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Kéziratok nem adatnak viasza.
Bórmentetlon levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fll. --------x-

ii adóhivatal:
Hova az előtisetéoek, hirdetési éa nyilttér 

díjak küldendők : 
Landeimiii B könyvnyomdája.

Kossuth.
Kossuth Lajos születésnapját ünnepel

tük újra. A százegyedik fordulót tette meg 
azidó kerekének küllő jeazóta, hogy Kossuth 
Lajos megszületett s az a század, amely a 
tavalyi országos ünnepélyekkel záródott, a 
Kossuth Lajos százada volt. Ami 1802-től 
kezdve históriánkból elénk tárul, az mind a 
Kossuth lelkének sugarán törik meg, relorm 
eszmék, nagy gondolatok és nemzeti tettek 
káprázatos színgazdagsággal sugárzanak át a 
Kossuth nagy lelkének prizmáján.

A haladó idő és a napról-napra föl
szaporodó tanulságok egyre jobban meg
értetik velünk, hogy ki volt Kossuth. A 
história filozófusai a maguk akadékoskodó 
tudákosságával ezerszer kimérhetik a histó
riai fejlődés, a nemzeti haladás és az egye
temleges művelődés útját, tudásuk, száraz 
elméletük csődöt mond ott, a hol igazán 
országátalakitó nemzetszabaditó küzdelmet 
vívnak a kiválasztottak. A zseni útját vájjon 
ki mérhetné ki a rideg ész szükkörü elmé
leteivel ? Vájjon hol születhetnék olyan elme, 
amely Kossuth Lajos utjának csapását ki
jelölhetné? Hiszen ahoz egy másik Kossuth 
Lajosra volna szükség, már pedig Kossuth 
Lajost csak egyet adhat a teremtő is a 
nemzetnek.

Kossuth Lajos a bibliai termés erejével 
a maga képére formálta nemzetét. A társa
dalmi egységen és a közszabadságon ala
puló nemzeti eszmét átöntötte kortársai

TARCZA.
A csók.

Mi a csók? A csókot éppen olv joggal 
nevezhetjük szokásnak, mint a köszöntést. Tu
dom azonban, hogy ezen rövid értelmezéssel 
csak igen kevés hölgy fog megelégedni, hanem 
kívánni fogják a csók különféle jelentésének 
behatóbb magyarázatát. Én azonban kerülve a 
sok és hosszú magyarázást, ez alkalommal csak 
azt jegyzem meg, hogy a csók alatt rendesen 
két személy ajkainak érintését értjük a gyön
gédség és szeretet kifejezése czéljából.

Es ezen magasabb értelemben véve van 
a csóknak bizonyos természettani villanyos ha
tása is ; igy magyarázhatók a szivrázó sóhajok, I 
ha a csók szívből ered. I

A mi már most a csók keletkezését, ere
detét illeti, erre vonatkozólag csak igen kevés, 
sőt majdnem semmiféle biztos adattal nem ren
delkezünk. Mégis biztosra vehetjük, hogy már 
Adám és Éva csókolták egymást. Minden
esetre a csókolódzás a paradicsom örömei közé 
tartozott és tartott akkor is, midőn az ismere
tes almába beleharaptak.

Ádám apánk első csókját körülbelül ily 
módon lehetne magyarázni, hogy ő egyszer 
megleste a csókolódzó galambokat. Mint a ter
mészetnek szorgalmas megfigyelője, megpró

leikébe s hogy milyen rengeteg feladat volt 
ez a jobbágyság korában, csak az tudhatja, 
aki ismeri a magyar históriát, a nemzeti 
jogok élvezetének különféleségét, igazság
talanságát. A zselléri szervezet és a pallos 
jogi kiváltságok, mint éles határvonalak jel
zik a jog elosztottságát Magyarországon.

Kossuth Lajos az ő nagy zsenijével, 
igazságosztó leikével meg tudta fordítani a 
százados igazságtalanságokat és apostola lett 
nemzetének.

Isteni küldetés volt az ő születése ez 
országban. A közszabadságok megteremtése 
azonban, csak egyik része nagy nemzetujitó 
munkájának. A másik feladat, amelyet ma
gára vállalt nemzeti szabadságának biztosí
tása kifelé is. A negyvennyolcas idők héroszi 
küzdelme bizonyítja, hogy Kossuth Lajos e 
nagy feladatot milyen páratlan energiával 
igyekezett betölteni. Mint haragvó ostora 
a nemzetre zudult idegen ármánynak s mint 
apostola önnön népének küzdött a honsza
badság eszményéért s ha ez az eszmény az 
ő törekvéseinek, reménységeinek égboltjáról 
le is hullott a pusztulás vértengerébe, alá 
nem merült soha, hanem mihelyt egy kissé 
fölénk derült a hajnal, follutott az ég pere
mére, hogy betlehemi csillag gyanánt vilá
gítson az újra ébredt nemzetnek.

Az idegen országok bujdosó útját járó 
Kossuth tette tán a legnagyobb szolgálatot 
nemzetének. Mint a haragvó Igazság szel
leme döngette az idegen trónok korlátáit 
és az általános emberi igazság szent nevé

bálta ő is ezen dolgot Évával és mindenesetre 
gyakrabban is ismetelte, minthogy e mellett 
kedves és kellemes érzelmek fogták el az ő 
szivét lelkét. Valószínű hogy más titkok mel
lett az egyszerű ajakcsók titkát is fülébe súgta 
Évának a gonosz kígyó.

Minthogy már Homérosz régi görög 
költő említi a csókot, ebből jogosan lehet kö
vetkeztetni, hogy az már igen régi szokás. Az 
ó-szövetségben és Jób legrégibb könyvében szó 
van a tisztelet csókjáról. Azt is beszélik 
az ó-kor férfiairól, miszerint feleségeiket azért 
csókolták, hogy igy megtudják, vájjon azok nem 
ittak-e bort férjeik távollétében.

