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Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

E'G-T ELE XT XzC I XT 2D LE XT CSETTÖBTÖKÖ XT.
szerkesztőség:

Hova a lap szellemi részét illető minden 
közlemény intézendő : 

Fö-utcxa 220 szám.

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

—- Egyes szám ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
B'-rmentetlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii. —=

kiadóhivatal:
Unva az előfizetőitek, hirdetési éa nyilttér 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája-

Március Idusán.
Emlékek támadnak töl ... . csodás 

szép emlékek! Mesék, történetek édes an
gyalai szállnak a légen át. A tél fagyához, 
förgetegéhez szokott lélek, test fürdik a 
langyos, bizsergő tavaszi szellőben. Fürdik 
és elmereng, álomba ring, elszáll, meg föl
ébred . . . száll messze, ott és oda, hol egy 
mistikus herosi kor — megváltás — fényes 
és meleg lángragyujtó napjának sugaraiban 
boldogan megfürdik, hiszen

.Életünkben csak egyszer van tavasz, 
Érzésünk is csak akkor mély s igaz. “

Március Idusa!
Vértelen diadalunk ötvennegvedik év

fordulója . . .
Egy pár fiatal ember s egy isteni nagy, 

fönséges, égi eszme csinálta meg.
Ünnepiünk téged, szabadsajtó ünnepe. 

Nélküled nincs jog, nincs szabadság, nincs 
igazság, nincs szabad, önérzetes, testvéries 
és müveit társadalom.

Aranylap vagy te a magyar történe
lemben ; olyan fényes, olyan tiszta, amely
hez még vér sem tapadt I . . .

Felszakadt sóhajok, felszabadult vágyak, 
egy szabadságszeretetében herosi nép, nem
zet isteni aspirációi teremtettek meg . . . .

Piros-fehér-zöld lobogó leng minde
nütt. Szónokok dicsőítik a magyar szabad
ságharc beköszöntőjét. Élvezzük és ünne
peljük az igaz, az isteni szabadság születése 
napját, mely e napon virradt s mely azóta

TARCA
Az első tárca.

— llumoreazk. —

— A „ F első-Ze mplén“ eredeti tárczája. —
Szegény poéta!
Egyre ez a gúnyos sajnálkozás zsongott 

fülébe. Noliát majd megmutatja ő, hogy nincs 
igaza a kisasszonynak. O fog, ő akar prózát is 
Írni. Igaz, hogy eddig még nem igen próbál
kozott vele, mert a dicső rimfaragás foglalta le 
minden szabad idejét, hanem mi volna lehe
tetlen egy akarni kész léleknek — főleg po
étának ?!

— Nemcsak, hogy megírom a tárcát, de 
fogadom, hogy meg is fog jelenni, kedves kis
asszony !

— Adja az Isten, édes rimkovács, pardon, 
Érdy ur! — válaszolt a kisasszony.

Es ifjú barátunk Erdy, leült meginti az 
első tárcát.

Cl, ül egy negyedóráig . . . félóráig. Hágja 
a tollszárat, tűnődik, gondolkozik. Hiába. A 
címnél nem tud tovább jutni. Pedig milyen 
szép, hangzatos, sokatmondó cint ez : -Szerelem 
még a síron túl is.« . . . Mennyi titokzatosság, 
sejtelmes varázslat, érdekfeszito jelenség van e 
címben kifejezve. És a tárca csak nem óhajtja 
meglátni ezt a szép napvilágot.

Erdy homloka már valóságos Niagarazu- 
halag a sók izzadtságtól. Előbb áliitattal fohász
kodik a múzsákhoz, hogy ihlessék meg ez egy

él és megmaradt. Nem bírta megfojtani 
golyó, kötél, zsarnoki vas és istentelen 
erőszak.

Két nagy eseménye van az emberi 
nem történetének. A kereszténység és a fran
cia forradalom a világtörténetnek páratlanul 
legfontosabb legnagyobb eseményei. Mert 
mig az egyik azt mondta: Minden ember 
kivétel nélkül egyenlő az Isten előtt; — a 
másik örök időkre sarkigazságkép prokla- 
málta: Minden ember egyenlő a törvény 
előtt.

A magyar nemzet történetének: 1848. 
március idusán fölébredt a nemzet. Kipat
tant az eltemetett szabadság sírjának zárja; 
Petőfi „Talpra magyar!* szózata bejárja e 
haza virányait és lángra gyújtja a honfiúi 
bánatban elfujt lelkesedést. Es ezrek sietnek 
a csatasikra karddal, vérrel, élettel kiküzdeni 
azt, ami legkedvesebb egy népnek, ami nélkül 
nem lélekzik, nem él nemzet: a szabadságot.

Oh mert a szabadság az Istentől az 
emberi szírbe irt örökjog és törhetlen törvény, 
melynek számára a Teremtő az ember szi
vének mélyén örök oltárt emelt csak azért, 
mert a szabadság a legfőbb jó s mint ilyen 
a legfőbb egyetlen létező és létezhető igaz
ság. Mert Tacitus szerint: „A szabadság 
legfőbb kincse az embernek*.

A magyar nemzet szabadsága pedig a 
nemzet fogantatásával kapott s öröklött szent 
örökség s nem hatalmi kegy. Ez volt és 
ez marad örökké, mig csak „él nemzet e 
hazán*. Csak szabadság légkörében fejük az 
erő és az erény, mert Kisfaludy szerint: 

szer prózára is lelkét. Majd mikor az imádság 
nem segit, mérgelődni próbál. Ezzel azonban 
még kevesebbet ér.

Végtére nagy léptekkel kezdi végigmérni 
a szobát (miként a színdarabokban szokás), hát 
ha akad valami mentő eszmére. Egyszer csak 
homlokára üt (amint szintén a színdarabokban 
látta) és felkiállt:

— Hah! cg) eszme! Heuréka! Megtaláltam! 
Nagyszerű! Elmegyek a tárcám Ciliiéhez tár
gyat keresni.

