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Felső-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

MEGTELE1T M I D H ET CSÍTTÖBTÖKÖ HST.
IZERKEIZTOIÉO

Hoz*  a lap nzollonii rénzót illető minden 
közlemény intézendő : 

Kossuth Lajos-utoz*  34. szám.

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

Égve*  KXÁin ára 2<> til

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérinentetleii levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fll.

KI ADOHI V AT AL *.
Ilnva aa előtizetéaek, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landeiman B. könyvnyomdája.

Március 15.
Nyomor és szenvedés közepette kö

szöntött ránk március Idusa. Ha nem hin
nénk a magyar faj erejében és hivatottsá- 
gában, ha nem hinnénk e népben úgy, mint 
az Istenben, bizony kétségbe esnénk hazánk 
sorsa felett. De nem esünk kétségbe, nem 
engedjük, hogy az aggodalom és remény
telenség túláradjanak szivünkben. Bízunk egy 
jobb jövőben.

Mélységes ellentét az 1848-iki március 
15-ike és mostani között. Akkor a szabad
ság felvirradását ünnepelték atyáink, ma az 
akkor kivívott szabadság alkonyán tort ül
nek az utódok.

Hej, dicsőséges 12 pont, merre lette
tek, hova tüntetek ? Mi van a sajtószabad
sággal ? . . .

Akkor egy szó, egy akarat volt az egész 
ország. Ma ádáz ellentétek dúlnak a haza
fiak között, ellenségekként állnak egymással 
szemben mágnások, polgárok, munkások, 
egy örvényes osztályharc zsibbasztja szeren
csétlen hazánk életerejét. A nemzeti ünne
pen nem ünnepel együtt a nemzet. Mást 
és másként ünnepel az értelmiségek, mást 
és másként a munkásság, amely néhány év 
előtt még csak nem is sejtett gyorsasággal 
száguld előre az érvényesülés utján. S a harc
ban álló felekezetek nem tudják megérteni 
egymást, még most sem, amikor veszede
lemben van az ország.

Súlyos, küzdelmes március Idusa 1 Amit 

58 év előtt égigtörö lelkesedéssel teremtet
tek meg az ösök, azt most elveszíteni ké
szül egy energiájában megfogyatkozott pár
tos nemzedék !

A történelem bizonyítja, hervadó idők 
voltak már Magyarországon. Voltak korsza
kok, évtizedek, amikor úgy látszott, mintha 
belefásult volna a magyar faj a létért való 
küzdelembe s lethargiába tnerülten hagyta 
elzugni maga felett a katasztrófás esemé
nyeket. Voltak idők, midőn már-már elve
szetteknek tartottak bennünket nemcsak el
lenségeink, de mi magunk is. S az ilyen 
szomorú időkben csak lantosok, álmodozók 
poéták mertek dalolni arról, hogy virrad 
még a magyarnak s a szittyák népe meg
találja végre önmagát. Nem hitték el nekik 
akkor, de a jövő igazat adott a lantosoknak, 
az álmodozóknak. Tespedéséből mindig fel
ébredt a magyar, széttördelte a zsibbadtság 
láncait és ámulatára a világnak, világhistó
riai harcok között vívta ki a jogát, szabad
ságát 1

Tespedésben, zsibbadtságban élünk ma 
is. Március 15-ének napja egy önbizalmát, 
harci kedvét veszített nyomorral és szenve
déssel sújtott népre vir.-J. Hibás vezetés, 
gondatlanság, a királytól való elmaradott
ságunk okozza ezt a jelenlegi állapotot. A 
kikben bíztunk, nem állják meg helyüket s 
nem méltók a bizalomra, az elmúlt békés 
évtizedekben elmulasztottuk magunkat gaz
daságilag megerősíteni és nem adtunk jo
gokat a munkás népnek, amely az éhség

től űzetve vagy kivándorol, vagy egy izzóin 
gyűlöletes osztályharc zászlaja alá sorakozik.

A sanyaruság mélységeiből kiáltunk fel 
az emberiség sorsát intéző istenséghez :

— Mea culpa 1
A mi bününk, a mi mulasztásunk, hogy 

idáig jutottunk.
És március 15-én a vigasztalan jelen

ből tekintünk vissza a dicsőséges múltba. 
Zarándokoljunk ki a szabadsághősök és vér
tanuk sírjához, fürdessük ott megzsibbadt, 
ernyedt szemünket a dicsőséges múlt em
lékének gyógyító fényforrásaiban. Csak a 
múltból tudunk meríteni reményt, erőt, ön
bizalmat, a jelen eseményeiből csak csüg- 
gedés, és habozás int felénk. I. Lajos óta 
nem voltunk oly erősek mint most és II. 
Lajos óta nem voltunk oly gyámoltalanok, 
mint most.

Véssük sziveinkbe március 15-én, a 
szabadság emlékünnepén, hogy a fizikai sza
badság már nem elég egy ország fejlődé
séhez, fen maradásához. E világhistóriai hi
vatásunkat csak úgy tudjuk betölteni, ha 
népszabadság, ha teljes népszabadság lesz 
az uralkodó csillagzat Magyarországon.Más 
idők, más emberek vannak és más jogok 

j kellenek.
A nyomor és szenvedés évében legyen 

március Idusa a népszabadság ünnepe.
Es ha meglesz a népszabadság, nem 

lehet többé Magyarországon nyomor és 
szenvedés.

