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Felső -Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

MEG-J-ELEKT T2 ET CStTTÖBTÖKÖ XT.
SZERKESZTŐSÉG:

Hova a lap szellemi réazét illető minden 
közlemény intézendő :

Kossuth Lsjos-utcz*  34. szám.

Böjt.
Az egyház már a böjtöt hirdeti. Itt-ott 

még felbuzdul egy-egy társadalmi testület, 
hogy erőltesse a hangulatot és böjtben is 
mulat. A valóság azonban az, hogy a böjt 
mégis megérkezett; általánosan bójtöl a ke
resztény, az öreg, a fiatal, a földműves, a 
kereskedő, az iparos, a hivatalnok, kicsi, nagy.

Az önmegtartóztatás napjait éli az egész 
társadalom. A Megváltó Kálvária útját mint
ha az emberek is járnák, akik hátukon ci
pelik az élet keresztjét. A külömbség csak 
az, hogy a keresztény világ Megváltója bol
dogan vitte, az emberek pedig csupa pa
naszkodással, csupa keserűséggel. És az örök 
harcban olyan az élet, mintha soha nem 
lenne belőle feltámadás. Az emberek kétel
kedők, pesszimisták, kedvük elmúlt, tettere
jük alább szállott, a becsvágy tünőfélben, a 
szeretet kihalófélben van, de ezek helyett 
terjeszkedik a gőg, tulon-tul nőtt már az 
elbizakodottság és magasra hágott az egy
más elleni harc, amikor az ember az em
bernek szeretné a kezéből kiütni a kenye
ret. Egész ragadozó állat válik immár az 
emberből: napról-napra veszítünk súlyúnk
ból, pedig mi emberek volnánk a szentély 
koronái.

A társadalmi élet e szomorú böjtjében 
nincs miért ragaszkodnunk. Az egyházi böjt
ben van poezis, van érthető, ehhez lehet 
ragaszkodni vallási érzületből, kiki amint ke

előfizetési díj : Egéas évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Égve*  azám ára 2<» fii.

resztényi kötelességét fölfogja, kiki amint 
nevelkedett, kiki ahogy szent életű vallásos 
emberektől látta, könyvekből olvasta, papok 
ajkáról hallotta. A társadalmi élet böjtjére 
pedig azonban már régen ki kellett volna 
mondani a bojkottot, mert ez megemészti 
teljesen az embert és csakugyan nincsen 
belőle feltámadás. Hovatovább jobban ter
jed, nagyobb arányokban sorvaszt, egyre öli 
az ember életét.

Az emberek szive fagyos még mindig, 
mint a tavasz leheletére olvadó jégréteg. Az 
emberek szive sincs tisztában, engedjen-e 
fagyos kérgéből, fölolvadjon-e a meleg nap
sugár, az igazi szeretet láttára, vagv meg
maradjon a maga fagyosságában.

Amig a szivek nem szeretnek: addig 
mindig böjt lesz.

Amig az emberek egymáson nem se
gítenek : mindig böjti időket élünk.

Amig nem tudjuk becsülni a becsüle
tes, tisztességes munkát, mindig megmarad 
a böjt. S amig meg nem teremtjük az egész
séges társadalmi életet, amelyben mindenki 
kiveszi a maga részét a munkából, amig 
meg nem szűnnek panaszkodni, addig nem 
is lesz feltámadás, mindig csak böjt s böjti 
időket fog élni a társadalom ; az a társa
dalom, amely úgy fél a böjttől, ugv irtózik 
tőle, még sem akar tőle megszabadulni.

Az örökös panaszkodásnál többet ér 
egy jó eszme. A jó eszméhez erős lelkek

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérinentetlen levelek nem fogadtatnak ol.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetősek, hirdetési ős nyílttól 

díjak küldendők :

kellenek, akikben van akaraterő. Az akarat 
diadalmaskodik mindeneken.

Es ha az akarathoz mellészegődik az 
emberek egymásiránti szeretete, mikor nem 
az önző célok szolgálatában működnek a 
tehetségek : hanem abban a közös gondo
latban, hogy az én és az ő munkája a haza 
erősödését mozdítja elő, akkor oly eredmé
nyek mutatkoznak, melyek a böjt szigorú
ságát enyhítik, lassankint a panaszok is fosz
tanak és az ember élete örömben is tartal
masabb lesz: mert a baj enyhülése nem ejt 
oly éles sebet és egy-egy rögbe való bot
lást gyöngéd közökkel simít el a sors keze.

A túlságos nagy böjt sok panasza any- 
nyi sulylyal nehezedik reánk, hogy mi a fel
támadást alig látjuk. Annyi a gondunk, hogy 
szinte ködfelhők úsznak előttünk. Pedig lesz 
feltámadás.

Az emberiség Golgotája: a napi kenyér. 
Golgota addig : amig megkeressük, az élet 
kedve, ha munkánk árán megvásároltuk. Ez 
az emberi élet feltámadása. Az, ha bőség
ben bírjuk, ha magunknak is, másoknak is 
van belőle. Ha az egész világ nem panasz
kodik érte, ha az egész világ él vele.

Jön, mindig közelebb van már a föl
támadás. A panaszkodó emberek sokasága 
is megváltja a társadalmat panaszkodásaitól. 
Mentői égőbb, fájóbb a seb, annál becse
sebb lesz a kenyér és mentői inkább az lesz, 
az ember rájön, hogy ő tette azzá.

T ARCZA.
Ének az ibolyáról.

