
Wtfjr-Mihály, 1805. febr.uár 2. S- szAm.  X. évfolyam.

Felső-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.
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Hérmentetlvn levelek nem fogadtatnak el
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kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
^Landesma^B^könyvnyomd^a^

Lokális társadalom.
Nagyinihály, 1905. február 2.

Alig van érdekesebb s a maga naivi- * 
fásában kedvesebb probléma, mint a vidéki 
gócpontok és kisebb városok társadalmi 
életébe bepillantást nyerni. Az ezek köré
ben lejátszódó társadalmi élet a maga tit
kos rugóival és apró cselszövényeivel me
rőben különbözik a nagyobb arányokat öltó 
és szélesebb hullámgyürüket előidéző ama 
társadalmi élettől, melyben az egész nem
zet rejtett vágyai jutnak kifejezésre s a tör
ténelmi hivatásból táplálkozó óhajtásai ta
lálnak visszhangra. Szó sincs róla, a loká
lis társadalom az egésznek alkatrészét ké- , 
pezi, melyben híven visszatükröződnek a ‘ 
nemzeti nyegleségek és erények, de a maga i 
szűk keretében oly sajátosságokat mutat és I 
oly intenciókat vet felszínre, melyeket a I 
nemzeti élet sűrűbb légköre elhomályosít, ' 
mert a maga roppant dimenzióival más 
irányt szab a társadalmi érvényesülésnek.

Ami a legfeltűnőbb egy kisebb város 
társadalmi életében, az a kasztrendszer, mely 
vagyon, rang, műveltség, származás és faj 
szerint parcellázza fel a lakosságot. E kaszt
rendszer oly szigorú következetességgel és 
merevséggel érvényesül, hogy a Pharaók 
birodalmának e nemű törvényei szégyenük
ben a piramisok árnyékába bújnak.

E felfogás mellett mozaik-darabkákká 
hullnak szét a társadalmi szerepre hivatott 
rétegek és megosztódván, a hasonszőrűek 
egyesülnek, hogy egymás — esetleg nem 
létező — erényeinek tömjénezésével uj,
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Beszélgetés egy orosz forradalmárral.
Egy véletlen folytán ismerkedtem meg 

hét előtt Moszkovszky Mihály orosz orvossal, aki 
Budapesten keresztül igyekezett Párisba. Egy nagy 
vendéglőben ültéin, ahol a katonabanda játszott; 
a szomszéd asztalnál ült az orosz, kifogástalan 
angol szabású ruhában, szőke bajuszszal és nagy 
merengő kék szemekkel. Valami cseh nótába fo 
golt a zenekar és szomszédom, akit éppen úgy 
nézhettem volna egy ó budai háztulajdonos fiának, 
mint egy főispáni titkárnak, hozzám fordult s tört 
németséggel kérdezte tőlem, hogy micsoda nóta 
az, amit a katonák muzsikálnak. Megmondtam 
neki, hogy Csehországból importálták, mire ő mo
solyogva rázta a fejét.

— Nem cseh az uram, hanem orosz. Édes 
anyáin a Don melletti városkában ezzel a dallam 
mai szokott elalla‘ni. A csehek persze kedvelnek 
bennünket, mert mind a kelten a nagy szláv nem 
zetiségbez tartozunk, a nótát kölcsönözték tőlünk.

Ennok a révén aztán megismerkedtünk. Át 
ült az asztalomhoz s bemutatkoztunk egymásnak. 
Elmondta, hogy nr.gyon tetszik neki a magyar f<» 
város, amely meglepte szépségeivel és nagyságai- 

miniatűré társadalmi életnek vessék meg 
alapját Alapjában véve ugyan az ellen alig 
lenne emelhető kifogás, mert mindenki a 
maga szükebb társadalmi életét azoknak 
körében élheti, kiket arra leg néltóbbaknak 
tart és kiknek környezetében a legjobban 
érzi magát, de az emberi természet abban 
a gyöngeségben leledzik, hogy lefelé a maga 
körén kívül állókra a megvetés bizonyos 
nemével gondol, felfelé pedig esdve tekint 
hogy a társadalom lajtorjáján hacsak egy 
fokkal is följebb segítsék. Ez társadalmi 
életünknek ama fertője, melynek hínárjából 
nem tudunk kilábolni.

Minél nagyobb valamely város, annál 
jobban elenyésznek ezen társadalmi ellen
tétek, annál jobban hullanak le a vagyon 
és rang korlátái. Pedig ha már egyöntetű
ség nem érhető el e téren, épen a kis vá
rosok azok, melyek inkább rá vannak szo
rulva arra, hogy a néposztályok közé mes
terségesen ékelt spanyolfalakat félretolják, 
mert sokkal nagyobb bennük az emberek
nek egymásra való utaltsága. S csodák cso
dája, itt szisszennek fel a leghangosabban, 
hogy: Noli tangere circulos meos 1