T A R C Z A.
Petőfihez Március Idusán.
Mint egy fényes csillag odafenn az égen 
Feltűnik, ragyog és elenyészik ismét, 
Úgy tűnél fél egykor költők óriása. 
Tündököltél, — s haltál még e drága honért!

Itt születtél köztünk, küzdöttél érettünk, 
A lanttal és karddal szolgáltad a hazát, 
Feláldoztál mindent szerelmednek, s mégis 
Felál eoztad ezt is, mikor hivott hazád.

Március Idusán, amikor felujul,
Minden igaz szívben szent nagyságod képe, 
Fájó érzés támad sziveinknek mélyén : 
Miért nem élsz ? — hódolva sietnék elédbe !

De nem élsz-e Te, ki oly dalokat zen gél, 
A milyent lantos még nem pengetett soha ? I 
Csodást alkotónak el nem midik neve, 
Élni fogsz örökké, hazám nagy lantosa !

S mi, kik tested előtt le nem borulhatunk, 
Dalaiddal zengve hódolunk fényednek. 
Bámulunk, csodálunk, imádunk próféta, 
Hisz e nagy napot is Te szerséd a népnek !

A Te dalod gyújtó sziveinket lángra, 
Dalodtól visszhangzott minden erdő s berek, 
Dalodat zengette kis madár az ágon, 
.4 Te dalod március Idusát szálé meg !

És amig lélek lesz széles e hazában, 
Élni fog a nap, mely szabadságot hoza : 
S élni fog szerzője a magyar szivekben : 
.4 lantos, kizengé: „ Talpra magyar, talpra !u

Vámos Árpád.

Márciusi álom.
A kopár hegyormokról, a lankás hegyol

dalakról eltisztult már a hó, a télapó ittlété
nek az utolsó nyoma. Zöld a mező, szép sma
ragd szinü. És az erdei tisztásokon, a ritkás 
fü közül kidugja kiváncsi fejecskéjét a szende 
kis ibolya. A gólyalúr pedig nyílik halom
számra, szinte sárgul tőle a rét, nagy örömére 
a dalosszáju menyecskéknek s a nótás lányok
nak. A pásztorok furulyája újra megszólalt s 
az életet fakasztó, rügyeket bontó, langy ta
vaszi szellő messzire elviszi édes-bús hangját.

P-én, az alföld egyik mezővárosában 
nagyban készültek március Idusának a meg
ünneplésére. A város lakossága szinmagyar, 
kuruc, szélbali jussából nem engedő.

A kora esti órákban gyülekeztek az em

berek a függetlenségi pártkörben, a mesterge
rendás szobában, mely a kör helyiségéül szol
gált emher-emher hátán szorongott. A barna
képű, kékmándlis, napégette arcú magyarok 
várták az ünnepély megkezdését. A kör elnöke, 
a fekete szakállas tiszteletes köszörülte torkát 
és belekezdett mondókájába. A vértelen sza
badságharcról, az örökké emlékezetes március 
15-éről beszélt; a magyar nemzet husvétjáról, 
a feltámadásról. Az emberek figyelve, lelkesülve 
hallgatták, arcuk kigyult, szemük fény lett és 
és megértették a tiszteletes szavát ... Az asz
talfőn ülő ősz rektor : Dalmady Péter, az egy
kori honvédtiszt a visszemlékezés nyomán, 
mintegy megelevenedni látta maga előtt a múl
tat. Eszébe jutott minden : a harcok, háborúk, 
a nemzet szabadságáért vívott küzdelmek. Lá
bában zsibongást érzett, mintha mordult volna 
az a golyó, a mit Kápolnánál kapott. Es ami
kor a tiszteletes ur az ő nevét is emlegette : 
Dalmady kiegyenesedett, melankolikus kék sze- 

| meiben csodálatos tűz égett s a pilláin rezgő 
! könvesepp eltakarta, elfödte előle a jelent s 

képzelete visszatért a csodás időkbe, a hábo
rúk, csaták világába.

Azután még több szónoklat, szavalat kö
vetkezett és az öregebb gazdák is el-elmondo- 
gatlak egy-egy epizódot, amig többnyire a már- 

| ciusi eseményekkel voltak összefüggésben.
Dalmady Péter csak hallgatott, hisz nem 

i volt mit beszélnie, néha-néha koccintott a

10 koronát
takarít meg mindenki, aki öltönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál Nagymihályon készítteti. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb d i v a t u szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Lapunk mei száma 4 oldalra terjed.



Hangulat
Jövel óh március idusa, szabadságunk 

ünneppé avatott ragyogó napja.
Kigyul a lelkes emlékezés lángja a hon

fiúi keblekben.
Szentsége*  zsolozsmák fohászként hang

zanak el az ajkakról. Költői szavak mond
ják el nagy idők nagy embereinek dicső
ségét.

Esküszó hangzik el az ifjúság ajkáról : 
„A magyarok istenére esküszünk, hogy ra
bok tovább nem leszünk."

Felesküszünk ötvenkét év óta minden 
esztendőben.

