
Magy-Mih&ly, ISO5. mirozlns 16. 12. «zám. 4vf«lyi

Felső-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

MEGTELE1T I N- E E 1T CStTTÖETÖKÖ 2ST.

SZERKESZTŐSÉG :
Hnv* a lap s/.allaini réwzét illető minden 

közlemény intézendő :
Kossuth Lajos-ntoza 34. szám.

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

Egy*a raáa ám IL • •••

Kéziratok nem adatnak viasza.
Hérineiitetleu levelak nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronklnt 40 fii.

II A D O HIV ATAL J
Hova az előfizetések, hirdetési •• nyilttói 

díjak küldendők :
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1848. március 15.
Ihlettel eltelt szívvel állunk március 

idusának évfordulóján. Hiszen szabadságunk 
husvét vasárnapját üljük; egyenlőségünk, 
testvériségünk születése ünnepének emlé
két idézzük fel: uj életünknek arany hajna
lát dicsőítjük. A mohácsi gyászos vésznapon 
kialudt, letűnt függetlenségünk — három
száz esztendős rabságának e napon : 1848 
márc. 15-én ütött a felszabadulás órája. E 
napon rázták fel a szabadság hősei tespe- 
déséből a magyar nemzetet ; érző, cselekvő 
nemzetté tették ; kezébe adták a hazasze
retet zászlaját és csinálták a papiros fiktiv 
alkotmányból, szabadságból igazi, élő tör
vényt, szabadságot és népjogot, a soknyelvű 
kaszt, osztály s nemzetiségre széttagolt em
bertömegből egyetértő, államalkotó magyar 
nemzetet Férfiak, nemzet lettünk újra ; sza
badok, függetlenek hivatásunk és létünk jo
gánál fogva, miként őseink, egyenlők és 
testvérek, miként Isten hirdeti és akará.

Március idusán szúrták le az egyed
uralomra törekvő Cézárt római polgártársai: 
e napon, a tavasznak, a természet ébredé
sének nagy napján fojtottuk meg mi is a 
háromszáz éves osztrák zsarnokságot s éle
tet adtunk az alkotmányos szabadságnak. 
Politikai életünkön, mint életet adó gerinc
oszlop húzódnak át az 1848 márc. 15-ének 
vívmányai, eszméi és törvényei, melyek 
messze, beláthatatlan időkre kihalókig irá
nyítanak, világítanak és gránittalajt szolgál

TARCZA.
A régi jó idők!

A „Felső-Zetnplén“ eredeti tárcája. — 
(Folytatás)

telefon .’ ha meglátnák nagyapáink 
vissza kívánkoznának a nyugodni-

Telegráf, 
működésieket, 
inas sírba.

Ezeket összehasonlítva a multiakkal, lehetet
len elzárkózni a tudat elől, hogy az anyagiakban 
s a szellemieket illetőleg azon részekben, melyek 
az anyagiakat segítik, a haladás óriási, a mit csak 
az nem vesz számba, a ki a régi igények szerint 
él, a kire nézve tehát a haladás által szült előnyök 
legalább is fölöslegesek.

De két oldala van minden éremnek, két vége 
minden botnak.

Minden, de minden dolognál több szempont 
szerint ítélhetünk. Azt találtuk, hogy az anyagiak
ban az előre lépés tagadhatlan. De az igényeket 
illetőleg, békésebben éllek az öregek. Aki mit nem 
ismer az után nem vágyakozik, mert „ignoti nullo 
cupido !“ Aki az ananászról semmit sem tud, az 
beéri a sárgarépával. Azelőtt sok minden ismeret
len volt, ami most élvet, gyönyörűséget ad, vagy 
talán csak divat, melynek hódolni kell ; ezt még 
nem hajszoltak akkor, most pedig mindennek meg 
szerzésére pénz és ismét csak pénz kell. A pénz 
megszerzése az élet terhe, nehéz munka és gond, 
s ez teszi részben rosszabbá a jelent, iniut a minő 
volt a mull. Régen kicsinyek voltak az igények, 
s ezeket is könnyű volt kielégíteni, s igy a meg
elégedettség, vagy a mi ezzel egy, a boldogság 
nagyobb lehetett. S mert nem kellett ezreket sze 
rezni, kevesen vetemedtek olyan pénszerzésre, mely 

tatnak további nemzeti életünk állami fej
lődéséhez. Csodálatos történet és varázs van ' 
e szóban : 1848 március 15 I . . . E napnak ' 
eszméi: a szabadság, egyenlőség és testvé
riség szétfolynak e hon határain, miként 
avar-réten a hirtelen jött áldásos esőnek 
termékenyítő vize. És méltán. Hiszen egy 
történeti ünnepünk sincsen, kivéve 1848 
március 15-ikét; a többi mind gyásznap, 
melyekben ezer éves történetünk bővelke
dik. De, ama márciusi nap fölér bármely 
katonai győzelem emlékével; az éghez, a 
szívhez és a fantáziához egyaránt szol, óriási 
szimbóluma a magyar ész, erő és szellem 
diadalának, a magyar történet legnagyobb 
eseménye sorát jelzi dátumával és végül 
még a természet is kiszemelte fordulónak. 
Azért, ha valakinek, nekünk a márc. 15-iki 
nagy nap, a magyar nép újjászületése ta
vaszának ünnepe. És addig lesz ez a nap 
ünnepünk, ameddig a magyar nép nem
zet és magyar lesz. Mennél magasabbra 
emelkedünk, annál nagyobb kegyelettel lóg
juk megülni ezt a napot; mert ez a nap 
az ujjáteremtés napja, a nemzetet ujjáterem- 
tők lelkesedésének ünnepe kell, hogy le
gyen időtlen-időkre. Oh, hiszen akkor szü
lettek a legszebb dalok és a legkeserübb 
könnyek. A nagy, örök, éltető eszmék, dia
dalok, vívmányok és a nagy martiriumok 
esztendeje volt az. Ekkor zengett milliók 
szivében fogantatva a legszebben a sza
badság himnusza. Igen! a szabadságé, a né
pek, nemzetek, a haza, az állampolgárok