A leghíresebb csók mindenesetre a Ju- 
d á s csók.

Hogy miképen tanulnak csókolni a jelen 
kor emberei, ez könnyen magyarázható. Az 
anya ugyanis csókolja gyermekét, a gyermek 
pedig ebben utánozza. Későbben a gyermek 
csókolja az anyja, nénje stb. kezét.

Ha a gyerek ifjúvá lesz, csókolni kezdi a 
fiatal hölgyek kezét. Ha pedig fiatal férfiúvá 
válik, akkor már a leányok ajakcsókjára me
részkedik. Mint meglett férfi kevésbbé szokott 
ő maga csókolni ; annál inkább csókolják őt. 
Végre pedig mint aggastyán azon joggal ren
delkezik, hogy megcsókolhasson mindenkit és 
hogy ő is mindenkinek csókját elfogadhassa.

A nővilág a férfi előjogával bir, mert a 

ben elégtételt kért az élve eltemetett ma
gyarnak. És hangjának olv félelmetes volt 
az ereje, lelkének olyan varázslatos a ki
sugárzása, hogy a magyar szabadság eszméje 
hódítani tudott Angliában, Franciaországban, 
sőt túl a tengeren, a nagy, a hatalmas 
Amerikában is.

Istenem, elfogul bennünk a lélek, ha 
Kossuth lelkének rendkívüli szárnyalását ki
sérjük. Milyen nagy, milyen kivételes egyé
niség volt ő, a népek és nemzetek sokasá
gából úgy emelkedik ki, mint egy fenséges 
kolosszus. Koronák hajlanak meg előtte és 
idegen nemzetek, népek hódolnak meg az 
ő nagyságának.

És mi, akikért élt, akiknek feláldozta 
apostoli élete minden percét, mi ne csodáljuk 
őt mindenek felett és ne csüngjünk emlékén 
áhitatosabban bárkinél is e földkerekségén ? 
A külföld bámulva hódol a mi nagy nemzet
megváltó Kossuthunk emléke előtt, hát mi 
ne boruljunk le évről évre, napról-napra és 
pillanatról—pillanatra az ő lelkének nagysága 
előtt?

Most, hogy egy hét előtt betelt száz
egyedik évfordulója az ő áldott születésé
nek. buzgó imádság szálljon százezrek ajakán, 
hogy ami Kossuth életének ragyogó tartal
mát adta, a nemzetszabadság és a közsza
badság innen soha ki ne vesszen és Magyar
ország jövendője felett az idők végeiglen 
Kossuth lelke őrködjék.

nők maguk rendesen nem igen csókolnak; de 
annál inkább csókolják őket mások.

És mi lehet a csók c z é 1 j a
A csók czélja : valami érzelemnek a kife

jezése. Létezik sok érzelem s ennélfogva van 
sokféle csók is.

Megkülönböztetjük pl. a barátság, szere
lem, kiengesztelődés, búcsúzás, üdvözlés, kegye
lem, tisztelet csókját stb.

A személyek szerint melyek csókot adnak,

I fogadnak, szólunk : menyasszony, leány, hitvesi, 
atya, anyai, gyermeki csókról stb. Szólunk még

! kéz, száj, arcz, homlok, láb, sőt papues- 
| csókról is stb.
| A régieknél fontos szerepet játszott a csók, 

mint a kiengesztelés, a béke, a barátság meg- 
pecsételésének jele. Jelenkorban a legfontosabb 
legkellemesebb és leggyakrabban előforduló a 
szerelmi csók.

L)e ki volna képes szavakkal kellőleg e- 
cseielni azt, hogy tulajdonképpen mi a szerelmi 
csók ?

Az általános, de ki nem elégítő magyará
zat és felfogás szerint oly csók az, a mely a 
szerelem kifejezésére szolgál.

Egyébiránt úgy hiszem, hogy a szerelmi 
csók bármilyen értelmezése teljesen fölösleges 
kedves olvasónők és t. olvasók számára, a kik 

[ ilyen csókot egyszer már kaptak, vagy pedig 
adtak.

FERENCZ JÓZSEF KESERÜVIZ
Lapunk mei ssdtua 4 oldalra terjed.

az egyedül elismert kelle
mes izü természetes
= hashajtószer.