Azzal sebtiben fogja kalapját és rohan — 
témát keresni.

Keresztül-kasul járja az utcákat. Megfor
dul a legnépesebb sétáló helyeken. Hasztalan. 
Nem talál a címnek megfelelő témát. Sehol 
sem láthat valakit, aki a síron túl is szeret. 
Sorba látogatja ismerőseit. Sehol semmi. Néhol 
azt hiszik, hogy Erdy unlak valahol elméltóz- 
tatott veszteni a jobbik eszét, olyan furcsasá
gokat kérdez. Különösen hölgy ismerőseit fag
gatja rendre:

— Drága Nagvsád, tudna kegyed a síron 
túl is szeretni ?

A hölgy csodálkozó szemekkel bámul 
Érdyre, ő pedig újólag hajótörést szenvedve, 
folyvást szomorúbban folytatja látogatásait.

De végre, úgy- látszik, felragyog szeren
cséjének csillaga. Egyik ismerősénél bemutat
nak neki egy leányt, Békés Bellát. Igaz, hogy 
nem Volt szép, meg talán több tavasz virágait 
is élvezte, mint Erdy, hanem igen regényes 
hajlamú volt, mint a ’ házikisasszony titokban 
értésére adta a kérdezősködő Erdynek.
fogak és fogsorok készítését, a legnagyobb pontossággal és lelkiismeretességgel s 
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Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.

Legyen bár a békó vas vagy arany: egyaránt 
nyom az.

A nemzet létalapjai: a nemzeti szabad
ság a hazának szeretete és a nemzetnek egy
sége. S ez érzelem hatotta át a Márciusi 
örök napok herosainak nagy lelkét, ez te
reimé meg bennök a hazaszeretetnek láng
buzgó, mondhatni megalapító apostolait. 
Oh ir.ert szeretni egy küzdelemmel meg
szerzett, vérrel, verejtékkel öntözött anyai 
szent földet, „mely ápol s eltakar*. — sze
retni szívből egy drága szép hazát, mely 
az örökké tartó hazának előképe, szeretni 
azt hőn és lángolóan: oly fölemelő, oly 
gyújtó érzelem, mely mindenkit felvillanyoz, 
a kialudt szívbe lángot, meleget, az elgyön
gült akaratba erőt és életet önt s mely 
végre a reszkető bágyadt karokat is acéllá 
változtatja. Azért a haza neve: szent és örök. 
Ezért élt, ezi'.t halt a nemzet ; a küzdelmek 
között ez volt jelszava, szomorú napjaiban 
ez volt reménye és vigasztalása.

Elfelejtett és elfelejthetett mindent Is
tenen kívül, csak a hazát nem; eltűrt min
dent, de a haza megbecstelenitését soha; a 
hazaszeretet egy örökön élő nemzeti kul
tusz lett s marad is inig „áll Buda, él 
magyar*.

Nemzeti szabadság! . . .
Ez az igazi világosság, ez azon üde, 

ózondus levegő az anyai föld fölött, mely 
nélkül gyötrelem, emésztő sorvadás csak — 
egy nemzet élete.

A puszták királya — az oroszlán — 
zordon, fagyos vidéken sorvadoz; a Tég

Erdy a boldogság (limonádé) tavában 
kezdett úszkálni ennek hallattára. Regényes 
hajlamú hölgy ! Hiszen ez a várva-várt tárgy
szolgáltató lehet. Nyomban őrülten kezdte a 
szépet tenni neki. Bókolt, sziporkázott a szel
lemtől, előszedett emlékezetének tárából min
den elkopott szójátékot, élcet. Idézett a hölgy
nek saját költeményeiből. Szóval önmagát igye
kezett fölülmúlni: csakhogy a regényes hajlamú 
kisasszony magas tetszését megnyerje. Még 
rögtönzött is egy — nézete szerint roppant ta
láló és elmés verset, a mely a leányt teljesen 
meghóditá. Hangozék pedig a -költemény- ek- 
képen:

„Most pillantáin bár először meg Ont,
Eb ime már a szerelem elönt.
Úgy megigezett a csillaga szemének,
Hogy le nem festheti se próza, sem ének !“

Majd engedelmet kért, hogy ő kisérhesse 
haza -a csillagos éjszaka poézisével vetekedő 
szellemű hölgyet., a mire ez hódításának ön
tudatában kegyes gráciával adott engedelmet.

Az első lépés tehát már megvala téve — 
a kezdett nehézségein átesett immáron. Csak 
rajta, bátran tovább I

A mint leértek az utcára, már az alko
nyat kezdé piros hálókabátját a városra bon
tani. A bérkocsik és villamosok zörgése, a 
szaladgáló inasok fütyülése, az újságárus rik
kancsok kiabálása stb. mind nem bírta Erdyt 
kizökkenteni a költői hangulatból, melybe any- 
nvira belelovalta magát, hogy Bella kisasszony 
azt hitte, hogy vele jár az egekben, oly élénken 
vázolta a költészet istenitő hatalmát »e sivár 
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királya — a sas — térség nélküli zárt he
lyen' sinlődik; a szabadságvesztette nemzet 
pedig gyors hervadásnak indul s önkénte
lenül is az enyészet ölébe hullatja élete 
leveleit.

Oh mert csak szabad nemzet lehet — 
szabad hazában nagy, erőteljes, magasröptű, 
boldog, szerencsés és — örök!

Március idusa, a hazaszeretet és sza
badság mellett megteremtette, létesítette a 
nemzeti létnek egy hatalmas harmadik 
szegletkövét is, mint amelyen a magyar 
nemzet épülete, alkotmánya nyugszik s e 
szegletkő : a nemzetnek testvéries egysége.

Egység — testvériség — nélkül bár
mily nagy és jeles legyen is fenn nem áll
hat a nemzet. Hisz ha a kősziklát a por és 
homok szemek összetartása teszi szilárd 
sziklává: a nemzetet a részeknek, a tagok
nak szoros egysége alkotja nemzetté. Ahol 
az egység — ott az erő és az élet; ahol 
a széttagoltság — ott a romlás, feloszlás 
és a halál; mén csak egységes nemzet le
het egységes hazában egészséges, életerős, 
boldog, nagy és hatalmas.

