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Felsó-Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.

iíeg-teleit mirrneír osíttöirtököít.
szerkesztőség:

llnv» m lap M/.ellenii részét illető minden 
közlemény intézendő

Kossuth Lajos-utoza 34. szám.

ELŐFIZETÉSI DIJ Fgé.« évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Ejryw*  Mzáin ára 2" fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bőrmentetlen levelek nem togradtatnak el.

Nyllt-ter soronklnt 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova mz előfizetések, hirdetési és nyilttér 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

Cigányok.
A ki végig hallgatta a múlt napokban j 

a budapesti Népszínházban tartott felette ér- ! 
dekes cigányzene-versenyt, annak nagy volt 
a gyönyörűsége. A hány cigányprímás, mind
megannyi tanult művész és koncert hegedűs 
szerepeit ott, s elragadtatással élvezték mű
vészetüket ugv a laikusok, akik csak magyar 
nóta mellett tudnak vigadni, mint a zene
értők akik szigorú kritikával bírálták e Fáraó 
ivadék produkcióit.

Fáraó ivadék ? Ez a kifejezés már nem 
helyes, nem aktuális. Smokkingos, redingotos 
elegáns világfiak álltak ott a pódiumon, akik 
előtt a falusi szegény ember bizonyára mé
lyen lehúzná a süvegét, mert legalább is 
nagyságos uraknak néznék őket. Nem Fáraó 
ivadék ez, honnan mind megannyi civilizált 
konzervatóriumot végzett s többé-kevésbbé 
müveit gentlemant! áll a nagyobb cigány
bandák élén, melyek a Népszínházban sze
repeltek. A régi jó idők elmúlták a cigányra 
nézve is azonban az értelemben, ahogy haj
danában fogták fel a cigányok helyzetét.

A mai városi, különösen a nagyvárosi 
cigány kottaismerö tanult zenész, a kinek 
folyton tanulnia és művelnie kell magát 
a mesterségében, talán helyesebben szólván 
a művészetében.

Nagy örömmel látjuk ennek a lenézett, 
megvetett népfajnak a haladását. Kultúránk 
haladása talán legszembeötlőbb a városi 
cigányokon, a csinnel és gonddal öltözött 
barna férfiakon látszik meg akik csak olyan 

elegánsan tudják durrogtatni a pezsgős pa
lackokat, akár a nagy urak. A vér keresz
teződés is nagyon meglátszik már cigányain
kon. Tűnőben van ennek folytán a faji jel
legük is sok ntnagyar zenészre« ha az utcán 
látnák, senki nem merné rá fogni, hogy 
cigányok.

A budapesti cigányversenyen tűnt ki, 
milyen nemes és szép specialitása Magyar
országnak a zuiéló cigány, aki olyan mu
zsikáló hajlammal és érzékkel születik a vi
lágra, mint a legképzetebb zenész. S ha tanul 
és műveli magát, művészszé lesz, amint 
erről tanúságot is tettek a jelesebb cigány
prímások. A Patikárus Ferkók és Rácz Palik 
ivadéka méltó lett a nagyapákhoz, úgy anya
gilag, mint művészet dolgában haladnak és 
erősbödnek.

Cigányainknak nagy oka var, rá. hogy 
a budapesti versenyből erőt és ambíciót 
merítsenek. Haladni kell nekik is a korral, 
hogy hátul ne maradjanak. Tanulni kell, 
folyton tanulni, hogy ne csak zenei érzék 
és érzés, hanem tudás dolgában is felvehes
sék a versenyt az internacionális zenészek
kel. A budapesti zenekonzervatórium tanulói 
között nem ritka már a cigánv-sarjadék s 
óhajtandó, hogy minél többen látogassák a 
legfelsőbb zeneiskolát, hogy aztán a váro
sokban tovább fejlesszék a zenei tudást és 
Ízlést.

S mig a zenélő cigányok ilv hatalma
san belefejlődtek a mi kultúránkba, az oláh 
cigányok most is ugyanazt a közveszélyes 

csavargó elemet képezik, mint ötven és 
nyolcvan 'esztendő előtt. — Munkakerülő, 
renyhe népség ez most is, mely koldulással, 
csalással és lopással tartja fenn magát és 
szenvedvén nyomorúságot és hideget ellen
állt eddig minden letelepítési kísérletnek. Igaz 
hogy ezek a letelepítési kísérletek sem 
komolyak, sem a célnak megfelelő nem 
voltak. Csak egy csomó pénzbe kerültek, 
egyéb érdemük nem volt. Nem fogtak 
hatóságok kellő érzékkel hozzá, mert első
sorban erőszakkal, csendőrszuronnyal akar
ták egy helyhez kötni az oláh cigányt. 
Természetes, hogy az nem tudott megma
radni a faluban, ahová a csendőrök dirigál
ták, mert a falu népe részben félt tőle, 
részben megvetette és üldözte. Rabság és 
gyötrelem lett az osztályrésze a letelepített 
cigánynak, ezért a legelső alkalommal meg
szökött.