igazságtalan volt, a becsület is sokkal mélyebben 
gyökeredzett, mint napjainkban, amikor eskü, sőt 
tanuk nélkül már nem is hiszünk, sőt, ha mindaz 
meg is van, a kételkedést nem fojthatjuk el, csak 
akkor, ha fiskális utón is betudjuk bizonyítani a 
magunk igazát.

S mindez az érem másik oldala. Gondolkoz
zunk itt, de komolyan !

Az erkölcs, meg a kölcsönös becsülésnek s 
ebből kifolyólag a társadalmi hitelnek alapja és 
oka, a családban bírja kezdetét. Családokból áll a 
társadalom s igy e társadalom minden reformja, 
vagy deformja a családban bírja okát.

Tapasztaljuk, hogy a régi házasságkötések
nek egészen más alapjuk volt, mint a mostani 
villamos gyorsasággal kötött házasságoknak. A köl
csönös becsülés, s az ebből származó szeretőt tette 
meg azt a csodát, hogy nagyapánk még 70—80 
éves korában is fülig szerelmes volt nagyanyánkba. 
Becsülték egymást s e becsülés könnyen feledtette 
az apró hibákat, melyektől ment ember a régi jó 
időkben sem élt. Máskép alakultak akkor a csa
ládok.

Találkoztak a fiatalok a bálban, hol a mama 
mint gardedám őrködő szemmel, nem ritkán árgus 
szemekkel nézett a leányra, semmiképen sem en 
gedve meg azt, bogy egy stondliban a cigány kö 
rül, a mama szemétől jó messze, utánozzák a tán 
cosok az ideges görcsökben szenvedő káposzta ta- 
posókat. Szép ritmusban , komolyau ropták a pá
rok az andalgót és bokázót s a harmadik figura 
nem a tüdővész volt, hanem talán a házasság. A 
mi nem volt ritkaság. A mostani gyorspolkának, 
mely éppen akkor hangzik fel, mikor már ki kel
lene seperni Barnai ur nagy termét, hogy a reg 
gelizö utazó vendégnek legyen helye, nagyon gyak
ran a doktor ur a folytatója.

A bál után huzamos ideig csak a fenster 

eme fényes istenségéé. Isten lehelletét érezte 
akkor mindenki, kicsiny és nagy, gazdag 
és szegény. Megmozdultak a természet erői, 
melynek érintésétől uj erőre, uj reményekre 
gerjedve, alkotva, küzdve keblükben a sza
badság lángjával, hódolva köszöntötték a 
diadalmas életet.

Ami fény, szív, szeretet és illat van a 
világon, mind szóllani kezd hozzánk lelke
sítve, emlékeztetve e halhatatlan napra. Már
cius 15-ike egy nagv, egységes érzés: a 
hazafiul szenvedély mélységes lendülete egy 
hatalmas összefoglaló erő, mely kiépíteni 
kész az eszményinek hatalmát, mely az egy
séges, nagy érzéseket, gondolatokat alko
tásra inspirálja s mely végül uralja az ér
zés varázsát. És nem is csodá, mert hisz a 
szabadságot és a hazát ünnepeljük. E két 
szent fogalmat szenteljük meg szivünkben 
azzal az örökös hűséggel, szeretettel, mely
ivei századok óta csüng minden igaz ma
gvar a hazán. A vérszerződés csak nemze
tiséget ismert, de a márciusi 15-iki nagy 
nap közössé tette a haza fogalmát, a haza 
szentelt földjét minden magyarnak. Kiolt— 
hatatlan örök krédója azóta mindnyájunk
nak : a haza és a szabadság.

„Küzd jól ez eszmékért s ha kell halj meg érte, 
Ez volt a nagy és boldog országoknak vértje."

Március idusán ébredő tavasznak lan
gyos napsugaraival uj élet fakad a nagy ter
mészetben. A teremtő őserőnek, Istennek, 
lelkűnkbe oltott akarata, hogy a fakadó ter
mészettel a szivünk vére is hevesebben forr-

promenádé járta, mert az öregek, megneszelve a 
dolgot, melyet saját 20 óv előtti praxiukból ismer
tek, csak hosszú tanácskozás után határozták el, 
hogy a legközelebbi majális alkalmával megenge
dik a fiatal urnák, hogy látogatást tehessen. Ki
ismerték egymást azok, kik egy hosszú emberöltőt 
akartak együtt eltölteni, s igy a kölcsönös vonza
lom kifejlődött uem rohamos, de gyorsan múló 
szenvedélylyé, hanem lassú lépésben meggyőző
déssé, s a pap által kért Isten-áldás foganatos lett.