Ti látjátok, ti, a kik élő tanúi voltatok 
a dicsőséges időnek, a mikor minden ma
gyar egy volt ; gondolkodásban, tettekben, 
hazaszeretetben ; látjátok, hogy féltve őrizzük 
mindazt, mii dicső elődeink vérrel megsze
rettetlek.

Nagy idők tanúi, kik oly szaporán 
igyekeztek bajtársitokhoz, felérve mondjátok 
el, hogy az ő utjokat betartjuk és azon járva 
boldogulunk, mondjátok el, hogy legszebb 
ábrándjaikat, a szabadságot, féltve őrizzük 
és védjük ; de nem ; azt ne mondjátok.

Szabadságunk ?
Volt — nincs.
Szines szappanbuborék volt az egész.
Szabadságunk védőbástyájáról : az al

kotmányról magyar kőművesek rombolják 
le a falat.

Gyűjtött kincseinket magyar kalando
rok két kézzel pusztítják és magyar pribé
kek zörgetik felénk az újonnan kovácsolt 
bilincseket és nyitják fel Kufstein gyilkos 
levegőjű börtöneit.

Tagjaink dermedtek, miként ha erős 
tél fagyasztó hidege bénította volna meg.

Az ötvennyolcadik esztendő márciusán 
Petőfi nagy szelleme te nézz le reánk és a 
te bűvös földöntúli szavad harsogja nekünk : 
„Talpra magyar.4

Mi pedig menjünk el a templomba és 
letérdepelve az ur zsámolyánál esdjük : 

rMents meg I ram minket." 

szomszédaival s felnézett a Kossuth-képre : Iá- | 
zas forró tekintete többet mondott minden be
szédnél . . .

Sokáig voltak együtt, ürültek a poharak ■ 
s mindnyájan nagyon jól érezték magukat, az 
ellenségek összebarátkoztak, a haragosak kibé- I 
kültek, mert ezen a nagy napon a magyar leg
alább mindig úgy mutatja, mintha összetartana.

Jó későre járt az idő, mikor az öreg rek
tor távozott. Csendes, bájos márciusi est volt, 
a csillagok különös fényben úsztak, az ég fel
hőtlen volt, s a nagy idők tanúja a jövőről ál
modozott ... A sejtelmes tavasz, a puha, lágy, 
az erőt, az élet csiráját magában foglaló ta
vaszi szél suttogása mámorossá tette. Szive 
fiatalos hévvel dobogott, járása friss lett, csak 
a lábában az a golyó okozott neki fájdalmat.

Hazatért, de nem feküdi le azonnal, fur
csa gondolata támadt ; kutatni kezdte a leve
lesládában Megsárgult Írások, elmosódott fény
telen arcképek közt megtalálta a nagy kincsét : 
a tépett zászló-foszlányt. Kezébe vette, meg
csókolta, simogatta s oly sokszor mondogatta :

— Édes mindenségem, legkedvesebb em
lékem !

Morfondírozott magában és úgyszólván 
észre sem vette, hogy rég elmúlt már az éjfél. 
Egészen egyedül volt, a lámpa kiégett, lefeküdt, 
de még mindig kezében volt a zászló-foszlánv. 
Elaludt. Csak a szabályos, nagyon halk lélck- 
zetvétcle volt hallható.

Álmodolt nagy fenséges dolgokról, az álom
világ apró tündérkéi elvitték képzeletét a jö

Előfizetési fellxlTrá.s.
Április hő 1-vel uj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük márczius hő cégével lejár, hogy az tlő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadd! történjék. — Hátralékot elő- 
fizetőinkei pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szivet beküldésére, hogy számadatainkban mi is ren 
•let tarthassunk.

A „Felső-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
Államsegély. A közok t. kormány a naiiy 

mihályi iparos tanoncz iskolának !MX) K. a lio 
inonnainak 1000 K, a varaiméinak 1<KM> korona 
és végül a gálszt’csi iparos tanoncz iskolának 500 
korona államsegélyt adományozott.

A vármegyeházából. E hó 8 án jel*  nt 
kezelt szolgálattételre a százas bizottság határozata 
alapján a vármegyei segéd, kezelő és szolgasze
mélyzet a főispánnál. Pallavicini örgróf szívesen 
fogadta a jelentkezőket, biztosította őket jóakara 
tárói és fizetésük folyóvá tétele iránt nyomban in 
tézkedett. A felfüggesztett személyzetre nézve ki 
jelentette a főispán, hogy ügyüket röviden és jó- 
akaratnlag fogja elintézni. Kispál Sándor a törvény
hatóság szégyene elhagyta a megyeházát és már 
cius hó 7 én este két csendőr s négy detektív kí
sérete mellett elutazott Uj hely bői; a gyáva any- 
nyira féltette bőrét, hogy külön szakaszt kért a 
vonaton és Budapestig delektivekkel kísértette ma
gát. Pallavicini főispán belátta, hogy e vigéc hely 
zete tarthatatlan és csöndben eltávolittatta őt az 
alispáni székből. Főjegyzővé s ekként alispáni he 
lyt-ttessé Kazay László Borsod vármegyei aljegyző 
neveztetett ki és állását már el is foglalta.

