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Tűnődések.
Jó és balszerencse közt, kint és bent, egy 

évezred óta küzd a magyar, koronként elveszti 
mindenét, csak hazáját nem és mig élni 
fog a magyar nem is fogja soha.

Küzdünk, harcolunk, vívunk, csakhogy ma 
már nem külső ellenséggel állunk szemben, 
hanem az ország kebelében magában dúl az 
ádáz harc, mely kimeríti az erőket, a helyett, 
hogy a békés egvüttmunkálkodás edző tevé
kenységével törekednénk e hazát nagygvá, ha
talmassá, erőssé tenni.

Mindenki a maga érdekeihez áll legköze
lebb, — ez szent — minden szentnek maga 
felé hajlik a keze, — ez is igaz — de mit 
keres az egyéni érdek, mit a szentek érdeke, 
ott, ahol a haza érdekeiről van szó. A haza 
érdeke pedig mindenek előtt.

Nem ösmerünk consolidált gazdasági élet
ben agráriusokat és merkantilistákat, mert a 
kettő szükségképen egy fogalomba forr, nem 
is képzelhetjük egyiket a másik nélkül. Mégis 
ellenséget látnak egymásban és egymás rová
sára rontják le azt a jó véleményt, a melylyel 
a külföld — látva szép, már is mutatkozó, 
siker koronázta törekvésünket — viseltetik 
irántunk.

Iparunk egyre erősödik, egyre hatalma
sabb nagyobb tért szorít magának, hazánk 
közgazdasági életében, melynek főténvezöje - 
s ezt nagyon jól tudjuk — a mezőgazdaság. De 
mint az emberi testben sincsen élet, ha még 
olyan precízen működik is a szív és a többi 
alkatrészek, ha nem lüktet benne a vér, amely 
hajtja, tartja, mozgatja az egész construkciót, 
ugv nem képzelhető gazdasági életünk ipar és 
kereskedelem nélkül. Csodáljuk is, hogy magu
kat agráriusoknak valló polgártársaink nem 
átalják, minden megengedhető és lehetetlen 

fegyverek felhasználásával, saját érdekeik elő
térbe tolásával nyíltan és fennen hangoztatni, 
hogy a kormány elhanyagolja érdekeiket és ’ 
preferálja ezzel szemben az ipart és kereske
delmet. Hát ez nem áll.

Szterényi József miniszteri tanácsos múlt
kor a »Lloyd.-ban tartott nagyérdekü felol
vasásának kapcsán eklatánsul bebizonvitotta, 
hogy kormányunk hozzá is tette ; méltán, 
mennyivel hathatósabban istápolja a mezőgaz
dasági érdekeket az ipari és kereskedelmi ér
dekkel szemben. Adatokkal bizonyítván be, 
mig kormányunk a mezőgazgasági érdekekre 
körülbelül 70 egynéhány fillért áldoz, addig 
ipari és kereskedelmi célokra fejenként csak 
27 fillér jut. Ékesen demonstrálja azt is, hogy 
Bécs egymagában annyit áldoz ipari fejleszté
sére, illetve az ipar fejlesztésével oly annyira 
összefüggő ipari oktatásra, mint Magyarország 
összes iparkamarái. Ezzel szemben constatálta, 
hogy hazánk ipara az utolsó évtizedek óta 
mekkorát haladt, milyen fejlődést mutat fel az 
állami iparfejlesztés végeredményben, mely ha 
nem is fényes, de mindenesetre eredmény. Mi 
gyufát keresünk, ne kapkodjunk tehát a csilla
gok után, örüljünk hát az adott körülmények 
közölt annak a mi van, és ne sopánkodjunk 
egyelőre elérhetetlen célok után, a melyek 
nincsenek még, de még lehetnek idővel.

Diána megtehette a mithologiában, hogy 
Actaeont egy szempillai.Zissal szarvassá vál
toztatta, de nem lehet azt megtenni ma, hogy 
egy csapással közgazdasági politikát teremtsünk. 
Mint mindennek, úgy ennek is tán jobban 
bármi másnál alaposan ki kell forrnia, meg 
kell érlelődnie mielőtt aratásba foghatnánk: 
most még csak vetjük a törekvés, a jóakarata 
munkásság boronálta barázdákba a magot; ne 
turjuk fel minduntalan a barázdákat, mert ha 
oly jó is volt a vetés, ha még oly jó magot 

vetettünk is el, Így nem fogja fáradságunk 
me llőzni gyümölcsét.

Hanem járuljunk legjobb tudásunkkal 
hozzá, hogy az imént elvetett magvak kikel
jenek és oly nagygvá nőjjenek, oly hatalmassá 
alakuljon ki belőle magyar nemzeti gazdasági 
életünk, mint a milyennek azt minden magyar 
ember kívánja.

Mi kereskedők, iparosok vagyunk e gaz
dasági élet impulsiv mozgató elemei, iparunk, 
kereskedelmünk erősödésével mezőgazdaságunk 
is jobban fog érvényre jutni, látni való tehát, 
mennyire karöltve jár e kettő, mennyire ösz- 
szefüggő mindkét osztály érdeke.

Elég sajnálatos, hogy uraink ma gyerme
keiket hivatalnokká, katonává, papnak, mér
nöknek, ügyvéd, orvosnak, szóval mindennek 
inkább nevelik, csak kereskedőnek iparosnak 
nem. Pedig nézzük csak, hogy egyéb, távolabb 
fekvő példát ne mondjunk, a szomszédos né
met gazdasági életet. Mily hatalmas, mily 
nagy, mily világot uraló annak kereskedelme, 
ipara, mert ott a feudális nagybirtokosok nem
csak, hogy nem restelik a kereskedelmet, az 
iparossággal való jól jövedelmező foglalatossá
got, de büszkébbek egy-egy ott elért sikerükre, 
mint a melyet a lóverseny, vagy a zöld asztal 
mellett érhetnének el.