— Zásxlósxenteléx Ujhelyben A sátor
aljaújhelyi függetlenségi kör történetében örökké 
emlékezetes lesz a szombati Kossuth-ünnep és 
a vasárnapi zászlószentelés 1903. szeptember 
19. és 20. aranybetükkel fognak örök időkig 
tündökölni a kör évkönyvében. A dicső s ma
gasztos ünnep fényét a függetlenségi párt fő
vezérének és több más kiváló tagjának jelen
léte nagyban emelte. A Kossuth Ferenczet és 
képviselő társait hozó vonatot több ezer főnyi 
közönség várta s berobogása után a kiszálló 
pártvezért szűnni nem akaró éljenzéssel üdvö
zölte. Kossuth Ferenczet Meczner Béla és Dr. 
Schön Vilmos mint házigazdák fogadták, azután 
a hölgyek nevében Dr. Fried Lajosáé intézett 
hozzá lelkes üdvözlő beszédet, majd a pály- 
udvaron a függetlenségi kör élén l’ekáry Gyula 
elnök üdvözölte. A kíséretében levő képviselő
ket s az idegen küldöttségeket Dr. Fried Lajos 
alelnök fogadta. A menetet Kossuth Kazinczi- 
utczai szállásáig lovas népbandérium vezette. 
A bevonulás után a függetlenségi körben ün
nepi ebéd volt, délután pedig Borsiban volt 
ünnepély, melyen az egyetemi ifjak küldöttsége 
is részt vett. Ezután a városi színházban a kör 
diszgyülést tartott, melyen Némethy Bertalan 
ünnepi beszéde alatt Kossuthnak díszoklevelet 
nyújtottak át. Este 8 órakor zenés fáklyásme
net volt és a föllobogózott házak ablakai ki 
voltak világítva ; mikor a fáklyásmenet Kossuth 
Lajos volt lakóházához ért, id. Bajusz József 
lelkes beszédet tartott. A fáklyásmenet után a 
körben ismerkedési est volt, hol a vendégeket 
Dr. Székely Albert üdvözölte. Másnap reggel 
vette kezdetét a tulajdonképeni zá-zlószente- 
lési ünnep. Heggel 9 órakor a róni, kath temp
lomban Katinszky főesperes fölszentelte a nem
zeti szinü zászlót, melynek egyik oldalán a 
magyar szent korona ékeskedik, másik oldalán 
pedig Rákóczi és Kossuth képe látható. A föl
szentelt zászlót ünnepi menetben a Wekerle- 
téren felállított sátor elé vitték. Itt a szózat el- 
éneklése után Kossuth Ferencz nagyhatású meg
nyitó beszédet tartott. Beszéde után a szögek 
beverése következett Az első szöget I.áczay- 
Szabó Lászlóné zászlóanya, a másodikat pedig 
Kossuth Ferencz verte be a maga, öcscse és 
pártja nevében. Szerkesztőségünk képviseleté
ben Dr. Kellner Mihály főmunkatárs vert be 
szöget. A szögbeverés befejezése Idán a dalárda 
a •Nemzeti zászlónk- kezdetű dalt énekelte, 
majd Dr. Búza Barna alkalmi ódáját szavalta 
el. Ezzel az ünnepély véget ért s l’ekáry el
nök rövid beszéd kíséretében átvette a lobogót 
a zászlóanyától. Délután 2 órakor a városi szín
házban diszebéd volt, mely után Kossuth Fe
rencz és kísérete Sárospatakra utazott

Ezek bizonyosan igen jól visszaemlékez
nek azon örömre, gyönyörre és boldogságra, 
melyet az a csók nyújtott, de melyet szavak
kal leírni nem lehet.

Viszont oly kedves olvasónők számára, a 
kik még sohasem érezték meg a szerelmi csók 
gyönyörét, annak definicziója úgyis érthetetlen 
és száraz lenne ; hiszen szavakkal kifejezni 
mindent úgy sem lehet.

A csók igen divatos szokássá lelt. Azt 
mondják, hogy majdnem minden férfi zavar
ban van, ha azon helyzetbejön, hogy valamely 
nőt először megcsókoljon s hogy az ilyen 
csókoláshoz határozottan sok ügyesség köve- 
teltetik, sőt bizonyos talentum is. Sok férfin 
tapasztalásból tudja azt, hogy a nők, főleg a 
fiatal lányok előtt mi sem közönyösebb annál, 
hogy miképpen csókolják őket.

Sokat beszélnek azon gyönyörről’ és bol
dogságról, melyet egy kedves csók elnyerésé
nél éreznek az emberek. Azt tartom azonban, 
hogy senkisem tudja azt : miben áll tulajdon
képpen ez a gyönyör s ez a boldogság. l’gy 
látszik, hogy az egész csak puszta képzelődés.

Ha nincsen igazam, akkor kérlek szólj e 
dologról többet és behatóbban, ön kedves ol
vasónőin vagy legalább te tisztelt szerkesztő 
barátom I

' nrlk'i József.
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Előfizetési fellxi-vás-
Október hó 1-vel uj előfizetés nyílik lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. e ló fizet óinkét, kiknek 
előfizetésük szeptember h > végével lejárt, hojy 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-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
Lapunk mai számáért, a felelős szerkesztő 

tavolléte miatt, a kiadóhivatal felelős: a lap leg
közelebbi szama kivételesen penteken, október ho 
2-an fog megjelenni.

Anyakönyvi kíné rezének. A belügymi 
nister a pcsolinai anyakönyvi kerületbe Gyarmathy 
Béla, az ulicsiba Szopk Sándor, a papinaiba Frank 
István, a varannóiba pedig Gyarmathy Sándor 
segédj*  gyzóket anyakönyvvezetö helyettesekké ne- 
vezt»- ki.

— A bíróság köréből. Mattyasorszky Mór 
kir járásbiró október hó első napjaiban tér vissza 
szabadságáról és átveszi a bíróság vezetését.

— Egyházi kirendelőn, Varga Imre 
kassai egyházmegyei róni. kath. káplán Őrmezőre 
segédlelkésznek kirenddtetett.

— A cnatornázáni én járda munká
latok mégis csak dűlőre fognak jutni. A kiküldött 
bizottság előkeritette az V. kér. kultúrmérnöki hi 
vatai által készít*  tt terveket, melyek úgy a csator 
názási, mint a járda terveket feltüntetik. A bízott 
ság ked<len tartott ülésében elhatározta, miszerint 
az áliamépitészeti és kultúrmérnöki hivataltól véle 
ményl kér arra nézve, hogy a nagymihályi terep 
viszonyoknak megfelelően, mily burkolási mód 
lenne a legcélszerűbb. A vélemény beérkezte után 
össze lesz állítva a költségvetés és még a szép 
lem béri közgyűlésnek előterjesztve.