Egy rideg szaktudós állí
tás*  szerint az ibolya kék - 
bében veszedelmes méreg 
lappang.

I.
Valaha rég az én tudósom
Fiatal volt és víg, bohó,
Valaha rég egy kis leányért, 
Szerelme vad volt és mohó . . .
Szép volt a lány, forró az ajka
És a szeme ibolykék —
És megcsalta a csalfa lányka 
A vén tudóst valaha rég . . .

II.

Ne higyjélek a vén tudósnak 
Oh ifjak, lányok, — nem, soha I 
Ibolya nélkül szivetekben 
A tavasz ne szálljon tova.
Még lesz idő, hogy majdan egykor 
Valaki megcsal bennetek;
Ifjak, lányok, a vén tudósnak 
Csak akkor, — akkor higyjetek I

Kössétek addig bokrétába
Az ibolyát, a kék szeműt . . .
Ah, nézzétek az utcasarkon:
Ibolya nyílik mindenütt.

Küldjétek ibolya virágot,
Kiért szivetek lánggal ég ;
Hisz az a legszebb álmodástok,
Hogy küldtetek valaha rég . . .

Juszuf.

A szüret Kemenesalján.
Nemes Vasvármegyének híres földje az, ami 

a Ság és a Somlyó hegy közölt terül el, a Rába 
folyó mellett lévő úgynevezett kemenesi fönsik al
ján. a szépséges Kemenesalja. Áldott vidék ez, mely 
bort, búzát bőséggel ád ösmagyar népének, nem 
is unja meg magát itt, netn is hagyja itt ősi föld
jét a régi hagyományokat megbecsülő faján, föld
jén, elődei emlékén forró kegyelettel, hűséges ra
gaszkodással csüngő becsületes, dolgos magyar nép. 
Igaz, hogy ma már felhagynak az emberek itt is 
a régi szokások egyikével, másikával, nem esnek 
többé olyan hangos, vigságos szüretek a lángerojü 
nektártermő Ság hegyen, meg a többi kemenesal- 
jai hegyeken sem, mint teszem föl csak egy két 
emberöltővel is azelőtt, de azért még a régi ma 
gyár virtusnak, nemes vendégszeretetnek, vigságos 
szüreti mulatságoknak a divatja még se mull el 
egészen. Ne is múljon el soha — Kemenesaljáról.

Ha ád az Isten, ha még kissé sovány tér 
tnést juttat szőlőből, borból a magyarnak, azért 
daltól hangzik a hegyek tája szüret idején. Tekint 
síink csak kissé széjjel a kcmenesaljai faluk egyik 
legszebbikének, a nemes magasinak régi szőlőiben. 
A munkásnép vidám nótázás, tréfálódzás mellett

szedi, szaggatja az Isteu áldását, a duzzadó, har 
rostos fürtöket a tökéről. Az urak a pincéé előtt 
elterülő tisztáson iszogatnak, tréfálgalnak, egyik- 
inásik magyarruhás urambátyátn kétszázesztendős 
éjiek*  le tajtépipájából eregeti a zamatos verpeléti 
füstjét, ebből a pipából szitta felséges szüzdohá- 
nyát a ír aga idejében még az öregapjának a ne
mes nemzetett vitézid elődje is.

Mozsárágyuk durrogása, szőlőszedő szép leá
nyok, deli legények gyönyörű danája, gyerekzaj
jal, kacagással egybeolvadva teszi hangossá a sző
lők birodalmát. Alkonyat félj még nagyobb az ele
venség a pincék körül. Előkerült valahonnan a ci
gány is és bizony nem igen kéreti magát, rázen
dít azokra az édes bánatos nótákra, főképpen a 
régiekre, a miknek hallása sebesebb dobogásba 
hozza a magyar ember szivét. Összeverődik az úri 
népség egyik, nemzetes ur pincéje előtt. Rózsás arcú 
fiatal leányok, kiknek nevető orcáin, ragyogó sze
meiben tiszta életöröm, az igazi jókedv sugárzik, 
napsütötte daliás legények, ezüsthaju matrónák, ti
pikus nemzetes urak az asztal körül ülve, szilaj 
kedvvel, magyar tűzzel szívvel zenditik rá azt a 
régit, az igazit, magyar kedvnek, vigadásnak szép
séges nótáját :

Piros bársony süvegem,
Most élem gyöngyéletem . . .

Aztán egy „hetven" felé ballagó urambátyátn 
a legszebb leányt kiválasztja és járja vele a ma
gyarnak szépséges szép táncát, azt amelyben erő, 
méltóság, komolyság, büszke dac és minden, ami
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És lesz a szép ünnep, mikor az em
berek azzá teszik, mikor szeretettel keresik, 
mikor nem foghatják rá az emberre azt, hogy 
ragadozó állat, hanem megilletődéssel mu
tat egyik a másikra:

Ecce Homo! x.
— Katonai kirendeltség Nagymihályon. 