S mindez megtörtént azon az emlé
kezetes márciusi napokon. A nemzeti éb
redés és élet ez uj ünnepén: .4 nemzeti föl
támadás e husvétján. a mely irva vagyon 
mélyen, igen mélyen a magyar szivekben: 
„feltámadt a nemzet halottaiból

Azóta újra egy emberöltő tűnt le; uj 
nemzedék váltotta fel az egykorút s az uj 
nemzedék szemében újabb, nagyobb, ma- 
gasztosabb jelentőséget nyert március 15-ke.

E napba, mint gyújtópontba, gyűjtötte 
össze a nemzeti emlékezés mindazt, a mit a 
nemzeti ébredéssel, az államnak a szabad 
eszmék szerint való berendezkedésével kap
csolatba hozott, szimbolikussá lett, általános 
nemzeti ünneppé magasztosult, a melyet a 
szabadság eszméjének szentel immár a sza
bad hazában, szabadon viruló eg’ész lelkes 
nemzedék.

És szentelje is. Hiszen a mi sziveink
ben is az a vér lüktet, mely a szabadság
harc fiait éltette; a szabadságharc vértanú
inak vagyunk unokái; magyar a nyelvünk, 
magyar a szivünk, magyar a lelkünk, ma
gyar összes nemes érzésünk, aminthogy 
magyar a hazánk, ez imádott, egyetlen édes

sárgolyó (értsd a föld) vigasztalan, kietlen ér- s 
dekliarcai és gyötrő gondjai közepette.*

Bella kisasszony el volt ragadtatva ami
dőn Erdy szent esküvel erősité, hogy életének 
ezentúl csak egy célja lesz, t. i. O érte élni, 
akkor már Bella kisasszony alig hirt erőt venni 
túláradó érzelmein és a nyílt utcán nyakába 
akart borulni Erdynek.

Erdy fel akarván használni az extázisnak 
c percét, olvadékony lágysággal és remek köl
tői frázisokban csengett »az isteni bájak leg- 
szebbikével tündöklő Bellához*, hogy nyújtson 
alkalmat a minél előhh való találkozásra.

Mit meg nem adott volna most a boldog
ságtól könnyekig megindult, regényes hajlamú 
kisasszony. Felébredtek emlékezeteben az ide
álok, akik eddig cserben hagyták, mikor meg
tudták, hogy nincs pénze. Mennyit szenvedett 
mindannyiszor, de most uj fényben látja fel
ragyogni a szerelem üdvös napsugarát. Meg
ígérte Erdynek, .hogv másnap / órakor várni 
fogja őt otthon. Erdv aggodalmát fejezte ki az 
otthonlevők miatt. De Bella nagysád szende 
mosolylyal nyugtaié meg őt, hogy holnap szü
lei és bátyja színházba mennek, a cselédet pe
dig eltávolítja valami ürügy alatt.

A kapunál érzékenyen búcsúztak el, biz
tosítván egymást a »sirig tartó szerelemről*.

Erdy szemei diadalmasan fénylellek, a 
mint hazafelé tartott. Hiszen már megvan a 
• szerelem a sírig*, most még egy lépés — és 
meg van azontúl is. A tárca megszületik, pom
pásan sikerül s prózairól hire-neve meg van 
alapítva.

anyánk. Ennek szeretete, imádata ihlessen, 
éltessen, vezessen a márciusi örök szabad
ságra, hisz belénk oltatott, hogy:

.Küzdjél ez eszméért s ha kell halj meg érte, 
Ez volt a nagy s boldog országoknak vértje 1

Emlékezzünk ! . . .
F»tku». Demeter Jánoa.

Városi közgyűlés.
Nagy Mihály város képviselőtestülete f. évi 

március hó 6-án délután .1 órakor tartotta meg 
rendes tavaszi közgyűlését.

Jelen voltak : Szladek József községi kiró, 
tnint elnök. Baján Imre, Bartus Boldizsár, Barnai 
Andor, Briigler Benjámin, Bujdos István, Cibur 
Bertalan, Fröhlich Gyula, Friedman Márton, Fried- 
mán Simon, Görgey Géza, Dr. Glück Samu, 
Hercik József. Hocman György, Hoszpodár Mi
hály, Dr. Kállai József, Malalinszky László, Po- 
lányi Géza, Palicska János, Szirma}’ József, 
Strömpl Gábor és Vasily János képviselőtestületi 
tagok, továbbá Tóth Árpád községi jegyző, mint 
jegyzőkönyvvezető.

A tárgysorozat első pontja az 1901. évi zár
számadás megvizsgálására kiküldött bizottság és a 
községi elöljáróságnak ugyan e tárgyban telt elő 
terjesztése volt.

A képviselőtestület meggyőződvén arról, hogy 
az egész terjedelmében ismertotett s kimerítő fel
világosítással kisért 1901. évi zárszámadás a tör
vényben előirt rendelkezéseknek megfelelőleg köz 
szemlére kitéve volt, s az ellen senki részéről 
észrevétel nem tétetett, azt elfogadta s úgy az 
utalványozást eszközlő községi elöljáróságnak, mint 
a pénztárnoknak a felmentvényt megadta s a szá 
madásoknak a megye alispáni hivatalához jóvá
hagyás végett leendő felterjesztését elrendelte.

A számadások letárgyalása után a közgyűlés 
Cibur Bertalan indítványára kimondotta, miszerint 
a csatornázási 5% os községi pótadó és a temető 
kisajátítási alapokra vonatkozólag a leszámolás a 
községi elöljárósággal és az iskolai gondnoksággal 
megejtendő s mindkét alap tőkéje a Takarékpénz
tárban gyümölcsözőbe elhelyezendő.

A leszámolás eszközlésére egv bizottság kül
detik ki, amelynek jelentése az őszi közgyűlésen 
lesz előterjesztendő.

