot és annak rendkívüli horderejét

ténnek a föld szélső keleti oldalán, a Csendes 
Óceán partjai mellett. Nemcsak azért, mert 
olyan nagy és véres csaták színhelye a matid- 
zsuriai harcmező, amilyeneket talán Attila óta 
nem látott a világ, hanem főként azért, mert 
ezeket a világrengető csatákat a föld leghatal
masabb országa vívja egy olyan nép ellen, me
lyet eleddig alig ismertünk. Legendákból is
mertük eddig a japán népet, azt tudtuk hogy
van s hogy a sárga faj elitjét képezi, de mint 
ilyet is az európai kultúra színvonalától igen
igen messze levőnek tudtuk a Nap fiait. S ime, 
a háború bebizonyította, hogy egy európai ér
telemben vett kiválóTculturávál biró nép lakja, 
fejlett iparral és kereskedelemmel, iskolákkal, 
irodalommal és tudósokkal, de ami még ennél 
is lényegesebb — a világ első, legvitézebb, leg
jobban felszerelt, legkitűnőbben képzett had
seregével. A liaujang- és a shaho-meuti csatá
ban 100.000 japán állott szemben ugyanolyan 
erős orosz sereggel, több mint ezer ágyúval 
mindkét oldalon. — Ennél nagyobb csatáról 
tehát nem tud a történelem. Olyan területen 
vívták ez ütközeteket, mint a Duna és a Tisza 
köze; ilyen dimenziókról nem tudott még a 
sztratégia. Es a nép, mely ez iszonytató csa
tákból mint győztes került ki, csak most lett 
ismertté a világ előtt, most, amikor sorra veri 
a legnagyobb szárazföldi európai hatalomnak 
sok százezernyi seregeit. Az orosz ugv indult 

és most már meg van a remény arra, högy 
előbb vagy utóbb a praktikus térre, a meg
valósítás stádiumába visszük az elméletet.

Az elmúlt év közéleti és szorosan vett 
társadalmi harcaiban a gazdasági megerő
södés kérdését erősen komplikálták bizo
nyos politikai tekintetek. Ezek a politikai 
tekintetek mint erős akadályok merültek fel 
az eminenter fontos nemzetéleti kérdésnél. 
LTgy ráfonódtak, mint a friss, gyönge törzsre 
a parazita folyondár.

Sajnos, úgy ma áll a helyzet, a politikai 
tekintetek fontosabbak nálunk mindennél a 
világon. De ez nem jelent semmit, főkép 
nem jelentheti azt, hogy tekintet nélkül 
minden tekintetre ne lehessen ezt a szegény 
országot erős anyagi, gazdasági alapokra 
fektetni. Okos, körültekintő, gazdaságos 
munkával el lehet érni azt, hogy a gazda
sági, anyagi fejlődés medrébe tereljük a 
nemzetéletet. Ha nem lehet a várat belül
ről erősíteni, erősítsük meg kívülről. Aztán 
jönni fog a többi. Semmi kishitűség 1 Ez a 
nemzet nagy szerepre van hivatva. És bár
hogy is elzárják az anyagi boldogulás fel
tételeitől, élni fog, mert élnie kell. Ha le
verik, újra talpra áll, még nagyobb erővel, 
mert ez a föld, ez a drága vérrel öntözött 
magyar föld önti belé az erőt.

Ez év legnagyobb tanulsága tehát, hogy 
sürgős szükség van az anyagi, gazdasági 
megerősödésre.

De ez nem minden. Ennek a sivár, 
szomorú esztendőnek sok tanulsága van, a 
melyek kiváltkép a napi politikai esemé
nyekből vonhatók le. Az a sok botrány, a 
mely az elmúlt évben lezajlott, ime fásulná

a háborúba, mint mi Boszniába — hogy majd 
egy katonabandával intézi el az ügyet s most 
ott áll a muszka medve, hogy elvérezhet e ret
tentő háborúban.

Az Isten nem ver bottal — a cár és az 
orosz főnemesség, mely a legcudarabbul gázol 
végig az emberi jogokon, megérdemlik ezt a 
szörnyű megaláztatást. Igaz, hogy mig ők te
hetetlen dühökben tombolnak, azalatt az ár
tatlan, az elnyomott és elcsigázott orosz nép 
százezrei pusztulnak el a harcmezőkön — mégis 
lehet, hogy áldás fakad a csaták veszteségéből 
az agyonkinzott orosz népre. Mert most kell a 
legkinosabban meggyőződnie Oroszország urá
nak arról, hogy rabigába görnvesztett nemzet 
hős cselekedetekre nem képes, hogy a mai 
rendszer mellett tönkre kell mennie a cár bi
rodalmának és hatalmának. — Ilire jött, hogy 
máris alkotmányt akarnak adni az orosz nép
nek — megcáfolták. Mindazonáltal nincs messze 
az idő, hogy derengeni fog Oroszország felett 
is, minél jobban verik őket a japánok, az orosz 
uralkodó társaság annál inkább meg fog puhulni.

Idehaza Magyarországon pedig dühöng a 
nagy politika. Választások előtt áll a nemzet. Az 
utolsó falusi korcsmában is politizálnak mos
tanság és két nagy pártra oszlik az egész or
szág. Igaz, hogy politikus nép a magyar, de ta
lán a forradalom óta nem izgatta a politika a 
magyar népet annyira, mint most Szörnyű téli

Deák Jenő fogtechnikus
------------------------- -------------------- Lapunk m»i iiám* 4 oldalra törjed.

készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Itégi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak.
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tette már a nemzetet, ezt a politikus nem
zetet a napi politika iránt, amely pedig a 
nemzet Ogyét szolgálja.