F. évi február hó 24-én szombaton délután váró 
kunk szokatlan mozgalmas képet mutatott, ugyszól 
ván a város apraja, nagyja sürgőit forgott az as 
phaltoo. Kétségtelenül volt ia ok az érdeklődésre, 
mert híre terjedt, hogy nem kevesebb mint két 
század baka, egy néhány üteg tüzérség a legújabb 
szerkezetű gyorstüzelő ágyukkal, azonkívül a 
csendőrök egész garmadája lepi majd el városun 
kát. Arról nem is beszélünk, hogy némelyik ma- 
liciósus polgártárs szerint attól lehetett tartani, hogy 
a Laborcon hadihajók és monitorok jelennek majd 
meg és flotta tüntetést fognak reudezui. A mint 
azonban a 3 órai vonat berobogott, egyszerre meg 
szűntek a találgatások s a sok rémes híresztelés 
bői csak annyi volt igaz, hogy az Eperjesen ál 
lomásozó 67. számú cs. és kir. gyalogezred egy 
százada vonult be városunkba Ruzsieska kapitány 
vezénylete alatt, másnap vasárnap pedig 40- 50 
csendőr jeleni meg Grabovszky és Bassler hadua 
gyök vezetésével. A szelíd sárosi tót bakák egy 
általán nem néztek ki emberevő pápuáknak, de 
még tisztjeik is deli, szép, rokonszenves egyénisé
gek voltak. Hogy mi célból jöttek ide, azt senki 
sem tudta megfejteni. A már ismert .küldöttség*  
tagjai azt hiresztelték ugyan, hogy ez az ő köz 
benjárásukra történt, de ezen hireszle lés nem la 
Iáit hívőkre, mert igaz ugyan, hogy ők — már 
mint a .küldöttség*  tagjai — .lekezellek" a tá 
borszernagygyal s egyikük másikukat leereszkedő 
nvájassággai kikérdezte, mégis hihetetlennek tűnt 
fel, hogy az ö b. bőrük megvédésére rendeltek 
volna ide ennyi haderőt. Valószínűbb az, hogy 
Kispálék népgyülés tartásától féltek s ezért re n 
deliéit ide katonáékat. No de a további bölcseiké 
déssel hagyjunk fel, mert nem tudhatjuk, vájjon 
az éjjeli ügyész ur nem e akaszt nyakunkba egy 
sajtópert „politizálás*  miatt. S miután kiadónk 
még nem vitte annyira, hogy az előfizetési dijak 
ból a cautiót lett hette volna, csupán a megtörtént 
események bű registrálására szorítkozhatunk. — 
Városunkban — mint már mondottuk — nem is 
akadt dolga katonáéknak, (legfeljebb párbaj segé
deknek keltek volna el, m» rt hál'lstvnnek lovagias 
kis város vagyunk) s csak vasárnap délután feb 
ruár hó 25 én mutatták meg katonáék, hogy mi 
czélból rendeltettek ide. Az ifjúsági egyesület tag 
jai ugyanis, mintegy ötvenen, végig vonultak a 
városon a Kossuth nóta lelkesítő hangjai mellett.

a magyar fajt jellemzi, kifejezve vagyon : járják 
délcegen a magyar palotást.

Itt — Kemenesalján — hol a magyar erkölcs, 
a magyar virtus még régi erejében, tisztaságában 
fönségében van meg, itt még ismerik a régi ma 
gyár táncot, itt néhanapján még megelevenedik, 
még föltárnád a régi magyar élet, szép, tisztes, ue 
mes mulatozás képében elöltünk.

A méla, lassú tánc, a borongás palotás most 
szilaj frissbe csap át. de már erre megmozdul az 
egész társaság, öregje, apraja vígan lejti, cifrázza 
azt a táncot, melynek széles e világon nincsen 
párja. Hát még a vacsora u’án való mulatság .' Ak 
kor kezdődik csak az élet !

Még az öreg János gazda, a magasi begynek 
husszu 30 esztendőkön által hűséges örizöje is ked 
vet kapván a tánchoz s fölhajlván a Zsuzsa néne, 
ezen tisztes ősz szakácsné nyújtotta teli pohár gyön
gyöző nedvét, derékon kapja a sivalkodó fehér né 
pet s ugyancsak megforgatja az istenadtát.

Pásztortüzek lobognak a pinceudvarokon. Szi
laj zt ne zendűl itt is, ott is, a szüretelő falusi nép 
hangos nótájában, borozgaló, dalolgató nemzetes 
uraimék csöndes vigadozásában, az örömtől túláradt 
magyar szivek szeretető nyilatkozik meg az iránt 
a föld iránt, mely a becsületes munkáért, a hűség 
ért rögeihez, jó puha kenyérrel, kedvderilö, fÖlsé 
ges borral fizet romlatlan népének.

Itt nemcsak szájjal hirdeti, de szivében is 
érzi minden ember azoknak a szavaknak az igaz 
•ágát:

A nagy világon e kívül nincsen számodra hely.

a mi utóvégre egészen ártatlan dolog. No de több 
sem kellett katonáéknak, egy másodpercz s az 
egész .helyőrség" kriog*  másáig talpon volt s a 
lelkesedő ifjúságot bekerítették az iskola udvarába, 
a honnál őket egyenként elbocsátották. Az ifjakban 
volt még annyi lelkesedés, hogy szaladva is a 
Kossuth nótát énekelték. — A csendörség még az 
nap, katonáék másnap hétfőn este távoztak el vá 
rosunkból. Rip.

VEGYES HÍREK.
— Kinevezés. A vallás és közoktatásügyi mi- 

uiszt< rium Rutsek Imre sogéd’anfelügyelőt a ho 
monnái tanfelügyelői kirendeltség vezetésével bízta 
meg.

A vall, és közokt. miniszter Boronkay Róza 
oki. tanítónőt a dolliai állami elemi iskolához ren
des tanítónővé nevezte ki.

— Áthelyezés. A homonnai állami polgári 
iskola igazgatóját Kovács Józsefet a közoktatás
ügyi kormány Lippára helyezte át.