Olvastatott a föidmivr lésügyi minisztérium 
leirata, melynek kapcsán a miniszter Nagy-Mihály 
városának egy 173 kötetből álló népkönyvtárt ado
mányozott.

A közgyűlés a leiratot tudomásul véve, a 
magas minisztériumnak jkvi köszönetét nyilvánít 
s tudomásul vette a közgyűlés a fóldinivelésügyi 
minisztérium azon leiratát is, a mely szerint a 
város belvizeinek lecsapolása végeit kért segélyt 
megtagadta.

Ezután tárgyaltatott a pénzügyi ministerium-

Boldogan sülvedl az álom bársony puha , 
karjaiba. Másnap alig bírta bevárni az estet. 
Még alig volt (> óra már ott ólálkodott Belláék 
ablakai alatt, várva azt az üdvöt, illetve témát 
hozó 7 órát. Arra azonban hiába várt, hogy' 
egy éltesebb hölgyet és egy idősbb s egv ifjabb 
urat lásson távozni, t. i. Bella szüleit és báty
ját. Hanem ez nem szerzett neki nyugtalanságot. 
Mikor órájának kismutatója a Vfl-hez ért, ro
hant föl a lépcsőn. A jelzett ajtón csönget. Egy 
nő nyit ajtót. Az előszobában sötét van. Erdy 
tudta, hogy Bellán kívül senki sem lehet ott
hon, áradozva szorítja karjaiba az ajtót nyitó 
fehérszemélyt és forró csókot nyom ajkára. De 
oh irgalom atyja 1 a nő a helyett, hogy ömlen
géseit viszonozná, harsányan kiáltozni kezd: 
Babló! gyilkos! segítség. Mire felpattan a belső I 
szobába vezető ajtó és rémülten ugrik ki rajta 
egy éltes asszonyság. A mint a szobából kisu
gárzó világosságnál meglátja a fiatalembert, a 
ki a cselédet még mindig átkarolva tartja — 
rémülten sikoltoz ő is segítségért. A lármára a 
szomszédok mind összecsődülnek. Erdy a meg
lepetéstől eleinte szóhoz sem tud jutni. Mikor 
nemsokára magához tér, ébred csak tudatára 
szorongatott helyzetének. Egy pár markosaid) 
szomszéd már nyakon is ragadja a póruljárt 
Rómeót és ő még’ csak nem is szabadkozható, 
hiszen nem mondhatja itt el mindenki füle 
hallattára, hogv ő itt légyottra jött és nem 
lopni, rabolni. Ez nem volna lovagias férfiúhoz 
és költőhöz méltó eljárás.

E közben megérkezik a rendőr is a kiért 
nyomban elfutottak. Es Erdynek követnie kel
lett a rend éber őrét. A kapitányságnál igazolta

nak azon leirata, a melyben a miniszter a nagy 
mihályi ni. kir adóhivatal helyiségeinek és külö
nösen pénz’irának éjjeli őrizetét kéri.

Többek felszólalása után, bár a kincstár az 
őrzésért a rendőri költségekhez hozzájárulni kíván, 
a képviselőtestület az ezzel járó nagy felelőség tu
datában, a kérelmet megtagadta.

A község tulajdonát képező vámszedési jog 
bérlete lejárván, annak nyilvános versenytárgyalás 
utján, további 3 évre leendő bérbeadása elhatároz
tatott s ennek eszközlésével a községi biró és jegyző 
telhatalmaztatott.

Végül Polányi Géza bejelentette, miszerint 
Nagy Mihály község érteim sóge .Sulyovszky Ist
ván emlékalap" cim alatt egy 1000 koronás és 
Sulyovszky István önmaga egy 4000 koronás ala 
pitványt tett az állami elemi népiskola javára s 
bemutatván a vonatkozó alapitó okleveleket és az 
összegekről kiállított takarékpénztári betétkönyve
ket, az alapítványok kezelésére a községet kérte fel.

A közgyűlés Párnái Andor indítványára Su
lyovszky Istvánnak jegyzőkönyvi köszönetét nyíl- 
v ánitott és az alap kezelését a törvényhatóság utó 
lagos jóváhagyása reményében magára vállalta.

Még több kisebb ügyet intézett el ezután a 
közgyűlés, melynek befejezése után az elnök a 
gyűlést berekesztette.

VEGYES HÍREK,
Március tizenötödikén.

(K. V.) Ötvennégy esztendővel ezelőtt ki
pattant a szikra. Kipattant és gyújtott. Lángba 
borította egy nemzet szivét. Es az a láng, mely 
akkor olyan elemi erővel emésztett föl minden 
gátat, maiglan sem lohadt le. Pedig azóta »uj 
sarj izmosult, kidőltek a vének*. Az álmok 
álmodóinak szemét már lefogta az örök el
múlás keze: vagy megroppantotta erejüket az 
aggkor.

De az eszmény, melyért ők küzdöttek, 
nem enyészett el a rohanó idők forgatagában. 
Küzdelmüknek áldásait éreztük szakadatlanná 
Mikép feledhetnék el tehát őket 1

A sajtó szabad! A gondolat sasszárnyon 
repülhet szét széles e hazában, szerte a vilá
gon. Nincs rajta béklyó. Nincs mögötte a láng- 
pallosu cheruh : a cenzúra.

Minő eszmék hevítik agyunkat, minő ér
zelmek dobogtatják szivünket: a betűk, a sajtó 
utján eljuthatnak a legelrejtettebb zugolyba is. 
Azok a kis ólombetűk — a szabad sajtó ka
tonái — rettenthetetlen hősök. Nem riadnak 
meg senkitől, semmitől.

Ma látjuk csak, hogy mekkora hatalom, 
micsoda erő lakozik ezekben az apró ólom
katonákban.

Valóban az istenség csókolta homlokon 

, kilétét. Egyúttal pedig kénytelen volt elbeszélni 
szerencsétlen bekisértetésének előzményeit, mert 
különben még éjszakára ingyen szállást is kap
hatott volna.