Mi lehet ennek a tanulsága ? Csak egy I 
A botrányok nem lehetnek eszközök még 
a legszentebb ügy szolgálatában sem. A 
botrány megöli magát az ügyet, a benne 
való hitet. Józanodjunk tehát már ki a bot
rányok mámorából. Magyar magyarral áll 
szemben. Ne feledjük el tehát, hogy min
den harcunknak, minden küzdelmünknek az 
egymás iránti szeretet kell, hogy legyen az 
alaptörvénye.

Ezen a pajzson és ezzel a pajzszsal 
gyózni fogunk nem egymáson, hanem az 
ellenségen.

Itt állunk az uj év küszöbén. Sok küz
delmet, sok vihart igér, de reméljük, hogy 
a viharok végre kitisztítják a légkört és az 
igazi nemzeti boldogulás látóhatára végre 
kiderül. Hogy igy legyen, igaz szívből 
óhajtjuk. A múlt év sok keserve, hazug
sága, bűne és botránya múljon el, mint egy 
rossz álom s ami következik, az a józan, 
friss, termékeny ébrenlét legyen. Boldog uj 
évet ennek a szegény nemzetnek, boldog 
uj évet mindenkinek! x.

Gróf Hadik Béla bucsuzása.
Mélyen tisztelt Közönség!

A sors utjai kiszáinithatlanok. Nekem, 
kit Zemplén vármegyéhez mindazok a szá
lak fűznek, amelyek érzelmi világunkat kö
rülhálózzák, kötelességemmé tette a végzet, 
hogy saját kezdeményezésemre, önként bú
csút vegyek önöktől.

Legnagyobb sajnálatomra személyesen 
ezt meg nem tehetvén, kénytelen vagyok 
Íráshoz folyamodni. Toll és papír hideg esz
közök, vájjon képesek lesznek-e tolmácsolni 
önök előtt azokat a meleg érzelmeket, me
lyeknek kifejezői akarnak lenni.

Midőn Zemplén vármegye kormányza
tát átvettem, mindjárt beiktatásom napján, 
önök a bizalomnak oly jeleivel tüntettek ki 
engemet, hogy azon a nekem örökké em
lékezetes napon már éreztem, hogy eltép- 
hetlen kötelékekkel csatoltak engem ma 
gukhoz. He teljes tudatában voltam egy
szersmind annak is. hogy állásom nemcsak 
jogokkal, de súlyos kötelességekkel is jár 
és hogy ütni fog egyszer az óra, mikor szá
mon kérhetik tőlem, mire használtam fel a 

és véres választást jósolnak, csendőr s katona- 
szurouv több lesz tán, mint választó — mond
ják a szenvedélyesebb oldalról — de mi a mai 
mozgalmas időben is bízunk a magyar nép 
higgadtságában, hogy nem veszti el fejét és 
méltóságos lesz, mint mindig. Néhány nap múlva 
olyan lesz az ország, mint egy felbolygatott 
méhkas — adja Isten, hogy méz maradjon a 
a kasban. Méz? Mi ez? Talán a bankó a méz? 
A kúriai bíráskodásról szóló törvény felelte el
keríti ezt a mézet, ne tévesszék szem elől ezt 
a lélekvásárlók és a megvásárlandók. Minden
esetre érdekes, izgató látvány az országos kép
viselőválasztás; sehol a világon nem oly moz
galmas és izgató, mint nálunk, a politizáló Ma
gyarországon.

Érdekes választás volt egyébként Ameri
kában is, ahol újra Booseweltct tették meg az 
Egyesült Államok elnökének. Ez ránk, magva
rokra nézve már azért is érdekes, mert az el
nökválasztáson nagy szerep jutott a világ túlsó 
oldalára szakadt hazánkfiainak is, kik mint egy 
ember, Booseweltct támogatták. A kivándorlás 
Amerikába mind nagyobb mérveket ölt, már 
azon egyszerű oknál fogva is, hogy 50—60 per
centtel olcsóbb lett az utazás Amerikába. Ma
gyarjaink azonban odakünn sem feledkeznek 
meg szép hazájukról, összetartanak és amikor 
csak módjukban áll, hazajönnek. A honvágy

hatalmat, mely a kezeimbe adatott. Nyugodt 
a lelkiiameretem ég a hatalom elvesztését 
nem sajnálom, mert a hatalomhoz csak azok 
szoktak mindenáron ragaszkodni, akiknek 
kezében ez a visszaélésnek eszközéül szolgál. 
Dolgoztam, fáradtam, minden időmet a me
gye érdekeinek szenteltem, hogy volt-e ered
ménye működésemnek, az önök itélőszéke 
elé bocsátom. Erős harcokat vívtunk, de 
mindig törekedtem, hogy a küzdelem heve 
szenvedélyességgé ne fokozódjék, hogy a 
győzelem felett érzett öröm hatalmi mámorba 
át ne csapjon és hogy a legyőzöttség érzete 
sajgó sebeket ne hagyjon maga után.

A közélet tisztasága lebegett mindig 
szemeim előtt, mert tudtam, hogy a romlott 
légkör mindenféle sorvasztó betegségnek vá
lik a meleg ágyává. Szigorúan ragaszkodtam 
a jogszabályokhoz és törvényekhez, ezeknek 
tiszteletét mindenek fölé helyeztem. Megta
nítottak reá dicsőségteljes történelmünknek 
lapjai, hogy- a jogfolytonosság törvénye ké
pezte mindig legfőbb erőnket, erősségünket, 
és hogy a szabadság védbástyájának, ezer 
éves alkotmányunknak épsége az a gránit 
talapzat, amelyen a magyar nemzeti állam 
felépült.