Sípos Gyula hódmezővásárhelyi állami elemi 
iskolai tanító a bereltöi állami iskolához helyezte 
tett át.

— Helyettesítés. Ráérné Marikovszky Gi
zella töketerebesi állami iskolai tanítónő hosszabb 
szabadságot nyervén, helyettesítésével Schweitzer 
Leopoldine okleveles tanítónő bízatott meg.

— Kántori kinevezés. Hufineez János oki. 
kántor Töketerebesre ének lesz kántorrá neveztetett 
ki.

— Felolvasás. Örömmel konstatáljuk, hogy 
Oppitz Sándor urnák a fizikából és chemiából me
rített előadásai városunk közönségében termékeny 
talajra találtak. Mert íme, a múlt vasárnapon is a 
felolvasó terem szorongásig megtelt, s a rendes lá
togatókon kívül jelen volt az intelligens közönsé
günk színe java is. Reméljük, hogy az előadások 
iránt megnyilvánult érdeklődés továbbra is meg
marad és igv ez ösztönözni fogja kitűnő előadón
kat, hogy mentői több és tanulságosabb fizika— 
cbemiai jdenségm k a megismeréséhez és megér 
téséhez vezessen el bennünket. — A legközelebbi 
vasárnapon tartandó előadás tárgya: A viz alak 
változása és munkaereje.

— A tűzoltói bál szombaton lett megtartva 
a Barnai szálló termeiben. A jelen voltak kedé 
lyesen elmulattak a reggeli órákig. Az egyesület 
külömb támogatást várt a közönség részéről, ha 
valakinek a bálján, úgy a tűzoltókén kellene meg
jelennünk. A mulatság gyér látogatottság dacára 
a tűzoltói pénztárnak szép összeget jövedelmezett.

— Abara község legutóbbi képviselőtestületi 
gyűlésén Dókus Gyulát díszpolgárává választotta s 
határozatilag kimondotta, miszerint a nemzeti el 
lenállás mellett kitart, adót nem fizet és újoncokat 
sem ad.

— Utolsó farsang. Városunk intelligens kö 
zöusége húshagyó k< dden este a Barnai szálló tor 
meiben összejött és vig hangulatban búcsúzott el 
a farsangtól. Oly kedélyes mulatság keletkezett, a 
mely a reggeli órákig eltartott. Természetesen tánc 
is volt és n fiataloknak kijutott ebből i*.

— A „Felsőmagyarországi Hírlap44 sajtó
pere. A kassai főügyészség pnnaszára Dr. Búza 
Barna és Dr. Székely Albert saujhelyi ügyvédek 
ellen megindították az eljárást hatrendbeli felség- 
sértés és izgatás büntette miatt. A nevezett szer 
kesztök a Felsőmagyarországi Hírlapban legutóbb 
irt cikkeiben az ügyészség felségsértési és izga
tást lát és a vizsgálóbíró már ki is hallgatta a 
terhelteket.

— Március 15. A közeledő nagy márciusi 
nap megünn< plésére városunkban mozgalom indult 
meg. Óhajtandó, hogy az ünnepség egységes le 
gyen, mutassuk meg, hogy midőn hazaszeretetről 
van szó egyesülni tudunk és pártpolitikát nem is 
merünk.

— Mátyás. Szombaton volt Mátyás napja. E 
nap azért bir jelentőséggel, mert a gazdák számi 
tása szerint, ha Mátyás jeget lalá’, ront, ha pedig 
nem talál, hoz. Most elég jegel talált s igy meg 
kezdhette romboló munkáját, hogy végre valahára 
nyuga'omba helyezze Tél apót.

— A termés a gazdálkodók szerint igen jól 
telelt és ha a tavasz is eléggé kedvező lesz, úgy 
dús aratásra vau kilátásunk.

— A gyorsvonatokon május hó 1-től III. o. 
kocsik is fognak közlekedni. Ezen újítás az ipar 
és kereskedelemnek régi óhaja és az egész ország 
örvend annak teljesülésén.

— Az autonóm vámtarifa és a kereske
delmi szerződések a mai nappal éleibe lépoek. 
A gazdák remélik, hogy a termény árak javulni 
fognak. Tény az, hogy a vámtételek a külfölddel 
szemben megváltoztak, de minő befolyása lesz an 
nak az egyes termények árára, azt még nem tud
hatjuk.

— Olcsóbb a hús. Egy hét óta mészárosa
ink a hús árát 12 fillérrel leszállították. Bizony 
legfőbb ideje volt ennek, mert a hús már oly drága 
volt, hogy a szegényebb néposztály annak élveze
téről már kezdett lemondani. Reményünk volt, hogy 
Szerbiával is megkötjük a kereskedelmi szerződést 
és ez esetben a hús árának még olcsóbbnak kel 
lett volna lenni.

— Villamos világítás. A in. kir. államvas 
utak igazgatósága a helybeli pályaudvar összes he
lyiségeibe a folyó évben a villamos világítást be
vezetteti.

— Anyakönyvi statisztika. Az elmúlt január 
és február havában születési eset bejegyeztetett 42, 
ebből halva született 3. Haláleset bejegyeztetett 19, 
ebből kórházban halt el, kik nem voltak nagymi 
hályiak, 12. Házasságkötés volt 9.

— Pezsgőgyár a hegyalján. SzUltey Tivadar 
Sátoraljaújhelyben <gv nagyszabású, modem gé 
pékkel felszerelt pezsgőgyárat létesített, ami már 
megkezdi működését. A gyár 10 hivatalnokot, 4 
utazót és több mint 100 munkást foglalkoztat és 
szép jövőnek néz eléje.