Korántsem akarunk épen a mi városunk 
társadalma felett pálcát törni, mert ez sem 
nem jobb, sem nem rosszabb a vele egy- 
ivásu városokénál, de éppen ezért nem is 
vonhatjuk ki Ítéletünk hatása alól. Nálunk 
is vannak 6oo frtos törzsfizetésü proletá
rok, 8oo frtos középosztályuak és iooo fo
rintnál magasabb fizetéssel rendelkező aris-

A döntő fordulat után.
A szédületesen nagy perspektíva, amely 

a választások folytán támadt uj helyzetben 
tokraták. A társadalmi szereplés egyenes i a magyar nemzet előtt nyílik, szinte bete- 
arányban áll a fizetés nagyságával, ha — | kintlietetlen még. Nem napoknak, nem is

val, a széles, egyenes uj utcák élénken emlékez 
tetik Szentpétervárra. S ahogy kifejlődött a dis
kurzus, áttértünk az orosz—-japán háborúra. Úgy 
látszik, megnyertem az orosz bizalmát, mert igen 
intiinmisan nyilatkozott meg elöltem.

— ön, mint magyar hazafi — mondá — aki 
szereti honát, s ha kell, kész érte feláldozni az 
életét is, csodálkozni fog afölött, amit én most 
mondok. Tudja meg uram, hogy Oroszországban 
a cári családon, a nagyhercegeken, a kormányzó
kon, no meg a főpapságon kívül senki nem óhajtja 
Oroszország győzelmét ebben a háborúban. Forró 
óhajtása az orosz népnek az, hogy vajha össze 
összetörnék a japánok egészen a cári hatalmat, 
mely a hadseregen nyugszik. Évezredes elnyomó 
sából az orosz nép csakis ugv szabadulhat, ha a 
cárt s a hadsereget ez a háború végképpen meg 
alázná. Mert mi haszna lenne az orosz népnek 
abból, ha a japánokat megvernék ? A cár és az 
aulokráeia öregbítené hata inát, de a népre még 
több terhet raknának, a szabadságtól még inkább 
távol tartanák. Borzasztó, uram, az orosz nép hely
zete ! Parasztsága elnyomva, emberi jogaiból ki 
vetkeztetve, papjai es földesurai állal elbutitva s 
fokén! hihetetlenül kiszipolyozva .' A középosztály, 
az iparos, a kereskedő ugyanígy el van nyomva 
s megalázva, azzal a különbséggel, hogy ez az 
osztály iskolázott, intelligens, akár csak a francia

készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Kégi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak.

- — M ü t e r e in : Nagymihály, Rákóczi-utcza. ,... —

nem zsidóról van szó, mert ez az eset su- 
i lyosbitó körülménynek tudatik be, mely az 

érvényesülés útjáról leszorítja, illetve né
hány fokkal hátratolja azokat, kik elég vak- 
meróek — zsidóknak lenni.

Mindenesetre — higgadtan kezeljük bár 
a tollat, mégis ki kell mondanunk — igen 
korlátolt felfogásról tesz tanúságot az, aki 
felekezetek szerint osztályozza az embert 
és unos-untalan felekezeti motívumokat tol 
előtérbe. E rajongó és elvakult vallási fa
natizmus eredményezi azután azt, hogy 
egyesek túlbuzgóságukban a saját felekeze- 

. tűk részére akarnak lefoglalni minden be
csületet és jellemszilárdságot és önzésükben 

' tagadják, hogy más felekezet hívei is ren- 
j delkezhetnének lelki kiválóságokkal. A be- 
I csület és jellemszilárdság pedig oly abstract 

fogalom, mint például a bölcseség és bal— 
I gaság s valamint a két utóbbit nem lehet 
, felekezeti drótsövénynyel körülhatárolni, ép- 

úgy nem lehet az előbbieket sem kizárólag 
valamely felekezet javára eltelekkönyvelni.

Ami pedig a felekezeti elfogultság faty- 
tyuhajtását, az antiszemitizmust illeti, a leg- 

i jobb orvosság ellene az, ha a tudomány s 
felvilágosodás fáklyájával világítjuk meg 
— már a mennyire lehet — sötét berkeit I

Aozél Dezső.

vagwv angol középosztály s igy duplán érzi az el- 
tiprolt ember fájdalmait. A köznemesi osztály, 
melynek vannak még némi előjogai, nyomorban 
sínylődik és fogcsikorgatva kullog a hatalmasok 
után. Száznegyvenöt millió ember átkozza az orosz 
uralmat és az ennek élén álló embereket, száz
negyvenül millió ember várja, hogy a japánok 
végleg tönkretegyék Kuropatkin hadseregét 9 ak
kor azután a meggyöngült autokráciától kicsikar
hatjuk az alkotmányt: a jogot.

— De hiszen a cár netn akar alkotmányt 
adni, vetettem közbe.

Az orosz mosolygott.
— A cár? Kérdezzük is mi őt? Kérjük is 

mi őt ? A szelíd könyörgés ideje elmúlt. Volt 
önöknek egy költőjük, Petőfi Sándor, aki a sza
badságért halt meg. Nem egy költeménye van már 
oroszra lefordítva s ezek között egy:

Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép? 
Midőn nem kér többé, de vesz, ragad ? 
Nem hallottátok Dézsa György hírét ? . . . .