— J nagymihályi járón fönzőigabirói 
állása, ■ hó 29 én Sátoralja Ujhelyben tartandó 
törvényhatósági közgyűlésen lesz betöltve. Igen 
üdv »> volna, ha a járás összes bizottsági tagjai 
megjelennének és a járás hő óhajtását ekként is 
dokumentálnák. Ismételten hangsa yozzuk. misze 
rint a járás ér< . ke feltétlenül megkívánja, hogy a 
leendő főszolgabíró beszélje a tót nyelvet. — Es 
epp«-i. ezért lsépy Zoltán megválasztitása kívánatos, 
mivt I a helyi viszonyokkal már t Ijcsen ismerős 
es a .-ik«»s?ág többséginek anyanyelvűt teljesüli bírja.

— Az elöl járónág figyelmébe. A Kossuth 
Alajos u;c:;a egyik I 1 iiogattot'abb helyén van a 
Bvlász féle kovácsmühely, mely e.tekintve attól, 
hogy t ilytoi us aalapáesolásával a lakók nyugat 
mát /avarja, olv abnormális állapotokat idézett elő, 
a melyek tűrhetetlent k. A járdát a közönség elöl 
elzárja és a sétálók, ha h műhely közeiéhez érnek, 
kénytelenek az utcára átmenni, állandóan szekerek 
foglalják el a járda • helyét és a lovakat is ott 
patkó ják. Szerencse, hogy eddigelé még nagyobb 
baleset nőm történi, azonban legtöbb ideje, hogy’ 
ez állapotnak véget \ essünk. A vármegyei épít
kezési szabály rendele ad reá módot, csak el kell 
olvasni azt és annak érvényt szerezni.

Fontafiók Sztrajnyánnak. A sztraj 
nyániák kérelemmel szándékoznak a postaigazgató 
sághoz járulni, hogy a községben egy postatiók és 
értékjegyáruda állitassék fel. A község lakosainak 
száma meghaladja a kél ezret, a forgalom foly
ton emelkedik s igy a méltányos kérelem okvet 
lenül teljesítve lesz. A postakincstárnak az újítás 
pénzébe nem kerül, a lakosság ellenben valóságos 
jótéteményben fog ez által részesülni.

— Állat forgat ml korlátozón. A sertés
vész fennállása, illetve Ausztriába történt behur- 
colása miatt a nagymihályi, gálszéesi, homonnai 
és sztropkói járásokból a sertéseknek Ausztriába 
való kivitele tilos.

— Vadászati jog bérbeadása, A mező- 
laborczi körjegyzőség területen a volt úrbéresek 
tulajdonát képező földterületeken gyakorolható va
dászati jog Mező-Laborczon f. évi november hó 
28 áu, a körjegyzői irodában, 6 évre nyilvános 
árverésen haszonbérbe fog adatni.

— Szolgabirői épületek. Zemplén vár
megye törvényhatósági bizottsága, miután az alispán 
jelentése folytán arról győződött meg, hogy a szol 
gabirói hivatalos helyiségek nagyobb részt nem 
felelnek meg a követelményeknek és hogy a sza
badságvesztésre elitéltek elzárására szolgáló helyi
ségek legtöbb helyen nincsenek s a hol vannak is 
e célnak meg nem felelők ; elhatározta, hogy 
Sátoralja Újhelyi és Sztropkót kivéve a többi já
rások székhelyén szolgnbirói hivatalos, esetleg 
amennyiben a szolgabirák magánlakást sem tudná
nak kapni, szolgabirői magánlakásokat is épít. Az 
építésre szükséges területekről való gondoskodásra, 
az illető községeket kéiik fel, az építéshez szük
séges összeget pedig a kormánytól fogják feliratilag 
kérni; egyszersmind törlesztéséé kölcsönt is vesz 
nek fel, a melyet a főszolgabíróknak hivatalos 
helyiség, illetve lakpénz címén adott összegekből 
fognak törleszteni. Ha e terv megvalósul, úgy a 
helybeli főszolgabírói hivatal is saját s követelmé
nyt iu« k megfelelő épületei fog kapni.

— Ellenőrzési szemlék. A nagymihályi 
járás területére nézve a m. kir. honvédség köte
lékébe tartozók ezidei ellenőrzési szemléje október 

1 hó 15 én lesz megtartva helyben, a városháza ud 
I varán. Ugyancsak itt lesz október 26-án a nátafalvai, 
í rákóczi és füzesséri körjegyzőségek népfelkelőinek, 

27-én pedig Nagymihály város népfelkelőinek ellen 
őrzési szemléje A málezai, bánóczi és butkai kör
jegyzőségek népfelkelőinek ellenőrzési szemléje 
október hó 28 áu, Málczán lesz.

— Gyászhír. Dr. Hollander Lajos ügyvéd, 
a kassai ügyvédi kamara nagybuzgalmu titkára 
e hó 17 én Kassán életének 53 ik évében hirtelen 
meghalt. Az elhunyt a kassai társadalomnak köz
tiszteletben álló tagja volt és az ügy zédi kar egyik 
disze. Halálának Ilire széles körökben a legfájdal
masabb részvétet keltette, mely temetésénél nyil
vánult különösen. Mindenki sietett az elhunynak 
a végtisztességet megadni. Kikisérték őt utolsó 
útjára a gyászoló családon, ismerősök és jóbaráto 
kon kivül a kassai értelmiség színe java s ott 
volt a kir. Tábla, a Törvényszék, Járásbíróság, az 
ügyvédi kamara küldöttsége is. A sírnál Dr. lilanár 
Béla kassai ügyvéd búcsúztatta el a halottat kar 
társaitól, Dr. Kiéin főrabbi pedig a gyászoló család 
tói. A halálesetről a családon kivül, az ügyvédi 
kamara is külön gyászjelentést adott ki. — Az 
< hunytban Horváth Sándorué édes atyját gyászolja.