Másként, sokkal tapintatosabban kell 
ezt a kérdést megoldani s az erős, egész
séges, okos oláheigányfajt a kultúrának meg
menteni. Nagy városokba kell őket vinni s ott 
rendszeres megfelelő munkával ellátni őket, 
vagy az egész oláhcigányságot egy helyen 
letelepíteni, ahol együtt, egymásközött élhet
nek s nem kell embertársaiktól lenézést és 
megvetést türniök. Amig ezt meg nem tesz- 
szük. az oláh cigány kóborolni fog, meg
nyugvás és becsületes kenyérkereset nélkül, 
kitaszítva az emberi társadalomból, mint 
szégyenfoltja a gyenge magyar közigaz
gatásnak.

TA R C Z A.
Drága felsülés.

A „Feliíö.Zemplén- eredeti tárcája.

A »Budapesti Tárogató*  apróhirdetése ro
vatában olvastam egyszer:

• Mely divatos úri egyén volna haj
landó komoly levelezésbe lépni egy feltűnően 
szép barna lánynyal, ki 30.000 korona kész
pénz és szép kelengyével rendelkezik. Czi- 
mein : »I.ola,« Nagyvárad, post rcstante.«

Egy kétségbeesett tekintet rosszul táplált 
bugyellárisomra és az apróhirdetés máris meg
tetszett nekem, ugv, hogy akaratlanul is fokozni 
kezdtem eképen :

Feleségül venni : csúnya lányt 30.000 ko
rona készpénzzel; alapfok. Csúnya lányt 30.000 
korona készpénzzel és szép kelengyével : közép 
fok. Szép barna lányt, oly összeggel és kelen
gyével; felsőfok Gradus ad parnassum: feltű
nően szép barna lányt 30.000 korona készpénz
zel és szép kelengyével ; a legfelsőbb fok ; de 
a mi a legfőbb, kaphbtó könnyen, t. i. post res- 
tantc utján. Ergo, a kedves Lola iránt felébredi 
szerelmem teljesen indokolt. Nincs egyéb hátra, 
mint felhasználni a kitűnő alkalmat.

Még az ihlettel telt pillanatban a követ
kező levelet rögtönöztem :

Bájos I.ola Nagysád!
Alig hogy hírét vettem, máris szivem 

szentélyében oltárt emeltem édes Nagysádnak. 
Mert az én ideálom egy sötéthaju, fekete
szemű, barna tündér s kegyedben olyanra 
találtam.

Eddig panaszkodtam sorsom ellen, most 
én vagyok a legboldogabb ember.

Pardon ! Szerelmi hevemben nem is mu
tattam be magam

Nevem Nádházv Nády A. Nepomuk, pro
fesszor. Mottóm : pe r f e k t v i I ág (1.

Tudományom tarokk, ferbli, sakk, stb. 
divatos játékok teljes épségükben, no, mel
lesleg a -Pallas Nagy l.exikon--ja kétharmad 
részében.

Művészetem : elégia, mondolino, Viktória, 
orpheus, karabella, mignon és az ósdi zon
gora meg hegedű.

Sportom : gólyaláb, buzogány, bambusz
nál, nyíl, unalomból kard és puska.

Mint látni méltóztatik, a divat puszipajtása 
vagyok.

Eminens óhajom angyali önt bírhatni.
(ivöngybetűs — csak nem szarkaláb .1 — 

válaszát esdve kérve, iczi-piczi kacsóit csókoló
Nepoinukja.

Minden jól ment. Négy hét leforgása alatt 
imádott Lolámnak tizenhat rendbeli levelet és 
ezerkétszáz sóhajt küldtem s ugyanannyit kap
tam tőle. Már tc-to is voltunk s mi több, a 
karácsonyi ünnepek alkalmával 100 koronás 
ajándékot küldtem neki és ő — elfogadta, ez 
pedig csalhatatlan bizonyítéka a szerelemnek.

I Ezen időtől fogva két ellentétes áramlatot 
észlelt m magamban és pedig: dagályt a sze- 

{ leiemben és apályt — a tárczámban. Szeren
csémre az előbbinek csak örülhettem, az utóbbin 
pedig nem estem kétségbe; mert csak egy sze
rencsés húzást kell megtennem és 30.000 korona 
liozo ... De csitt! Különben soha nem expiál
ható sértést követek el a lovagiasság ellen . . .