— Hernyóirtás és védekezés a vértetük 
ellen. Elkövetkezvén a kertlulajdonosoknak tava
szi munkája, figyelmeztetőül jelezzük, hogy a her 
nyók leszedését serényen meg kell kezdeni, mert 
amig egyrészről a késedelinezőket a törvény keze 
sújthatja, másrészről a meleg napsugár a hernyó 
kát a gubákból kicsalja, azok szétmásznak és az
tán hiába pusztítjuk a gubát, nem pusztítunk vele 
hernyót. — A vérletü ellen való sikeres védeke 
zés céljából tanácsoljuk mindenkinek, hogy a ta
vaszi fatisztitás alkalmával ejtett sebeket, akár 
nagy az, akár a legkisebb is, kenje be jól tapadó 
viaszszal, mert a vérletü csak a nyitott fasebekre 
tele pszik s ha ilyen nincs, tisztán marad a fa.

— Aki kakaót szeret inni, az tegyen kisér 
letel a Hoff János-féle Kandói Kakaóval. Ez lég 
kevesebb zsiradékot tartalmaz valamennyi kakaó 
faj között s könnyen emészthető. Kitűnő íze mel
lett, maláta tartalma miatt, igen tápláló s a lég 
gyengébb szervezetre is jótékony hatású. Rend ki 
vül olcsó ára használatát minden háztartásban le 
hetévé teszi.

— Uj sorsjegyek. A Pesti Hazai Első Ta
karékpénztár még e hónapban kibocsátás alá ke
rülő uj sorsjegyei tudvalevőleg többszörösen túl 
vannak jegyezve, minélfogva ma már csak kész 
pénzért a napi árfolyamon — vagy letétre és rész 
letfizelésre, — az 18K3. évi XXXI. t. ez. értel
mében megszáinitandó árban kaphatók. Bővebb fel
világosítással ingyen és legkimcritöbben szolgál 
Beifeld József bankháza Budapest, Károly körút 
1. sz. Alapittalott 1874.

— Az egészség fentartása és a takarékos
ság mindnyájunknak ar.uyira fontos, hogy min
denre, a mi c kettőt elősegíti, a l< gnagyobb figyel 
inét kell fordítanunk. Nem lehet azért háziasszo 
nyainknak eléggé ajánlani : a családi asztalra min
dig Kathreiner-féle Kneipp maláta kávét szolgál
tatni. Ez tisztán e'kés/.itve, vagy nagyobi arány
ban babkávéval keverve a kávéital ideálját szol 
gáltalja, melyet senki setn fog többé nélkülözhetni, 
mihelyt jótékony hatását fe'ismerte. — Nagyobb 
örömmel fogja tapasztalni minden háziasszony, 
hogy a Kathreiner használata által nevezetes ta
karítást lehet elérni. Különösen figyelembe veendő, 
hogy a babkávé íz fontos előnyeit csakis a valódi 
Kathreiner bírja a zárt eredeti csomagokban, inc 
lyek a Kneipp páter védjegygyei vannak ellátva. 
Főleg óvakodjunk a nyitva mérlegelt pörkölt ter
mékektől.

— Igazi független újság, mint a közel 
mull napok eseményei is igazolták, a Pesti Hírlap. 
A szocialisták terrorizmusa, a sajtószabadság ellen 
intézett támadása sem félemlitvtte meg, amint nem 
ijedt meg soha semmi hatalomtól, hanem hirdette 
és hirdeti a meggyőződése szerint való igazságot, 
küzdött és küzd folyton a szabad vélemény nyil
vánításáért. Liberális és demokratikus elveket val- 



lőtt immár 27 éven át, liberális és demokratikus 
irányban fog baladni ezentúl is, az elvek diadaláig. 
S ebben bizonyára támogatja a nagy magyar ol
vasóközönség, melynek igy a szive szerint tud be
szélni. Magyarország legkedveltebb és legelterjtd 
tebb lapja azzal hálálja meg a nagy pártolást, hogy 
ugyanazon árért sokkal nagyobb lapot ad, több 
olvasni valót nyújt, mint más újságok és minden 
előfizető díjtalanul kap egy díszes kiállítású nagy 
képes naptárt. Ez a naptár az 1906. évre már 
megjelent és minden újonnan belépő előfizető is 
megkapja, ha negyedévre egyszerre küldi be a 7 
korona előfizetést. Van a Pesti Hírlapnak divat 
lap melléklete is, melyet féláron rendelhető*  k meg 
a lap előfizetői. Ez a Divat Sálon. A Pesti Hírlap 
a kiadóhivatalnál (Budapest, Váci körút 78.) meg
rendelhető egy hóra 2 K 40 f. és negyedévre 7 
korona előfizetési áron, mely legcélszerűbben posta 
utalványon beküldhető. A Pesti Hírlap és Divat 
Sálon együtt (a Pesti Hírlap nagy képes naptára 
val) negyedévre 9 korona. Jó lélekkel ajánlhatjuk 
t. o'vasóközönségünk figyelmébe.

— Modem hirdetési iroda, ügy a bel 
földön, mint a külföldön előnyösen ismerik az „A1 
talános Tudósító*  hirdetési osztályát (tulajdonos: 
Leopold Gyula szerkesztő). A legnagyobb hirdető 
cégek e megbízható iroda utján eszközük összes 
reklámjaikat, mert kiváló szakértelemmel, odaadó 
lelkiismeretességgel és felülmúlhatatlan pontosság 
gal teljesiti az összes megbízásokat. — Leopold 
Gyula szorgalma, leleményessége és agilitása meg 
termelte a gyümölcsét, amennyiben hirdető irodája 
ma a legnagyobb Budapesten, sőt mint értesülünk, 
most ismét tetemesen megnagyobbította vállalatát 
és az Erzsébet-körút 41. szám alá helyezte.