Erőt és kitartást működésemhez, az 
önök lelkes támogatásából, abból a szeretet
teljes bizalomból merítettem, araelylyel önök 
engem mindenkor megtisztelni szívesek vol
tak. De lelkesített engem az a tudat is, hogy 
az ország egyik vezér vármegyéjének jólé
téért munkálkodom, amely mögött egy fé
nyes, felejthetetlen emlékű történelmi múlt 
áll és amelyuek minden talpalatnyi földje 
hazaszeretetről, hősi erényről, nagy időkről 
és nagy emberekről beszél.

De az idő kereke kérlelhetetlenül fo
rog. Most, hogy a búcsú pillanata megér
kezett, most érzem én csak igazán, mit. vesz
tek el önökben, mi volt nekem Zemplén 
vármegye. Ha tóba követ dobunk bele, a 
víz tükre ugyan elsimul, de mélyében a kő 
megfeneklik, ha érzelmeimnek hullámverése 
el is fog ülni, a fájdalomnak nyomasztó ér
zése keblemben meg fog maradni még igen 
soká. De meg fog egyszersmind maradni 
szivemben állandóan, változatlanul Önök 
iránt érzett őszinte ragaszkodásom s nagyra
becsülésem Hálás köszönetét mondok önök
nek egész főispáni működésem alatt tapasz
talt kegyes jóindulatukért, melyet drága 
ereklyeként fogok megőrizni, mint életem
nek egyik legszebb emlékét. Azt mondják, 
az utolsó kívánságot, teljesíteni kell. Amikor 
tehát elhagyva a főispáni széket, ebből utolsó 
Isten Hozzád-ot mondok önöknek, azzal a 
szivem mélyéből fakadó fohászszal fordulok 

haza kergeti őket, de csak azért, hogy nehéz 
a megélhetés, olcsó és kevés a munka. A vi
szonyok is mások, az emberek is, és aki oda
kint megszokott, az már nehezen éli magát 
bele a mi kicsinyes viszonyainkba.

Szerelmes botránya, vagy ha jobban tet
szik regénye Koburg Lujza hercegasszonynak 
az idén is folytatódott. Mattasich megszöktette 
a szanatóriumból, ahol mint őrültet tartották 
az épeszű és szerelemre vágyó hercegasszonyt. 
Amit a virágnak, a legegyszerűbb parasztlány
nak megtiltani nem lehet — azt akarják lehe
tetlenné tenni cgv hercegasszonynak? Nem le
het, tisztelt vér- és szívtelen udvari körök. 
Nem mondok ugyan véleményt a hercegasszony 
erkölcsi és hitvesi mivoltáról, de abban, hogy 
megszökött a börtönéből és hogy éppen ked
vesével szökött meg, abban igazat kell neki adni.

Sokkal keservesebben járta meg a szász 
trónörökösné, aki visszahagyván gyermekeit és 
a trónt, egy nyelvmesterrel szökött meg, aki 
aztán a szorougattatások idején cserben hagyta 
a királyi nőt, aki érte annyit áldozott. Mon- 
tignozo grófnő, igy hívják most a szász király
nőt, egy elhagyott, szerencsétlen asszony, aki 
anyai szeretetétől űzetve jött vissza a székvá
rosába — ahonnan kitoloncolták!

_____  Krónikás. 

az isteni Gondviseléshez, ne vegye le önök
ről áldást osztó kezét soha, s engedje, hogy 
e szép vármegye megizmosodva s a haladás 
létráján folyton emelkedve, az általános jó
létnek otthonává legyen és hogy régi ha
gyományaihoz hiven dicsőséget dicsőségre 
halmozva, mindenkor bevehetetlen, meg
dönthetien végvárát képezze szeretett ma
gyar hazánknak.

Éljen Zemplén vármegye !
Budapest, 1904. december 21-én.

Gróf Hadik Béla.

OlTrasóinJclioz !
A »Felső-Zemplén« 1905. január hó else

jével tizedik évfolyamába lép.
Nagy idő ez egy lap életében, amelyet ha 

kibírt, ugv bátran nézhet a jövőnek eléje. Tiz 
év alatt bizony sok viszontagságon ment lapunk 
keresztül, jóleső tudattal győződtünk azonban 
meg arról, hogy a Fclső-Zempléu ma már a 
vidék egyik nélkülözhetetlen orgánuma.

A jók, a jobbak pártunkon vannak s er
kölcsi közreműködésükkel eddigelé is támogat
tak, reméljük a jövőben sem fogják ezt tőlünk 
megvonni.

Hogy e lap mit tett és hogy egyáltalán 
tett-e valamit a lefolyt évtized alatt és hogy 
mennyire igyekezett a pártatlan igazságot min
den egyes alkalommal megközelíteni, annak 
megítélését t. Olvasóinkra bízzuk.

Mi úgy véljük és ezt büszke önérzettel 
merjük állítani, hogy a megkezdett útról soha, 
senkinek a kedvcélt, egy pillanatra sem tértünk 
le : nem kerestük senkinek a kegyét, barátsá
gát, hanem haladtunk kitűzött célunk felé. És 
épen azért, mert mindig az arany középuton 
igyekeztünk előre törni, éreztük és érezzük ne
héz feladatunk teljesítése közben a tövisek szú
rását. Ez azonban minket nem riaszt el egy 
pillanatra sem azért hogy irányunktól eltér
jünk és a jövőben is épen olyan kitartással és 
lankadatlanul ne dolgozzunk a közjó javára, 
mint a hogy kitartottunk és dolgoztunk eddig.