Szégyentől, dühtől lángolva érkezett haza 
s egész éjjel le sem hunyta szemét. Mind ehhez 
járult még az a gyötrő tudat is, hogy a már- 
már szájába repült téma sült galambja ismét 
elszállt.

Mikor másnap felment ahhoz a családhoz, 
a hol Bellát bemutatták neki, ott természete
sen mit sem tudtak szenvedett csúfos szerelmi 
kudarcáról. Itt értesült aztán róla, hogy Bella, 
tegnapelőtt este, mikor haza ment annyira fel 
volt indulva, hogy még az éjjel lázba esett és 
most veszélyesen beteg. Lázas álmaiban foly
vást szerelmet, légyottot emleget; most még 
anyja is gyöngélkedik az ijedtség miatt, mely 
tegnap este érte. Azután elbeszélték Erdynek, 
hogy be akartak törni tegnap Belláékhoz, azon
ban a tolvajt hamarosan nyakon csípték.

Es Erdynek mindezt a legnagyobb nyu
galommal kellett végig hallgatnia, nehogy el
árulja magát. Nem volt tovább maradása. Bú
csúzott, sietett el. Otthon elkeseredetten ült le 
Íróasztalához, előszedte naplóját és a követ
kezőket irta bele s a mint poétához illik — 
versben:

Nem bánom, ezután bármint gúnyoljanak, 
Tárt át ón nem írok, ha nincs hozzá anyag ;
Nem mogyek kutatni soha többó témát, 
Es nem bolonditok soha többé vén lányt!

I. z. 



azokat a rajongó ifjakat, a kik a szabad sajtó 
első bajnokai voltak.

Az ő működésűk volt első felvonása a 
későbbi nagy tragédiának. Az ő működésűk 
volt azonban az első határozott lépés a teljes 
szabadság igéretföldje felé is. Az ő ajkukon 
szólalt meg először a harsona. Az ébresztő 
harsonája.

A szunnyadó tetterő forrni kezdett hang
jára. A dermedt idegekben pezsgésnek indult 
az élet. Az egész nemzet megmozdult, akár a 
vihar korbácsolta tenger, vihara rettenetes volt. 
Elsöpörte a közönyösséget, a maradiságot. El
sodorta az ósdi, a százados merev korlátokat. 
Lerontotta a különbséget ur és jobbágy között. 
Egyenlővé, testvérré, szabaddá tett mindenkit.

De hogy közben ezernyi-ezer jó magyar 
vére omlott ki; hogy annyi szomorúság, gyász 
szakadt reánk: az teszi tragédiává az 1848— 
49-iki fönséges küzdelmet.

Vér folyt. Tengernyi vér. Hanem meg
termékenyítette a földet. Nyomában virág fa
kadt. A béke, az engesztelődés virága.

Ne támadjon tehát zokszó ajkunkon1 Ne 
lobogjon gyűlölet lelkűnkben. Forrjunk egvbe 
legalább ezen az egy napon valamennyien! Le
gyünk igazán testvérek! Hiszen úgyis elégszer 
elválaszt bennünket az élet egymástól. Úgyis 
gyakorta állít csatasorba egymás ellen a létért 
való viaskodás!

Borítsunk ma fátyolt arra, a mi fáj, a 
mi bánt ... 1

Ennek a sokat zaklatott édes magyar ha
zának legyünk ma a szeretetben, a kegyeletben 
egyenlőkké vált fiai!

— Mi'ikedvelól előadás. Tsépy Zoltán 
szolgabiró kezdeményezésére egy műkedvelőkből 
álló csoport alakult városunkban, amely évenként 
jótékonycélokra több előadást fog rendezni. Az 
első műkedvelői előadás f. évi április havában lesz. 
Színre fog kerülni , Darátságbál’ Tavlor egv fel- 
vonása vigjátéka és „Egyetlen leány’ szintén egy 
felvonásos vígjáték. Mint értesülünk e darabokban 
a következők fognak szerepelni. Horváth Sándor 
né, Walkovszky Béláné, Fröhlich Kornél, Székely 
Piroska, Mihalcsik Teréz, Buday Valér és Tolvay 
Jolán, a férfiak közül pedig: I'sépy Zoltán, Dr. 
Widder Márk, Dr. Kállai József, Dr. Kellner Mi
hály, Dr. Eperjesy Lajos, Dr. Fuchs Ignác, Vas 
József és Karácsonyi Zachar.

— Március 1<5. A szabadság ujjáébredésó- 
nek dicső emléknapját a Kaszinó egyesület ez idén 
is megünnepli és ez alkalomból március hó 15 én 
este 8 órakor a Barnai szálló termeiben köz
vacsorát rendez, melyre minden hazafi szivesen 
látott vendég lesz.

— Lósxemle. A honvédségi lószemle f. évi 
március hó 18-án, a közös hadscrogbeli lószemle 
pedig március hó 19 én fog városunkban megtar
tatni, a mikor is a vállalkozók lovaikat előállítani 
kötelesok.

— Újból tél. Egész héten át állandó a 
hideg, úgy hogy a Laboré befagyott. A vendég
lősök örülnek ennok a legjobban, mert jégszükség- 
léteik még fedezvo nincsenek. Egyesek már a 
Csorbái tóból akartak jeget hozatni, s mindezen 
nagyobb költségeskodésböl a pár napi hideg meg
mentette őket.

— Elgázolt ökrök. Hétfőn e hó lóén 
Ungvárott országos vásárt volt, a honnót egy na 
gyobb szállítmány ökröt hajtottak Kassa felé. Ep 
tíz óra volt midőn városunkon át a vasul felé 
hajtották az ökröket, a hajcsárok azonban a sötét 
éjszakán és az óriási szélben nem vették észre 
a vonat közeledtét. Az ökrök a vasúti átjá i .el- 
letti sorompót áttörték, ép abban a percbe nidőn 
a vonal arra haladt s igy négy ökör elgázoltatott. 
Az eset körül a vasúti közegeket semmiféle mu
lasztás nem terheli.