Öt nap előtt február lG-ika volt, t. i. Lolám 
drága névnapja. Csak 120 koronámba került a 
gratulácziója. Jó szívvel küldtem, de a rá vo
natkozó választ annál keserübbeu olvastam. 
Azt irta, hogy az igazi Lola-nap nem most volt, 
hanem csak június 19-én lesz. Különben — úgy
mond — ezen kis figyelmetlenséget örömmel 
megbocsátja nekem ... Nesze neked szerelmetes 
Nepomuk! Ez ugyancsak oly lökés volt, mely
től az égig szárnyaló idealizmusból a sárig érő 
legprózaiasabb realizmusba pottyantam. Mert 
félig sem tréfa két s nemsokára már a harma
dik s hozzá még keserves koplalások árán szer
zett ajándékkal kedveskedni egy olyan ideál
nak, kinek talán (30.000 bűvész) nem 30.000

FERENCZ JÓZSEF KESERÜVIZ az egyedül elismert kelle
mes izü természetet 

. haihajtószer. ......
Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



Városi közgyűlés.
Nagymihály város képviselő testületé okt. 

hó 5-én d. u. 3 órakor tartotta meg őszi ren
des közgyűlését. Jelen voltak: Szladek József 
községi biró, Tolvay Imre, Karczub Pál, Dr. 
Eperjessy l.ajos, Dr. Kállai József, Barnai Andor, 
Eröhlich Gyula, Gróf Sztárav Sándor, Bartus 
Boldizsár, Hoczman György. I)r. Widder Márk, 
Oppitz Sándor, Kolozsváré Ödön, Vaszily János, 
Buzav Gusztáv, Stark Hermán, Dr. Pogány Gerő, 
Bucsinszky Lajos, Horváth Sándor, Kozma 
András, Záborszky Lajos, Dr. Fuchs Ignácz, 
Spiegel Bernát, Palicska János, Brügier Benjá
min, I.akner Antal és Malatinszky László képvi
selő testületi tagok és Tóth Árpád jegyző.

A gyűlés megnyitása után Horváth Sándor 
képviselő testületi tag interpellációt terjesztett 
elő, az általa a 11 ,,.u szánni közgyűlési hatá
rozat ellen beadott fellebbezése tárgyában; a 
képviselő testület azonban az interpelláció fe
lett többek felszólalása után napirendre tért.

A köztemető tárgyában a közgyűlés el
határozta, miszerint az ungvári nt mentén lévő 
Hoszpodár János és társai tulajdonát képező 
földekből a megfelelő területet kisrjátilja és a 
temető bitottságot utasította, miszerint az érde
keltekkel ez iránt tárgyalásba bocsátkozzék és 
jelentését a legközelebbi gyűlés elé terjeszsze.

Miután a köztemető ezek szerint a város
tól távolabb fekvésű lesz, a képviselő testület 
elhatározta, hogy egy halottas kocsit szerez be, 
mely a szegényebb sorsuak részére csekély dij 
ellenében lesz kiadandó. A halottas kocsi be
szerzése azéi t is indokolt, mert ez által a ra
gályos és fertőző betegségek terjedésének kor
lát vettetik.

A csatornázási és járdakiépitési munkála
tok ügyében kiküldött bizottság jelentése tár
gyaltatott ezután, melyet a közgyűlés magáévá 
tett. Ennek folytán a munkálatok kiadására 
nyilvános árlejtés rendeltetett el, a melynek 
határnapjául 1903. évi december hó 15-ike 
tűzetett ki. A tervezett járda a Kossuth Lajos-utca 
Sulyovszky-utca, Jókay-utca mindkét oldalán és 
a Sztáray-tér jobb oldalán fog kiépíttetni és 
pedig valószínűleg asphaltból; a többi utcák 
járdái makadammal lesznek kitöltve.

A költségek fedezésére a város egv tör- 
lesztéses kölcsönt vesz fel, a ház és telektulaj
donosok pedig 1 részszel fognak hozzájárulni 
a járda kiépítésének költségeihez.

Ezen munkálatokkal kapcsolatosan a ke
reskedelemügyi m. kir. minisztérium felkéretni 
rendeltetett, miszerint a Kossuth I.ajos-utcai 
kőhíd helyébe az úttesttel egy színvonalban uj 
vasszerkezetű Ilid létesittessék.

nemes koronája, hanem ugyanannyi penészes, 
elohos ftllérecskéje van; sőt nem is olyan fel
tűnően szép, mint inkább feltűnően csu . . 
Uram, bocsa’! Ismét nem exi . . . stb.

Szóval: Édes Nepomukocskám, a dolog 
kezd nem tetszeni nekem. Világosságra töre
kedtem; s ezt a következőleg akartain elérni.

Páratlan, drága (!) Lolácska !
Egetostromló, szerelmi indulatokkal meg

terhelt gyenge szivem csak tehozzád vágyik.
Megelégeltem már a sok papircsókot. Égő 

ajkam olyan csókra szomjazik, melynek titáni 
tüze olvadó eperajkadon csattan el.

Elhatároztam tehát, hogy f. évi junius hó 
19-én meglátogatlak. Ezen nap, mely az anv- 
nyira várvavárt bájos névnapod, egyszersmind 
eljegyzésünk s igy hát első epesztő csókvál
tásunk boldog napja is legyen.