Meggyőződésünk az, hogy mindenkor jól 
cselekedtünk ; még akkor is, ha emberi gyar
lóságból esetleg tévedésbe estünk, mert előt
tünk mindig a nemes és tiszta cél lebegett.

Amidőn tehát újból is köztudomásra hoz
zuk, hogy a .Felső-Zemplén.-t bevisszük a 
tizedik évfolya'nba, kijelentjük, hogy a főezé- 
lunk az lesz, hogy az olvasó közönség megelé
gedését az eddiginél fokozottabb mérvben ki
érdemeljük.

Ha tehát lapunk helyes irányban halad és 
ha ezzel az iránynyal meg vannak elégedve a 
t. olvasók, ugv bizton hisszük, hogy támogatá
sukat ezentúl sem fogják tőlünk megvonni.

Igen tisztelt olvasóinknak megköszönve 
az eddigi bizalmat, bátrak vagyunk azt a jövőre 
nézve is kérni. Előlegezzék a bizalmat és mi 
arra fogunk törekedni, hogy bennünk ne csa
latkozzanak ; tegyék lehetővé, hogy munkálko
dásunkkal a jó és nemes cél felé haladhassunk.

Dr. Kállai József
a „Felso-Zemplén“ felelős szerkesztője.

VEGYES HÍREK.
Krónika.

Mig hófergeteg sepri az utat 
S gomolygó felhők orkánt rejtenek, 
Vezércsillagot száz kéz is mutat 
S mandátum körül táncot lejtenek . , . 
Csillaga kiknek halvány az égen, 
Kurizdlnak a népnek, mint régen . . , 
S kendőzve szépen programmjuk arcát, 
Palástolják az — érdokok harcát . . .

Szegről lekerül a harci szablya, 
Sok jelölt elvét fényesiti már 
*S kerületének testéhez szakja, 
Hogy el ne szálljon a — ritka madár . . . 
Elveken ki nem járt tojástáncot 
S önzetlen védeti alkotmánysáncot, 
Aknamunka ha felcsap az égig, 
Képviselőnkkel kitartunk végig ! !

9
. . . Ilju pajzánság tavaszt varázsol 

Kebelünkbe, hol komor bánat ül, 
S lelkünk, ha látjuk, jókedvben gázol, 
Sok lány s ifjú hogy vig táncra perdül. 
Táncoló sereg tündérként lebben, 
Szemünk káprázik, ki táncol szebben, 
S mig mamák szive örömtől dobban, 
Barnai bácsi — örül legjobban I A. D.



Előfizetőinkhez. Felkérjük lapunk 
azon tiestelt előfizetőit, kik as előfizetési 
dijakkal hátrálékban vannak, szívesked
jenek tartozásaikat mielőbb kiegyenlí
teni, hogy a lap szétküldése fennakadást 
ne szenvedjen. Ason óriási költség, mely 
lyel a lap kiadása Jár, arra utal bennün
ket, hogy t. előfizetőinket, kötelezettsé
geik pontos betartására kérjük.

— Boldog újévet kívánunk lapunk t. ol 
vasóinak és munkatársainak.

— Képviselőnk beszámolója. Hadik 
Barkóczy Endre gróf kerületünk orsz. képviselője 
január hó 4 én városunkba érkezik. Ez alkalom 
mai barátságos ebédre hívta meg városunk kitű
nőségeit. Képviselőnk, akinek társaságában az 
Andrászy grófok is lesznek, ki fogja fejteni né
zeteit a politikai helyzetről s ennek a kerület nagy 
érdeklődéssel néz eléje.

— Főispánt beiktatás. Szinyey Morse 
István vármegyénk főispánjának ünnepélyes beik
tatása e hó 5-én lesz megtartva, evégből Dókus 
Gyula alispán a törvényhatósági bizottság tagjait 
az nap d. e. 1U órára rendkívüli közgyűlésre hivat 
össze Délután 2 órakor az uj főispán a vármegye 
székházában ebédet ad, amelyre a bizottsági tagok 
külön un ghivattak.

— Képviselő jelölés. Immár bizonyos, 
hogy az országgyűlés fel lesz oszlatva s az egész 
országban megindult a választási mozgalom. Ná 
lünk a mérvadó körök túlnyomó része Hadik 
Barkóczy Endre gróf eddigi képviselőnknek fogják 
felajánlani a mandátumot s bár híre van, hogy a 
kormány ellenében szintén állit jelöltet, mi Hadik 
Barkóczy Endre gróf megválasztatását bizonyosra 
vesszük. — Szobráneon Sztáray Sándor gróf fog 
újból fellépni és miután az egész kerület ezúttal 
melléje sorakozik, megválasztatása egyhangúnak 
Ígérkezik. Sztáray e hó 3 án fogja beszámolóját 
Szobráneon a fürdő pavilonjában megtartani.

— A Gymnasiumi Egyesület. Illetékes 
helyen nyert értesülésünk szerint az egyesület ve
zető köreiben mozgalom indult meg, melynek célja 
helyi társadalmunk vezérszerepet játszó tagjait a 
nemes ügynek megnyerni. Hisszük és reméljük, 
hogy a nemes törekvést siker fogja koronázni, any- 
nyival is inkább, mert a mozgalom szorosan össze
függ városunk létérdekeivel. E helyen említjük 
meg azt is, hogy az egyesület a további teendők 
megbeszélése végett legközelebb gyűlést fog tar 
tani, melynek idejét lapunk t. olvasóival közölni 
fogjuk.