Nem mintha azt akarnék mondani, hogy 
a közhivatali, a katonai, papi vagy a diplomás 
ember pályája nem volna szép is, hasznos is, 
szükséges is, — de sőt — hanem elérhetnénk, 
hogy egy csapással nagyot lendülne hazánk 
kereskedelme és ipara, ha a vagyonosabb, az 
inteligensebb elemek is belevinnék egyénisé
gükkel egyben azt a rokonszenvet is, amit ma
gyar kereskedelmünk, iparunk méltán meg is 
érdemelne. Ha igy arisztokratáink, földbirto
kosaink gyermekei megbarátkoznának a keres
kedelem, az ipar magasztos eszméivel, nem

TARCA
Nagymihalyi íKrönika.

Minden szépért lelkesülök 
Áldozatkész csoportja, 

Műkedvelőkként lépnek fel 
Jótékonysági célra.

A vezérlet jó kezekben, 
Talentumos bohém-fő,

— Kár a közigazgatáshoz — 
Ilyen művészi erő.

•
Márciusnak dicső napját 

Három helyt is Onneplék,
Vajha egykor minden házban 

Megölnék az emlékét.

Dicsőítve a nagy harcot, 
Méltatták az ősöket,

Senki sem hiányzott ki ép
— Csupán — a kik betegek.

♦
Korcsmárosaink imája 

Ott főn meghallgattatott, 
S elláthatta magát jéggel 

Mind, ki még nem hordatott.
*

A városi közgyűlésben 
Kisütötték a vének,

Hogy a kövezési-alap 
Valahová eltévedt.

E kis gonosz körözése 
Nyomban elrendeltetett,

Hogy minden pótadó nélkül (?) 
Jelenjen őkeme meg.

Az adóhivatal őrzését
Nem vállaló a város.

— Mert haj 1 a rendőrségünk most 
Nagyon is fogyatékos.

A szegény árva Duchnószkyt
— Homárral ellentétbe

Ide-oda küldözgetik
Egymás kötelékébe.

Tanitók-háza segélyre 
Nincs fedezet ezúttal.

— Majd csak a költségvetésnél 
Adunk rá telt marókkal.

Magyar kultúránk harcosi
Ti ezt megérdemlitek 1 

— Csak vessék ki kebelükből
Az izgága elemet.

á’á

Tündér Ilona.
Szatirikus mese.

Hol volt, hol nem volt, ha nem is az 
Óperenciás tenger partján, ugv a hautc-finance 
lakta Kaubourg St. l.copald egyik legelőkelőbb 
negyedében lakott egy tündérszép királyleány.

Atyja nem volt az elátkozott várkastély 
félelmetes ura, oh nem, hanem elismert pénz- 

| ügyi capacilás a szent I.ipótról elnevezett vá- 
I rosrészben és vagy öt négyemeletes háznak 

nagytekintélyű tulajdonosa. Es Iluskát — ez 
volt neve a szőkehaju, kékszemfi tflndérleány- 
nak — nem őrizte tüzokádó sárkány a vár
kastélyban, melylyel a bátor lovagoknak vértbe 
öltözötten kelleit volna megvivnio’;, sőt ellen
kezőleg, édes anyja vitte bálról-bálra a tündér
szép Ilonkát, lévén az már busz és egynéhány 
éves és igy férjhezadása, lipótvárosi fogalmak 
szerint, tökéletesen megérett.

A lipótvárosi casinónak VValter Crane 
vagy Sidnev Jones tiszteletére rendezett soi- 
reején történt, úgy hiszem, hogy Ilonka — 
épen nem híven családja dradicióihoz — be
leszeretett a híres symbolista festőbe, Kényes 
Andorba. En azt hiszem, — bár a tündérkis
asszony művészi érzékét ezzel épen nem aka
rom sérteni — hogy Kényes ur méla pillantá
sai, szénfekete bajusza sokkal nagyobb befo
lyást gyakoroltak Ilonka érzelemvilágára, mint 
á művész symbolikus festményei, melyek a 
hólepte tájon lévő árva kutágast, avagy a le
tarolt mezőn maradt lilaszinfl pipacsvirágot 
ábrázolták.

S a festő nem volt vak, ő is észrevette,

Fogtöméseket,
Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.
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volna szükséges garmadába ontani nap-nap 
után a betűket, iparpártolásra való buzdítás 
céljából, hanem igy szélesebb körben kedveltté, 
kívánttá lehetne tenni a magyar ipar és ke
reskedelem termékeit

Borsot hintünk a falra ma a sok cikkel, 
mely mind azon busul, hogy nem pártolják 
kellőképen fogyasztóink a hazai termékeket és 
ebben főképpen — Darvin tanára alapítván 
thézisünket — arisztokratáink hibásak, mert 
nekik csak az tetszik a mi nem magyar, csak 
az a jó, a mit nem hazai iparos állított elő s 
igv a többi osztályokban is utánzókra találnak. 
Ipari fejlettségünknek azon fokán állunk már 
ma, melv nem teszi szükségessé, hogy a szom
szédhoz forduljunk, csak egy kis jóindulat és 
főképen az kellene magyar iparunk, kereske
delmünknek, hogy hazánk társadalmának ve
zetői is megbarátkozzanak a magvar termékek 
pártolásának magasztos eszméivel és akkor 
elértük azt, ami után annyi magyar ember 
szive dobban epedve és meg lesz az, a mi még 
ma nincs meg: közgazdasági függetlenségünk, 
iparunk és kereskedelmünk felvirágozása

Nem hisszük, nem is várjuk, hogy e ne
hány sorral elérjük gazdasági viszonyaink sza
nálását, az ellentétek teljes elsimítását; de ha 
bármelv csekély mértékben is hozzájárulhattunk 
a gazdasági életünk harmóniáját zavaró disso- 
nanciák elsimításához, akkor igénytelen kis 
cikkünk eredményével teljesen meg leszünk 
elégedve. Dán Leó.