Ezt a verset ismeri a fiatal Oroszország, nem 
egy ifjúsági gyülekezeten szavalják el az orosz 
viszonyukhoz alkalmazva. Nem kérünk többé uram, 
de veszünk, ragadunk . . .

Érdeklődéssel néztem az oroszt, akinek csi
nos arcára kiült a szenvedelem. 

Lapunk mai száma. 4 oldalra tarjad.



heteknek, hanem hónapoknak kell elmulnia 
addig, amíg tisztába jövünk azzal, hogy mi
lyen utón kell járnia ennek a népnek, hogy 
gyönyörű, nagy céljait elérje.

Mi is történt? Ne politizáljunk, hanem 
regisztráljunk.

A hazafiak, akik az ország sorsát in
tézték, kétféle véleményen voltak, de cél
juk : nagygyá, boldoggá tenni a magyar 
nemzetet, közös volt az eddig uralmon volt 
párt taktikája, hogy lassan, óvatosan, ráz- 
kódtatások nélkül haladjon előre a magyar 
nemzet, csigaléptekkel, de annál biztosab
ban. S ebben a csigatempóban is elég mesz- 
szire ért már a magyar nemzet az alkot
mányos korszak 3 — 7 esztendeje alatt. Erő
sek, nagyok lettünk, nőtt önbizalmunk, erős- 
bödött tekintélyünk A másik pártokon, az 
eddigi kisebbségen levőknek viszont az volt 
a meggyőződése, hogy a magyar nemzet 
elég erős már arra, hogy gyorsabb tempó
ban és határozottabban haladjon a teljes 
nemzeti és gazdasági önállóság kitűzött célja 
felé. Hirdették, hogy a lassú haladás, a csi
gatempó megőrli a nemzet ellentállási és 
gazdasági erejét. E két felfogás most vívta 
döntő csatáját, a nemzet Ítélt és az eddig 
uralmon volt párt elvesztette a csatát. A 
kilencszázezer magyar választó közül hat
százezer annak a hitvallásának adottt kife
jezést, hogy gyorsan kell haladnunk, elég 
erősek vagyunk arra, hogy nemzeti és gaz
dasági teljes önállóságunkat egy csapásra 
kivívhassuk s nem kell tekintettel lennünk 
senkire, semmire, csak arra, ami a magyar 
nemzet óhajtása.

Ez a döntés és ez előtt meg kell ha
jolni mindeneknek !

Uj nap kél fel a magyar égen s gyö
nyörű, vakító fénynyel ragyog bele a szi
vekbe.

Ne higyjük azonban, hogy a regene
ráció munkája simán, baj nélkül fog menni. 
A nemzet ugyan elhatározta a gyökeres vál
tozást, de ennek a nemzetnek számolnia keli 
egy döntő fontosságú tényezővel: a koro

méval is. Adja Isten, hogy ez a két tényező 
megértse egymást ismét.

Helyezzünk nagy súlyt arra, hogy mi
csoda gazdasági és társadalmi jelszavakkal 
nyerte el magának az ellenzék a többséget. 
Ezek a jelszavak :

— Csak nem gondolja, hogy az orosz nép 
fellázad ? Csak nem gondolunk forradalomra ?

Az orosz szemei villámokat szórtak.
— Tud ön hallgatni? kérdezte aztán hirtelen.
— Tudok, feleltem bámulva.
— Egyébként nem baj, ha tovább is adja. 

A mi ügyeinknek már nem árthat semmi. A ten
ger áradását nem lehet feltartóztatni. Tudja meg 
uram, hogy január 21-én ki fog ütni Szentpéter 
várott a forradalom s februárban patakokban fog 
ömleni a vér egész Oroszországban. Felkelünk mi 
oroszok valamennyien, hogy leverjük a zsarnok
ságot. A nagy francia forradalom csak gyerekjá
ték lesz ehhez képest!

Az orosz arca valósággal eltorzult a nagy 
szenvedélytől, amely benne lobogott. Elszánt, vak 
düh cikkázott a szemeiben, mintha máris ott állna 
a téli palota előtt, egyik kezében revolverrel, a 
másikban kézi gránáttal.

Mikor megnyugodott, folytatta:
— Oroszország népe el van készülve a for

radalomra. Az ipari munkások kezdik, a hivatal 
nokok folytatják, de szervezve van már a nagy 
célra a föld népe is. A zsidók óriási szolgálatot 
tettek a forradalmi mozgalomnak. Ők a közveti 
tök a városi forradalmi elem és a föld népe kö
zött s kitünően előkészítették a talajt. Minen kor

önálló vámterület.
Szabadelvűsig, felekezeti teljes egyen

jogúság, teljes sajtó és szólásszabadság, ál
talános, lehetőleg ingyenes népiskolai oktatás.

A választói jog kiterjesztése.
A progresziv adó.
A városok terheinek megkönnyítése.
Utak, vasutak, folyamszabályozás, köz

munkák.
A kisipar felsegélyezése.
A munkasviszonyok gyökeres rendezése.
Hatalmas, tartalmas programul, amely

nek betartása boldoggá teheti a magyar 
népet.