— értekezlet. Sztáray Sándor
gróf december 27 érc a Barnai szállóba — többek 
felkérése folytán — értekezletet hivott egybe, a 
melynek célja volt Hadik Barkóczy Endre gróf 
beszámolója alkalmából egy fogadó bizottság ala
kítása iránt határozni. Az értekezleten a választók 
közül több mint 150 jelent meg s d. u. l/t3 óra
kor Szent Irányi László nagybirtokos megnyitván az 
értekezletet, előadta az összehívás célját s egyben 
indítványozta, hogy válasszon az értekezlet kebe
léből elnököt és jegyzői. Ajánlatára a megjelentek 
elnökké Czibur Bertalant, jegyzővé pedig dr. Kállai 
Józsefet választották meg. — Czibur Bertalan el 
foglalván az elnöki széket, javasolta, hogy Hadik 
Barkóczy Endre grófot január hó 4 én egy bizott
ság fogadja, illetve a beszámoló tartására hívja 
meg. — Ajánlatára e bizottságba beválasztattak : 
Bartus Boldizsár, Barnai Andor, Buzay Gusztáv, 
df. Chudovszky Móric, Dudits János, dr. Eperjesy 
Lajos, Bucsinszky Lajos, Füzesséry Tamás, dr. 
Ferenczy Elek, Füzesséry Bertalan, Friedman Si
mon, Gorzó Bálint, Haidinger István, Frőhlich 
Gyula, dr. Kállai József, Karczub Pál, Ganzaugh 
Miklós, Kolonay Tamás, Oppitz Sándor, László 
Flóris, Mathiász József, Magyar János, Mihalovics 
Jenő, dr. Novák József, Landesman Vilmos, Ma- 
latinszky László, Miskovics Béla, Szladek József, 
Strömpl Gábor, Szkurkay Lénárd, Mauks Árpád, 
Roth Mór, Spiegel Samu, Rosenberg Ignácz, Tomkó 
Gvörgy, Weinberger Sándor, dr. Widder Márk. 
Lakner Antal, Dr. Pogány Gerö, Tolvay Imre, 
Thuránszky Tihamér, Stépán Aladár. — A képvi
selőt a beszámoló előtt és ennek megtartása után 
a kerület nevében üdvözölni fogják és erre az ér
tekezlet Füzessé ry Tamás nv. főszolgabírót s Dudits 
János esperest ké’ te fel tízek után Czibur Berta
lan megköszönvén a választok érdeklődését s Szent 
Irányi Lászlónak is köszönetét mondott, hogy az 
értekezletre a fővárosból lejött, a gyűlést bere
kesztette.

— Eljegyzés, Bellák Lipót budapesti lakos 
eljegyezte S'teín/iurdí Berta kisasszonyt, Steinbardt 
Adolf helybeli vendéglős leányát.

— Vármegyei közgyűlés, Zemplén vár
megye törvényhatósági bizottsága december 29 ón 
Dókue Gyula elnöklete alatt közgyűlést tartott, a 
melyen a bizottsági tagok oly nagy számban vet
tek részt, mint már évek hosszú sora óta nem. 
A tárgysorozat első pontja Hadik Béla gróf le 
mondásának bejelentése volt. Dókus Gyula alispán 
méltatta gróf Hadik elévülhetlen érdemeit, jelle 
mezte közhasznú, áldásos és sokoldalú tevékeny 
ségót s indítványozta, hogy a közgyűlés örökítse 
meK jegyzőkönyvileg érdemeit; majd felolvasásra 
került a főispán köl’ői lendületű és hatásos búcsú 
levele, miközben a bizottsági tagok lelkes ováció
ban részesítették öt és szüuni nem akaró éljenzé * 
sek hangzottak el. —- Ezután Kecskemét város át- 
irata került tárgyalás alá s ezzel egyidejűleg gr. 
Andrdssy Géza és társai indítványa. A közgyűlés 
az indítvány elfogadása mellett egyhangúlag bi
zalmatlanságot szavazott a kormánynak. Majd meg 
választották az egyes bizottságok tagjait és ezután 
a közgyűlés folytatása másnapra lelt halasztva.

— A Gazdasági Bank január hó 1 én 
kezdi meg működését, egyben folytatja azonban a 
szövetkezet ügyleteinek lebonyolítását, amely célra 
külön felszámoló bizottság van kiküldve.

— Gr. Hadik Béla bucsutása. A le
mondott főispán tiszteletére a vármegye bizottsági 
tagjai m. hó 29-én Sátoraljaújhelyben a Magyar 
Király szállóban bankettet rendeztek, amelyen az 
And-aoy grófok, br. Sennyei Miklós, Dókus Gyula 
alispán, a vármegye főbb tisz viselői és a megye
bizottsági tagok nagy számban vettek részt. Meg 
jelentek közéletünk többi notabilitásai is. úgy hogy 
az éttere m teljesen megtelt. A távozó főispán is 
részt vett a banketten, akit a jelenlévők a szere 
let megható jeleivel halmoztak el. Több felköszöntö 
hangzott el, amelyekre Hadik Béla gróf a tölt 
már megszokott szép szavakban válaszolt, éltetvén 
a vármegye közönségét Este fáklyásmeni Jet ren 
deztek, amelyen dr. Kossuth János üdvözölte Ha
dik Béla grófot, aki megható beszédben köszöne 
tét mondott az ovációért. Az újhelyi nők is bn 
csuztak a főispántól és ezek nevében Ambrózy 
Nándorné egy gyönyörű csokrot nyújtott át gróf 
Hadik Bélának. A fáklyásmeneten 4000 embernél 
több vett részt, akik a vasutig kisérték a népszerű 
grófot, ki az esteli vonattal Tavaméra utazott.