— Képviselő jelölés. Ilire megy, hogy má 
jus havában lesznek a választások. Sokan már je 
bdtet is keresnek és értesülésünk szerint a válasz
tók egy tekintélyes része Hadik Harkoczy Endre 
grófnak fogja a jelöltséget felajánlani.

— Színészet. Palotay Antal színigazgató e 
hó 10 én kezdette meg llomonnán előadásait és 
mint értesülünk, a közönség pártolja is öt. Április 
havaban városunkba készül Palotay és amennyiben 
társu'ata ki fogja elégíteni közönségünk igényeit, 
úgy biztosíthatjuk, hogy kellő pártolásban is fog 
részesülni.

Esküvő, rdzsowy/ József a laborezföi ál 
látni elemi iskola igazgatója f. hó 5 én tartotta 
esküvőjét Hlavathy Mariska laborezföi állami elemi 
iskolai tanítónővel.

vőbe. A csapongó gondolatok röpültek, röpül
tek : a misztikus, csodás álomvilágba . . .

Arca nyugodt volt, vonásai derültek.
* *

♦
. Megint, újra március Idusa volt. Fiatal, 

életerős ifjúnak érezte magát. A tavaszi szellő 
forróvá tette a vért és erőssé az akaratot. A 
magyart újból meggyalázták az idegenek. A 
nemzet talpra állt, egy szál embertől az utol
sóig. A kokárda viselése divatba jött és sokan, 
nagyon sokan ácsorogtak a nagy templom előtt. 
A harangok örömteli hangon hirdették, hogy 
ünnep van: a nemzet feltámadása. Betört az 
ellenség, a rossz szomszéd, a mostoha testvér, 
aki mindig a magyarra feni a fogát A nép gyü
lekezett : urak, parasztok egyaránt. Eljárták a 
toborzót, sereg seregre nőtt és a deli leventék 
örömmel indultak a harcba ...

. . . Áruló nem akadt a hazában, mindenki 
gyűlölte az ellent. A puha, a munkával nem 
foglalkozó kéz megszorította a kérgest, a mun
kában eldurvultál, csodálatos összetartás ural
gott mindenütt.

Magyar vezényszavak, magyar zászlók . . . 
Idegen, gyűlölt idegen szó nem okoz diszhar
móniát. A hadsereg nyomul előre, eleinte vész- 
hirek hallatszanak, de csak eleinte. Az ellen
séget a határig űzték ... a határig . ..

Minden városban zugiak, kongtak a ha
rangok : koronázás volt ...

A nemzet győzött, a botor ellenség elbu
kott, a vert hadak szanaszét menekültek.

Büszke nézésű, deli magyar a koronázási 
, dombon megtette a vágásokat. Eszményi szép

— Vlvótanfolyam. Tegnap fejezte be lovag 
tolnai Zolnay Viktor oki. vivómester a hat hetes 
kurzust, melynek végeztével úgy személyes tapasz 
tábláink, mint a tanítványok köréből vett értesd 
lések alapján örömmel konstatáljuk azt a lelkiis
meretes buzgalmat és fáradhatatlan kitartást, mely- 
lyel a tanitá*l  hat héten keresztül vezette. Mód
szere egészen eredeti és uj ; e mellett végtelenül 
egyszerű, annyira, hogy ez alatt a rövid idő alatt 
is igen szép eredményeket tudott felmutatni. Ta 
Hitványainak rábeszélésére meghosszabbította itt 
tartózkodását és még egy 4 hetes kurzust nvit a 
mai nappal, melyben kezdők s gyakorink egyaránt 
részt vehetnek. Annak idején felhívtuk olvasóink 
figyelmét erre az egészséges és szép sportra. Fel 
hívásunkat annál hathatósabban ismételhetjük, mert 
a mester lelkiismeretes és ügyes tanítása felől min
den oldalról a legnagyobb elösmerés hangján ein 
lékeznek meg.

A választók összeírása. A belügyminiszter 
rendeletet intézett a törvény ha tóaágokliOB, a kép 
viselőválasztásra jogosult választók névjegyzékének 
összeírása dolgában. A rendelet szerint az 1883. 
évi XLIV. törvénycikk 11 ik szakaszának 1. és 2. 
pontjában foglak állatni egyenes adók az 1900. évi 
állapot szerint akadalytalanul felhasználhatók, a 
törvénycikk harmadik pontjában felsorolt állatni 
egyenes adóknál pedig az 1904. évi adó veendő 
alapul.

— Előadások az ifjúsági egyesületben. A 
múlt vasárnapon a phisico—chemiai előadások a 
tiizröl szóló sorozatával befejezést nyertek. A je
lenvolt nagyszámú közönség ezen alkalommal fe
szült figyelemmel hallgatta Oppitz Sándor ur köz
vetetten előadásait s mély érdeklődéssel kisérte a 
lárgygyal egybekapcsolt és kiválólag jól sikerült 
kísér.eleit. A tűzről lévén szó, kifejtette s kisérleli 
utón bemutatta annak mivoltát, az égés nemeit ; 
majd égési termékeket produkált s ezek közül kü 
lönösen a szénsavval behatóan foglalkozott, amidőn 
kimutatta a szabad természetben való keletkezését, 
nagy mérvben való elterjedését, az életre káros 
voltát, a mezőgazdaságra és az ipari célokra meg 
becsülhetetlen hasznát. Előadás végeztével Mathiász 
József a jelenvolt hallgatóság nevében a kitűnő 
előadónak köszönetét mondott s kérte arra, hogy 
tanulságos előadásaiban jövőben is részesítse a ta 
nulni vágyó közönséget s az ifjúsági egyesületet.