A szenvedélyek szinte az egekig csap
tak a választási küzdelem alatt. Ez a szen
vedély tűnjön el és adjon helyet a békés 
együttélésnek. Akármilyen párton legyünk 
is, hazafiak, testvérek vagyunk mi, mind
nyájan magyarok — ezenfelül kevesen is 
vagyunk, tartsunk hát össze. Egyébként a 
lefolyt nagy események megmutatták, hogy 
össze tud még tartani a magyar.

Őszinte örömmel tölt el mindenkit az, 
hogy a nemzetiségek, bármennyire aktivis
ták lettek is, bárhogyan erőlködtek és iz
gattak is, alig néhány szál embert tudtak 
behozni a parlamentbe. Ez azt bizonyítja — 
hála Istennek — hogy a nemzetiségi pol
gárok túlnyomó része becsületes, jó magyar 
hazafi!

Béke és munka.' Ez a jelszó.

Előfizetőinkhez. Felkérjük lapunk ' 

azon tisztelt előfizetőit, kik az előfizetési 
dijakkal hátrálékban vannak, szívesked
jenek tartozásaikat mielőbb kiegyenlí
teni. hogy a lap szétküldése fennakadást 
ne tzenvedjen. Azon óriási költség, mely 
lyel a lap kiadása jár. arra utal bennün
ket, hogy t. előfizetőinket, kötelezettsé
geik pontos betartására kérjük.

VEGYES HÍREK.

Krónika.
Soká töprengtem, urak és hölgyek, 

Miről Írjak most a krónikába: 
Szerelemről nem regélnek völgyek 
S nem kéj.-leghet toliam — pletykába . . . 
Mig szivemben száz gondolat hevít, 
Töprengésemben véletlen segít:

mányzóságban van egy két város vagy falu, ahol 
várják a jeladást a forradalom kitörésére. Nem 
kell több, csak száz ember kiáltsa el egy kor
mányzóságban: El jen a szabadság 1 Halál a cárra ! 
— és a piros zászló alá seregük az egész nép . . . 
Jegyezze meg jól ezt a dátumot: január 21. A 
világhistória nagyot fog zökkenni ezen a napon.

— Borzasztó az, amit ön mond. Lehetséges? 
Alig tudom hinni 1

— Majd hm, ha eljönnek a nagy események. 
En a szentpétervári forradalmi munkás komité 
megbízásából Párisba utazom, hogy ottani hívein
ket a helyzetről értesítsem. Márciusban térek vissza. 
Biztos vagyok benne, hogy mire visszatérek ha
zámba, az orosz népnek szabadsága lesz _  de
nem lesz cárja !

Ezzel Moszkovszky Mihály felemelkedett és 
mialatt én megrendülve néztem rá, kezét nyúj
totta a bttesuzásra és igy szólt:

— Ne feledjo uram január 21 ikét! Akkor 
kezdődik . . .

. . . 8 január 21 én nyolcezer forradalmárt 
lőttek le Szentpéterváron a cár katonái. Az orosz 
doktor nem hazudott.

Szombatos Elemér.

Ablakomnál, hogy merengve állok, 
íme, alkalmas thémát találok.

Levélhordó jön, hozva újságot,
S piciny, parfümös levélke benne . . .
Kíváncsiságom magasra hágott: 
Végigolvasni mily pompás lenne 1 
Legyen, kisasszony, ki irta, nyugodt: 
Titok fedi, mit Annusnak — súgott . . . 
Vagy elhallgatva legalább nevét, 
Udvariasan közlöm levelét:

„T-áZes Annusként, újság van nálunk,
— Örömmámortól szivem úgy dobog ! — 
lllusiéikba ringat a bálunk, 
tí képzeletem már — Patakra robog . . . 
Hetyke diáknak kebelén pihen: 
Megenni valók valamennyien!!
Legszebbikét a saru kinek mérte!! .... 
De diszkrét vagyok : — jöjjön el érte ! . ..

_____  A. D.

_  Személyi hír. Dr. Demkó Kálmán or 
szággyülési képviselőnk ma városunkba érkezett 
és több napig szándékozik itt maradni. Ezen időt 
arra akarja felhasználni, hogy a város közönségé 
vei megisinerkedhessék.

— A képviselő választás ellen — mint 
értesülünk — a Hadik párt petíciót kíván beadni. 
Miután az idő előrehaladt és e hó 26-án a petíció 
beadásának határideje lejár, a párt már e napok
ban fogja elhatározni, vájjon megtámadja e Demkó 
Kálmán dr. mandátumát.

— Hizottságl tagok választana. Mint 
már említettük, a vármegyei bizottsági tagok vá
lasztása e hó 15 én fog lefolyni. A függetlenségi 
párt Nagymihályban jelöltet állít és tekintve hogy 
amúgy is többen akarnak fellépni, lesz ismét egy 
kis választási mozgalmunk.