— Vtonállás. Leszna és Nátafalva között 
kóbor cigányok december hó 28 án d. u. 4 óra 
felé több utast feltartóztattak és különbeni lelőve 
lés terhe alatt azok pénzét követelték. Szerencsére 
tervük nem sikerült, mert egy ép érkező szekér 
termett a helyszínén, amitől az utonállók annyira 
megijedtek, hogy futásnak eredlek. Feljelentés 
folytán a csendőrség letartóztatta a gaz nációt és 
a bíróságnak átadta őket. Megemlítjük, miszerint 
maholnap a fogház megtelik és nem lesz hely a 
további letartóztatásokra.

— Krónika a táncvizsgáról. A kará
csonyi hangulat méltó betetőzése volt az a tánc 
mulatságnak is beillő táncvizsga, melyen Tasnády 
Gyula növendékei bebizonyították, hogy avatott 
mester vezetése mellett szoros barátságot kötöttek 
Terpsichore művészetével. Az Ízlésesen és szak
értelemmel összeállított programinról és a nővén 
dékeknéi tapasztalt előhaladásról csak a legnagyobb 
elismerés hangján szólhatunk, melylyel Tasnády 
nak adózunk, mi és a szülők egyaránt. A Barnai 
szálloda nagytermében folyt le a táncvizsga f. hó 
26 án, melyen kevés kivétellel a városnak csak
nem miuden előkelősége képviselve volt. Finom 
parfüm illat tölté be a hatalmas arányú termet, 
mintha csak a jövendő bálokra irány tóttá volna 
figyelmünket, melyeken a rövid szoknyás leány
kák és a táncot lejtő urfiak majd idővel felhasz
nálják tudásukat és szerzett tapasztalataikat. Ál
talános tetszést és derültséget keltett ifj. Tolvay 
Imre és Onuska Juliska Cacke Walko tánca. Bár 
a drasztikus elemekkel kombinált és az érzékiség 
szolgálatában álló táncnak nem vagyunk barátja, 
a kedves jelenet miatt, melyet a kicsinyek pro
dukáltak, mosolyunkat vissza nem fojthattuk. Az 
est fénypontja Kontsinszky Jolánka és Mastsenyik 
Jolánka Menüett je volt, mely valósággal művészi 
niveaun állott. A gazdag programul lezajlása után 
10 órakor Általános tánc következett, mely jóval 
éjfélen túl terjedett.

— A templom fosztogató elfogva. Ho 
vosnyák Mihály ungmegyei illetőségű hírneves 
templomfosztogaV’t a csendőrség a bereznai, kassai, 
terebesi és ungvári templombetörésekkel gyanúsí
totta és ennek folytán a nevezettet bíróság elé ál 
litotta. A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék azonban 
a december 16-án tartott főtárgyaláson bizonyító 
kok hiányában Hovosnyákot kénytelen volt a vád 
alól felmenteni s nyomban szabadlábra helyezte 
őt. A betörő azonban alig hogy kiszabadult, ismét

mesterségéhez fogott s a nagymihályi izr. temp 
lomban próbált szerencsét, de pórul járt, mert 
dacára annak, hogy tettenéréskor megszökött, a 
csendörségnek sikerült a jó madárt letartóztatni. 
A bíróság ugyan szabadlábra helyezte Hovozsnyá- 
kot, azonban elrendelte ellene a vizsgálatot.

— Gálszécs város hölgyközönsége a 
József főherceg védnöksége alatt álló népszanató- 
rium és a Gálszécsi kórház javára f. hó 7-én Gál- 
szécsen a Nemzeti Szálloda termeiben hangver
senynyel egybekötött táncmulatságot rendez. Be- 
léptidij: 1 —2. sor 4 K, 3—4. sor 3 K, a többi 
sor 2 kor. Kezdete este 8 órakor. Felülfizetéaek 
köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztat
nak. Jegyek előre válthatók fdbry Béla gyógy
szertárában és id. Koch Gábor üzletében. Mikor: 
1. Nyitány. Zongorán előadják Hartman Margit 
úrnő és Maiékor Béla ur. 2. .Megjött a papa" 
Vígjáték egy felvonásban. Irta Erdélyi Zoltán. 3. 
Hegedű szóló. Előadja Knoblauch Richárd mérnök 
ur. 4. Monológ. Előadja hépy Zoltán ur. 5. Vonós 
négyes.

— Betörés, Lapunk múlt számában emli 
tettük, hogy Pazdicson és Nagycsebben többrend 
beli betörés kövottetett el. A csendőrség a tette 
sek<‘t Tatár József, Berko János és Balog János 
berettői cigányok személyében letartóztatta s őket 
a kir. ügyészséghez beszállította.

— Anyakönyvi statisztika. A nagymi
hályi állami anyakönyvi kerületben az elmúlt év 
folyamán 185 születési eset és 137 halálozási eset 
lett bejele ntve. A halálesetek közül 57 a kórházra 
esik, 80 pedig a városra. Házasságkötés 48 eset 
ben fordult elő.