— A varannói fószalgabiró Diótztglig J.i 
nos az elmúlt bélen karhatalommal lávolittatott el 
hivatalából és helyére a főispán Kinn István rend 
őrségi tisztet nevezto ki. Az uj főszolgabíró kar
hatalom kíséretével érkezett a városba és miután 
az egész városban szállást nem kapott, a csend 

volt, férfias, olyan mint az Árpádok nemzetsé
géből valók. Nemzetiszinü zászló mindenhol, 
diadalmi öröm az arcokon. Egy ősz férfi a nép
hez beszélt, a szabndságszeretetet hirdeti A se
besültek is boldogak, senkinek sincs panasza.

A Turul-madár magasan száll az égen 
és szárnyait védőleg terjeszti ki a három ha
lom és a négy folyam felett...

Az öreg honvéd arca földöntúli boldogsá
got árult el, az öröm könnyei végig folvtak a 
hosszú ősz szakái Ián s kezében görcsösen szo
rongatta a tépett zászló-foszlányt.

A nap már pirkadt az ég peremén, de ő 
még mindig aludt és álmodott.

» .«
Hajnalodon, az utca népesedett: Dalmady 

Péter felébredt, szemeit megdörzsölte, kezében 
volt most is a zászló-foszlány s félálmában, fél
ébrenlétében még az álma hatása alatt állott.

Erős lépések hangzottak, katonás léptek, 
s mintha a zene akkordjait is hallotta volna; 
kitekintett, a katonák vonullak a gyakorlatra.

Habi aclit! Hechts schaut! — hangzot
tak a vezényszavak. S a »Gotterhaltét< erősen 
fújta a katona banda . . .

Fejéhez kapott, szemeit újból megdörzsölte 
mert már tudta, hogy nem álmodik. A valót, a 
szolgaságot, az osztrák jármot látta . ..

Az öreg honvéd álma : a független, önálló 
Magyarország csak álom volt, olyan, miről már
cius 15-én minden magyar szívesen álmodik, 
— de csak álmodik . . . Szabó Béla. 



őrségi laktanyában szállt meg és nyilván ott is 
lesz a lakása.

— Ováció a tisztviselőknek. Hajún Andor 
főszolgabíró, Fejér Elemér szolgabiró és Zondiorg 
Géza közig, joggy akornokot azon alkalomból, hogy 
állásaikról lemondtak, a város és járás közönsége 
ovációban kívánta részesíteni. Az e végből össze 
hivott értekezleten határozatba ment, hogy a haza 
fias tisztviselőket a szokásos március 15 iki ünne
pélyen fogja a járás közönsége szerelőiéről és bi 
zalmáról biztosítani és kllldöttségileg fogja őket az 
ünnepélyre meghívni.

— A római katholikus templomban folyó 
évi március 18 ára, 25 éré és április hó 1 éré eső 
vasárnapokon délután 4 és fél órakor tartandó 
magyar prédikác.lókra a t. közönséget meghívja a 
rk. plébános. A prédikációk tárgya: a ,Miatyáiik.‘

— Országos vásárok. Nagymihály városá
ban az úgynevezett virágvásár április lio 2. és 3. 
napjain fog megtartatni, — Uugvárolt hétfőn, Gál 
szócsőn szeidán tartatott meg a húsvéti vásár és 
mindkét helyen szép látogatottságnak örvendett.

— Fegyelmi Kispál ellen, a vigée alispán 
egyik átiratában, amelyet Sátoraljaújhely város kö
zönségéhez intézett, Székely Elek polgármestert 
.törvénytipró és anarchistákkal cimborázó" jelzővel 
illette. A város tanácsa emiatt a főispánnál fegyel 
mit kért Kispál ellen.

— Festőművész Nagymihályon. E hó vó 
gén egy tóvárosi ismert nevű festőművész érkezik 
városunkba. Felhívjuk rá a közönség figyelmét, 
hogy esetleges megrendeléseit tartsa függőben a 
jelzett időpontig. A művész kívánatra a megren 
delő lakásán is fest élethü képeket. Előjegyezhetni 
Landestnan B. könyvkereskedésében.

— A pusztító betegségek elleni harcban a 
világ legkiválóbb orvosai egyesülnek. E betegsé
gek legborzasztóbbik a az Epilepsia (nyavalyatörés). 
E bajban szenvedőknek vigaszul szolgálhat azon 
értesülésünk, mely szerint egy magyar orvos e be 
tegség ellen uj és hatékony gyógyító módszert la 
Iáit fel, melylyel már a külföldön is feltűnést kel 
tett. Ez orvos Dr. Szabó B. Sándor, Budapest, V. 
Alkotmány u. 5; ki készséggel nyújt felvilágosítást 
mindazoknak, kik gyógyító módszere segélyével 
e súlyos bajtól szabadulni óhajtanak.