— Jiöegyleti bál. A február 11-én meg
tartandó nöegyleti bál iránt fokozott érdeklődés 
mutatkozik. A helyek Landesman B. könyvkeres
kedésében előjegyezhetők, hol a tervrajz is meg
tekinthető. — Kik tévedésből meghívót nem kap
tak és arra gényt tartanak, forduljanak a Nőegy- 
let elnöknöjéhez, Dr. ülück Samuné úrnőhöz, ki 
készséggel tesz eleget a kivánalmaknak.

— Értesítés. Értesittetik a város nagyér
demű közönsége, hogy az ifjúsági egyesületben a 
felolvasás f. hó 5-én folytatódik.

— Legtöbb adót {izetók névsora. Nagy
mihály nagyközség 1905. évre megállapított leg
több adót fizető képviselő testüloti tagjainak név
sora : Gróf Sztáray Sándor, Sttlyovszky István, 
Czibur Bertalan, Strömpl Gábor, Polányi Géza, 
Bucsinszky Lajos, Oppitz Sándor, Lipinszki Manó, 
Widder Lázár örökösei, Horváth Sándor, Tolvay 
Imre, Dr. Chudovszky Mór, Stark Hermán, Müller 
Bernét és Fiai, Riehtzeit Zsigmondné, LöfHer N'oa, 
áVeinberger Arthur, Spiegel Bernátué, Dr. Glück 
Samu, Griinstein Salamon. Póttagok: Stadler Mi
hály, Köszteubaum Mór. — A névjegyzék február 
5-től lOéig a községházán közszemlére kilététéit.

— Esküvő. Dr. Wirkman Ármin kassai 
ügyvéd január hó 31 én esküdött örök hűséget 
Szőllősi Margitnak, Dr. Szőllősi Lipót nyugalm. 
honvéd főtörzsorvos leányának.

— Pályázat. A lemondás folytán megüre
sedett nagymihályi közkórházi alorvosi állásra a 
vármegye alispánja pályázatot hirdet. Évi fizetés 
1200 korona, kórházbani lakással, fűtés, világítás, 
és kiszolgálattal. Pályázók az 1383. évi I. t. cik- 
ben körülirt minősítésüket és eddigi alkalmazta- 
fásukat igazoló okmányokkal felszerelt folyamod
ványaikat a vármegye főispánjához címezve folyó 
évi február hó 15-éig az alispánhoz nyújthatják be.

— Megszűnnek a .nem dohányzók.' 
Mint értesülünk, a Máv. igazgatósága nem meg
vetendő újítással kedveskedik utazóközönségének. 
Eddig ugyanis minden személyvonatnál volt egy 
,hölgyszakasz" és egy vagy két „nem dohányzók" 
c. szakasz. Ha most már hozzávesszük ebhez, hogy 
minden vonatuál volt legalább is egy „szolgálati 
szakasz," melyben jámbor idegennek nem volt 
szabad belépnie, akkor természetes, hogy a do
hányzó tértipublikum többnyire az átjáró kocsik 
folyosóján volt kénytelen ácsorogni, holott rezer
vált szakaszokban csupán két vagy három személy 
ült. Miután ez igen kellemetlen állapot, a Máv.



igazgatósiga elhatározta, hogy a .nem dohányzók" 
szakaszt törli s csupán a rhölgyszakaszt“ tartja 
feun, mert ma már úgy is több a dohányzó fér 
fiák száma, mint azok, kik irtóznak a szivarfüst
től. Ilir szoriiit a Máv, eme üdvös reudelete már 
a jövő hó elejéu életbe lép.

,JUagyarorimdg.‘ A magyarsajtót valóság 
gal reformálta a .Magyarország", amely megváló 
sitotta azt, amit mindaddig lehetetlenségnek Ítélt 
minden szakértő. Megrögziteni az eseményeket 
születésük pillanatában, s azonnal szolgálni vele a 
nagyközönségnek. Ez a .Magyarország" óriási 
sikerének egyik titka, a másik törhetetlen hűség 
a zászlóhoz, a magyarság szent ügyéhez, a magyar 
alkotmányhoz, a melyet miudig szolgált. Ítéletében 
komoly, iránya mindig hazafias, igazigérzete meg 
vesztegethettem Magyar lélekkel, magyar szivvel 
van mogirva minden sora, amint nem is lehet 
másként hisz a magyar eszmék olyan tűrhetetlen 
erejű hirdetője áll élén, mint Holló Lajos a lap 
főszerkesztője és politikai vezércikk Írója, a magyar 
publiczisztika dicsősége Bariba Miklós E két 
kimagasló alak körül csoportosulnak a magyar 
publiczisztika jelesei. Rendes politikai czikk írói 
a lapnak báró Kaas Ivor és Lovászy Márton fele 
lös szerkesztő. A .Magyarország" az egyetlen napi 
lap, amely a maga teljességében már korra reggel 
az ország távoli részeiben közli az országgyűlési 
tárgyalásokat és az összes napi es< in>:iiy. ket. 
Gondoskodik a szépirodalomról is s az. eredeti 
tárczán felül mindennap közöl egy fordított növel át 
s regényt. A szépirodalmi részben netn hajszol 
semmi modern léha irányzatot, hanem mindig az 
abszolút szépet keresi. A külfö'd legelőkelőbb Írói 
tói közöl novellákat, inig eredeti tárcsáit a lég 
kiválóbb magyar Írók Írják. A .Magyarország" 
ezen okokból vált a magyar társadalom legkedvel 
lapjává. Finom Ízlés, becsi! etes egyenesség, lángoló 
hazafiság, ez a .Magyarország" iránya a melylvei 
meghódította a közönséget és a melylyel kivívta 
azt, hogy a magyarság ügyének zászló vivője lett 
A .Magyarország" hoz a nagy közönség bátran 
fordulhat bizalmával, mert abban senki csalódni 
nem fog.