NYILT-TER.
(Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a xzerk.)

Köszönetnyilvánítás.
Indíttatva érzem magamat Friedmann Sl- 

monné helybeli oki. szülésznőnek a nőm mel
lett, ennek betegsége alkalmával teljesített 
szakszerű s Önfeláldozó ápolásáért ezúton is 
hálás köszönetemet nyilvánítani.

Nagymihály, 1£MM> február 24.
Milller Adolf.

A • Felső-Zemplén« tek. Szerkesztőségének
Nagymihály.

Becses lapja f. évi február 22-én megje
lent 9-ik számában s egv ezt megelőző szám
ban Kozlay József pazdicsi, Weinberger Zsig- 
mond, Fnedman Márton, l.iszkay Sándor és 
Deák Jenő nagyinihályi lakosok által a közön
ség félrevezetésére irányulóing közzétett mosa
kodó nyilatkozatokra felkérem, hogy alábbi 
közérdekű közleményemnek becses lapja leg
közelebbi számában helyt adni szíveskedjék.

Minden alapot nélkülöz fentnevezeltek 
hírlapi nyilatkozata, mert ugv előbb nevezet
tek, mint Hercz József és Haupt Hermán nagy- 
mihályi lakosok részt vettek az úgynevezett 
tisztelgő küldöttségben, mely a miniszterelnöki 
palotában fent járt s kivéve Kozlay Józsefet 
és Deák Jenőt, kik I.euchtman Vilmos ügynök
kel való hosszas cs titkos sugdolódzás után, előt
tem ismeretlen okból nem jöttek velünk tovább a 
miniszterelnök előszobájánál — valamennyien 
bent voltak a miniszterelnök előtt, de ezek kö
zül már csak azért is, mert erre képességgel 
nem bírnak, ott egyik sem szónokolt, hanem 
egy állítólagos miniszteri titkár adta elő jöve
telünk célját, melyre a miniszterelnök röviden 
válaszolt.

Kijelentem, hogy az általam most megne
vezettek mindannyian fekete ruhában, dísze
sen felöltözve, többen czilinder kalapban vol
tak, mi már magában is igazolja azt, hogy a 
tisztelgés előbb elhatározott szándékuk volt, s 
egyetlen egy nyilatkozó sem utazhatott a nyi
latkozatában említett okból, mert csodálatos az, 
hogy Sátoraljaújhelytől mindnyájan, mintegy 
összebeszélésre együtt utaztak s még csodála
tosabb az, hogy mindenkinek magánügye épen 
a miniszterelnök előszobájában egy és ugyan
azon időben akadt.

Szükségesnek tartottam ezt az igazság ér
dekében kijelenteni.

Nagymihály, 1906. február 26.

Ho8»j)odár Mihály.

Tekintetes Dr. Kállai József urnák 
a »F’első-Zemplén« szerkesztőjének 

Nagymihályon.
Kérjük b. lapjában alanti sorainknak helyt adni.

Nagymihályon járván, kiragasztott plaká
tokat láttunk ott, melyben névtelen egyének 
becsmérlőleg szólnak többek közt a mi lelké

szünkről is. Vártuk, hogy lesz az evang. urak
ban annyi igazságérzet, hogy a nagyrabccsült 
lelkészünket megvédelmezik, de mivel haszta
lan várunk, mi földmivelő nép kijelentjük, 
hogy a ki lelkészünk Kozlay Józsefről rosszat 
állít, az hazudik. Mi tudjuk azt, hogy nálánál 
becsületesebb ember nem is lehet. Az Isten 
változtassa áldássá azt az átkot, mit rósz em
berek reá szórnak, az átok meg hulljon azok 
fejére, kik nem átallják meghurczolni a leg
tisztességesebb ember nevét sem.

l’azdics, 1906. március 1.
Mizsik András 
Polyasko János
Gürtler János 

Paulikan Mihály 
Paulikan János 

Csemsarik György

Gyurócsik Pál 
Pavlov Mihály 
Plutko György 
Piutko András 
Paulik György 
Plutko Mihály

A „Felső Zemplén**  múlt heti számában az 
általam leleplezett „felsőmagyarországi küldöttség1* 
tagjai sorra nyilatkoznak, még pedig oly vakme
rőén, hogy mindent letagadnak s ha lloszpoddr 
Mihály polgártársunk ott nyomban nem desavuálná 
„küldöttségtársait,*  még azt hihetne valaki, hogy 
ezek tényleg ártatlanul hurcoltalak meg.

Ezzel szemben én kötelességemnek tartom 
kijelenteni, hogy úgy a „Magyarország*  bán vala 
mint a „Zemplén*  ben és „Felső Zemplén*-ben  
megjelent közleményeimet a leghatározottabban 
elejétől végéig fentartoin, mert értesüléseimet ép
pen a nyilatkozók közül három egyén szavahihető 
tanuk elölt tett vallomásaival megerősítette, de mi
után a nyilatkozó uraknak úgy látszik nincs bátor 
ságuk ellenem a sajtópert ruegiiiditani, hogy ennek 
keretében a való tényállás felderíthető legyen, ha
nem serleg*  tnek, a mint telte azt az egyik nyilat 
kozó, a ki hírlapi közi*  mény*  itnröl kávéházi tónus 
bán durva hangon emlékezik meg, én, hogy az 
illető nyilatkozónak módot s alkalmat nyújtsak a 
maga esetleges tisztázására, nyilatkozatának sértő 
kifejezései miatt a sajtópert a sátoraljaújhelyi kir. 
Törvényszéknél megindítottam s már feljelentésem
ben kértem a valódiság bizonyításának megenge
dését. a mi elöl azt hiszem a nyilatkozó sem fog 
elzárkózhatni.