Most a bálban s utána a familiában gyors
vonat tempóban megy minden.

A fiatal ur szemet vet a nagysámra, pedig 
még csak számfölötti fogalmazó-gyakornok-helyet- 
tes jelölt, s miután pajtása bemutatja a kisas ly- 
nak, foglalkozik vele, a sziinóra alatt asztalt •• ^ak, 
hol az apa ur fizeti a cecbet, s a ricsaj után a 
szuppét együtt járják, a négyes utáni 100 kilo
méteres csárdást is beszámítva, végül levezeti a 
fiakkr *hez, ha Landesman vagy Berkovics embere 
még nem alszik. S amikor a macskajajt kialussza, 
megy a telekkönyvbe, s ha ott jól mutat a leány, 
respektive az apa, hamar megy minden.

Érdek, üzlet az egész ; nem ritkán néhány 
váltólázat okozó vekszli az egész inditó ok.

így mig a papa pénzmaggal rendelkezik, jól 
megy minden, kicsi kunyhó a lakás, hajnalhasa
dás az élet, harmathullás az ital, s csak mellékes 
aszétli az adóság kifizetése, a váltó rendezése.

A mig a papa fizet nyíltan, s a mama segít 
titokban, jól megy minden, s a boldogság feneketlen.

Megesik néha, hogy a telekkönyvről emle
getett izék csak lárifári, hogy a név ott dupla 
krétával van érdekelve. Sebaj. A legközelebbi mu
rinál Miklós Janci csak ezt a nótát fújja:

8*ép kék .'temed ne lábadjon könybe : 
Drága neved nincs a telekkönyvbe’!

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

" Műterem: Nagymihály, Rákócxi-utcxa. "■

Lapunk mai asAmn 4 oldalra tarjad.



jón és előtörjön annak mélyéből a szabad
ságra való vágyakozás, a hazának, a hazai 
megszentelt rögföldnek tiszta, igazi szere- 
tete. Örök időktől adott vallása, religiója 
minden nemzetnek: a szabadság. Ez az 
igazi, egyedüli élet 1 Élet és világosság. Ün
nepeljünk ! mert hisz ez kötelességünk ; ün
nepeljünk, tanítsunk, oktassunk a hazasze
retetre, a szabadságra. Oltsuk be az ifjú 
nemzedékbe folvton-folyvást, évről-évre a 
nemzeti öntudat jelentőségét, hogy törté
nelmünk, alkotmányunk fejlődése, közjogi 
garanciáink tudata megcsontosodjék benne. 
Főképpen a mai korban szükséges az, mi
dőn az anyagias irány a hazát csak kereseti 
és banküzleti szempontból tekinti, a haza
szeretet ideálja elhalványult és a hazasze
retetnek fogalma is idealizmussá oszlott. Oh, 
mert fájdalom 1 a szájakon sűrűn él a ha- 
zafiság, a szabadság, — de a szivekben an
nál ritkábban, a tettekben pedig alig; hogy 
ez máskép legyen, azt az uj nemzedéktől 
remélhetjük. Mert bár még állanak itt-ott 
a régi idealizmus törzsei, melyeket nem 
rághatott ki a szú; de nőnie kell gyorsan 
és folyvást az uj sarjadéknak, hogy a ma 
még oly sok pusztaságot termővé tegye. 
És azért :

Üdvözölt légy március idusa 1 te a ha
zaszeretet, a szabadság éltető emlője, üdítő 
örök oázisa 1 Isten hozott!

(Falkus) Demeter Jánce.

VEGYES HÍREK.
Március tizenötödike.

A szabadság hajnalhasadásának évfordulóját 
hazafias kegyelettel ünnepli az egész ország és a 
lelkesedés tüze ott lobog bércen és halmon széles 
e haza minden talpalatnyi földjén. A nagymihályi 
kaszinó egyesület is évek hosszú sora óta áldoz e 
nagy nap emlékének, társas vacsorát rendez, ame
lyen minden jelentkező szívesen látott vendég. 
Tegnap este is szép számmal gyűltünk össze a 
Harcai szálló helyiségeiben, sajnos azonb..n ünne 
pünket a politikai szenvedélyek indokolatlan fe 
szegetése zavarta meg. Pedig március Idusa nem 
a volt Hadik párt ünnepe, ép oly kevéssé a Demkó- 
párté. Az nap mindenki, aki magyar, szegény és 
gazdag, kicsinyek és nagyok egyaránt igaz lélek 
kel, lángoló szívvel ünnepelik a magyar szabad