Kernelem, nem ellenzed drága angyalom ? 
Forrón csókol ölelő

Nepomukod.

Junius 17. van. En egy csomó ajándék 
tárgy gyal, de még több gondolattal megterhelve, 
Nagy-Váradra zónázom.

Aggodalmaim lassan-lassan eltűntek s 
minél jobban közeledtem czélomhoz, ideálom

Elfogadtatott a magyar kerámiái gyár r. 
t. ajánlata, a mely szerint a városháza előtt 
28 5 m. hosszú, 25 m. széles próbajárda kiépí
tése megengedtetett, azon kikötéssel azonban, 
miszerint azon esetre, ha nem keramit kövezési 
mód fogadtatnék el, az árlejtés folyamán, 
a próbajárda munkálataiért csak az elfogadott 
kövezési mód egységárai lesznek a m. kerámiái 
gyárnak megtérítendők.

Ezután a bor- és hús fogyasztási adóbér
lete tárgyában a községi elöljáróság jelentését 
tárgyalta a közgyűlés, mely tudomásul vétetett.

Majd Tóth Árpád indítványára, kimondotta 
a képviselő testület, miszerint Fűzesséry Tamás 
volt főszolgabíró érdemeit jegyzőkönyvileg meg
erősíti és a járásnak Itt éven át volt és érde
mekben gazdag főtisztviselőjétől ünnepélyes 
búcsút vesz távozása alkalmából.

E célból egy bizottság küldetted ki, a 
mely a járás többi községeivel és az értelmi
séggel karöltve az ünnepély módozatait meg 
fogja állapítani.

Az idő előrehaladt e közben és a közgyű
lés Barnai Andor indítványára a tárgysorozat 
folytatólagos tárgyalását október hó 8-ának d. 
11. 5 órájára tűzte ki.

Előfizetési fellii-vás.
Október hó 1-vel aj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük szeptember hó végével lejárt, hogy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren
det tarthassunk. 1

A ,,Felsö-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— A főszolgabírói hivatal átadána. 

Dókus Gyula alispán a főszolgabírói hivatal Átvé
telével Czibur Bertalan és Bartus Boldizsár bízott 
sági tagokat bízta meg ; ők fogják lsépy Zoltán 
szolgabirótól a hivatalt átvenni és azt Bajusz An 
dór főszolgabírónak átadni. — E helyütt megein 
ütjük, miszerint a főispán Öméltósága Polányi Jenő 
szolgabirót szolgálattételre a király helm< czi szol 
gabir<>i hivatalhoz osztotta be.

— Hivatal átvétel. Mattyasovszky Mór 
kir. járásbiró szabadságáról végleg hazaérkezvén, 
átvette a hivatal vezetését.

— Lelkészt kinevezés. Máthé Miklós volt 
lasztoinéri s utóbb oross-inokrai h. lelkész, lapunk 
régi munkatársa, a vezérszállási gör. kath. lelkészt 
állásra neveztetett ki.

annál szebbnek Ígérkezett. Már véltem látni 
habtermetét, fekete szemét tejbefűrösztött ró
zsás arcát, szóval igazi Vénuszt képzeltem 
magam elé.

A kazán sípjának éles hangjára magamhoz 
tértem. Nagy-Váradon voltunk. Sietve leszáll
tam és egy fiakerre ülve, aranyos Lolácskám- 
hoz repültem. Egy szép kétemeletes ház láttára 
reményeim is legalább két emelettel nőttek, 
mert ez az ő lakása volt. Mint illő tehát: ret
tenetes szerelmes szivvel és megszakadásig fel
csigázott agygyal léptem az udvarra. Egy ütött- 
kopott egyszerű személyivel találkoztam itt, 
kitől azonnal Lolácska felől tudakozódtam.

— Ha megengedi — én vagyok.
No, nekem sem kellett több ! Az a ráncos

képű, kebleden keblű, görbe, vézna, negyvenöt 
év körüli aggszűz az enyém, az én — angyali 
Lolám?!

Hopp Sári, Soroksár! Csak egy kukkot se 
szóljunk mert . . .

Hirtelen egv igen jó eszmém támadt. 
Lenged Tihamér tyúkszem-művésznek adtam 
ki magamat.

— Nekünk nincsenek tyúkszemeink.
— Az nem tesz semmit, kérem tudok én 

növeszteni is.

— A varmegyei tisztikar szaporítása. 
A vármegyei törvényhatósági bizottság elhatározta, 
hogy a vármegyei tisztikart a következő állások
kal fogja szaporítani : 1 árvaszéki ülnök, 1 aljegyző, 
2 nyilvántartó, 6 központi dijnok, 1 kapus, 1 őr- 
hajdu, 3 főszolgabíró, 6 szolgabiró, 3 járási orvos, 
8 járási írnok. 15 napidijas, 3 tiszti hajdú és 3 
hivatalszolga. Ezekből fogják az újonnan felállí
tandó 3 szolgabirói hivatal — köztük a mező- 
laborczi is — tisztikarát szervezni, valamint az 
eddigi hivatalok szemó'yzetét szaporítani. A szo- 
mélyszaporítást az egyszerűsítés életbeléptetése tett 
szükségessé.