Március idusán.
Szabadság '. Szép, magasztos jelszó!
Romboljuk szét a trónokat, égessük el a 

törvényeket, adjunk szabadságot a rablóknak 
és gyilkosoknak! Mi lesz abból? Azt hiszi
tek, hogy a tolvaj nem fog többé lopni, 
hogy azonnal más teremtéssé, munkás és 
becsületesen gondolkodó emberré válik ?

Ugyan mit használt az Franciaország
nak. hogy ledöntötte a trónt, eltörülte a 
monarchiát, ha ott a dúsgazdagok erőszaka 
uralkodik a szegények fölött és szükségük 
van ágyukra, puskákra, hadihajókra és szám
talan ember-testvér gyilkoló eszközökre ? Ha 
a proletár ott épp úgy, mint máshol, küzd 
anyagi helyzete javulásáért ugyanazon meg
engedett és meg nem engedett eszközökkel!

Franciaország — felvilágosodást hozott 
a világnak.

Prága és nyomorult felvilágosodás az, 
amely saját nemzetének vérpatakjaival lett 
megfizetve és talán egy embert sem tett 
valóban boldoggá és megelégedetté.

Milyen erkölcsös, magasztos felvilágoso
dás az! Tekintsünk csak kissé a párisi gri- 
setták felé; vájjon nem posvány az, amely 

hogy Ilonka nagvsád mennyire érdeklődik 
iránta s minden ideális volta mellett többször 
jelentek meg álmaiban ama bizonyos négy
emeletes házak, mint Ilonka bájos Cleo de 
Mórodéra fésült fejecskéje, hamiskás kék szeme.

Azt hiszem, tavaszszal lehetett egy majá
lison, hogy a hűvösvölgyi illatos akácok, az 
azúrkék ég, a természet sziliéinek pompás har
móniája, vagy tán a hitelezők szorongatása 
indíthatták arra Fényes urat, hogy egy őrizetlen 
pillanatban a meghatottságtól rezgő hangon 
suttogja Ilonka rózsaszínű fülecskéjébe: •Ilonka, 
én szeretem, imádom és ha visszautasít, ugv 
széttépi szivemet..

Ilonka pedig egy Lipótvárosi pénzkapaci
tás leányához épen nem illő szentimentáliz- 
mussal mondta : En is szeretem, én is imádom..

A papa azonban, ki határozott ellenszenv
vel viseltetett a festők kétes cxistcnciájával 
szemben (e szokás a néhai uzsorás korából 
maradt meg) és kinek szimpathiáját csak öt
ezer forint fix tudta volna csak kicsalni, nem 
volt hajlandó egy festőért, még ha az svmbo- 
lista is, princípiumait feladni és oly modorban 
utasította vissza Fényes urnák — mint ő 
mondta — rá nézve’ módfelett megtisztelő 
ajánlatát, hogy Fényes ur egyszerűen kétségbe
esett.

Iliába|tudott Ilonka oly meghatóan könyö
rögni, hiába akart szerelme nagylelkűségében 
a jourokról, a gummiradlcrról lemondani és 
árva kutágasok és lilaszinü pipacsvirágok kö

sz ifjti emberiség legszebb virágát megmér
gezi kigőzölgésével ?

A szabadság, az az igazi, az a gyönyö
rűen ragyogó napfény, nem boldogíthatja 
előbb az emberiséget, mig ez csillogását 
eltűrni s igy üdítő sugaraiban megmelegedni 
nem képes. Mig az emberiség meg nem ta
nult szeretni és megbocsátani még le nem 
mondott borzasztó istenéről, t. i. önszereteté- 
ről: addig haszontalan dolog volna beszélni 
a szabadságról.

Adjunk szabadságot oly madárnak, 
amely kalitkában neveltetett föl ; eresszük 
szabadon: s ő ismét vissza fog térni — ka
litkájába: ha esetleg nem is abba, amelyben 
azelőtt volt, akkor — másba.

Adjunk teljes szabadságot a tudatlan, 
műveletlen munkásnak; s ő visszamegy majd
— koldulni előbbi gazdájának, talán kínzójá
nak ajtajához; és ha esetleg nem ugyan
ahhoz, hát máshoz.

Tanítsuk meg előbb a madarat arra, 
hogy megismerje a szabadságot, eresszük ki 
gyakrabban a kalitkából, hogy szokja meg 
a szabadságot, és eresszük ki azután : ő nem 
fog visszatérni. Tanitsuk meg az embert 
arra, hogy ő is ily madárka, de más szférák
ból való, hogy e világ - csak kalitka, mely
ben a madarak nagy serege — az emberi
ség tartózkodik: hogy a mi testünk csak
— kalitka, melyben az egyes madárnak, 
az embernek lelke rejlik.

Adjunk neki szárnyat, tanitsuk meg 
arra, hogy megismerje az élet valódi rendel
tetését, vagyis arra: miért él s miért kell 
élnie.

így visszaadjuk neki a szabadságot és 
boldoggá tesszük őt.