— Műszaki iroda, Zimonyi Henrik oki. 
mérnök február havában városunkban fog letele 
pedni és műszaki irodát nyit. Az iroda az építé
szet minden szakába vágó tervek és költségveté 
sek készítését és parcellázást is elvállal. Tekintve, 
hogy városunk és vidékünk mindinkább fejlődik 
ez irodának Nagymihályon biztos alapja lesz.

— Isteni tisztelet, Virágh József laszto 
méri ev. ref. lelkész ma d. e. 10 órakor a nagy 
mihályi állami elemi népiskola szokott helyiségei
ben Grvac9ora osztással egybekötött ünnepi isteni 
tiszteletet fog tartani. Erről a hivek ez utón is ér- 
tesittetnek.

— Nyilvános nyugtázás. A nagymihá
lyi iskola óe-ftisdedóvóda szegénysorsu tanulóknak 
karácsonykor megejtett felruházásához pénzbeli 
adománynyal járultak : Nagymihalyi Takarékpénz
tár 20 koronával, Kereskedelmi és Hitelbank 15 K, 
Polányi Géza, Cibur Bertalan 10—10 K, Schvarcz 
Bernát, Nagymihályi önsegélyző, Oppitz Sándor, 
Horváth Sándor 5—5 K. Dr. Widder Márk, Dr. 
Eperjesy Lajos, Gliick Mór, Strömpl Gábor, Dr. 
Fuchs Ignácz, Dr Glück Samu, Dr. Chudovszky 
Mór, Spiegel Samu 4—4 K. Szöllősi Sándor, Dr. 
Kállai József 3—3 K. Tolvay Imre, Bartus Boldi
zsár, IL I. Rontsinszky Ágoston, Frőhlich Gyula, 
Karczub Pál, Barnai Andor, Pollacsek Ferencz, 
Friedman Simon, Fejér Elemér, Tóth Árpád 2—2 
K. Widder Bertalan, özv. Demianovicsné, W. N. 
Miskovics Béla, Görgey Géza 1—1 K, összesen 
140 korona. — Teljesen kész ruhát adományoz
tak : Czibur Bertalanné és özv. Madarász Lajosné 
úrnők ; viseltes ruhát Tolvay Imréné -és Lieblich 
Márkuszné úrnők. A nemesszivü adakozók fogad 
ják a szegény tanulók háláját és köszönetét. — 
Lgyancsak az iskolai tanulók mély háláját és forró 
köszönetét tolmácsolom a nagylelkű gyermekbarát
nak, Sulyovzzky István kir. tanácsos urnák, a ki 
4000 koronás alapítványával örök időkre lehetővé 
tette szegénysorsu tanulóink felruházását. Mathiász 
József, igazgató.

— Az IDŐS, évi képviselő-választók 
névjegyzéke. Most, hogy a képviselőválasztások 
küszöbén állunk, nem lesz érdektelen tudnunk, 
mennyi az 1905. évben az egyes kerületekben a 
választók száma. A mádi kerületben 1425 ; a mo- 
gyasszóiban 1406; az olasz liszkaiban 1737; a sá
toraljaújhelyiben 3005 ; a királyhelmeciben 2908 ; 
a tőketerebesiben 3132; a nagymihályiban 4878 ; 
a homonnaiban 7435; vagyis a vármegye 8 vá
lasztókerületében összesen: 25 l)2(i a képvisolő 
választók száma.

Előfizetési felhívás.
A >Felső-Zcmplén< tizedik évfolyamára 

ezennel előfizetést hirdetünk.
Előfizetési dij a régi : egész évre 8 kor., 

félévre 1 kor., negyedévre 2 korona.
Azon t. olvasók, kik egyszerre fizetnek elő 

egész évre, egy naptárt kapnak ajándékul.
A .Fslső-Zemplén- kUdóMvatela.



— 97 év nagy idő egy lap életében. A 
Pesti Hírlap a basánkban kétségtelenül legelter
jedtebb napilap most lép immár 27 ik évfolya 
mába. E houzu idő alatt valóban oly mély gyö 
keret vert a magyar olvasókösönség szivében, 
hogy arra uinte nincs is példa as országban. Pe
dig nincs benne semmi csodálni való. Hiszen a 
Pesti Hírlapot mindenki olvassa, — az is, aki nem 
ért egyet a politikával ; minden időkben imponált 
olvasókózónségének függetlenségével, őszinte szó
kimondásával. meggyőződésének fel és lefelé bá
tor hirdetésével. Ebben rejlik népszerűségének titka 
Amihez járul as olvasóközönség szempontjából való 
másik nagy előnye, hogy legtöbb és legváltozato 
sabb tartalommal jelenik meg napról napra, va
sárnapi és ünnepi számai egész kötetek, előfizetői
nek díszes képes naptárt ad karácsonyi ajándékul. 
Specialitásai is vannak a Pesti Hírlapnak, melyek 
minden más napilap fölé helyezik : minden nap 
közöl eredeti és külföldi tárcát, humoros cikkeket 
(Kis komédiák). Esti levelet aktuális kérdésekről 
a kitűnő iró és bölcselő Tóth Béla tollából. Szín
ház és vegyes rovata a loggazdagabb. A Pesti 
Hírlap előfizetési ára egy hóra csak 2 K 40 fill. 
és az a kiadóhivatalba cimzendö: Budapest, V. 
Váci-körut 78. honnan mutatványszámokat is le 
bet kérni.

Fstalős sasrkeastó : Dr. Kállai József. 
Főmunkatárs : Ácséi Dezlö.

Kiadóhivatali mUvazstő : Léndai József.