Ilyen a házas élet. Ennek megfelelően agye
rek mi? Hát kérem! maholnap igazi gyerekeket 
csak a múzeumokban fognak mutogatni, spiritusz
ban, az újabb példányokat formaiinban. Még nem 
olyan szörnyű régen, a gyermek igazi gyermek volt. 
Már nagyocska fiuk voltunk, mikor holmi játékok 
tói azzal tiltott el apa, hogy ez vagy amaz nem 
illik olyan nagy fiúhoz. S mégis mi voltunk, kik 
a fecskéknél és ibolyáknál jóval előbb szimatoltak 
meg a tavaszt, mikor a gyalogjáró kövei között 
rést kerestünk, a melyikbe precíziós tudással be- 
fricskáztuk a gombot. A minek gyakran keserves 
következménye volt, araikor a mama a legköze
lebbi ruhavizitálásnál észrevette, hogy Fortuna 
nagysám hütelen volt hozzánk, mert a ruháról sok 
gomb hiányzott, A szomszéd házak ablakairól a 
lapda vagy pige játéknál sokszor napnál fénye
sebben igazolódott be, hogy üvegből voltak ké
szítve, ha a játéktárgynak, a lapdának, a pigének 
eszébe jutott, hogy az üvegesnek csináljon hasznot.

Most?!
Korán érik minden ! s nem a játék, hanem 

a — tudja a jó ég, milyen módon szerzett kraj
cárok fokozzák az indirvkt adójövedelmet, amikor 
a honi cigarette — kettő egy krajcár — fogy ha
talmas füstöléseknek kíséretében, inig beáll a re 
akció, annak megnyilatkozása, hogy: Jaj mamus 
kára édes! soha többé!**

Az urfi hamar kurizál, a IV. elemi iskolai 
kis leány már „drága nagysám !“ Versek kerül
nek forgalomba, az anzix kártyák sokat mondanak 
— és jönnek haza az „ ötösök. “ S az oka a sze- 
kundáknak mindig a profeszor! szó sincs róla: ő 
haragszik a gyerekre, s azért igaztalanul buktat.

A gyerek a szülei háznál csak felületességet 
lát, élvezet vágyat, sokszor perpatvart, melyot di 

ság és testvériség születésének évfordulóját. E na
pon el kell, hogy némuljon minden pártszenvedély, 
egyesülnünk kell és lelkesíteni egymást az igazi 
s nem piaci hazaszeretettel. Mi meg vagyunk győ 
zödve, hogy társadalmunk és polgárságunk vala
mennyi tagja, tekintet nélkül arra, Hadik- vagy 
Demkó pártiak voltak e, egyaránt jó hazafiak és 
az ország javát akarják. Ha e magasztos cél el
érésében elágazók is az utak, azokat egyengetni 
kell, hogy egymáshoz közeledjünk, egymást meg 
győzzük. Ep azért eltévesztett cél volt a tegnapi 
ünnep megbontása és a kasziuó megtagad minden 
közösséget azokkal, akik bár tendencia nélkül m°g 
zavarták március 15 ének megünneplését.

Az ünnepély lefolyása különben a következő 
volt: Nyolcz órakor mintegy 150 ünneplő gyűlt 
egybe a Bárnál szállóbau, közöttük többen a vi
dékről is. Miklós Jancsi zenekara Rákóczyval fo 
gadta az érkezőket, kik asztalhoz ültek. Az első 
fogás után dr. Eperjesy Lajos emelkedett szólásra 
és a múlt idők márciusát szemeink elé lárva fej 
tegette a nap jelentőségét, szép beszédét a közön 
ség lelkes tapsokkal és éljenzésekkel honorálta.

Majd Mihalovics Jenő a topolyáinak arany- 
szájú lelkésze beszélt, a tőle már megszokott hév 
vei és lelkesedéssel, buzdítván a jelenlévőket a 
hazaszeretetre és egymás megbecsülésére. — no 
lozsvdry Ödön. Malatinszky László és Petrovics 
József is méltatták a nagy napot és a független 
Magyarországra emelték poharukat. Az ünnepély 
12 órakor véget ért.

A nagymihályi ifjúsági egyesület dél 
után 6 órakor az óvodában tartotta meg hazafias 
ünnepélyét, szép számú közönség jelenlétében. A 
törekvő ifjúság dicséretre méltó munkát teljesít, 
midőn körében a hazafiság szellemét oly nemesen 
ápolja. Konstatáljuk, miszerint az ünnepély fénye 
8€-n sikerült és annak minden egyes pontja bevált.

Málczán az ottani és vidéki intelligencia 
kegyelelteljesen ünnepelte meg március tizenötödi
kéi A fürdő pavilonjában d. e. matinéé volt, he
gedd és gordonka, szavalat és ünnepi beszéd volt 
a programra. Kiss Tamás emlékbeszédét a közön
ség megéljenezte.

— Az Útburkolás ügyében dr. Demkó 
Kálmán kerületünk képviselője o napokban a ke
reskedelemügyi miniszternél eljárt, aki megígérte, 
hogy a legnagyobb jóindulattal fogja a város ké- 
rolniét elbírálni. Reméljük, hogy e nyáron mégis 
csak dűlőre fog jutni az útburkolás ügye, amely
nek keresztülvitele után a csatornázási munkálatok 
végleges befejezést fognak nyerhetni.

— Szabadság. Az alispán dr. lloth Mihály 
raálcai körorvosnak a tiszti orvosi képesítő vizsga 
letehetése céljából G heti szabadságot engedélye 

szil a káromló szó: hamar ö rá is ráragad e tu
domány. Nem ritkán a cselédre van bízva teljesen, 
aki tesz a gyermekkel, amit akar, aki nem rit 
kán ezen áll bosszút, ha a nacssága fel hosszan 
tóttá. így pusztul a gyerek lelke, s aztán nem 
egy esetben az iskolára fogják azt, amit egyene
sen a szülők könnyüvérüsége okozott.