— Kinevezés. Engel Bernát, Engel Adolf 
helybeli kereskedő fia, a szepesfalvai járás m. kir. 
állatorvosává neveztetett ki.

— Az Önsegélyző egyesület szervezeté 
ben 1 ÍH)4. január 1-én lényeges változás fog be- 
állani. Ez év végével ugyanis az első évtársulás 
hatodik éve fejeződik be és igv az feloszlik. Mi 
után azonban az első évben belépettek a tagok 
túlnyomó részét képezik, nehogy esetleges kilépé
sük folytán a szövetkezet tőkéjének legnagyobb 
részét elveszítse, részjegyeket fognak kibocsátani. 
A választmány már el is határozta, miszerint e 
tárgyban f. hó végére közgyűlést fog egybehívni. 
A részjegyek 100 korona névértékben lennének 
kibocsátandók s számukat a közgyűlés fogja meg 
határozni. Ugyancsak e közgyűlésen fogják meg 
állapítani a kibocsátás módozatait és az ahipsza 
bályokban ennek megfelelően eszközlendő változ
tatásokat is.

— Távozás. Baján Imre a nagyinihályi 
uridaloin nyugalmazott igazgatója, ki városunkban 
majd három évtizedet töltött, végleg elköltözött 
családjával Nagy Mihály hói és Rozsonvra tette át 
lakását.

— Jubllálő kántor. Rosner Áron a hely
beli izr. hitközség kántora a napokban ülte meg 
hivatalába lépésének 25 ik évfordulóját. Huszonöt 
éven át közvetíteni lankadatlan ügybuzgalommal 
a Kelet bájosan mélabús molódiáiu egy község 
imáját az Egek urához, oly eredmény, mely úgy 
a jubilánst, mint hitközségét is örömmel töltheti 
el, mert Rosner e hosszú évsor alatt ifjú hévvel 
és vallásos lelkesültséggel látta és látja még most 
is el fárasztó tisztét. Mi is szívből járulunk az 
üdvözlőkhöz. Ad multos annos !

— Deák-ünnepély. A nagyinihályi áll. 
elemi iskola f. hó 17 én az óvoda egyik termében 
Deák ünnepélyt rendez. A részletes műsort lapunk 
jövő számában közöljük.

— óriási tfiz. Sólymoson az elmúlt éjjel 
óriási tűz ütött ki s miután nagy szél is volt, a 
község csaknem teljesen leégett; a nyomor nagy 
és a társadalomnak segíteni kell az Ínségre jutott 
szegény népen. Közelebbi részletek hiányzanak.

— Hova gondol az Istenre kérem
— Szerelmi tyúkszemet értettem !
— Vagy úgy. No, tessék besétálni.
Bementem s a beszéd tárgyát azonnal 

Nádházv Nády Á. Nepomuk barátomra tereltem, 
ki Nagy-Váradról óhajt nősülni, 30.000 korona, 
szép kelengye stb., ki máris előre dorbézolva 
a szép hozományra, boldog-boldogtalannak ki
fecsegi, hogy három 100 koronás ajándékot kül
dött már szűz arájának stb.

— Jesszusom és igaz legyen ez ?
— Szép nagysád, én éppen azért jövök, 

hogy küldjön vissza neki minden ajándékot az 
érdemetlennek, ha ez megtörténi, talán inkább 
szerény csekélységem, aki . . . stb.

Segitettem neki pakkolni s mikor már a 
vevény is visszajött, gyengéden és kedvesen 
súgtam a fülébe :

— Íme egy jól megopcrált — szerelmi 
tyúkszem !

Agyő, kis hamis! veszett fejszének lega
lább a nyele!

Igazán drága kis felsülés volt ez kivált 
neki. No, — meg nekem is.

Ji. A.

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



— Vj vásártér. Az állatvúsárokat ezentúl 
már nőm a régi vásártéren fogják megtartani. Az 
uj vásártér a homonuai ut jobboldalán, ugyancsak 
a Laborcz folyó mentén lesz és a szükséges épít 
kezest és elkerilési munkálatokat már meg is 
kezdték.

— Agárverseny Gálszécsen. A Zemplén- 
megyei agarász társulat agárversenye október hó 
26 án kezdődik Gálszécsen. Összejövetel 25 éli ; 
ugyanaz nap esti 8 órakor a nagy vendéglőben 
közgyűlés lesz. Nevezni lehet Dókus Gyula társ, 
titkárnál október 24 ig és a helyszínén október 
25 én a közgyűlés kezdetéig. A netalán szükséges 
szállások és istállókról A'emes Sándor gá'szécsi fő
szolgabíró társ, tag 20 ig beküldendő megkeresésre 
gondoskodik. Tét 10 korona. Nem egyleti tag, va 
lám int verseny dijat nyert agar kettős tétet fizet. 
Minden agár után ezenfelül 10 korona a vándor
díjra való nevezésért külön fizetendő.