Adjuk neki az egyenlőséget, a testvéri
séget, boldogítjuk az emberiséget és megvál
toztatjuk a társadalmat, a világot.

Tanitsuk az embert arra, hogy ismerje 
meg önmagát, nemcsak anyagát, testét, ha
nem azt ami előidézi a gondolatot, az eszmét, 
ami ébreszti a mély* érzést, arai fellobbantja 
a vágyat, azt, ami gyöngédséget lehel a 
szeleteibe; s akkor hírnökei, apostolai leszünk 
a szabadságnak és békének s áldani fognak 
minket a jövő nemzedékek. Vagy talán el
felejtettük volna már a régi Görögország 
Delphi városában Apolló tiszteletére felál
lított templomnak felírását, azt a valóban 
nagyszerű üzenetet, amelyet ők reánk hagy
tak: ember ismerd meg tenmagadat!

De hát mégis ki volt az, aki bilincse
ket kovácsolt a szabadságra s erőszakot 
csinált belőle? ki volt az. aki megkötözte 
a testvéri szeretetet az önzés álarcával ? Hát 
csakugyan nem tudjátok, kicsoda volt az?

Ott van az elrejtve a mi — bensőnkben ; 

z’ött tölteni ifjú életét, llosenblath ur — igy 
hívták az öreg urat — hajthatatlan maradt és 
most mái a legkomolyabban férj után nézett 
úgy, hogy nem telt bele négy hét, Ilonka — 
akarva, nem akarva — már az első kereske
delmi és hitelszövetkezeti részvénytársaság 
nagytekintélyű igazgatójának, VVeisz Bertalan 
urnák hitvese volt.

Es most már gummirádlerezbetctt, jou- 
rozhatott amennyit csak tetszett, de minden 
csütörtökön délután, mikor jourszünet volt el
elmerengett leánykori emlékein . . . on revient 
toujours ... és gyakran jutott emlékébe az 
árva kutágas, a lilaszinü pipacs és . . . ah a 
szénfekete bajusz.

Fényes urnák, a jövő reményének, művé
szi ereje pedig kiapadt és Ilonka keserű szem
rehányásokat tett magának, hogy nem a művész 
neje lett és hogy erélytelensége miatt cgv so
kat ígérő génié pályája szakadt félbe.

* *•
Mikor egy este Weisz ur a casinóból 

hazajött, az ő kis felesége azzal fogadta, hogy : 
• KcdLves férjem, volt nekem egy szegény rajz
tanárom, valami Fényes, ki mint hallom, nem 
jó sorban van, igen lekötelezne, ha a szegény 
embert valami kis könyvelői állással foglalkoz
tatná. A férj készséggel teljesíteni kívánja fele
sége kérését és .... most két eset lehetséges. 
Az első melyet Önök, mélyen tisztelt olvasóim 
a legszívesebben vennének, hogy Fényes ur 

mi voltunk az, mi emberek; mi, akik szü
letünk. élünk, halunk, azután ismét élűnk 
és sziliünk.

Igen, mi emberek építettük egykor azo
kat a hatalmas erődöket, erős várakat, mi 
kovácsoltuk a kardot, készítettük egykor a 
halált hozó nyilat, később a puskát, ágyút 
stb.

Az isteni igazságnak örök törvénye utói
ért minket, minket, akik egykor nagyok 
valánk és csinált belőlünk a mi akaratunk 
folytán — azt, ami most vagyunk, t. i. a 
pénz rabjait, az érc szolgáit.

Ezekkel nyomta az ember embertársait, 
testvéreit azelőtt; és ugyanazon sorsban fog
nak részesülni mégis azok is, akik elnyomni 
törekednek a törvényt, jogot s az igazságot s 
igy letiporni és meggyalázni az emberiség 
legszentebb eszményét: az igazi szabadságot 
és testvériséget. Cselkó Jóasef.

Előfizetési felixiTrá,s.
Április hó i vet uj előfizetés nyílik lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük március hó végével lejár, hogy az elő
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren
det tarthassunk.

A „Felső-Zemplén“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— Áthelyezés. Zempléni Dr. Moskovitz 

Iván homonnai kir. aljárásbiró saját kéret mérő 
az újpesti kir. járásbírósághoz lett áthelyezve. A 
homonnai kir. járásbiróság ez által egy kitűnő 
biráját, az ottani társadalom pedig egy közkedvelt 
tagját veszíti.

— A műkedvelők előadása iránt álta
lános az érdeklődés és az előkészületek már ja 
vában folynak, l'sépy Zoltáu, az előadás mozgató 
lelke nem kímélve semmi fáradtságot, mindent 
elkövet a siker érdekében, úgy, hogy legközelebb 
a prepák is meg fognak már tartatni. Az előadás, 
mely táncvigalommal lesz egybekötve, április hó 
közepe táján lesz megtartva.

— Színészet. Deák Péter színigazgató tár 
sulata április hó második felében városunkba ér
kezik és három hétig terjedő szereplésre már 
engedélyt is kért, melyet a szolgabirói hivatal 
meg is adott.

— Halálozás. Okolicsányi Lajos hágai 
követünket súlyos csapás érte, neje született Lo 
bánon- hercegnő e hó 10 én Hágában meghalt. A 
holttestet Őrmezőre szállították, a hol március 
18 án a családi sirboltban örök nyugalomra he 
lyezték.

elfogadja az igazgató ur ajánlatát, a feleség 
protcgalja és csakhamar magántitkár lesz, ki 
gyakran éjfélig is dolgozgat a férj irodájában ; 
de a rossz nyelvek, mert hiszen a világ oly 
rossz, olyan dolgokat is regélnek, miszerint. . . 
De minek is bolygassuk Fényes ur és Ilonka 
asszony kissé diserét természetű intimitásait, 
mert "hisz a dolog legnagyobb sajnálatomra 
nem ugv esett meg.