Az iskola!
Hányszor fakad ki a szülő ez intézmény és 

vezetői ellen, nem egy esetben úgy, hogy a gye
rek nagy elégtétellel hallja a korholást. Az egyik 
part rontja szándékosan a másikat, s mikor a gye
rek lelke tele szívta magát roszszal, nem fér a 
habzó szenvedély többé a mederbe s elsöpri játszva 
mind a két partot, a szülői és tanítói tekintélyt.

A múlt század végén élt Sztropkeaux francia
országi városban egy Chito Citre Balo nevű iró, 
ki úgy látszik a társadalmi állapotok megismeré
sében első rangú tekintély volt, s prófétai szel
lemmel előre látta a családnak a mai társadalom 
bán való kifejlődését, amikor egyik akadémikus 
értekezésében mondja : „Jaka matka, taka Katka ; 
jaki otzecz, taki szin !u

Nagy* sor az élvezetvágy és a parádé ! Kell 
hozzá pénz és nincs ? Hamar meg lehet szerezni: 
hitel van, aláíró hasonló szolgálatért akad, vagy 
maradt valami az öregektől és erre adnak. Mivel 
pedig ami könnyen jő, az könnyen is megy, ha 
mar jön a többi vekszli. Csak a kezdet nehéz. 
Jaj azután elviselhetetlen teherré válik az adósság.

Ezzel meg egyenes lemenő rokonsági ágon 
áll az exekució és licitáció; sógorságban a nyo 
mór, mely rossz tanácsadó és szülője a lopásnak, 
sikkasztásnak, aminek már szép neve is van : az 
idegen pénznek saját célokra való fölhasználása. 
Atyáinknál nem virágzott oly sűrűn a társadalom 

zett. Szabadságának tartama alatt a máleai kör
ben az orvosi teendőket dr. Guttman Lipót orvos- 
tudor fogja ellátni.

— Laborcutög átcsatolása ügyében a 
belügyi miniszter erélyes rendelőtől intésett Ung- 
vármegye közönségéhez. A rendelet meghagyja a 
vármegyének, hogy záros határidő alatt határozzon 
az átcsatolás tárgyában és pedig tekintet nélkül 
a Zemplénvármogyétől kárpótláskép átengedni kért 
községekre. Kilátás van tehát arra, hogy e régóta 
húzódó és vajúdó ügy is a megoldás stádiumába 
fog jutni.

— A városi villamos világítás ügyében 
Landesman Vilmos a telep berendezési munkála
tokra vonatkozó szerződést e napokban Siemens és 
Schvckert előnyösen ismert céggel kötötte meg. E 
cég rendezte be a külföldi nagyobb városok vil 
lamos világítását, amely körülmény elég biztosíték 
arra, hogy közvilágításunk első rangú lesz.

— Kaszinói közgyűlés. A kaszinó egye 
sülét e hó 12-én tartotta meg évi rendes kőzgyü 
lését Bartus Boldizsár elnöklete alatt. A közgyű
lés elfogadván a múlt évi számadásokról előterjesz
tett jelentést és tudomásul vette a könyvtárosi je
lentést is, az igazgatónak és könyvtárnoknak kö
szönetét szavazott működéséért. Majd tárgyaltatott 
a folyó évi költségvetés, melyet vita nélkül foga
dott el a közgyűlés. Végül megbizatott az igazga 
tóság, hogy annak idején a villamos világítást és 
távbeszélőt is bevezettethesse a Casinó helyiségeibe.

— Fármegweá közgyűlés. A törvényha 
tóság folyó évi március hó 28 án közgyűlést fog 
tartani, a mely alkalommal az árvaszéki elnöki 
és a többi üresedésbe jövő állások lesznek betöltve. 
Tárgyalni fogja a közgyűlés Karsa Ferencz árva
széki ülnöknek nyugdíjaztatása iránt beadott kér 
vényét is.

— A sorozás elhalasztása. A törvényen 
kívüli állapotra való tekintettel a honvédelmi mi
niszter a f. évi sorozásokat bizonytalan időre el
halasztotta és utasította a hadkiegészítő parancs 
nokságokat, hogy az előkészületi munkálatokat ejt
sék ugyan meg, de utazási és kiszállási terveket 
no készítsenek.

— Építkezések. A tavaszi idény beállté 
val az építkezések megkezdődnek. Ez évben vá 
fosunkban mintegy harminc uj ház fog épülni, a 
Kossuth Lajos utcában három nagyobb épület vau 
tervezve, melyek főutcánk diszéro lesznek. Lég 
nagyobb építkezést Landesman Vilmos eszközöltet, 
aki nagyobb szabású malmot építtet, a malommal 
kapcsolatos lesz a villamos világítás főtelepe is.