— A cirőka-völgyi helyiérdekű vasút ró 
szere a vármegyei közgyűlésen 50.000 korona se 
gélyt szavaztak meg, illetve ennyi névértékű törzs 
részvényt fog a törvényhatóság átvenni.

— Tűz. Nagy Ráskán Mandel Lipót gazda 
ságában e héten végzetes katasztrófa állhatott volna 
be, ha idejekorán nem sikerült volna azt elhári 
tani. Ugyanis egy cselédházban mintegy <S gyer
mek jött össze s mialatt hozzátartozóik a mezőn 
dolgoztak, a magukra maradt gyermekek tüzet 
raktak, a miből a ház kigyulladt. A tűz a pitvar 
bán keletke élt, mire a gyermekek rémületükben 
a szobába futkostak s szerencse, hogy a gazdasági 
udvaron lévők a bajt észrevették és a kis fiukat 
és leányukat az ablakon át kimentették. A ház és 
berendezés.porrá égett és oda vesztek volna a 
bennlévők is, ha a segítségükre jövők valamivel 
késnek.

— Gyógyszertár átvétel. A sztrnjnyAni 
gyógyszertárat Erpj Arthur e hó 23 án veszi át 
La./' Dárius eddigi gyógyszerésztől.

— (Bek W (letett.) Tekintetes Szerkesztő 
Ur! Nem tudom melyik évben, azt sem tudom 
mily szám alatt adatott ki, de hogy létezik azt 
biztosan tudom megyei szabályrendelet arra, hogy 
ebadójegy nélkül bitangolt kutyák elpusztitandók ; 
s e célból az egyes városi elöljáróságok kellő fel
ügyeletet tartoznának gyakoroltatni. — S dacára 
annak, hogy az ebadó összeírása és behajtása 
rendszeresen meg is ejtetik, utóbbi időben azon 
sajnos tapasztalatra jutottunk, hogy bizony bizony 
a Kossuth Lajos utcán előbb utóbb a járkálás is 
— főleg estefelé — veszélyessé válik, úgy előzőn 
lik e bitangoló kutyák az utcát. — Eme szerény 
észrevételemnek b. lapjában azért kérek helyet, 
hogy ez által a t. városi elöljáróság szives figyelmét 
erre nézve felhívjam.

— Színészet. Monori Sándor színtársulata 
f. hó 7 én megkezdette előadásainak sorozatát 
Szerencsen. Bemutató előadásul ,Feleségem nem 
sikkes*  című francia operetté ment.

— Kifogott gyilkosok. A zbojnai Hrabajda 
testvéreket, kik a homonna rokitói búcsún vere
kedés közben egy embert agyonszurtak, a radványi 
csendőrőrs járőre a lupkai vasúti állomáson letar 
tóztatta és a homonnai kir. járásbíróság börtönébe 
kísérte be. A gyilkos testvérek, kiket falujokban 
kötekedő és izgága természetüeknek ismer min
denki, épp amerikai útjukat akarták megkezdeni, 
mikor llokiczky rokitói gk. lelkész távirati felje
lentése folytán a csendőrök elfogták őket.

— ltákóczl-ünnepély Homonnán. A 
homonnai dalárda f. hó 24 én Rákóczi ünnepel ren
dez, melyre az előkészületek már javában folynak.

— Csód. A s.-a. újhelyi kir. Törvényszék 
Briigler Ármin nagymihályi bej. kereskedő ellen 
a csődöt elrendelte és tömeggondnokká Dr. Kellner 
Mihály nagymihályi ügyvédet rendelte ki.

— Anyakönyvi statisztika. A nagy
mihályi anyakönyvi hivatalban az elmúlt szeptein 
bér havában a következő bejelentések történtek : 
születés 25; halálozás 13; házasság 1. A szaporo 
dús ennél fogva 12 lélek.

— A szegény halottak temetése. Fon 
tos határozatot hozott o napokban a belügytninisz 
teriuin, midőn elrendelte, hogy a felekezeti leiké 
szék a közsegélyre szoruló szegények elit metéseér: 
a községektől dijat nem igényelhetnek.