Fényes urat a csekélyke állás nem segít
hette volna ki pénzzavarából, a lilaszinü pipa
csok nem voltak kelendők, a közönség — mint 
azt a művész mélységes rezignációival kény
telen volt constatálni — nem érett még m?g 
a fenséges és igaz svmbolismusra és hogy a 
szegénységei, a küzdést elkerülje, főbe lőtte 
magát.

Előbb azonban levelet hagyott hátra a 
múzsának, hogy őnagysága ne vegye rossz né
ven, hogy föidi szerelem miatt véget kellett 
vetnie életének.

Es a lapok másnap hasábos nekrológokat 
Írtak a század legnagyobb svmbolista génijéről, 
a szerelem és művészet műrtyrjáról kit szive 
vitt a sírba.

Es a megható nekrológot olvasva Ilonka 
asszony, cgvkor oly hamiskás szemeiből két 
könnycsepp csordult ki és lassan folyt végig 
szépséges szép arcán.

Ssékely Alfréd.



— Megfagyott ember. A mnlt heti nagy 
hidegek alkalmával egy emberélet is esett Áldo
zatul. Fedor Mihály falkusi lakos a szerencsétlen 
áldozat, ki az ungvári vásárról hazajövet, éjjel a 
nagy hideg és szélben megfagyott.

— MArcius 15. Ünnep volt ez a szép nap, 
kidobbant a hazaszeretet a szivekben ! A magyar 
szabadság megszületésének dicső évfordulóját vá 
rosunk közönsége lelkesen megünnepelte s az ez 
alkalomból a Barnai szállóban rendezett közvacso
rán, miként az előző években, ezúttal is igen so
kan vettek részt. Az egybegyűltek egyforma lel
kesedéssel adóztak a szabadságharc hősi emléké
nek. Ünnepi szónok Polányi Géza kir. közjegyző 
volt, aki március idusának jelentőségét fejtegetve, 
megemlékezett azon férfiakról, a kik a dicső na
pot megteremtették és ez által a magyar népsza
badságot visszaszerezték. Beszéde után a közönség 
a Hymnust énekelte el. Még Kozlay József és 
Gorzó Bálint adóztak a nagy nap emlékének s 
mindegyikük beszédét a jelenvoltak feszült ügye 
lemmel hallgatták végig. Sok tószt hangzott még 
ezután el. Polányi Géza Sulyovszky Istvánra emelte 
poharát, akit városunk közönsége oly nehezen tud 
nélkülözni. Késő éjfél után volt már, midőn a kö
zönség oszlani kezdett. — Megemlékezünk még 
arról, miszerint ezidón városunkban három helyen 
is ünnepelték március ló ét. A polgárság egy része 
a Csillag, más része a Strömpl szállóban jött össze. 
Mi csak azt jegyezzük meg, hogy e napon egy 
szívvel egy lélekkel együttesen kellene ünnepet 
ülnünk s ezáltal annak nagyobb jelentőséget is 
adnánk.

— Hivatalos nyugtAxAs. A nagymibályi 
kereskedelmi és hitelbank 40 koronát, a „Felső- 
Zemplén** szerkesztősége 10 koronát, Miladinovics 
Bertalan csebbi lelkész ur 8 koronát küldtek be 
pénztárunkba, hogy ez összeget a város szegényei 
között a húsvéti ünnepekre elosszuk. A szegények 
nevében is köszönettel nyugtatjuk a jelzett adó 
mányokat.. Nagy Mihályon, 1902. március hó 19. 
Az elöljáróság megbízásából: Uoctman György, 
városi pénztárnok.

— FircAk püspök jubileuma. Tiz éve 
lesz ma holnap annak, hogy Fircák Gyula a mun
kácsi püspöki székbe ült. Ezen idő alatt úgy a 
papság, mint a hívek egyaránt megkedvelték a 
derék és hazafias főpapot, a ki számtalanszor adta 
példáját atyai gondoskodásának, melylyel az egy
ház, annak papjai és hívei iránt viseltetik. A fő
pásztor 10 éves jubileumát az egyházmegye most 
fényesen készül megünnepelni s e célra a gyüjté 
sek javában tolynak. Úgy értesülünk, egy na
gyobb alapítványt akarnak a püspök névére enni.

— Eljegyzés. Wirtschafter Ármin ilóki 
lakos f. hó 11-én eljegyezte Kemencén íiergida 
Rózsika kisasszonyt, Bergida Ede birtokos leányát.

— HelyreigaxitAs. Lapunk legutóbbi szá
mában Schreiber Jónás ur által a kórház részére 
10 korona adományt nyugtattunk. Az adomány 
azonban 20 koronát tett ki, mely körülményt 
ezennel helyreigazítjuk.

— Fósxolgabirói AUAs. Körlevelekből 
olvassuk, hogy a sztropkói főszolgabírói állásra 
eddig a multi számunkba emlitett Malonyai Ta
máson kívül még ifj. Bajusz József árvaszéki 
jegyző tb. ülnök és Spillenberg Barna Sáros vár 
megye egyik járásának szolgabirája is pályáznak.

— OrsxAgos vAsAr. Nagy Mihályon folyó 
évi március hó 24. és 25 én fog ;•< úgynevezett 
húsvéti vásár megtartatni. Tokaj és S. A. Ujhely- 
ben is az nap lesz vásár, mely körülmény minden 
esetre befolyásolni fogja országos vásárunkat. Ho- 
monnán és Ubrezsen március hó 19 én volt vásár, 
mindkét helyen nagy volt az állatfelhajtás s da
cara ennek a szarvasmarha drága áron kelt el.