— éiGti-l. Az izraeliták kedden és szerdán 
tartották meg újévüket s számításuk szerint 5664 
éve, hogy a világ fennáll. Az Ünnepek alatt min
denütt úgyszólván szünetelt a forgalom s az üzle
tek zárva voltak ; I/.ra I népe e napokon magába 
száll s imával fordul az Egek Urához, hogy az 
uj évben is őrködjék fölötte, A jövő héten csütör
tökön lesz a nagy nap, Jomkipur, a melyet a föl
dön minden hivő ember megtart, mert a hit sze
rint e szent napon lesz mindenkinek sorsa el
határozva.

— .4 műkedvelő társaság. (Beküldetett.) 
Nagymiháíyban egv műkedvelő társaság alakult, 
színházi díszleteket is szerzett be. és kél év alatt 
két előadást is rendezett. Egész nyáron halljuk, hogy 
előadás készül, úgy látszik azonban „hogy csak 
készül“. Pedig most, ily hosszú pihenő után igazán 
jól esne egy kis-szellemi szórakozás. Csak nem 
lehet mentségül felhozni azt, hogy az elnök el van 
foglalva, elvégre az elnök nem tehet mindent és 
mindig.

— Esküvő. F. hó 29 én esküszik örök hűsé
get Erpj Arthur sztrajnyáni gyógyszerész Strömpl 
Katica urhölgynek a helybeli róm. kath. templom
ban. Az egyházi esketésl Kundt József jászóvári 
prein. kanonok fogja végezni.

— Hal ettetek. F. hó 18-án a Kossuth Lajos 
és Kazinczy utcák sarkán Fetruny Mihály helybeli 
iparos 8 éves Antal nevű fiacskáját saját vigyá
zatlansága folytán egy ló inegrugta és könnyebb 
természetű koponyalörést és agy roncsolási szenve
dett. — F. hó 19-én pedig Czap Péter freskói 
(Galiczia) illetőségű 17 éves munkás Laskon csép- 
lés közben a gép tetejéről a dobba esett és súlyo
sabb belső sérüléseket és zuzódásokat szenvedett. 
Mindkét sérültet a helybeli közkórházban ápolják.

— Emberölén Turjaremctén. E hó 11 én 
este Szkulenics György turjaremetei legény a sö 
tétségben lesbe állott két társával, hogy régi liara-



gosain boazut Álljon. A véletlen útjukban hozta 
Szkulenics Anna 34 éves asszonyt, aki a leselke- 
dőktöl megijedve, rájuk kiállton, hogy mit akar 
nak, Szkulenics erre a kezében levő karóval úgy 
fejbe ütötte az ártatlan asszonyt, hogy koponya 
repedést szenvedve, másnap meghalt.

— Adóbérleti árlejtés. A nagymihályi 
bor és husfogyasztási adókerülőihez Sztrajnyán 
község már csak 1904. évi január 1 ig fog tartozni, 
úgy hogy a jövő évben a nagymihályi fogyasztási 
; dóbérlet tárgyát csupán Nagymihály város és a 
hozzátartozó tanyák és pusz/ák bor és hús fogyasz 
tási adója fogja képezni. E bérletre vonatkozólag 
f. évi október hó 2-án lesz megtartva a nyilvános 
árlejtés a helybeli pénzügyőri biztos hivatalos 
helyiségében. Ezúttal, eltekintve a rendes szokástól, 
nem 3 évre, hanem csakis az 1904. évre adják 
haszonbérbe a fogyasztási adó beszedésének jogát, 
a minek a bérleti terület változása az oka.

— Gazdátlan tárgyak. Isépy Zoltán h. 
főszolgabíró lakásának udvarára ismeretlen iparos 
tanonc kis gyermek-kocsit tolt be és szó nélkül 
ott hagyta. E hó 23 án pedig a városháza előtt 
gazdátlan sárga szőrű kopó találtatott és zár alá 
vétetett. — Felhivatnak a gyermekkocsi, illetve a 
vadászeb igazolt tulajdonosai, hogy ezek átvétele 
végett a szolgabirói hivatalban, illetve a községi 
elöljáróságnál 8 nap alatt annál is inkább jelent
kezzenek, mivel ellenesetben e tárgyak el fognak 
árvereztetni.

— Halálozás. Butkai JFtczmdndy Írmin, 
Dr. Kantba József in. kir. honvéd ezredorvos neje 
f. hó 22 én éjjel több heti kínos betegség után 
Sátoralja Ujhelyben meghalt. A korán elhunyt úrnő, 
kiben özv. IFíczmdndy Mérné málczai földbir
tokosnő leányát gyászolja, a jóság s gyöngédség 
eszményképe, a jótékonyság bőkezű apostola volt; 
páratlan szeretetreméltósága és kiválóan nemes lelki
tulajdonságai a lakosság minden rétegében köz
kedveltté tették őt. Temetése szerdán délután 4 óra 
kor volt, általános részvét mellett. Ott volt az újhelyi 
intelligencia szine-java es a nagyszámú rokonság, 
hogy lerójja a kegyelet adóját szereteti halottjával 
szem ben.

— Andrátuty l)éne*  gróf a Kanna i 
Múzeumnak. A Kassai Múzeumot értékes 
műtárgyak egész gyűjteményével gazdagította 
Andrássy Dénes grófnak, a nemes szivéről ország 
szerte ismert kiváló föurnak áldozatkészsége. A 
harmadtélszáz műtárgy között a melyet a gróf a 
múzeumnak ajándékozott, vannak antik római 
érmek, Adam tói, VrrscAawr tói és llentá tói való 
olajfestmények, régi meisszeni, bécsi és berlini 
porcellánok, holicsi s egyéb magyar faján szók, 
üvegedények s egy egész sorozat W’edgwood edény 
a híres angol gyár virágzásának idejéből. A nagy 
bccsü műtárgyakat, melyek a nemes gróf nagy 
lelküségéből a Kassai Muzeuin gyűjteményes cső 
portjait fölötte tanulságos és becses darabokkal gyara
pítják, Mi bálik József miniszteri biztos Sulyovszky 
István kir. tanácsos, uradalmi igazgató utján vette 
át Krasznahorka Váralján és a gróf hosszuréti 
kastélyában és szállitatta be a inuzeumba, a hol 
most foglalkoznak az elrendezésükkel.

nél történik. Az ily< n bankjegyekkel való fizetés 
tehát most már teljesen ki van zárva.