NYILT-TÉR.
(Ezen rovat alatt küzlöttekért nem vállal felelősséget a szerkj
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Hirdetések.
3 411—1904. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a kassai takarékpénz
tár végrehajtatnak öav. Prekreszt Jánosáé által 
képviselt kk. Prekreszt János és társai végrehaj
tást szenvedők elleni 1528 kor. tőkoköveteiés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi kir. 
jbiróság területén lévő a nátaíalvai 14. sz. tjkvben 
(186—188.) 491 hrsz. alatt felvett s B. 10—17. ssz. 
alatt kk. Prekreszt János, kk. Szabó Mihály és 
György, Zubkó Mihály, Zubkó Ilona, Sándor Bc- 
rilla Györgyné, Zubkó János, Zubkó György és 
Zubkó Anna, férj. Iván Györgyné végrehajtást 
szenvedők és B. 7. ssz. a. Zubkó György társtu 
lajdonos nevén álló egész ingat lan a végréh. törv. 
156. §. alapján 631 kor. — továbbá a nátaíalvai 
241. sz. tjkvben 796 hrsz. a. felvett s B. 7—14. 
ssz. alatt fentnevezett végrehajtást szenvedők no 
vén álló illetőségre 1965 K. a nátafalvai 243. sz. 
tjkvben 1837. hrsz. a. felvett s B. 7—14. sszám 
alatt fentnev. végrehajtást szenvedők nevén álló 
valamint a B. 4—6. sorszám alatt Zubkó Má
ria, Anna kk. és György, továbbá B. 17—20. ssz. 
alatt Zubkó Anna férj. Adóm Jánosné, Zubkó 
Miklós, Zubkó János és Zubkó György társtulaj 
donosok nevén álló illetőségekre, tehát az egész 
ingatlanra a végreb. törv. 156. §. alapján 200 K, 
végül a nátafalvai 387. sz. tjkvben 1770. hrsz. a. 
felvett és B. 6 7. bsz. alatt Csarni János és neje 
Leskó Mária végreh. szenv. jogutódai nevén s B. 
1—5. ssz. alatt Zubkó György, Mária, Anna kk. 
György kk. társtulajdonosok nevén álló egész in 
gatlanra a v. tv. alapján 56 K. ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanok 1906. évi február hó 28-ik 
napján délelőtti 9 órakor N’átafalva község 
birájának házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10% át vagyis 63 korona 10 
f. t, 196 korona 50 f. t, 20 K és 5 K 60 f. t kész
pénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. S-ban jelzett 
árfolyammal számított s az 1881. évi november 
hó 1 én 3333 szám alatt kell igazságügyministeri 
rendelet 8.g ában ki jelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. c. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság 
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszölgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagy- 
Mihályban, 1904. évi december hó 16 án.

Garbinizky, kir. aljbiró.

EHRENFELD MÓR
bank- ét váltó-üzlete'Nagymihályon

—..................— ajánl =

napi árfolyam szerint

eredeti sorsjegyeket
■■9 hivatalos

melyeket — kívánatra — letétbe fogad és 
ezekre 90*/0-os kölcsönt nyújt csekély ka

matláb és részletfizetés mellett.

Osztálysorsjegyek 
■■■■■ eredeti árak mellett.

„Miileniumtelep" Nagy ősz.

ep es tartós szőlője
csak annak lesz, aki ingven kéri Magyar
ország legnagyobb szőlőiskolájának árjegy
zékét, amely szőlőiskola állami s-gélvíyel’ s 

állami felügyelet mellett létesült.

$
0

Beltenyésztés elkerülése végett eladó

telivér mén
»Sárköz« ellelet 1892-ben, apja Hanno, 
anyja Nelly, 165 ctm. magas, világos pej. 
Megtekinthető Szennán, u. p. Pályin 
(Ung megye) vasúti állomás Nagymihály; 

értekezhetni Pólyák Arthur tiszttartó
nál ugyanott.
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: Föld birtokosok figyelmébe!
A Franck Henrik Fiai -féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a 

q mezőgazdaságnak egy uj ágát : a 
I' j
J czikória (katáng gyökér - cichorium inthybus) termesztését
Cv . • -
'.p ajánlja kísérleti növelésre. A nyers anyag 1905. évben métermázsánként 

3 K 80 fnyi árban 3°/0 súlylevonással vétetik át Kassára a gyárudvarba 
szállítva és azonnal készpénzben kifizettetik.

p) Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

A Kassán, 1905. januar 1.

FRANCK HENRIK FIAI.

INGYEN és BÉRMENTVE
AZ ÚJSÁG minden előfizetője kivétel nél
kül megkapja AZ ÚJSÁG politikai napilap 

Nagy Képes Naptárát.
AZ ÚJSÁG húsvéti ajándéka a Herczeg 

Ferencz album lesz.
Állami, megyei és városi tisztviselők, 

lelkészek, tanárok, tanítók Az Ujság-ot 
kedvezményes — havi 2 1< árban kapják.

AZ ÚJSÁG előfizetési ára:

1 hóra 2 K 40 fillér, uegyed évre 7 kor., 
fél évre 14 korona, egész évre 28 kor.

Megrendelő cím:

AZ ÚJSÁG kiadóhivatala, Budapest Kerepesi-út.
©@@©@@©@@@©©<@©©©1

Kitűnő minőségű

■■■ újhelyi éa beregszászi ■■■■

asztali borok
literenként 2(, 0 krjával kapható a

KLEIN-féle korcsmában Kossuth Lajos utca

Nyom. Landcsman B. könyvnyomdájában