— „]Uillennlum“~telei> Nagyötn. Egy 
gazdasági ág sem tízet úgy, mint a szölőmivelés. 
Az állami felügyelet és állatni segélylyel létesített 
.Millennium" telep a legmegbízhatóbb ojtvány be
szerzési forrás ; ezen ojtvány ma a legnagyobb és 
legűzemképesebb az országban. Ezen mintatelep 
Buditig Károly tulajdonos szakavatott vezetése 
mellett az ország legjobb szervezetű szőlőtelepévé 
fejlődött.

í'/ HUgdr. — A Röngten sugarak után 
most egy ttj sugár feltalálásáról van szó, amely 
lázas izgatottságba hozza a kedélyeket és amely 
boldogsággal árasztja el az emberiséget. Az uj 
sugarak hatása az emberekre valóban csodálatos 
hatású. Azok, akiket e sugarak érintenek, egyszerre 
elégedettek és vidámak lesznek, bármily helyzet
ben és körülmények között legyenek is. Lelkűk 
bánatja megszűnik, szivükbe szeretet költözik és 
ajkukon akaratlanul is mosoly fakad. Ahová ezek 
a csodálatos sugarak érkeznek, ott a köny meg 
szárad, a fájdalom elsimul és nevetés halalszik. Az 
uj sugarak, amint az ma már egész bizonyosság 
gal megállapítható és kétségbe egyáltalán nem von 
ható, a Mátyás Diák ból áradnak ki, még pedig 
állandóan. A Mátyás Diák szövege és rajzai foly
tonosan szórják ki magukból eme lelket és szivet 
vidító sugarakat és szép Magyarországot derűvel 
árasztják el. A Mátyás Diák, mely e sugaraknak 
kiapadhatatlan forrása, a legnagyobb, legelterjed
tebb és a legjobb magyar élclap és immár tizen
nyolcadik évfolyamába lép. A Mátyás Diákot — 
amelynek kiadóhivatala Budapesten, Sarkantyus 
utca 3. szám alatt van és amelyből bárkinek 
készségesen küldenek mutatványszámot — Murai 
Károly szerkeszti s a Wodianer F. és Fia cég adja 
ki. Előfizetési ára negyedérve 3 korona.

— 27 év nagy idő egy lap életében. A 
Pesti Hírlap a hazánkban kétségtelenül legelter
jedtebb napilap most lép immár 27 ik évfolya
mába. E hosszú idő alatt valóban oly mély gyö 
keret vert a magyar olvasóközönség szivében, 
hogy arra szinte nincs is példa az 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 
olvasóközönségének függetlenségével, őszinte szó
kimondásával, meggyőződésének fel- és lefelé bá
tor hirdetésével. Ebben rejlik népszerűségének titka. 
Amihez járul az olvasóközönség szempontjából való 
másik nagy előnye, hogy legtöbb és legváltozato 
sabb tartalommal jelenik meg napról napra, va 
sárnapi és ünnepi szántai 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 fiit 
es az a kiadóhivatalba cimzendö: Budapest, V. 

áci körút 78. honnan mutatványszámokat is le 
bet kérni.

CSARNOK.
A megfagyott legény.

A szolgabirónak jelentik :
Hullát leltek a bakterok
Kint a határban, ügy találták
Az utón fekve . . . megfagyott.

•Van Írás, van pénz-e nála ?«
A szolgabiró kérdezi.
• Van egy Írás. Egy rózsaszínű
Levélke csak és más semmi.*

• És mi van abban a levélben ?
■Ma este várlak biztosan,
Ó csak vigyázz, hogy meg ne tudja
Az én uram, a rossz uram.*

S valahol a hetedik határban
Valaki várja a legényt,
Hogy jönne bűnben forró vérrel,
Hogy csókolgassa édes hévvel,
Hogy vigasztalja a szegényt . . .

Kunfalvy Ákos

Felelős azerkesztő : Dr. Kállai József.
Főmunkatárs : Aczél Dezső.

Kiadó hivatali mavezető Lándal József.