— Az ártatlan vádlott. A vádlottak pad
ján ravaszképű tolvaj ült. Álért került törvény elé, 
mert többek tanúsága szerint nadrágot lopott. A 
tárgyalás eltartott egész nap s végre, azzal vég
ződött, hogy a törvényszék bizonyítékok hiánya 
bán fölmentette a vádlottat. Mindenki gratulált a 
védőnek, aki fényes beszédet mondott, csak a vád 
lőtt nem mozdult el a helyéről. Szorongva ült a 
hozzá hasonló helyzetben levők padján és sunyi 
módon pislogott a tanuk felé. Az ügyvéd közben 
odaszólt neki, hogy mehet már hiszen fölmentették. 
De a vádlott nem mozdult, bár a közönség fele 
már eltávozott. A védő végre is dühösen mordult rá :

— Miért nem megy már a pokolba ? Mit 
akar még ?

A fölmentett tolvaj erre odahajolt az ügyvéd 
hoz és ijedten súgta a fülébe:

— Nem mehetek el addig, inig a tanuk a 
teremben vanuak.

— Miért?
— Mert rajtam van a lopott nadrág.
— Az utol nő negyed közeledtével a Pesti 

Hírlap arra figyelmezteti olvasóit, hogy- évek óta 
megkedvelt karácsonyi ajándékát — a Pesti Hir 
lap nagy képes naptárát — csak azok kapják in*g.  
akik legalább negyedév óta előfizetői a lapnak, 
vagy ha bár havonkiut újítják is meg az elöfize 
tést, azt megszakítás nélkül hosszabb idő óta te 
szik. Annyi bizonyos, hogy a lapok kedvezmé
nyei közt a I’esti Hírlap naptára legbecsesebb, 
mert egész éven át hasznát veszi, aki kapja. Másik 
kedvezménye a Pesti Hírlap előfizetőinek, hogy a 
Divat Halon című díszes és nagyon gyakorlatias 
divatlapot fél áron rendelhetik meg. Legfőbb ked
vezménye pedig, hogy napról napra legnagyobb 
terjedelemben jelenik meg a lapok közt, tehát 
legtöbb olvasnivalót hoz és Így legjobban m*  géri 
az árát. A Pesti Hírlap egy egy száma < köznapo
kon 28—32 oldal, vasárnaponkint 44- 52 oldal 
egész kötet, változatos és válogatott tartalommal. 
Ennek köszönheti napjainkban példátlan kedvelt- 
ségét és elterjedségét, valamint független, szóki 
mondó irányának, szabadelvű, demokratikus szel
lemének, mely cikkeinek minden sorában meg
nyilvánul. Azok kedvéért, akik még nem tudnak, 
emlékezetbe hozzuk, hogy előfizetési ára negyed 
évre csak 7 korona, egy hóra 2 korona 40 fillér 
s a Divat Sátánnál együtt negyedévre 9 korona. 
Ehhez minden előfizeti) karácsonyi ajándékul kap 
egy díszes, nagy képes naptárt. A kiadóhivatal 
cime, ahonnan mutat vány lapokat is lehet kérni, 
Budapest, V., Váci körút 7*.  szám.

— lláziannzon ttok elövigyázat! Az a 
rendkívül kedveltség, melynek a Kathreiner féle 
Kneipp-maláta kávé év. k hosszú során át örvend, 
mindég újabb silány utánzatokat hoz léin-. Hogy 
ezektől s igy hátrányunktól kellőleg megóv! ássuk 
magunkat, kérjünk mind*  nk«»r csakis a .valódi” 
Kathreinert és vizsgáljuk meg a csomagot minden 
vásárlás alkalmával. hogy rajta van e Kiieipp páter 
arcképe mint védjegy és a Kathreiner név.

— Gyönyörű ajándék jut mindazoknak 
teljesen ingyen és bérment- tleniil. akik az Egyet 
értés politikai napilap előfizetőinek disz.es sora ha 
lépnek. Ez az ajándék egv érték*  s diszmű. am*  iy 
nek egyetlen művelt magyar család könyvtárából 
se szabad hiányoznia. A munka a Rákóczi kó szák 
ismertetése lesz Írásban és képben, hivatott Írók és 

ihletett művészek alkotásában bü tükre Magyar 
ország legszebb és legdicsőbb korszakának. A 
pompás diazmüvet karácsony ünnepére minden 
egyes előfizetőjének megküldi az Egyetértés, s 
ezenfelül az előfizető a legjobb legterjedelmesebb 
<« legmagyarabb újságot kapja naponként. S ex 
sokat jelent a mai válságos politikai viszonyok 
között, amikor a nemzeti jogoknak és szabadsá
goknak jóformán utolsó védőbástyája a hazafias 
sajtó, A küzdelem nehéz, napjaiban ez a Bajtó 
híven kitartott a harcosok mellett, s mig egyfelől 
buzdította és bátorította a küzdőket, másfelől meg
nyerte számukra a felébresztett közvéleményt, 
amelynek vezetője és szószólója lett. A sajtó e 
nemes versenygésében mindvégig az Egyetértés é 
volt az elsőség s a diadalból öt illeti meg az 
oroszlánrísz. Az Egyetértés mindezeken felül a 
legierj-d--Imesebb és legjobban értesült magyar 
újság, a mely nemcsak a közlések leggazdagabb 
tárhaza, de irodalmi müvekből is a legkiválóbba
kat és legérdekesebbeket adja az olvasóinak. Az 
Egyetértés előfizetési ára egy hónapra 1. frt. 80 kr. 
s előfizetni lehet a kiadóhivatalban, Vármegye utca 
11. szám.