— Az Omke folyó hó 26 án tartja Buda 
pesten évi közgyűlését. Hogy a vidéki tagoknak 
is megkönny ttesék a részvétel, a központ féláru 
menettérti vasúti jegyet küldött a kerület elnök 
ségéhez, melyek e hó 20 tói 31 ig érvényesek. — 

mezején e gyönyörűséges virágszál, mert nem ter
jeszkedtek túl a paplanon, de nem is féltek olyan 
nagyon a latin nyelvtől a három szó miatt, ame 
lyek miatt az atya nem akarta gymnasiumba adni 
a fiát, mert ott csak rosszat tanul, aini az öreget 
is tönkretette t. i. a porció, exekució és licitáció.

S ha minden rosszul megy: egy pisztolylö
vés és fizessen az, aki a pénzkölcsönzést könnyűvé 
tette. Hamar megvan a quitt. A becsülettel mos 
tanság csak annyira vagyunk, inig az ellenkező 
ki nem derül. Nem benső tulajdonság az erény, 
hanem suviksz, mely a már elnyűtt bagariát is 
fényessé teszi.

Csak néhány példát hoztam föl a múltból és 
jelenből. A földi külső javakat illetőleg nagy az 
átalakulás s ez nagyjából előnyös. A társadalom 
belélete poshadt, kívül van csak egy kevés lát
szólagos élet, a külső becsület, mint a nedves fűz
fának kérge a folyó partján, mely összetartja a 
pozdorját 8 talán még zöldelő gályát is hajt, me
lyet asért a legkisebb rázkódás is feldönt és el
sodor a mindent elnyelő ár.

Nincs meg, vagy legalább is nem általános 
a tudat, hogy a rossz, a becstelenség akkor is 
csak az marad, ha titkos, ha róla senki sem tud. 
E tudat óvja a társadalmat a bomlástól, ahol az 
nem élénk, ott hiábavaló a rendőr.

Talán öntudatlanul sóhajtanak az öregek, ta
lán épen erre a hiányra gondolnak, amikor a régi 
jó időket dicsérik, amikor a haladás föllendülésén 
sem tuduak lelkesedni és inkább lemondanának a 
haladás által nyújtott kényelem és élvezetről, csak 
maradt volna meg az, ami a legtöbbet ér, az igaz, 
a lelkiismeret által sugalmazott és fönntartott be
csületesség. Qt 



Az egyesület helybeli tagjai figyelmeztetnek, mi
szerint a féiáru vasúti jegy váltására szóló igazol 
ványok a saujbelyi kerületi irodában kaphatók.

— Halálozás. Mint részvéttel értesülünk, 
thurapatakai és komjatbnai Thuránuky Paula úrnő 
folyó hó 16 án, életének 70 ik évében hosszas szén 
védés után elhunyt. A megboldogult hült tetemei 
folyó hó 18 án délután 4 órakor fognak a rom. 
kath. egyház szertartásai szerint Szalókon a csa 
ládi sirkertbe örök nyugalomra helyeztetni.

— Ta állat szemle a jövő hét fo
lyamán a következő helyoken fog megtartatni: 
Március 20-án: Karászna, Sámogy, Lasztoinér ; 
21-én: Füzesér, Csebb, Gatály; 22 én : Dubróku, 
Dénesfalva, Butka ; 23 án : Szalók, Deregnyő, He
gyi községekben.

— Állategészségügy. A nagymihályi já
rásban ez év folyamán az állategészségügy eddig 
kedvező volt, jelenleg a járás területe ragadós ál 
lati betegségtől teljesen mentes.

— Tómeges mag mállít ás az államnak. 
Makfalvay Géza földmivelésügyi államtitkár, Síer-' 
bán János kir. jószágigazgató kiséretében meglá
togatta Mauthner Ödön cs. és kir. udvgri magke
reskedésének Budapest, Rottenbiller u. 33. sz. alatt 
levő központi telepét és az állam részére nagyobb 
megrendelést telt lóhere és lucerna magból. Ez al 
kálómmal nagy érdeklődéssel megtekintette az egész 
telepet, hol most a tavasz idején 140 főből álló 
személyzet bonyolítja le a mag szétküldésének 
nagy munkáját.

— Fontos Amerikába utazóknak. A 
magyar kormány az Amerikába való utazást most 
már Brémán át is megengedte. Fiúmén át Ame 
rikába szóló útlevelek most már Brémán ál is ér
vényesek, ha az illető utas egy Bremennek szóló 
hajójegy biriokában van. Aki Brémán ál akar 
utazni, annak okvetlenül kell otthonról 20 koronát 
előre Bremenbe előlegnek beküldeni, mire rögtön 
megküldetik a hajójegy. Jóegészségii és munka
képes munkások, az amerikai rendeltetési helyig 
szóló vasúti jegyet kifizették és azonkívül még 
50 koronát készpénzben felmutatni tudnak, Ame
rikában bebocsátást nyernek. Akinek barátjai van 
nak Amerikában, hozza magával azok címűit. — 
Szembetegek vagy egyéb testi fogyatkozásban 
szenvedők, 50 évnél idősebb személyek vagy olya- j 
nők, akik valamely Amerikában levő gyárral szer- | 
zödést kötöttek, mely szerint ott bizonyos meg 
határozott bérért dolgozunk, Amerikából vissza 
utusittatnak. Ratiborban, valamint Bremenben min 
den kivándorló megvizsgáltatik, mindenki tehát, 
aki Bremenben hajóra felszáll, előreláthatólag Ame
rikában bebocsátást nyer.