Hirdetések.
3511 — 1904. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A uagymiliályi kir. járásbíróság, mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Bakó István s. a. uj 
helyi lakos végrehajtási árverés joghatályával bíró 
önkéntes árverési ügy ében a uagymiliályi kir. jbi 
róság területén lévő a falkusi 30. számú tjkvben 
a. 1. 123. hrszáni alatt felvett s B. 9 sszám alatt 
Bakó István nevén álló beliugatlan 3080 korona, 
továbbá a falkusi 215. sz. íjkvben A. I. 124. hr. 
szám alatt felvett s B. 8 sorszám alatt Bakó Ist 
váu nevén álló belsőség 2200 korona utóajánlati 
áron kezdődőiig az árverést elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanok az 1905. évi feb
ruár hó 6-ik napján d. e. 10 órakor l aikus 
község birájának házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul ela 
datni nem fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatta 
nők becsárának 10 százalékát vagyis 116 korona 
50 fillért, illetve 4 korona 50 fillért készpénzben, 
vagy az 1881. évi 60 ik törv. ez. 42 ik § ában 
jelzett árfolyammal számított *s az 1881. november 
hó 1 én 3333. szám alatt kelt igazságügy miniszteri 
rendelet 8 § ában kijelölt ovadékképes érték pa 
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. tcz. 170. § a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál időleges elhelyezéséről kiállított szabály 
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 
Nagyinihályban 1904. évi deczember 28-án.

Garbinszky, kir. aljbiró.

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

egészsége, magának beszerezni a legújabban javí
tott cs. és kir. szabadalmazott amerikai
rendszerű Gummisérvktftőt beszerezni. A gummii 
sérvkötő Pollltzer találmánya s a leghíresebb orvos 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. Mert 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható •• a 
sérvet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
se u megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást.

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

POLLITZER MÓR és FIA
eaáss. «* kir. .zab. kUrsrrészak.

BUDAPEST, V., Deák Ferenos-ntosa 10.
Alapittatott 1864-ben.

Sérrkötí árai: egyoldalú 7-től 10. 
kétoldalú 10 és 16

a .REKORD* festészeti uiuintéset a kiválóan 
sikerillt élutímgyságu arcképeiről, melyeket elis
mert művészek által készíttet, számos (kir. köz
jegy*” által hiteleötott elismerő levél a világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek árai:
Olaj-. aquarell és pastell festésben 
fénykép után 4M-63 cm. nagyságban ára
Legfinomabb kivitelű Brom . Platin- és 
krétarajz ára

20 K.
5K.

Részletei árjegyzék bérmentve.
Egy életnagyság!! festményt készítünk mindenki
nek teljesen ingyen, ha részünkre 3 rende
lést szerez és azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi.

„REKORD"i
festészeti miiintézet $

BUDAPEST. VII. Rottenbiller-utca 46.8

•••••••••••••••••••••••••••••••••••a

Előfizetési felhívás.

„M illeti itifatelep" Nayyősz.
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Szép és tartós szőlője 
ak annak lesz, aki ingyen kéri Megy 
szag legnagyobb szőlőiskolájának árje 
két, amely szőlőiskola állami segélylye 

állami felügyelet mellett létesült.
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A »Felső-Zemplén« tizedik évfolyamára 
ezennel előfizetést hirdetünk.

Előfizetési dij a régi : egész évre 8 kor., 
félévre 4 kor., negyedévre 2 korona.

Azon t. olvasók, kik egyszerre fizetnek elő 
egész évre, egy naptárt kapnak ajándékul.

A .Felsö-Zemplén- kiadóhivatala.
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Földbirtokosok figyelmébe!
A Franck Henrik Fiai féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága 

mezőgazdaságnak egy uj ágát : a

czikória (katáng gyökér - cichorium inthybus) termesztését 
ajánlja kísérleti miveléare. A nyers anyag 1905. évben métermazsánként 

3 K 80 fnyí árban 3*/t súlvlevonással vétetik át Kassára a gyárudvarba 
szállítva és azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

a

I

i
FRANCK HENRIK FIAI. y/’

*e^3Gö@öeae©vaeoee .<$ <i>

Kassán. 1905. januar 1.

INGYEN és BÉRMENTVE
AZ ÚJSÁG minden előfizetője kivétel nél- ( 
kid megkapja AZ ÚJSÁG politikai napilap (

Nagy Képes Naptárát. '
AZ ÚJSÁG húsvéti ajándéka a Herczeg I 

Ferencz album lesz.
Állami, megyei és városi tisztviselők, 

lelkészek, tanárok, tanítók Az Ujság-ot 
kedvezménves — havi 2 K árban kapják.

AZ ÚJSÁG előfizetési ára:

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

Megrendelő óim:

AZ ÚJSÁG kiadóhivatala, Budapest Kerepesi-út.
1

3411-1904. tk. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

A nagymihályi kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a kassai takarékpénz
tár végrehajtatom k öav. Prekreszt Jáiioané által 
képviselt kk. Prekreszt János és társai végrehaj 
tást szenvedők elleni 1528 kor. tökeköveteiés 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 
Gvörgv, Zubkó Mihály. Zubkó Ilona, Sándor B« 
riíla Györgyné. Zubkó János, Zubkó György’ es 
Zubkó Anna. térj. Iván Györgyné végrehajtást 
szenvedők és B. 7. ssz. a. Zubkó György társtu 
lajdonos nevén álló egész ingat lan a végreh. törv. 
156. §. alapján 631 kor. — továbbá a nátafalvai 
241. ss. tjkvben 796 hrsz. a. felvett s B. 7 — 14 
ssz. alatt fontnevezett végrehajtást szenvedők ne 
vén álló illetőségre 1965 K. a nátafalvai 243. sz. 
tjkvben 1837. hrsz. a. felvett s B 7-14 aszúm 
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. Adám Jánosné, Zubkó 
Miklós. Zubkó János és Zubkó György társtulaj 
(Ionosok nevén álló illetőségekre, tehát az egész 
ingatlanra a végreh. törv. 156. §. alapján 200 K. 
végül a nátafalvai 387. sz. tjkvben 1770 hrsz. a. 
felvett és B. 6 7. ssz. alatt Csarni János és neje 
Leskó Mária végreh. saenv. jogutódai nevén s B. 
1—5. ssz. alatt Zubkó György, Mária, Anna kk. 
Gvörgv kk. társtulajdonosok nevén álló egész in 
gatlanra a v. tv. alapján 56 K. ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fenuebb meg 
jelölt ingatlanok 1905. évi február hó 28-ik 
napján délelőtti 9 órakor NáufaBa község 
birájának házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

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

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

Garbinszky, kir. aljbiró. 
23312. V.

r.tot. Árverési hirdetmény.
Alulírott kik. végrehajtó az 1**1. évi IA. t. •«•/.. 102. 

§-« értelmében ezennel közhírré te«zi. hogy a nztropki kir. 
járá.«bin>'agnak Sp. 29.’> ti «zániti végzése követi vzté-
beu Éried tn*n Dávid aztropkéi lakos javára llriz*o Jz*ef 
alsósitnyicei lakos allén 250 korona jár. orejoig foganaté- 
*itolt kielégítési végrehajt** utján le- » felülfoglalt é- G35 
korona 50 fillérre becsűit lovak, oik<’> telié i, borjú, gazda
sági eszközök, takarmány é-> életnemück az. alapfoglaltató 
Holyko János koaaróei lakos 2<Hi kor. a jár. v.-.lau int a fe- 
lülfoglaltatJakubon l’ál szem nai lakos 1200 korona * jár. 
iránti követelésének kielégítése végett i* nyilvános ..rveré’en 
eladatnak.

Mely árverésnek a sztropkói kir. j ir tsbiró*ágnak 1’JOL 
évi V. 233/2. sz. végzése folytán 25>> korona tőkck-v.'t.lé* 
é* eddig öaszeseu 6H kor. 7<» till.*ben bir iilag már megállapí
tott költségek erejéig Alaóflitnyi ön végrehajtást szenvedett 
laká-án leendő e'zkozlé»»Te 1906. évi február hó 16 
napjanak d. e. 10 óraja határidőül kittize ik sahhoz. 
a venni szándékozik oly nieg.i«-gyzé<>i><>| hivatnak Illeg, hogy 
az érintett ingóságok az IW1. évi LX t. « z. 10". <■' !<»•. 
§ a értelműben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
1 ecsárohalul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingé.águkat mások is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az 1HK1. évi LX. t.-cz. 120. §-m értel
mében ezek javára ia elrendeltetik.

Kelt ftztropkón, 1005. évi január hó 2x án.
Hntlnár Jenő 

kik. végrehajtó

••••••••
1 EHRENFELD MÓR

bank - é ■ váltó-üzlete

uross-tatJa. I-iajos utcza.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, hogy a Krausz és 
Gottesman-féle hazban (az izr. templommal szemben)

1

» 
í•
I. 
J

Bank- és Váltó-üzletet
nyitottam.

Az összes értékpapírok vétele és eladása, 
pénznemek vétele és eladása, 
részletfizetéses eladása.

I

Az összes külföldi
Eredeti sorsjegyek
Szelvények beváltása.
Értékpapírok és tiszti fizetésekre való előleg nyújtása.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradtam

tisztelettel: EHRENFELD MÓR.

Képviselők minden helységben kere8tetnelc.

*

A

Védjegy.
Egy készülék ára 3 kor. 
utánvét mellett-----------

részére!
Minden t. hölgy saját maga, minden divat szerint, minden fáradság nélkül 

készítheti ruháját a GUSCHELBAUER ANTAL féle

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

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.

Guschelbauer Antal, Sopron, ^^nlk.-

EHRENFELD MÓR 
bank- és váltó-üzlete Nagymihályon 

---------------= ajánl = 

eredeti sorsjegyeket
■■hivatalos napi árfolyam szerintHBi 

melyeket — kívánatra — letétbe fogad és 
ezekre 9l),/,-os kölcsönt nyújt, csekély ka

matláb és részletfizetés mellett.

Osztálysorsjegyek
^■■■H eredeti árak mellett. ■■■■

Kitűnő minőségit

■■■I újhelyi és beregszászi ■■■

asztali borok
literenként 40 krjával kaphatók a

KLEIN-féle korcsmában K«»«*uth Lajos utca

Nyom. Laadeamaa B. kSnyvayomtUjibaa