— Biztosítási évkönyv. Alig van intelli
gens ember, a ki ne biztosítana, s alig van em 
bér, a ki törődnék a biztositó társaságokkal. Pedig 
a most megjoleut Magyar Biztosítási Rvkönyv so
kat elmond a biztosítókról, melyekre százmilliókat 
bízunk. A nagyon elterjedt könyvből tanulhat a 
laikus is. tanulhat a szakember is, a tisztviselő és 
a vidéki ügynök is. A társaságok ismertetésén ki 
vül nagyérdekü cikkek vannak benne a nBiztosí
tási mathematiká ól,*  a tengeri biztosításról. A 
könyv leghasznosabb része a .Kárbecsléstan*,  
melyből sokat lehet tanulni. — A könyv ára 4 
korona. Kapható a Biztosítási és Közgazdasági La 
póknál Budapesten, VII., Vörösmarty utca 14. sz.

— Kalb meghalt. Falb Rudolf, a hírneves 
s népszerű időjós, kinek — a holdnak a földre 
gyakorolt vonzásából következtetett időjós! tait 
már egészen megszokta az emberiség, m. hó 30 án 
meghalt. A kritikus napok inegállapotásail most 
egészen átveszi a magyar szegedi Meteor, mely 
utóbbi időben már erős konkurrense volt a világ 
hirü Falónak.

— A nemzeti harc. Folyik a nemzeti 
harc, régente is. most is: közszabadságért, nem 
zetijogokért, nyelvünkért, önállóságunkért . . . Har
minchét év óla szakadatlanul, most pedig kettőzött 
erővel, sokszoros lelkesedéssel, százszoros hűséggel 
harcol a harcolók élén az Egyetértés (főszerk*  sztő 
Fenyő Sándor, fömunkatárs Eötvös Károly.) Több 
évtized megmutatta, hogy az Egyetértés mindig 
első volt a harctéren. Politikai vezető cikkeit a 
függetlenségi párt legjelesebb tollú képviselői Írják, 
élükön Kossuth Ferenezcel és a lap irodalmi része 
is, mondhatnék páratlan. Az Egyetértés olyan ked 
vezéseket is nyújt előfizetőinek, a minőt egyetlen 
más lap sem adhat. Elsőnek »zek közül azt em 
litpik meg, a mely egyszersmind az olvasó kard 
csonyi ajándékának van szánva, a Rákóczi Albumot. 
Pompás album lesz ez a kiválóan becses disz 
munka. (Bolti ára 3 korona lesz.

— Háziasszonyok elövígyázat! K/. a 
rendkívül kedveltség, melynek a Kathreiner féle 
Kneipp-ma’áta kávé évek hosszú során át örvend, 
mindég újabb silány utánzatokat hoz létre. Hogy 
ezektől s igy hátrányunktól kellőleg megóvhassuk 
magunkat, kérjünk mindenkor csakis a .valódi*  
Kathreinert és vizsgáljuk meg a csomagot minden 
vásárlás alkalmával, hogy rajta van e Kneipp páter 
arcképe mint védjegy és a Kathreiner név.

— Vörösmarty-Album. Kulturmissziót 
teljesít a .Pesti Napló*  mikor minden esztendőben 
díszes, ingyenes ajándékokban közelebb hozza, a 
nagy közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi 
és művészi alkotásokat és azzal, hogy megösm*  r 
teti, egyúttal meg is szeretteti a művészetet. Ev 
év után gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka 
diszmüvckkel lepi meg karácsonyra olvasóit a 
.Pesti Napló*,  ez a szó legnemesi bb érteim -b. n 
független, szabadelvű és szókimondó lap és most 
Vörösmartynak, a Szózat és a Vén cigány őserejii 
költőjének életrajzával egyben legkiválóbb alkotá
sait (Szózat, Szép Ilonka, Csongor és Tünde és 
számos mást) foglalja díszes albumba és adja kará 
csonyra ajándékul. A Vörösmarty Album a Zichy 
Mihály Album alakjában és nagyságában készül és 
e tartalmas diszkönyvet 20 nagy több színben 
nyomott mümelléklet, továbbá 40 — 50 szövegkép 
fogja disziteni. E gyönyörű könyvet karácsonyi 
alándékul megkapja a .Pesti Napló*  minden állandó 
előfizetője és díjtalanul megkapja mindama uj elő
fizetője, aki egész éven át fél vagy negyedévekint 
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Glüek Mór Na9y Mihály 
ajánlja az

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

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

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

epiiletek kályhaberendezését tetemes árengedménynyel vállalom el.
M intakályhák raktáromban megtekinthetők.

f £egjobb minőségű tornán és ffortland Gémsnt nálam jutányosán beszerezhető.

vagy havoukint, de megszakítás nélkül fizet elő a 
• Pesti Napló*  ra.

Felelő*  szerkesztő ; Dr. Kállai JŐBStf.
Főmunkatárs: Dr. Kellner Kihály.
Kiadóhivatali művezető: T.án^al JÓSBef.

Hirdetmény.
Alulírott által közhírré tétetik, hogy a 

Vásárhely község határában f. évi szeptem
ber hó 18-án bitangságban talált i darab 
egy éves, mindnégy lábára kesely, csillagos 
homloku, világos pej, heréit csikó Vásár
helyt f. évi október hó 25-én d, u. 4 óra
kor az 1894. évi XII. t. ez. I05. §-a alap
ján nyilvános árverésen e'adatik.