IRODALOM.
A világtörténet egyik legrettenetesebb em- 

5 léke Napóleonnak Oroszországból való visszavonu- 
’ lása. Először az. ellenségen kellett átvágnia magát 

a seregnek, aztán át kellett kelni a zajló Berezi- 
nán. A roppant seregben már csak 25,000 volt a 
fegyverfogható ember. A hid gyönge volt. Fának 
a szomszéd házak gerendáit használták, alapnak 
szekereket dobtak a folyóba. Ilyen ingatag hídon 
ment át a világverő sereg. Az oroszoknál is job
ban ijesztette a csapatokat Napóleon jelenléte. A 
hídról a nagy sietségben és tolongásban annyian 
hulltak le. hogy holttesteik egész kis szigetté tor
lódtak a folyóban. A seregnek fele elveszett. A 30 
fokot érő hidegben némán haladtak tovább. Ló 
már alig volt. Az emberek százával hulltak el 
utón útfélen, az utánuk jövők áttapostak rajtuk. A 
kik este a tűzhöz mentek, elpusztultak a tűz miatt.

Midőn a kozákok nagyon szorították, kiosz
totta hadi pénztárát gárdája gránátosai közt. Mikor 
biztos helyre érkeztek, visszaadtak mindent, nem 
hiányzott egy arany sem. A vén gránátosok lete
rült*  k a hóra meghalni. A mint meglátták a csá
szárt gyors szánján, kenyeret kértek tőle, de nem 
franciául, hogy a szive meg ne szakadjon, hanem 
oroszul : „Papa klóba” A császár szomorúan rázta 
fejét: .Niema klebau. Nincs kenyér. A császár, 
mint Aegyptusban. ismét elhatározta, hogy elhagyja 
seregét, visszatér Franciaországba. Be kellett látnia, 
hogy Franciaország csak addig hódol neki, a mig 
uralma alatt képes tartani egész Európát.

Napóleon oroszországi hadjáratáról szól a 
Nagy Képes Világtörténet most megjelent 195. füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a 
kötet írója is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet 
ára disz*  s félbőrkötésben 16 korona ; füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, VIII. 
I llői ut |s. szám) s minden hazai köoyvkereske 
dés utján, havi részlet fizetésre is.

Kiadóhivatali müvo/.etn : Lindái Jóssal.

Hirdetések 
jutányosán vétetnek fel e lap kiadó

hivatalában.
— AVf uj nzírar. A hivatalos lap keddi 

számában a pénzügyminister kihirdeti, hogy az 
általános forgalomba fölvett dohánygyártmányok 
árjegyzékébe Rosita elnevezés alatt uj fajta szivart 
vesznek föl, a melyet október 1 tői kezdve bocsá
tanak forgalomba. Ennek a szivarnak az ára az 
árusok részére 100 darabonként 7 korona 20 fillér, 
a fogyasztók részére darabonként 8 fillér ; továbbá 
a belföldi különlegességi árjegyzékbe Delicias el 
nevezés alatt fognak uj fajú szivart fölvenni és 
ezt a szivart szintén október 1-től kezdve bocsát 
ják a forgalomba. Ez a szivar öl darabonként 
papinlobozba van csomagolva és az árusok részére 
2tM> darabonként (40 darab 5 darabos csomagban) 
fogják eladni. 5 darab szivart tartalmazó doóoz dra 
60 fii lér, 200 darab szivar ára 24 korona.

— A régi tízforintosok. Az Osztrák- 
Magyar Bank üzletvezetősége figyelmezteti a kö
zönséget, hogy a beszüntetett 10 forint osztrák 
értékű bankjegyek (1880. május 1-iki kelettel) a 
bankfiókoknál többé be m in cserélhetők és a b 
cserélés csupán a bécsi és budapesti fointézet- k JÍ

Glüek Mór Nagy-JVIihály
ajánlja az

Eperjesi Népbank Kalyhagyar 
tiszta fehér, barna, zöld, chamois. majolika stb. szinü csiszolt 

CSERÉPKALYHAIT, 
valamint díszes kandalló, kandallós-kályháit és takaréktiizhelyeit. 
melyek ez iparágban első helyet foglalnak el és számos kitün

tetésben részesülnek.
Jutányos árak mellett a iegsolidabb kivitel biztosittatik. 
kályhák felállítását a gyár kipróbált, szakavatott állltoi végzik. — Egész 

epületek kalyhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el.
Mintakályliák raktáromban megtekinthetők.

£egjobb minőségű tornán és ^ortland Gément nálam jutányosán basztrtzhetö.

^Beregszászi szövetkezeti csemegeszőlő csakis HAUPT H.-nál kapható
■■mi Nagy-Minályon. ■■■■

disz.es


Közel 8ooo motor 60000 lóerővel a legteljesebb megelégedésre szállítva.

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

egészsége, magának beszerezni a legújabban javí 
tolt es. és kir. szabadalmazott amerikai 
rendszerű Gummiservkötöt beszerezni. A gummi- 
sérvkölu Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvosi 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett eb Mert 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható * a 
sérvet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv- 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje*  
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást.

egyoldalú 7-től io. 
arai. kétoldalú 10 és i6ul

Rendelésnél kérjük megadni a test körmére 
tét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal, vagy mind 
két oldalon van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás inellett pontosan eszközöl :

POLLITZER MÓR és FIA
c.xÍmx. óm kir. szab. küUzerésMk.