— Groszman Ödön e hó 25-én
vezeti oltárhoz éitern Jeuny kisasszonyt Homonnán.

— Kassai UjsAg. E hónap végén Kassai 
Újság cimmel szabadelvű napilap indul meg Kassán. 
Az uj lap alapítására érdekes eset adott alkalmat. 
A kassai Felsömagyarország munkatársai nem tud
ták magukat azonosítani a kiadó vállalat tenden 
ciózus magatartásával s valamennyien beszüntették 
a működésűket. A kiadócég ugyanis nem akarta 
megengedni, hogy Fényes Samu Kuruc Féja Dávid 
cimü darabjával aratott sikeréről beszámoljanak, 
ezért Szathmáry Zoltán felelős szerkesztővel együtt 

az összes munkatársak, Lengyel Menyhért, Balassa 
Sándor, Neulánder Jenő és Goldmann László meg
váltak az újságtól. A kassai újságírók valamen 
nyien szolidaritást vállaltak a szókimondás derék 
és bátor harcosaival és a k özönség körében is 
általános a szimpátia cselek? * ik és uj vállalko - 
zásuk iránt. A Kassai Up főszerkesztője dr. 
Mitzger Imre lesz.

— Telekkönyvvexetói Áthelyezés. A in. 
kir. igazságügyminiszter Bsrencsi Livius szobránci 
kir. járásbirósági telekkönyvvezetőt Nagy Tapol- 
csányba áthelyezte.

— Tűz. A közelfekvö Sólymos községben 
az elmúlt pénteken óriási tűzvész dühöngött, a 
mely a nagy szél folytán nehezen volt lokalizál 
ható. Közel 5 órán át dühöngött a borzasztó elem 
s ez alatt harmincnál több ház égett le. Elhamvadt 
a gazdaemberek csekély takarmánya is, úgy hogy 
az egész község most a legnagyobb nyomornak 
néz eléje. A kárvallott szegény emberek közül 
többen biztosítva sem voltak.

—A gazdasAgi egyesület folyó hó 14 én 
tartott gyűlésén Berzevicy Bélát választotta meg 
titkárává.

— A kassai ügyvédi kamara folyó hó 
16-iki tisztújító közgyűlése a kamarai tagok élénk 
részvétele mellett következő eredménynyel folyt le: 
Elnök lett Arany ossy László, elnökhelyettes : Am 
brózy Nándor, titkár : dr Hollaender Lajos ; ügyész : 
dr Blázy Kálmán ; pénztáros Hamar Ferenc ; vá 
lasztmányi rendes tagok: dr. Blanár Béla, Csuka 
Ödön, dr. Kiéin Fülöp, dr. Kossuth János, dr. 
Rosenlhál Sándor, dr. Sichermann Bernát. Stekker 
Károly, Szalay László; választmányi póttagok : dr. 
Brósz László, Csengery Dezső, dr. Juhas Béla és 
Vitányi Bertalan.

— A Pesti Hírlap kormánytól és pártok
tól független, szabadelvű és demokrata újság az 
uj évnegyed alkalmából közli velünk, hogy a kö
vetkező évnegyedben a téli üdüléséből hazatért 
Tóth Béla folytatja vasárnapi tárcái és közkedvelt 
Esti levelei Írását; Mikszáth Kálmán pedig nagyobb 
történeti elbeszélést ir. Ugyancsak az uj évnegyed 
dél kezdődik a lapban egy uj érdekfeszitő regény 
közlése. Marócy mester, a montecarloi snkkverseny 
győztese, ismertetni fogja vasárnaponkint a lég 
nevezetesebb játszmákat, melyeket a világ legelső 
sakkozóival játszott. A lap — mely ma hazánk 
legnépszerűbb és legelterjedtebb lapja — továbbra 
is nagy gondot fordít közkedvelt rovatainak (A t. 
Házból, Színház és zene, Képzőművészet, Vegyes, 
Szerkesztői üzenetek stb.) gazdagságára és váltó 
zatos8Ágára, főelve lévén olvasóinak mulattatása. A 
Pesti Hírlap ma kétségtelenül legnagyobb terjedő 
lemben jelenik meg lapjaink közt és igy legtöbb 
olvasmányt nyújt. Melléklapja a Divat Szalon, leg
jobb divatujságaink egyike, igen jutányos áron 
rendelhető meg a Pesti Hírlappal együtt. A Pesti 
Hírlap előfizetési ára negyedévre 7 korona s a 
Divat Szalonnal együtt 9 korona; a Pesti Hiriap 
egy hóra is megrendelhető 2 kor. 4<> fillér bekül 
dése mellett. (A Pesti Hírlap kiadóhivatalának 
címe: Budapest V kér., Váci-kürut 78. sz.)

Kikelet
Eled a természet, a mint az ébredő 

madár megrázza tollazatát, lehányja magáról 
a tél hófehér gúnyáját, hogy ismét felvegye 
régi mosolygós, hintés körítőiét. Madárdal 
zendül, a fák rügyeznek és a fényei, éltető 
napsugár lecsókolta a vizekről a jégkérget. 
Minden vidám és csapongó ismét, mert itt 
a tavasz, a természet ifjúsága.

Minden örül, minden boldog, minden a 
régi újból, a természet örök szépségei ismét 
üdülést, pihenést kínálnak a munkában el- 
ernyedt emberiségnek, de az emberek nem 
fogadják azt oly örömmel, mint azelőtt, nem 
viditja fel őket a természet ujjáébredése szo
morú csönd honol a szivekben, mert nehéz 
időket élünk.