— Hirdetmény. Közhírré teszi Nagymihály 
község elöljárósága, hogy az 1894. évi XII. t. c. 
50. § ának rendelkezése folytán a belsőségekb n 
és szőlőkben lévő fák és bokrok a hernyóktól, il 
lelve a hernyó fészkektől és lepke tojásoktól a fák 
rügyezése előtt megtisztitandók. Felhivatik ennél 
fogva minden k' rttnlajdonos, hogy ezen kötelezett 
ségét 15 nap alatt mindenki annál inkább ponti)- 
san teljesítse, inért a mulasztásban lévő, a fent 
hivatkozott törvény 95. §-ának alapján 100 koro 
náig terjedhető pénzbírságban fog elmarasztaltatni 
s ezen felül a kártékony rovarok költségén ható 
ságilag irtatimk ki.

— Aki kakaót szeret inni, az tegyen kisér 
letet a Hoff János-féle Kandói Kakaóval. Ez lég 
kevesebb zsiradékot tartalmaz valamennyi kakaó
faj között s könnyeit emészthető. Kitűnő ize mel
lett, maláta tartalma miatt, igeit tápláló s a leg
gyengébb szervezetre is jótékony Itatásit. Rendki 
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 
lelfizelésre, — az 1883. évi XXXI. t. ez. értel
mében megszámitandó árban kaphatók. Bővebb fel
világosítással ingyen és legkimeritöbbcn szolgál 
Heijeld József bankháza Budapest, Károly körút 
1. sz. Alapittalott 1874.

— Az egészség fentartása és a takarékos
ság mindnyáju oknak annyira fontos, hogy min 
denre, a mi e keltőt elősegíti, a legnagyobb figyel 
met kell fordítanunk. Nem lehet azért háziasszo
nyainknak eléggé ajánlani : a családi asztalra min 
dig Kathreiner-féle Knoipp maláta kávét szolgál 
tatni. Ez tisztán elkészítve, vagy nagyobb arány 
bán babkávéval keverve a kávéital ideálját szol 
gáltatja, melyet senki sem fog többé nélkülözhetni, 
mihelyt jótékony hatását felismerte. — Nagyobb 
örömmel fogja tapasztalni minden háziasszony, 

hogy a Kathreiner használata által nevezetes ta
karítást lehet elvi ni. Különösen figyelembe veoudő, 
hegy a babkávé íz fontos előnyeit csakis a valódi 
Kathreiner bírja a zárt eredeti csomagokban, me
lyek a Kneipp páter védjegygyei vannak ellátva. 
Főleg óvakodjunk a nyitva mérlegelt pörkölt tér 
mékektŐl.

KÖZGAZDASÁG. 

Tenyészbikavásár Tőketerebesen.
A Zeinplénvárine<iy’'i Gazdasági Egyesület f 

évi március ho 23 án Tőketerebesen, a grófi belső 
majorban tenyészbikavásárt rendez, melynek célja 
Zemplén vármegye magas színvonalon álló s min 
(len tekintetben kiváló lenyészanyagának bemuta
tásán kívül egyrészt a vármegyebeli birtokosok és 
tenyésztők bikái eladásának k<izve itése, másrészt 
pedig módot nyújtani magánosoknak, d -• fökép a 
községeknek arra, hogy a jelenlevő állatién vés/, 
tcsi felügyelőségek közreműködésével önmaguk vá
laszthassak ki, illetőleg szer--zhessék be a hely 
szilién a nekik megfelelő állatot.

Ezen tenyészbika vásárokon rendszerint több 
kerületi állattenyésztési felügyelő szokott a szűk 
seges állatok beszerzése céljából megjehmni. kivá I 
natos tehát, hogy birtokosaink már eladó bikáik 
előrelát hatéi ériékesithetése végett is minél nagyobb 
számmal hajtsanak fel tenyészbikákat.

A vasáron résztvehet bármely tenyésztő, be 
leértve a kisgazdákat is, aki telivér vagy félvér 
berni, siminenthali, pinzgaui vagy magyar bikát 
tenyészt.

A vasúton szállítandó tenyészállatok után a
m. kir. földmivelésügyi miuiszter mérsékelt dij 
szabást és az állatkisérők ingyenes utazására jo
gosító igazolványokat engedélyezett s azok kiadá 
sával a felügyelőséget bízta meg. Amennyiben ilyen 
igazolványokat a kiállítók igénybe venni óhajtanak, 
a feladó nevének, a feladó vasúti állomásnak, a 
szállítandó állatok fajtájának és darab számának 
feltüntetésével forduljanak azok kiadása \ égett a 
m. kir. állattenyésztési kerületi felügyelőséghez 
Kassára.

A tenyészbikavásár tervezet úgyszintén a be
jelentési lapok már szctküldetlek, akik tévedésből 
nem kaptak, forduljanak eziránt az egyesület tit 
kári hivatalához.

Felkérjük ezúton is vármegyénk tisztelt gaz 
(laközönségét, hogy’ ebbeli kezdeményezésünket 
meleg pártolásban részesíteni, annak minél jobb 
sikere érdekében közreműködni és ismerőseiket a 
vásáron való részvételre buzdítani szíveskedjenek !