Schvarcz Simon
a „Magyarország1* tu<lósitója.

Hirdetések.
Elárusitónönek felvétetik 
egy tisztességes keresztény házból való leány, 
vagy fiatal özvegy, ki magyarul és tótul be
szél. — Szakértelem nem szükséges, óvadék
képesek előnyben részesülnek. — Ajánlatok 
Bucsinszky Lajoshoz Nagymihályba in- 
tézendők.

r.gv teljesesen jó karban lévő 

ebédlő- és szalon- 
m LÁMPA — 
eladó Spiegel Samunál Nagymihályon.

Jó minőségű elsőrendű 

bükköny, vörös lóhere, luezerna 
és árpa 

vetőmagvak 
WIDDER LÁZÁR czégnél 

Nagymihályon kaphatók.

Eladó cséplőgép.
Egy teljesen jó karban lévő 6 lóerejtl 

cséplőgép szabadkézből eladó. Megvétel iránt 
érdeklődők értekezhetnek Kiinger Józsefnél 
Laboraszögön.

Hirdetmény.
Közhírré teszi Nagvmihály község elöljá

rósága, hogy a külföldieknek á magyar korona 
országai területén való lakhatásáról szóló 1903. 
évi V. te. 1906. évi március hó 1-sS napján életbe 
lép, ennélfogva felhivatnak a Nagvminálv köz
ségben 1896. évi január hó I. óta lakó mindazon 
külföldiek, kik meg itt lakhatási engedélyt nem 
nyertek, hogy ily engedély elnverésc iránt 3 
hónap alatt annál is inkább jelentkezzenek, mert 
jelentkezésük elmulasztása cselén ellenükben a 
törvény rendelkezései fognak alkalmaztatni.

Közhírré tétetik továbbá, hogy f. évi már
cius ho l-töl minden külföldit, akár'rövid, akár 
hosszabb tartózkodásra érkeznek a községbe, 
szállásadóik 24 óra alatt kötelesek a községi jegy
zőnél ingyen kapható bejelentési lapon bejelen
teni, úgy nemkülömben a külföldieknek innen 
való eltávozása is pontosan bejelentendő lesz, 
— felhivatik ennélfogva a község lakossága, és 
különösen a szállásadással iparszerüleg foglalko
zók, hogy ezen bejelentési kötelességüket pon
tosan teljesíteni annál Inkább el ne mulasszák, 
mert ellenesetben a mulasztásban lévő 200 ko
ronáig terjedhető pénzbirsagban fog elmarasztal- 
tatni.

Nagymihály, 1906. február 27-én.

A községi elöljáróság.

M0SK0VITS és WEISZ
kézmű-, úri- és női-divatáruhása 

Nagymihály, Kossuth Lajos-utca 44. 
(az izr templommal szemben'.

Van szerencsénk Nagymihály és 
vidéke nagyérdemű közönségét tisz
telettel értesiteni, hogy Nagymihályon 
a Kossuth Lajos-utca 41. szám alatt 
az izr. templommal szemben) egy a 

mai kor igényeinek teljesen megfelelő 

kézmü-, úri- és nöi-divat 
—áru házat =— 
nyitottunk, ahol minden e szakmába 
vágó legszolidabb és legdivatosabb 
árukkal állunk a t. közönség rendel
kezésére. — Midőn még L vevőinket 
pontos és lelkiismeretes kiszolgálá
sunkról eleve is biztosítjuk, a nagy
érdemű közönség szives pártfogását 
kérve vagyunk

tisztelettel: M0SK0VITS és WEISZ.

A szab, amerikai ön
működő szerkezettel 

ellátott
• ablakredöngök • 
(rolletták) a legjob
bak, legtartósabbak és 
ezáltal a legolcsóbbak

Ezek valamint más • 
szerkezetű redőnyök 
is nálam legjutányo- 
sabban, jótállás mel

let kaphatók.

Zsinórral ellátott régi redőnyök jutányosán alakíttat 
nak át önműködő aterkeietiiekre

Elvállalom továbbá egész épületek üvege
zését, egyszerű, solin, homályos, mintázott, 
színes, rcczés és tükör üvegből, úgyszin
tén képkeretek és tükör bevágásokat 

minden lehető minőségben.
Szóbeli vagy Írásbeli meghívásra szí

vesen mintákkal és felvilágosítással szol
gálok.

Midőn még pontos és szo'!d kiszol
gálásról előre is biztosítom a n. é. kö
zönséget, kérem b. pártfogását es vagyok 

kiváló tisztelettel 7—ío

GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymihály Kossuth Lajos utcza 62. szám. ,



* Háxi kenyér ■fltőde NAGYMIHÁLYON!

Van saerencaém a jó kenyeret kedvelő és fogyasztó 
t. közönség tudomására adni, miszerint Nagyiniliálybi n, a 
Kossuth Lajos-utcza 12. szám alatt 30 év óta fennálló 
sütödémet

a hirneoes 3 « tn » s -féle

házi kenyér sütődével 
berendezve megnagyobbítottam, hol is 

naponta többször frissen sült
és alföldi női személyzettel háziing tisztán kezelt kgizletesebb 

házi kenyér 
kapható.