— Szenzáczlós zsurnalisztikái jubile
um. Az ,,Egyetértés,“ mely a hazai zsurnaliszti
kában a legelső helyek egyikét foglalja el és amely 
mint politikai tényező is igen nevezetes, a közel 
jövőben nagy ünnepet ül. Ez év tavaszán lesz 
ugyannis 40 éve annak, hogy az Egyetértés fenn
áll. Az évfordulót a legnagyobb magyar lap igen 
érdekes módon fogja megünnepelni, amennyiben 
olyan jubiláris számot ád ki, aminőre még aligha 
volt eset valahol. Jubileuma alkalmából ugyanis 
az Egyetértés 230—250 oldal terjedélmü dísz szá 
mot ád ki. Ez egy 500—600 oldalas kisebb alakú 
lapnak felel meg. A jubiláris szám igen fényes ki 
állilásu és rendkívül gazdag tartalmú lesz.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József.
Főmunkatárs : Aozél Dezső.

Kiadóhivatali művezető : József.

Előfizetési fellii-vá,s.
Április hó 1-vel uj előfizetés nyílik lapunkra.

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük márczius 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 „Felsó-Zemplén" kiadóhivatala.

Hirdetések.
Tisztelettel értesítjük a n. é. közönsé

get, hogy Nagymihályban (Kossuth Lajos- 
utcza, Neuvirth-féle ház)

mérnöki irodát
nyitottunk.

Elvállalunk minden a mérnöki Hzak- 
mába vágó munkát, u. m. térképek készí
tése és kiigazítása, parczellázás, terület

felvételek, épület-tervek stb. stb.
Malomberendezések, gőzgépek, gőz

kazánok, motorok és automobilok képvise
lete, elektromos világítás és elektromos 
berendezések tervezése és vállalata.

Kiváló tisztelettel

Zimonyi és Keller
oki. mérnökök.

K* a. készlet tart

WIDDER LÁZÁR
cégnél Nagymihályban

• kapható kitűnő minőségű 0
vetőmag bűkköng.

Szőlölugast
ültessünk minden ház mellé és kertjeink

ben föld- és homoktalajon.
A szőlő hazánkban mindenütt megterem és 

nincsen oly ház, melynek fala mellett a legcseké
lyebb gondozással felnevelhető nem volna, ezen 
kívül más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek stb. 
a legremekebb dísze, anélkül, hogy legkevesebbb 
helyet is elfoglalna az egyébre használható részek
ből. Ez a legháladatosabb gyümölcs, mert minden 
évben terem.

Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas 
(bár mind kúszó természetű), mert nagyobbrésze, 
ha megnő is, termést nem hoz, ezért sokan nem 
értok el eredményt eddig Hol lugasnak alkalmas 
fajokat ültettek, azok bőven ellátják házukat az 
egész szőlőérés idején a legkitűnőbb inuskatály és 
más édes szőlőkkel.

A fajok ismertetésére vonatkozó színes fény- 
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg, aki címét egy levelezőlapon tudatja. 
Borfaju szőlőoltványok is még nagy mennyiségben 
kaphatók leszállított árakon. Borok családi fogyasz
tásra 50 1. és feljebb olcsó árban és „Delaware" 
sima, ültetéshez és ebből borminta.
Érmellőki első szölóőltványtelep Nagy-Kágya, Biharmegye.

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

egészsége, magénak beszerezni a legújabban javí
tott cs. és kir. szabadalmazott amerikai- 
rendszerii Gummisérvkötőt beszerezni. A gummii 
sérvkötö Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvos
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. Mert 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható se a 
sérvet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv
kötőn alkalmazott biztonsági készülék nedig telje
sen 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
c«ász. é» kir. szab, kötszerészek.

BUDAPEST, V., Deák Ferenoz-utoaa 10.
Alapittatott 1864-ben.

íjnnh egyoldalú 7-től 10. 
llLttlt kétoldalú io és

Hirdetmény.
Zemplén vármegye törvényhatóságának

1904. évi 956. és 955. számú felhatalmazása foly
tán tudatom, hogy f. évi március hó 25-én d.
e. 10 órakor Mocsár község képviselőtestületi 
ülésében a körjegyzői irodában nyilvános ár
lejtés utján mintegy tízezer koronára előirány
zott állami iskola építése ki fog adatni.

A költségvetés és terv a mocsári körjegy
zői irodában a hivatalos órák alatt megte
kinthető.

Ugyancsak közhírré adatik, hogy Pazdics 
községházánál a pazdicsi állami iskola épitése
f. év március hó 26-án d. u. 2 órakor mintegy 
tízezer koronára előirányozva árlejtés utján fog 
kiadatni.

Költségvetés és terv tekintetes Weinberger 
Sándor úr nagybirtokos házánál megtekinthető.

Mocsár, 1905. március 13.

Füzesaáry Gyula
körjegyző.

Nagyobb mennyiségű elsőrendű

takarmány
eladó Rákóczon Gr. Biordi Egon

• • • • Urnát. • • • •

Minden haslaüatony 
bügikesóge ajó kávé.

Kathreiner-féle
Kneipp-mláta kávénak 

egyetlen háztartásban sem 
volna szabad többe hiányoz
nia a káveital ké^zitónénól.