— Vj épUkexesek. A tavasz közeledtével 
az építkezések is megindulnak. Több uj épület 
lesz építve, a melyek a várost kétségtelenül fogják 
emelni. A kórház építéséhez már legközelebb fog
nak, a vasuti-utca monlén is több uj ház van 
tervezve. A fő utcán Zdborszky Lajos épit uj há
zat, a felső-utcában pedig Landetman Vilmos épit 
egy nagyobb magtárt.

— A sxtropkói fösxolgabirói állás. 
Bárcy Benedek főszolgabíró nyugdíjaztatása foly
tán a törvényhatóság tavaszi közgyűlésén való
színűleg betöltve lesz. Eddigelé egy komoly jelölt
ről van csak szó és ez Malonyay Tamás varannói 
szolgabiró, a kinek ez idő szeriut legnagyobb 
esélyei is vannak a megválasztatáshoz. — Ezzel 
egyidejűleg közöljük, miszerint gróf Hadik Béla 
főispán a sztropkói főszolgabírói hivatal ideiglenes 
vezetésével Malonyay Tamás szolgai Írót bízta meg.

— Az ebadó kivéteni la jut rom közszem 
lére tétetvén ki, a netáni előterjesztések és fel 
szólalások 8 nap alatt megteendők a községi elöl
járóságnál.

— A híd átvétele. A nagymihály—szatraj 
nyání hidat, Zemplén és Ungvármegye által ki
küldött bizottság e ho lOén, miután az rendben 
találtatott, kifogástalanul átvette.

— Ax áll. el. iskola tanítótestülete 
saját maga és tanítványai részéről köszönetét mond 
Sehreiber Jónás urnák 50 korona adományáért, 
melyet azon nemes szándékkal juttatott a .Felső- 
Zemplén" szerkesztősége utján az iskola igazgató
jához, hogy ezen összeg a felette szegény tanulók 
szükséges tuhaiu miivel való ellátására fordittassék.

Az iskolai igazgatóság.
— Szerkesztő változás. Az Ungváron 

megjelenő „Ung“ című hetilap, mely Ungvár- 
megyének és az Ungmegyei gazdasági egyesület
nek hivatalos közlönye, uj szerkesztőt kapott. 
Ugyanis a lap szerkesztője Lörincy Jenő, miután 
alispánuá lett megválasztva, a szerkesztésről lomon 
dott s azt Hdnócy Béla vármegyei főjegyző vette 
át. Midőn kollegiális tisztelettel üdvözöljük az 
. Ung" uj szerkesztőjét, őszinte szívből kívánjuk, 
hogy célját, melyet beköszöntőjében maga elé ki
tűzött, sikeresen elérhesse s Ígéretét beválthassa.

— A nagymihályl izr. hitközség kebelé
ben fenálló „Ősze Cheszed* betegsegélyö és gyá 
molitó egylet e hó 16 án a Landesman Vilmos- 
féle házban jótékonycélu társasvacsorát rendez, 
melyre az. egylet tagjait és a nemes célt szolgáló 
egylet iránt érdeklődő hitsorsosokat ezúton is 
meghívja.

— Tenyészállatok beszerzése állami 
támogatással. Darányi fbldmivolésiigyi minisz
ter fölhívta a vármegyei törvényhatóságokat, hogy 
értesitsék a községeket, hogy a mennyiben állami 
támogatás igénybe vétele mellett óhajtanák tenyész
állat szükségleteiket beszerezni : o hónap végéig 
forduljanak az illetékes állattenyésztési felügyelő
ségekhez. Megjegyzi a rendelet, hogy a már eddig 
is igényben volt részletfizetés, valamint a szegé
nyebb községeknek adandó árkedvezményen kívül 
a kiosztott tenyészállatok az átadás napjától szá 
mitott egy évre az államkincstár terhére, ellenben 
a községek javára, mindennemű elhullás .és kény
szervágás esetére biztositottak.

— Községi számvizsgáló elnökök. A 
nagymíhályi járás főszolgabírójának előterjesztésére 
és az 1886. XXII. t. c. 112. §-a alapján Berottő 
község részére Demeter János gk. lelkészt, Kácsánd 
község számára Revicky Imre földbirtokost, Lask 
községbe Gorzó Bálint gk. lelkészt, Lazony község 
képviselőtestülete élére Görgey Pál uradalmi gazda
tisztet, végro Vásárhelyre Guldczy Valért válasz
totta meg és küldötte ki számvizsgáló elnökökül 
a t. vármegye bizottsága.

— Kivándorlók veszedelme. A mint 
Zemplénvárniegyéből is Oderbergen át Amerika 
felé indul a sok kivándorló, Aboson a vonat-csatla
kozás az utasokra nem valami kellemes, mert leg
kevesebb 2 óra hosszat kell várni a szepességi 
vonatra. Ezon körülménynek legkovésbbé örven
denek azon amerikai kivándorlók, kiknek útleve
lük nincsen rendén, vagyis nem a nevükre szól. 
Az ilyen egyének száma meglehetősen nagy s 
legtöbbjüknek sikerül is a sokoldalú hivatalos 
teendővel tulhalmazott közigazgatási hatóságok s 
csendőrség legébcrebD figyelmét is kijátszani. A 
ki azonban rajtaveszit, az ugyancsak vakarhatja 
fületövit, mert nemcsak, hogy hazatoloncolják, 
hanem azonfelül a bíróság még érzékeny bünte 
téssel is sújtja. ’gy járt most legközelebb Homa 
Anna klyussói hajadon is. Ugyanis, a mint a 
lemesi csendőrség a kivándorlók útleveleit sorra 
vizsgálta, a különben szigorú csendörörvozető arca 
Homa Anna útlevelének megtekintésekor szé 

les mosolyra derült, mert az útlevél Mochnacky 
Ferenc nevére szólt s a személyleirásban az volt, 
hogy bajusza vörhenyes, orrát pedig egy nagy 
bibircs disziti, mely tulajdonságok sehogy sem 
illetek a jóképű, csinos leányzóra. Az eset úgy 
történt, hogy Homa Anna atyja, ki Írástudatlan, 
női-személyre szóló útlevél helyett férfiszemélyre 
szólót vett, az ilyen réven is gyakran becsúszó 
visszaélések kikerülése végett legcélszerűbb lenne 
az arcképes igazolvány, ha már korláthoz akarjuk 
kötni a kivándorlást.