A Zemplenvármegyei Gazdasági Egyesület.

Felelőn szerkesztő : Dr. Kállai József.

Nyilvános számadás
a nagv mi hál yi önkéntes tűzoltó egyesület által f. 

évi február hó 24 én rendezett tánez stélyéröl.
Bevétel......................... 359 K 96 I
Kiadás......................... 337 K 96 f

Jövedelem 22 K — f
Felülfizettek : Oppitz Sándor, Czibur BtIh 

lan, Thuránszky Tihamér l'» —10 K Dr. Wid 
dér Márk. Dr. Miklós Mór 9—9 K — \\ inber- 
gvr Jenő 8 K — Bajusz Andor, Horváth Sándor, 
7 — 7 K — Dr. Eperjesy Lajos, Spiegel Samu, 
Strömpl Gábor, Dr, Glück Samu, Dr. Kellner Mi 
hály, Brünn Mór, Dr. Örley Ödön, Friedinnn Mi 
hály 5-5 K Dr. Richtzeit Vilmos, Mathiász Jó
zsef, Dr. Fuchs Ignácz, Szőllősi Sándor 4—4 K 
— Dr. L« norovits Mihály, Zolnay Viktor, Fejér 
Élt mér 3 — 3 K — Bartus Boldizsár. Tolvay Imre, 
Karczub Pál, Novakovszki Lajos, Kiéin Ödön, 
Tomkovszky Ferdinand, Zseltvay Sándor, Engcl 
Jónás, Rákos György, Balázs Lajos, Miskovies 
Béla, Schreiber Jónás, Zimonyi Henrik, Goldstein 
Jakab, Scbvarcz Simon 2—2 K — Alexa Mihály, 
Bendy János, Kiéin Sándor, Kuz>ma Sándor, Más 
csenyik Ede, Fi immer György, Miskovies József, 
Szűri nyi József. Walkovszki Béla, L<*uclitman  La 
jós, Malatinszky László, ilaly József, Sztanko 
Kálmán, Ambrisko Bertalan, Halász J., Szondy 
István, Besskó Ferencz, Papp István 1 — I K

Hirdetések.
Szabó Andrásné 
az ungvári m kir bábaképző-intézetben 

kitűnő sikerrel végzett 

okleveles szülésznő 
lakik:

Nagymihály. Kazinczi-utcza 37. szám.

Árlejtési hirdetmény.
A márkcseniernyei iskola átépítésére, 

illetve az átépítésnél fölmerülő kőműves és 
ács munkára nyilvános árlejtést hirdetünk 
f. évi március 24-én d. u. 4 órára.

A megjelentek semminemű utazási vagy 
napi és fáradsági díjra igényt nem tarthat
nak.

Márkcsemernye. 190(>. március 15.

Márkcsemernye község közönsége.

ELADÓ HÁZ.
A néhai Papp Gyula-féle ház, belső

séggel és a hozzátartozó szántóval eladó. 
Ajánlatokat elfogad TAHY ENDRE vár
megyei aljegyző Ungvárt.

MOSKOVITS és WEISZ
kézmű-, úri- és női-divatáruháza 

Nagymihály, Kossuth Lajos-utca 44.
(az Izr tamplcmrr.al azemben).

Van szerencsénk Nagymihály és 
vidéke nagyérdemű közönségét tisz
telettel értesíteni, hogy Nagymihályon 
a Kossuth I.ajos-utea 44. szám alatt 
az izr. templommal szemben) egv a 
mai kor igényeinek teljesen megfelelő 

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

tisztelettel MOSKOVITS és WEISZ.

A szab, amerikai ön
működő szerkezettel 

ellátott
• ablakredöntjök • 
(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 redőnyük jutányosán alakíttat 
nak át önműködő szerkezetünkre

Elvállalom továbbá egész épületek üvege
zését, egyszerű, solin, homályos, mintázott, 
szines, reezés és tűkör 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 szolid kiszol
gálásról előre is biztosítom a n. é. kö
zönséget, kérem b. pártfogását es vagyok 

kiváló tisztelettel 7—10 i

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



X f.

Goldstein Jakab [
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Goldfinger József és Henrik
NAGYMIHÁLY.. Kossuth Lajos-utcza 7. szám.

................................ templom- és szobafestő ................................

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad mindennemű

és tapétázó munkát

Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget tisz
telettel értesíteni, hogy egy

ralamint ahlak- és ajtó-mázolást, czimfestést és minden e 
zakha vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos 

árak mellett.

guvrirozó-gép

festékkereskedésemben 
mindennemű borostyánkő-máz szobapadlók 
fényes és tartós befestésére. száraz- és 
olaifestékek. firneisz. terpentin, lakk, ecset 
arany- és ezüst-bronz, úgyszintén minden
nemű festék-különlegességek nagy válasz

tékban jutányosán beszerezhető.

beszerzése által azon kellemes helyzetbe jutottunk, 
mindennemű guvrirozó munkákat a legjutányosabb árak 
mellett gyorsan és pontosan eszközölhetni.

Guvrirozáslioz szükséges összes anyagok a leg- 
jutányosabban nálunk kaphatók.