A vizek már elvesztették jégkérgüket, 
ám az emberiség szivében nem engedett fel 
a szomorúság jégkérge, mert még nem tű
zött rá a remény napsugara.

Még mindig vannak ajkak, melyek 
munkáért, kenyérért sóhajtoznak. Még min
dig vannak szemek, melyek nem tudnak 
gyönyörködni a természet örök szépségeiben, 
mert a korgó gyomor megfosztja őket a 
tiszta látástól.

Még mindig nyomasztó a helyzet és 

inindezideig még nem találtak ki utat e 
hosszantartó válságból.

I>e mintha Isten ujja volna a természet 
kora virulásában, szivünkben felujul a szó
zat : Vájjon nem-e a természet, a mindent 
begyógyító csodaorvoB segithet-e mi rajtunk ? 
Vájjon egy jó termés nem fogja helyrehozni 
idegen körülmények keserves csapásait ? Ki 
tudja a jövendőt . . . !

Madárdalos az erdő, vidám danájukat 
visszangozza a csalit s vigan röpdösnek a 
visszatért szabad énekesek, hogy dicsőítsék 
azt, ki mindezt teremtette és a ki mindig 
gondoskodott arról, hogy dicsőíthessék. Csak 
egyedül minket hagyna el, csak mi pusztul
nánk el segedelem nélkül?! Nem hisszük, 
kell, hogy jobb idők kövessék a rosszat, 
kell, hogy miként a természetben a rideg, 
könyörtelen telet az enyhe, zsongitó tavasz 
váltja fel, a rossz időket a jó, a sivár múltat 
a szebb jövendő váltsa fel.

Es minden jel arra mutat, hogy nem 
fellegvár az a reményünk, hogy eljő még 
az az igazi kikelet is, a valódi tavasz, mi
kor egy munkabíró kéz sem fog munka 
nélkül állani és egy éheB gyomor se fog 
kenyér utón esengeni.

Itt a tavasz s vele az éltető munka s 
a kenyér is eljövend.

A szomorú kedélyek pedig vigasztalód
janak, az örök panaszlók pedig reméljenek, 
mert virrad már.

A fák pedig rügyezzenek, bimbók fe
leljenek, éledjen a természet Legyen han
gos a madárcsicsergéstől erdő-berek, enyhe 
patak vize mormoljon édes danákat a ter
mészet gyermekének, hiszen az idők folyása 
örök, semmi sem változik, csak egyedül mi, 
kik mindezt élvezzük: az emberek. Es ezek 
sokat változtak, de nem javukra. A sok 
tudomány a magas kultúra megfosztotta őket 
az érző szívtől és a könyörület ismeretlen 
fogalom a nagyok előtt.

A nyomorultakat pedig az idő megta
nította, hogy ne bizakodjanak a gazdagok 
és hatalmasok szavában.

Es küzd az osztályharc, ádáz küzdelem 
folyik az emberiség tömegei között a meg
élhetésért s e viaskodásban megkérgesiil a 
tenyér, de még inkább a szív.

De itt van a tavasz, az éledő természet 
feltámasztja szunnyadó reményeinket egy 
jobb jövő után, mely boldognak megelége
dettnek fogja látni a magyart.

Isten adja és segitse hazánkat, hogy 
mi is együtt örvendhessünk az erdők dalo
saival, hogy mi együtt örvedhessiink az er
dők dalosaival, hogy a mi reményeink fája 
is kizöldülhessen és ne halljuk többé az 
örök siránkozást és szivettépő panaszt.

Eljött a kikelet! Hozsanna neked örök 
természet!

IRODALOM..
* A napkirály. A Napkirálynak, XIV. Lajos 

nak arcát lTOfi-ban viaszba mintázta Benoist A 
kép maga is ott van a versaillesi palotában s a 
büszke arc hidegen és merőn nézi a századok 
múlását. Az utolsó Caesar volt ö, Kóma istenitett 
császárjainak egy késő-késő utóda, a ki eltűrte az 
istenités s megkívánta, a ki mint egy földön járó 
Isten élt, járt az emberek között, önmaga törté
nelmi eseménynek tartotta minden mozdulatát. 
Volt benne valami az indusok pompakedveléséböl. 
Palotáit a művészi alkotások egész tömegével 
ékítette fel, de valóban Ízlése is volt s uralkodása 
alatt egy egészen uj stylje fejlett ki a művészetek
nek. Gobelinek, képek, szobrok árasztották el ter
meit s maga a rheimsi dóm a gazgaságnak és 
pompának oly összehalmozásé,< mutatta fel az ö 
felkenésekor, mint talán templomot még soha ki 
nem cicomáztak. Az ö kora különben a posenak 
hivatalos kezdete.

Ezeket a képeket hozza s erről a korról s 
udvarról ir a Nagy Képes Világtörténet megjelent 
154. füzete.

Fsl.ló. .z.rke.itő : Dr. Kállai J6SM&
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Árlejtési hirdetmény.
Alólirott szolgabiróság részéről köz

hírré tétetik, hogy 10550 korona 15 fillér 
költségvetéssel előirányzott butkai Dúsa hid 
kiépítése a folyó évi március hó 26-ik 
napjának délelőtt 10 órakor Butka 
község házában megtartandó 

versenytárgyaláson 
fog kiadatni.

A beadandó ajánlatok a kitűzött időig 
nyújtandók be.

A műszaki tervek a szolgabiróságnál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Nagy-Mihály, 1902. március 15.
Jüzesséry Jamás, 

főszolgabíró.