Kelt Bánóczon, 1903. október hó 2.
Kolonay Tamás,

körjegyző.

Egy jó karban levő

ZONGORA
jutányos áron eladó Füzesséry Tamásnál

Füzessérben.

Csemege szőlő
W 5 kilós kosarakban

kilónként 34 kr.
kapható

MARMORSTEIN J.
fűszerüzletében.

Legjobb minőségű io féle fajú egészséges

ALMA
métermázsánként 16 koronájával kapható 
Füzesséry Tamásnál Füzessérben.

Uradalmi kertésznek 
ajánlkozik egy a kertészet minden ágában ki
tűnően képzett 35 éves, nős, róni. kath. kertész. 
Ajánlatokat október 30-ig elfogad LEDERER 

ALBERT műkertész Nagy-Mihályon.

Hirdetések 
jutányosán vétetnek fel e lap kiadó

hivatalában.



Goldstein Adolf
épület- és diszmű-bádogos

lámpa, üveg és porozellán kereskedése
nagy-mihAlyon

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű 

asztali- és függő-lámpákban, 
kávé-, likőr-, sör- és evő készletekben 

alpacca- és nikkel-áruk, majolika fali diszekben, 
barna kőedény és zomanezozott edényekben, 

úgyszintén teljes konyhafelszerelésekben.

DEÁK JENŐ
foqászati műterme

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé
get, hogy

MŰTERMEMET,
a Barnai szállóból a Rákóczi utczai Kiéin 

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

A n é. közönség 
kéri tisztelettel

szives pártfogását

Deák Jenő.

• Sp ire" varrógépek.
Varrógép vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságál tc- 
----- ki ni síik első sorban____
A ,..Sp/7v“-léle varrógépek úgy minőség, mint 
ar tekintetében is az első helyeit foglalják el; 
azokért minden tekintetben .5 éri teljes

----- jéitállást rállalok. • — 
„SPIKE" varrógép a divatos mu- 
— hímzésre is használható. "

Raktárak :
.S'.- I.-1 jli'l//. I'nt/rár, llttiiioitna.

NAG''-MIHÁLY. Kossuth Lajos-utcza
iStrörnpl szállt*  mellett.)

•••<

JYiajorostj Jlndrás
— lcá,lylxás

Jíagtj-JKiháltj, Jtndrássg 2)énes-út
(n vMMiti állotnáx melleit.)

Van szerencsém a n. é közönség 
b. tudomására adni, hogy mindenféle

KÁLYHA
átrakását és javítását

Ugyanott kapható Singer, llove, Henger, \\ . W. és halkam varrógépek, 
kedrezö lutri részleljizetésre. Varrógép alkatrészek ti. in. hajócskák. rúgok, 
srófok, gumikarika, valamint savmentes varrógépolaj készletben tartatnak.

Javít, sok öles n és pontosan eszközöltetnek.

„SZARVAS1

j a legrövidebb idő alatt jutányosán és
1 pontosan eszközöltetem.

Szives pártfogásért esd
j kiváló tisztelettel

JVtajorosg Jlndrás.
j

Fontos sérvben szenvedőknek!

„K U L C S“

i

SCHICHT-SZAPPAN
V E 1) .1 E G V E K :

vagy

a legjobb, legkiadósabb es 
azért a legolcsóbb szappan 
Minden kártékony vegyii- 

léktöl teljesen ment.

Ne mulassza cl senki, kinek kedves élnie s 
egészsége, magának beszerezni a legújabban javi 
tott cs. és kir. szabadalmazott amerikai 
rendszerű Gummisérvkötöt beszerezni. A gummi 
sérvkötő Pollitzer találmánya * a leghíresebb orvosi 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. M< rt 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható * » 
sérvet te in engedi kinyotniilni a sérvkapun. A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást.

egyoldalú 7-től 10 
kétoldalú 10 és 16 írt

Mindenütt kapható!
.1 berásá elásnál ki'ilönösett ily t/eljea arra. hoyy minden 
darab szappan a ...Sí///(’//7’" ni eret és a fent lát hatét 

rédjeyyek etftpkérel legyen. ciládra.

Rendelésnél kérjük megadni a test körméro 
tét azonkiviil. hogy a sérv jobb, bal, vagy mind 
két oldalon van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás m-llett pontosan eszközöl :

POLLITZER MÓR és FIA
<•*.•»«/..  pm kir. RZ.ah. kötszoréfzek.

BUDAPEST, V., Deák Ferencz-utcza 10.
Alapittatott 1854-ben.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára

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

Mindenkor kaphatók :
QLÜCK MÓR czégnel N AG Y-MIHL YO N.

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

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

Tisztelettel

>>/.obat'oMtó.

Nyom. Landtttmaa B. könyvnyomdájában.