A nagyérdemű közönség szives támogatását kérik

• * IX- ♦ tX-4 ÍX- » IX-> Zs*  TX- * £*?•♦  Ix- 4 Zs Zs-y '/• * IX-4 TX- ♦ IX- »'
: iSv ♦!<*»<•  rs.-' rv-: rx- »bt*  t rv* •»» rs.» a rs>; rv- rx-t rs<-♦ rv 5 rv- ■; rv> 5

UEFKOVITS ALBERT
úri és női divatüzlete NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos-utcza 27. szám.

Tiszteiéitől van szerencsém Nagvmihálv és vidéke nagyérdemű közön
ségét értesíteni, hogy Nagymiliályon, Kossuth Lajos-utca 27. szám alatt a mai kor 
igényeinek teljesen megfelelő

úri és női divatüzletet
létesítettem s azt február hó 25-ikén már meg is nyitottam.

Kakiáram dúsan fel van szerelve a legújabb divatu kalap, czipő, fehér
nemű, nyakkendő és más e szakmába vágó czikkekkel. Nagy választék bőráruk, 
pipereczikkek, tajték- és borostyán-áruk, mellfűzők (mieder), nap- és esőernyők 
és kitűnő gyártmányú női és féríi-keztyűkben.

A helybeli piacon Ifibb éven át szerzett tapasztalataim azon reményre jo
gosítanak, hogy ismerve a helyi viszonyokat, a nagyérdemű vevőközönség Ízlését, 
azon helyzetben leszek, hogy a legmagasabb igényeknek is meg fogok felelhetni.

I j vállalatomhoz kérve a ti. é. közönség támogatását, mindenkor szem előtt 
fogom tartani a szolid és pontos kiszolgálás elveit.

Kiváló tisztelettel
I^efkovits .Albert

I

kiváló tisztelettel

Goldfinger József és Henrik.

Iszákossá^ nincs többé !
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy pró
bát a Cozaporbol. Kávé, thea, étel vagy szeszes 
italban egyformán adható be az ivó tudta nélkül.

A COZAPOR többül ér, mint 
>t világ mind n szóbeszódo n i.-ir- 
tózkudtUról. nuMi esodaliiiiá.'ta vi- 
Irmizeiivi-Msté *eszi  nz iszákosnak 
a sz<s»zon il.iit. A COZA oly «-• n 
• lesen éd biztosan Init. hogy azt 
fi leség, testvér, avagy . yennek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető mógesak nőm 
is s- jti. mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit böki- 
tette ki isinél. .-ok sok ezer t-rlii 
a szégyen és l> csl'dunségiö me; 
menteit, kik kés >hl» józan p dgá. 
rok es ligi es iizlelcin'ierok leltok

Az intézet, mely a COZAi’UR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és 
egy köszönő írásokkal |. It könyvet <|ij é*  kö tség 
mentesen kiihl. hogy igy bárki is in ggyoződhcs- 
s. n biztos hálásáról. K, Zesk*  dűlik, hogy az egész 
ségr<- teljesen ária inatlan.
Ingyen próba 407. sz.

Vágja ki ezen szelvényt 
ón küldje még uia az inté
zetnek. (Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
inenteeilendúk).
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LANDESMAN BLANDESMAN B. 
KÖNYV, é. PAPIRKEKESKEDÉSE 

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos u. 34. 
M l't M14 t'H'Bit Wki « W WM

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

könyvnyomdámat 
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

Fősulyt fektetem arra, hogy a nálam 
megrendelt nyomtatvány, legyen az bar a 
legegyszerűbb czélra szolgáló is, tiszta, 
hibátlan, letszelős 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 legjutányosah- 
ban számítsak.

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

Kiváló tisztelettel
Ln)ide»inan 11.

K«»NYV. én l’Al’IKKEKESKEDÉSE

NAGYMIHÁLY., Kossuth Lajos u. 34.
bt i<t l'i -.4 tdid ÍU Hl fit W W WM

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

könyvnyomdámat
nyomtatvány szükségletének fedezésére.

Fősulyt fektetem arra, hogy a nálam
megrendelt nyomtatvány, legyen az bar a
legegyszerűbb czélra
hibátlan,

szolgáló is,
letszelős és pontos kiállításban

kerüljön ki a sajtó alól.
Közvetlen összeköttetéseim a legna

gyobb papírgyárakkal lehetővé teszik, hogy
nyomtatványaimhoz
papirost adjak s azoka
bán számítsak.

Kérem a n.

a legjobb minőségű
t a legjutányosah-

i. é közönségei, hogy nagy
becsű bizalmukkal és rendeléseikkel vál
lalatomat, úgy mint eddig, ezután is, meg
tisztelni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel
L<ui<hx>ntut It.

COZA INSTITUTE
(Dept. 497.)
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London, Anglia.
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van

I

EICHENBAUM LIPÓT
=====

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

\ au 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 
szerencsém tisztelettel meghívni

BÚTORRA KLÁRÁIM
szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú 
barokk, ó-német, aecessióe és egyéb másnemű stilszerű 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 vannak, miért is ké
rem a n. é. közönség bizalmát es szives támogatását.

íButor renoválások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

Nyom. Lacde.maa 11. könyvnyomdájába!!