BUDAPEST, V., Deák Ferenox-utoxa 10.
▲lapittatott 1854-ben.

Drezdai Motorgyár Részv.-Társ.
(ezelőtt Hille) fióktelepe és műhelye: 

Gellert Ignáez és társánál, 
Budapest, VI., Teres-körűt 41. Telefon 1291.

Ajánljuk az .•Ii>in<-rt l.-gjubb’ íegtökéleh-sebb. legtartósabb gyártású, legegyszerűbb keselésO 

és legolcsóbb üz. mü drezdai benzin-motorokat és lokomobllokat és széngáz-
fejlesztői (g-enerátoroa) motorokat.

Malomüzemre, daralasra, takarmánykamrakba, tejgazdaságoknak, favágáshoz, víz
emelésre, csepleshez es minden más munkához a legjobb üzemeró.

A drezdai motorok minden versenyvizsgálaton és kiállításon a leg
első dijakkal lettek kitüntetve.

Referenciák: a legelőkelőbb malomtulajdonosok, uradalmak és gyárvállalatok 
Kedvező fizetési feltételek ! — Legmesszebb-menő jótállás !_____
e-í. kitüntetés e állami érem,

DEÁK JENŐ 
fogászati műterme 

NAGY-MIHÁLY. Barnai szálloda 1 sz.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé
get, hogy rövid tartózkodásra Nagymihálvba 
érkezve, a Barnai szállóban rendeztem be

MŰTERMEMET,
a hol minden a fogászati szakmába vágó 
munkákat — külföldi tapasztalataim folytán 
— amerikai módszer szerint, gyöke
rek eltávolítása és szájpadlás nélkül, rá
gásra alkalmas fogsorokat és egyes fogakat 
készítek. — Régi nem használható fogsorok 
használhatóvá alakíttatnak.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kéri tisztelettel J)eák Jenrh

SCHICHT-SZ APPAN
V É I) J E G Y E K :

120/2.

ívos-v ... Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajt '■ az 1MM1. évi LX. t.-cz. 

102. §-a .-rtelmében ezennel közhírre teszi, hogy a sztrnp- 
kói kir. járásbíróság 1903. évi 8p. 2'»6/2.«zatiiu végzése kö
vetkeztéié*  Oroszman Adolf sztropkói lakos javára Guttuian 
Salamon sztropk- i lakos ellen 600 korona « jár. erejéig 1903. 
évi juliti*  hó 31-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 719 kor. 30 f.-re becsült következő ingóságok u. ni. 
szoba bútorok, bolti árucikkek és bolt berendezés ny Iván >.« 
árverésen eladatnak.

Mely árvereznek • istroplo 1 kir. járásbíróság 1* h»3. 
évi 120/2. számú végzése f-dvtán »»0<» kor. tőkekövetelés, 
és eddig összesen 11 koronában megállapított költségek 
erejéig Sztropkóu végrehajtást szenvedett lakásán é- üzlet 
helyisegében leen l • eszközlésére 1903. évi szep
tember hó 21-lk napjanak délelőtti 9 órája 

éa ahboe verni zaándékoaők t »■ Mg 
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett iugósagok az 1**1.  
évi LX. t.-c. 107. és |ot». §-a értelmében készpénz fizetés mel
lett, a legtöbbet ígérőnek szÜk-eg esetén becsáron alul i« el 
fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má««>k is 
le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot lyertok 
volna, jelen árverés az 18bl. évi LX. t.-cz. 120. jj. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Sztropkóu. 1V03. évi szept. hó m ik napján.
Bodnár Jenő, 
kiküldött végrehajtó.

„SZARVAS4* vagy „K U L C S“

•n a legjobb, legkiadósabb es 
azért a legolcsóbb szappan 
Minden kártékony vegyü- 

léktöl teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden 
darab szappan a „SC1I1C11T" névvel és a fent látható 

védjegyek egyikével legyen ellátva. i«

Tetnesvár
1901. Isii <lij, fii.íz

ok le tél.
1902. Egri borá
szati kiállításon /. 
dij: aranyérem és

díszoklevél.
1902. Pozsonyi or
szágos gazdasági 
kiállításon / <//).’ 
á l!a ni i a ra n yérem

„VILLÁM4 
legújabb centrifigalis bogyozó 

és zúzógépek.

BORSAJTÓK.
..Kincsem-', ..Hegyaljai 

..Könyökszerkezetü“, 
..Mabille.. és -Aczélor- 
sós‘ a hegyaljai bor
termelők legkedveltebb 

borsaitól.
Legújabb rendszerű „kettős 
kosaru" sajtok nagy üzemű 

préseléshez.
Főelönye: a must sehol sem 
érintkezik vasrészekkel. Egy
szerű kezelési Óriási erőki
fejtés. A törköly egy darab 
bau és könnyen kivehető! 
Egy ember által könnyen 

kezelhető.

Szölözuzók és bogyozók. 
.írhvuzék htfiyen.

Szilággi és íDiskánt gépgyára JYiiskolczon.

KEILL AKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára

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

Mindenkor kaphatók :
GLÜCK XÓR czégnél NAGY-MIHÁLYON.

Lakásváltoztatás.
A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy 

folyó évi október hó i-töl lakásomat az Andrássy 
Dénee-ut 11. sz. házban (a kir. közjegyzői hivatal 
szomszédságában) helyezem át és ott egyúttal fűszer
üzletet is nyitok.

Tisztelettel 
ocLDSTEirr t-a-kla-s. 

Rsohafento.

Nyom. Landesiuan B. könyvnyomdájában.