Szives pártogást kér mély tisztelettel 

Liiehtman H®pman 
Nagymihály., Kossuth Lajos-utcza 12. szám.

| Naponta többször frissen sült kenyér !

* VavÁrttYA*  Minden darab szappan a Schicht névvel, 
VPXCI vaU. lj,IlB (í, ment káros alkatrészektől, i------

Schicht-szappan!
(Szarvas vagy kulosszappan) 

a legjobb és haszná
latban a legolcsóbb, 
minden ruhanemű és 
mosási módszer részére

25.000 koronát fizet Schicht György cég 
Aussigban, a ki bebizonyítja, hogy szappant! 
a „Schicht11 névvel káros keveréket tartalmaz.

XÍDilenneiua

NYOMTATVÁNYOK.
u. m. községi-, ügy-

védi-, köz-és körjegy-

zöi hivatalos, továbbá

takarékpénztári és

egyéb intézeteknél

szükségelt nyomtattá-

nyak. háti- és laka-

dalmi meghívok. táb-

lázatok, gyászlapok.

névjegyek, egyházi-.

iskolai- és uradalmi

nyomtatványok. fal-

ragaszok stb. stb. a

legrövidebb idő alatt

ponfosa n készíttet n ek.

•

f ■ ~ »*

LANDESMAN B.
KÖNYV, és PAPIRKERESKEDÉSE 

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos u. 34. 
MMMMMM M MMM MMM M M M

A nagyérdemű közönség szives figyel
mébe ajánlom már 22 év óta fennálló, 
két gyorssajtóval, 10 segédgéppel és a leg
modernebb beinkkel újonnan felszerelt 

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

Eősulyt fektetem arra, hogy a nálam 
megrendelt nyomtatvány, legyen az bár a 
legegyszerűbb czélra szolgáló is, tiszta, 
hibátlan, tetszetős és pontos kiállításban 
kerüljön ki a sajtó alól.

Közvetlen összeköttetéseim a legna
gyobb papírgyárakkal lehetővé teszik, hogy 
nyomtatványaimhoz a legjobb minőségű 
papirost adjak s azokat a legjutánvosab- 
ban számítsak.

Kérem a n. é közönséget, hogy nagy
becsű bizalmukkal és rendeléseikkel vál
lalatomat, ugv mint eddig, ezután is, meg
tisztelni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel
Lattdemnan tí.

EICHENBAUM LIPÓT
BTTT

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos-utca 36. (Saját ház )

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel 
értesíteni, hogy üzletemet a Csop-féle házból a Kossuth Lajos- 
utcán újonnan épült saját házamba helyeztem át.

Bútorokat vásárolni szándékozó n. é. közönséget vau 
szerencsém tisztelettel meghívni

BÜTORRAKTÁRAIM
szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú 
barokk, ó-német, sece.siós és egyéb másnemű stilszerfl bú
torok a legkényesebb Ízlésnek is teljesen megfelelőleg csinos 
és izlésleljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók.

Raktáraimban csakis jó és szolid minőségű és bárminő 
kívánalomnak megfelelő iztésteljes áruk vaunak, miért is ké
rem a 11. é. közönség bizalmát és szives támogatását.

íButor renoválások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

a
___

Bor eladás.
Van szerencsém a n. é. közönség szives 

tudomására hozni, hogv az idei szüreten na
gyobb mennyiségű borokat vettem és azon kel
lemes helyzetben vagyok, boraimat a következő 
legolcsóbb árban adni :
Beregicáasi 1905. évi literje házhoz 32 kr.

» 1901. » > » 36 kr.
» 1904. » » uradalmi 44 kr.

Sóstói, Kövidinka, Risling, Mustos fehér, 
Burgundi Schiller, Kadarka literje 40 kr.
Sóstói Karbenet • 50 kr.
Hegyaljai 1904. évi > 50, 60 és 80 kr.
Beregszászi nagyban hordókban 22 kr.
Sóstói . . 26 kr.
Nsgy raktárt tartok régi hegyaljai, szamorodni 
és gyógyborokhan, likőr, rum, szilvorium kü
lönlegességekben stb.

A n. é. közönség b. pártfogását kérve, 
kiváló tisztelettel

Kösxtenbaum Mór
bomayy ke re-kedó.

8
i
i
í

úri és női ezipész Nagymihály, Kazinezy-utea 12. sz.

I iszlelettel van szerencsém Nagymihály és vidéke nagyérdemű közön
ségét értesíteni, hogy Nagymihályon, Kazinczy-utca 12. szám alatt a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő

úri és női ezipész műhelyt 
nyitottam és azon kell, mes helyzetben vagyok, hogy férfi- és női lábbeliket a 
legizlésesebb és legszolidabb kivitelben készíthetek.

Három évig az ungvári es. és kir. 66. gy. ezrednél mint egyenruházati tiszti 
czipész működtem, úgyszintén töbh évi működésem hazánk nagyobb városaiban 
szakmámban való teljes jártasságot eredményezett számomra s a n. é. közönség 
támogatása mellett azt a legteljesebb mértékben érvényesíthetem is.

Szives támogatásért esd

DZSTTFPA. FEBENCZ
5—5 . »czipész.

Nvoni. Laiidesman B. könvvuyoiD'iáiÁbaü