— A dijnokok fizetés emelése. A kas
sai kir. Ítélő tábla elnöke a nagymihályi kir járás
bíróságnál alkalmazott dijnokok fizetését évi 144 
koronával felemelto. Csekély ugyan fizetés emelés
nek, mégis sokat nyom a latban ezen oly tul- 
szerényen díjazott személyzetnél.

— Nyilvános köszönet. Sehreiber Jónás 
ur a „Felső-Z- mplén“ szerkesztősége utján 10 
koronát juttatott a helybeli korház lábbadozó be
tegeinek pénztára javára. Midőn ezen összeget ez 
utón nyugtatom, egyben köszönetemet nyilvánítom 
a kórház nevében adakozónak emberbaráti csele
kedetéért. Nagy Mihály, 1902. március hó 13 án. 
Dr. Kerekes Pál, kórházi igazgató főorvos.

— Az uj ötvenkoronások. Bécsböl jelen
tik, hogy az Osztrák-Magyar-Bankban most ké
szítik az uj ötvenkoronás bankjegyeket, a melyek 
májusban kerülnek forgalomba. Az uj ötvenkoro- 
nások valamivel nagyobbak lesznek a huszkoro- 
nás bankjegyeknél és sárga alapon kék színű nyo
mással készülnok.

— Szólóbirtokosok figyelmébe. Van-e 
szőlőbirtokos ki ne ismerné „A szőlő helyes met
szése" cimü könyvet, mely a szőlő metszési mód 
jait tárgyalja. A helyes metszés által fokozzuk 
szőlőink termőképességét és jövedelmét. E hasznos 
könyv négy év alatt a harmadik kiadási érte. Irta 
Maurer János. Megrendelhető a szerzőnél, — Kecs 
kémét, — ára fűzve 2 kor. kötve 2 kor 50 fillér.

— Miként gondoskodjunk leányaink 
/övólról? A mai kényelmes, fényűző, fenbéjázó 
és ideges korban, melyben a pénz minden s pénz 
nélkül a mindenség is semmi ; mely bon hozomány 
nélkül a leányók férjhezmenetele kétséges s csak
nem lehetetlen : a szülőknek legnagyobb gondot a 
leánygyermekek jövője okoz.

Legújabban a közoktatási kormány igen so
kat tett az oktatás terén, hogy a nőket a kenyér
keresetre minél alkalmasabbá tegye, még az egye
temi kiképzést is megadta nekik, úgy hogy ma 
már sokféle utón módon boldogulhatnak leányaink.

De éppen azért beállott a szüksége annak is, 
hogy a szülők tájékozást kapjanak, vájjon melyek 
is azok a pályák, a melyek leányaiknak leginkább 
nyújtanak módot a megélhetésre ?

Ilyen tájékozom akarjuk felhívni a szülök 
figyelmét. Ilyen tájékoztatót adtak ki a szülök 
számára Dód Péter és Székely István „Női élet
pályák" cimü könyvükkel. Megbecsülhetetlen út
mutató o könyv mindazon szülőknek, kiket a 
Gondviselés leánygyermekekkel mágáldott. Negy
vennégy olyan életpálya van o könyvben felsorolva, 
a melyre a leányok bátran léphetnek, a melyen 
szorgalom és kitartással jövőjüket biztosíthatják. 
Es a szerzők nemcsak részletesen ismertetik a fel
sorolt női életpályákat, hanem gyakorlati utasí
tásokkal is szolgálnak arra nézve, miként kell 
ezen életpályákra előkészülni, mily lépéseket kell 
azok elérhetése céljából tenni, hol lehet az egyik, 
vagy másik életpályához megkívántaié kiképzést 
és képesítést megszerezni. A könyben tehát min
denki minden ilyen kérdésre hasznos Útmutatást 
talál s igy bátran folyamodhat hozzá. A „Női 
életpályák" megrendelhetők a Franklin-Társulat 
könyvkiadóhivatalában Budapesten (IV. Egyetem
utca 4 sz.) Ara keménykötésben 1 korona 60 
fillér.

Szerkesztői üzenetek.
L A. (Budapest) Nőin közölhető.
W. A. (Helyben.) Vngvár. 10 korona előleg és franeo.

Felelőn szerkesztő : Dr. KÁllal Jó Bit f.
Kiadóhivatali művezető : Isdndftl JóMftf.

Bérbeadás.
A Barnai szálló állásának helypénz 
szedést joga, valamint a veteményes 
kert előnyös feltételek mellett azon

nal bérbe adó.
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Steindler Stel
női divatcsarnok Nagy-Mihályon.

Van szerencsém a n. é. hölgyközönség 
! szives tudomására adni, miszerint Nagy- 

l Mihályon, főutca, Tischler-féle házban, 
(a »Csillag< szállóval szemben) egy

I
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i női divatcsarnokot í
I nyitottam, ahol állandó raktárt tartok fenn I 

női- is fljjermek-ltalapokban, meny- [ 

asszonyi koszorúk- és {áiyolokban, i 
valamint gyászkalapokban stb. stb. : 

Az eddig irántam tanúsított jóindulat- l 
ért köszönetét mondva, t. jóakaróim to- J 

i vábbi támogatásáért esd (
kiváló tisztelettel L-

STEINDLER ETEL, ]
| divatárusnő. j"

101— l.V. n. ,
—fíöí.— Árverést hirdetmény.