C»Rk re eredeti ceomafcokat kér
jük a -KATHREINER- névvel.



Pártoljuk a magyart
Konyhakészlet

5 darab solingeni pen
géjű kés és 1 darab 

szeletelő villa csak

4 korona 50 fillér.

„Mii len i a ni itten* Nagy ősz.

Legfinomabb kivitelű 
igen czélszerü villany 

világitásu

zseblámpa 
csak 3 korona.

Teljes dohányzó készlet 
csak 5 koronába 

kerül és pedig 1 finom 
u. tajtékpipa kínai 

1 ezüst foglalattal 1 
hozzávaló pipaszár 

célszerű dohányzacskó 
1 gyufatartó 1 tajték 

szivarszopóka 1 szivar 
tárca 1 házi pipaszár 

r«l együtt 1 tajték 
szivarszopóka 1 szivar 
vágó 1 szivarba mutartó 

10 drb összesen.
4 és fél kiló körűibe 
lül 50 darab különféle 

illatú finom pipere 
szappan csak 5 kor.

s vegyünk csakis Magyarországban.

Egy nagy amerikai gyár íönkrejuiá.a 
folytán azon helyzetbe jutottéin, hogy az 
alant felsorolt 40 drb szabadalmazott ame
rikai ezüst árukat mélyen leszállított áron 
potom 6 fit 40 krért szállíthatom bárkinek 
és pedig:
6 * ’

6
6 

12
1
1
6
2

drb amer. szab, ezüst asztali kés valódi 
angol-pengével
drb am. szab, ezüst evövilla egy darabból 
drb 
drb 
drb 
drb
drb 
drb

amer. szab, ezüst evőkanál 
amer. szab, ezüst kávéskanál 
amer. szab, ezüst leves merítő kanál 
amer. szab, ezüst tejmeritö kanál 
angol .Vikt ria“ pohártálcza 
remek asztali gyertyatartó.

40 drb összesen cssk 6 frt 40 kr.-ért, ezen 
tárgyak ezelőtt 40 forintba kerültek. — Az 
amerikai patent ezüst egy teljesen teher fém 

belül is, melyért jótállást vállalok.
Megrendelhetők utánvét mellett 

NEUMANN JÓZSEF-nél 
Budapesten, VIII., Örömvölgy-u. 16.

Alapittatott 1864-ben. Alapittatott 1864-ben.

Évenkint gyártunk cs. és kir szabadalt azott 

biztonsági átfedöcserepeinkböl ö t v e n milliót. 
Egyedül legrégibb, legnagyobb és legjobb telep e szakmá

ban Ausztria-Magyarországon a

Bohn-féle Téglagyár
L V G O'

. . Gyárak Magyarország több városában . .
Gyártmányok: 

BOHN-fcle szabadal
mazott biztonsági át
fedőcserepek 272. sz. 
Legolcsóbb, legjobb s 
legszebb tetőcserép, 
leghizelgőbb referen
ciák. Üvegtáblák, ge
rinccserepek stb. stb.

6 darab zománczozott 
fazék és 6 darab lábas 
külömbözö nagyságúak 

csak
5 korona 90 fillér.

Egy valódi

Roskopf óra 
kétévi jótállás mellett 

csak 5 korona.

I
I 
t

■V Tessék ajánlatot kérni. ***■

Sohn JYL és parsai £ugos.
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Jutányosán felvétetnek 

e lap kiadóhivatalában 

<:> í i cj ón u □ íj o o íj o

KEI L-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára

Keil-féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér -Glasur- fénymáz 45 kr.
Keil-féle arany-fénymáz képkereteknek 20 kr. 
Keil-féle szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :
GLÜCK MÓR czégnél NAGY-MIHÁLYON.

Szép és tartós szőlője
csak annak lesz, aki ingyen kéri Magyar
ország legnagyobb szőlőiskolájának árjegy
zékét, amely szőlőiskola állatni segélylvel s 

állatni felügyelet mellett létesült.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH "BudApeiit, Vócxl'Uörút (JB, 
által a legjutányotabb árak mellett ajánltatnak: 

Locomobil és gözcséplőgépek, 
szalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, 

tlaztltó-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek, 
szénagyüjtök, boronák, sorvetögépek, Plánét jr. 

kapálok, szecskavágók, répavágók, kukoricza- k morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes
aczél-ekék, 2- és 3-vasu ekék és minden J

egyéb gazdasági gépek.

Schicht-szappan
VÉDJEGYEK: 

vagy 

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

..Kulcs"

^-ra-nniQ

i
I

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a >SCHICHT« névvel és fenti védjégvek eavikével 

legyen ellátva.

Kitűnő minőségű

újhelyi és bereg

szászi asztali

borok
literenként 2± 0 kr.

kaphatók a

KLEIN-féle

korcsmában.

15-30 korona
napi kereset elérhető koczkáztatás nélkül 

E Erzsébet szanatórium és egyéb sorsjegyek *» 
eladása által. — Tisztességes egyének bármely 

szakmából forduljanak

KÖVARY ÁRMIN 
bank- és váltó-üzletéhez

Budapest, VI. kér. Ferencziek-tere g. sz.

Myom. Laodeimss B, könyvnyomdijábi