Jíllást 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. 
Mutatvánvszámokat 30 fillér beküldése ellené
ben küld a kiadóhivatal Budapest, Bükk Szilárd 
utca 27. — Álláskeresési beigtatásnál minden 
szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér, nyílt 
térben pedig minden szóért ti fillér fizetendő, 
mely hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad 
el a kiadóhivatal.

Sutttnatt JYtárkus
— rofösaru-iizlete Nagy-Mihályon. **■

Van szerencsém a n v. közönség szí
vós tudomására juttatni, miszerint

tavaszi bevásárlási utazásomból 

visszatérve, azon kellemes le lyzetLe jutottam 
hogy úgy DIVAT, mint pedig courrent- 
cikkek dús választéka által a n. é. közön 
ség legkényesebb Ízlésének és igényének is 
képes vagyok megfelelni.

Idényazerü ruhaszövetek, sely
mek. díszítések. Stb. Stb. szives illegte 
kiütésére tisztel. tt« I hívom meg a m. t. kö 
zönséget s szives támogatásáért esd

kiváló tisztelettel
Suttman JYtárkus.

.1 Icgjittányoxabb áruk'.'!

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

nal bérbe adó.

Háziasszonyok figyelmébe !!

SCHICHT-fele SZAPPAN,

Sladó ház és telek.
A Kapitány-utczában levő Podlesznv-féle 

jelenleg Báró Holtz Györgyné tulajdonátképe
ző lakház, a melyhez külön magtár, istállók és 
cseléd lakások is tartoznak, terjedelmes kerttel 
együtt eladó.

Eladó még egy nagyobb és szilárd épí
tésű magtár is, melyhez szintén kert tartozik.

Végül eladó egy nagyobb és kertnek hasz
nált terület, a mely építkezésre különösen al
kalmas.

Az összes ingatlanok egymás tőszomszéd
ságában fekszenek és csak az utcza által vá
lasztatnak el egymástól.

Bővebb értesítés Dr. Kállai József ügy
védnél nyerhető.

Eladó ház.
A gör. kath. templommal szemben levő 

Szabó Mihály nyug, kapitány háza 
szabad kézből azonnal eladó Bővebbet 
Dobozy Lajosnál Nagv-Miháb/on.

Mindennemű 

ácsmunkákat 
a legjutányosabb árak mellett elvállal s a

n. é. közönség szives pártfogását kéri

(a kulcscsalj a

legjobb mosószappan!
A íX-hicht fele szappan a kulccsal tetszés 

szerint használható Akár hideg, aká langyos v. 
i meleg vizzel mosva, akár a ruhát vele forrázva, 
I minden más szappannál hatályosabbnak mutatkozik, 
j A gyár kezeskedik a káros alkatrészek hiányáért.

JCapható 10, 14. 20 és 28 fii. darabokban.

Egsediili elárusító hely nagyban es kicsinyben: 

.GARFUNKEL DÁVID 
vegyeskereskedese Nagy Mihály, föutcza.

I Steindler Stel i 
f 

női divatcsarnok Nagy-Mihalyon
I al

Van szerencsém a 11. é. hölgyközönség |
I szives tudomására adni, miszerint Nagy- j
1 Mihályon. főutca, Tischler-féle házban, J 

| (a .Csillag, szállóval szemben) egy 

'női divatcsarnokot f 
I nyitottam, ahol állandó raktárt tartok fenn | 
j női- és gyermek-kalapokban, meny- | 

asszonyi koszorúk- és fátyolokban, i 
valamint gyászkalapokban stb. stb. c 

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

I vábbi támogatásáért esd
kiváló tisztelettel

STElNlfLEK ETEL, j 
divatárusnő.

Seszták Antal
ácsmester J'íagy-JYlihályon.

. í> 1 1 ■ • 1 1 1 l~T 1
Sikkes • divatos • Slegatis

NŐI RUHÁKAT
a legújabb divatlapok szerint készít : 

eorisx-a.
női ruha varroda, Jíagy-JYtihály főutca

a .Felsó-Zemplón" kiadóhivatalával ütemben .
c >■ .7?.-. 

■ > ’S'
. ív -< •, r / A. -f •) £ •* «...• 2- r ■

1 na^

padló- 
ó. 1.

legjobb s 
festéséi

1—6
G L Ü

KEIL-LAKK
(Glasur)

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára, 
y palack ára 1 frt 35 kr. 1 kis palack ára 68 kr.
szagtalan Arany fenymáz
Viasz Glória" képkeretek Stb. bearauyozására.

n'á" n,",/............ 1 kis Palack li,a kr-

Fehér ..Glasur“-fenymáz
'vr mosdó-asztalok, ajtók, ablakdcszkák stb. ujonnani bc- 
c, 1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr.

Mindenkor kaphatók :
C K MÓR < <git. 1 N A GY-MIH A L Y.

N j • 1: . I- li- ' fii HL

layton & Shuttleworth
mezögazdasagi gepgjárosok e) Budapest V463i,®rúl 

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gözcséplögép-készletek
továbbá Járgány-cséplőgépek, lóherecséplok, tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és arató

gépek. szénagyQjtök, boronák.

legjobb sorvetogépek,

2- éa 3-vasu ekék és minden egyéb gazdasági gépek.

„Columbia-Drill"

I.i icolni törzsgyárunk a világ légnagyóbb 
locomobil- és cséplőgép-gyára.

szecskavágók, répavágók, 

kukorlcza-morzaolók, 
darálók, örlö-malmok, 
egyetemes aczél-ekék,

1'.. kí iy vuyomdájábau.