Alulirt bírósági régre hajló az 1881. éri LX. t.-cz. 
:02. j-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a Widovicei 
kir. járásbíróság 1902. éri C. II 391/1 és a Miskolci kir. 
jbiróságnah 1902. 1016. számú végzé«e következtében Hiva
talból képviselt Sacbs Hermán és Berliner J. cég javára 
Stern Gyula ellen 72 kor. 82 til). 112 kor. s jár. erejéig 
különböző időben foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
felülfoglalt és 31“1 kor. 9«'» 611. becsült következő ingóságok 
u. m. vegyes fűszeráru, kötőáru. élelmiszer, szeszesitalok stb. 
nyilvános árven en eladatnak.

Mely árverésnek a n.-tnihályi kir. jbiróság 1902. évi 
V. 32/2 és 44/2. számú végzése folytán 184 kor. 82 fii). tőke
követelés ennek különböző időtől járó «•/. kamatai, eddig 
összesen 54 kor. 06 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig Nagy-Mihályon alperes Stern Oyula üzleté
ben leendő eszközlésére 1902. évi március hó 17-ik 
napjának délelőtti 9 órája határidőin kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzés-.d hivatnak 
üteg, hogy az érintett ingóságok az 1881. év LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek, szük
ség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amunnyil>en az elárverezendő ingóságokat mások is 
le é* felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna 
jelen árveres az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Nagy-Mihály. 1902. évi március hó 2-ik napján.

Pellea Jóxxef,
kir. bírósági végrehajtó.

Háziasszonyok figyelmébe !!

SCHICHT-féle SZAPPAN
(a kulcicial) a

legjobb mosószappan!
A Schicht féle szappan a kulcscsal) tetszés 

szerint használható. Akár hideg, aká langyos v. 
meleg vízzel mosva, akár a ruhát vele torrázva, 
minden más szappannál hatályosabbnak mutatkozik. 
A gyár kezeskedik a káros alkatrészt k hiányáért.
Jfapható 10, 14, 20 és 28 fii. darabokban.

Egyedüli elárusító hely nagyban és kicsinyben:

GARFUNKEL DÁVID
vegyeskereskedése Nagy Mihály, főuteza.

jÁAlást nyernek.
Az Országos Pályázati Közlöny 

utján, mely az országban betöltendő összes ál
lásokat közli, állást nyernek : ipari és kereske
delmi, mező és erdőgazdasági és műszaki tiszt
viselők, községi jegyzők és jegyzőirnokok, nő
tisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gya
kornokok. Előfizetési ára negyedévre 1 korona. 
Mutatványszámokat 30 fillér beküldése ellené
ben küld a kiadóhivatal Budapest, Bökk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési bcigtatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt 
térben pedig minden szóért fi fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.

G-3na.rn.0ics és széllé "bor Irészltésl gréyelr.

Gyümölcs és szőllő sajtók
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel és nyomeröre szabályzóval.

A munkaképesség 20% nagyobb mint bármely más sajténál.
HYDRAUL1KUS SAJTÓK.

Szőllő és gyümölcs zuzök
és ‘bogáré morzsoló^.

Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Szőllő és gyümülos őrlők. Aszaló készülékek gyümölcs 
és főzelék aszalásra, gyümölcs-vágó és hámozó gépek, ___
legújabb szerkezetű szabad, önműködő „Syphonia“ gyümölcs és szoUóvesszo 

permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben.

Mayfarth Pli. és Társa
cs. kir. kizár, szabad.* gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gőzhámor 

BÉCS, II. Taborstrasse 71.
. ■» Kitüntetve 450 arany, ezüst és bronz éremmel.

Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Képviselők és viszontelárusitók felvétetnek.
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177/4 V. sz.
1901 Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz 102. 
g-a értelméből, ezennel közhírré teszi, hogy a kassai kir. 
törvényszék 1901. évi 7853/polg. számú végzése következ
tében Dr Stam »erger Péter kassai ügyvéd által kéi<viselt 
Miiller Emil pirn ti cég javára Hoffman Victor zsolnai lakos 
ellen 1827 kor. 54 611. s jár. erejéig 1901. évi október hó 
30-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 3600 koronáta becsült következő ingóságok u. m. : Egy 
teljesen felszerelt egészen uj keret fűrész (Gatter) 14 fűrész
lappal és 12 db. tartalék fűrész, valamint vasból készült 2 
db. rönk kocsi, a folülfoglaltató .Tekelfalussy Lajos 5772 kor. 
20 fillér tőke és járulékaiból álló követelésének kielégítése 
végett is nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a sztropkói kir. járásbíróság 1901. 
évi V. 177/4 számú végzése folytán 1867 kor. 54 fillér tőke
követelés, ennek 1901 évi július hó 15-ik napjától járó 

kamatai */>% ▼áltó dij és eddig összesen 330 korona 
68 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig 
Varehócon a végrehajtást szenvedő által előbb bérben hirt 
gőzfürész telepen leondő eszközlésére 1902. évi március 
hő 24-ik napjának d. a. 9 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-e. 107. és 
108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérő
nek becsáron alól is el fognak adatni.

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt 8ztropkón, 1902. évi február hó 27-ik napján

Bodnár Jenő',
kik. bírósági végrehajtó.

layton & Shuttleworth 
mezőgazdasági gépgjirosok <») Budapest V4m! ™rút

által a legjutányosabb árak mellett ajánl tatnak:

Locomobil és gözcséplögép-készletek
továbbá Járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló* és arató

gépek, ezénagyOjtők, boronák.

„Columbia-Drill“
legjobb sorvetőgépek, 

ezecekavigók, répavágók, 
kukorlcza-morzaolók, 
darálók, őrlőmalmok, 
egyetemes aczél-ekék,

2- és 3-vaso skék és minden egyéb gazdasági gépek.

Lincolni törzsgyárunk a világ legnagyobb 
locomobil- is cséplőgép-gyára.

Risilttes árjtguxUteK kívá
natra inguen is birmtnhra 

küldatntk.

Nyom. Laudeunan B. könyvnyomdájában.


