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Felső -Zemplén
TÁRSADALMI HETILAP.
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szexkebztöbég:

Hava a lap Nz.ollenti részét illető minden 
közlemény intézendő •

Kossuth Lajos-utcza 34. szám.

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

Egye* *Mm ara 2<) fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
BennentetImii levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdába.

A csenevész munka.
Ősz van. A hulló sárga levelek ha

lomra esnek a kopaszodó fák alatt, maga 
a természet siet az ö csendes birodalmába: 
hogy hirdesse az enyészetet. Megszűnik az 
élet a dalos erdőkön és ilyenkor mintha az 
embert is megszállná valami intelem.

Ember I Éld át az életet olyan gazdag 
termésekkel, mint a harmonikus szép ter
mészet ; mert eljön a társadalmi élet enyé
szete is. Valóban csak ősz táján indul meg 
az élet a társadalomban : mikor a természet 
hervadása az enyészetet juttatja eszünkbe. 
Az iskolák megnyíltával népesülnek be a 
társas-körök, akkor kezdünk érdeklődni a 
közügyek iránt.

Más kérdés, hogy milyen eszmékkel lé
pünk a társaskörökbe és hogy mily értéket 
képvisel a mi érdeklődésünk.

Azt nem tagadhatjuk, hogy nálunk Ma
gyarországon töméntelen mennyiségben ala
kultak egyesületek. Éppen az a baj, hogv 
túlontúl sok egyesület van, a hol az erők 
szétforgácsolódnak és ahány foglalkozás van, 
annyi az egyesület. így csak alig egy pár 
tud prosperálni, alig egy-kettő tud mozgató 
szerepet vinni a közvélemény előtt. Még az 
nagy baj, hogy egy foglalkozású, egy in
tézményt szolgaló tagok között is, a klikk 
rendszer dominál, a megkülönböztetés fog
lalkozás és foglalkozás között.

Rikítóan tűnik ez elénk, mikor egyes 
egyesületek beléletét figyeljük. Egy-egy na

T A R C Z A.
A pokol-barlang.

A pokol-barlang bejáratánál kétfelé osz
lott a társaság. Szenttelekyné a rózsaszín ru
hájával elől világított és a férfiak nagy része 
lázasan törtetett utána. A fáklyások alig tudták 
nyomon követni a nekiindult társaságot. A ga
vallérok elkényszeredve bukdácsoltak a szikla
törmelékek között és elkeseredett hangon ki
abálták :

— Méltóságos asszony, oh, méltóságos asz- 
szony! Ne siessen, még valami örvénybe esik.

Szenttelekyné gúnyosan kacagott vissza a 
háborgókra és kacagását a Pokol-barlang ma
gas sziklafalai rémesen verték vissza. Az az ut, 
amelyen Szenttelekyné és udvara haladtak, a 
pokolba vezetett. A társaság másik része a po
kol-barlang kisebbik üregében haladt tovább. 
Ez kevésbé volt veszedelmes és a kirándulók 
rendszerint ezt szokták megtekinteni. Ez a fo- 
lyosószerü üreg a purgatoriumba nyílt és en
nek veszedelmesebb helyeit már jól ismerték 
a vezetők.

Szenttelekyné, a fiatal felsővidéki főispánná 
merészségében felülhaladta most a legbátrabb 
turistákat is, akik csak félve és a legnagyobb 
elővigyázatossággal mertek a Pokol-barlang mé
lyébe behatolni. Ott, a hol a veszedelmesebb 
üreg van : az úgynevezett pokol, már évek óta 
nem fordult meg senki s mióta néhány évvel 

gyobb hivatalnok micsoda gőggel nézi az 
embereket. Ahol sok a vagyonos tag, ott 
elmarad a szegényebb, ahol több a kisebb 
fizetésű ember, oda nem megy a vagyonos, 
mert derogálna neki, hogy egy asztalnál 
üljön egy olyan emberrel, akinek kevés az 
apró pénze.

A rangkórság, mint a fába fészkelő
dön szú pusztítja az egyesületek erejét. A 
gazdag a szegényebb ember élhetetlenségén 
szánakozik, a szegény a gazdagok pöflesz- 
kedésein boszankodik. És az a pár ember, 
aki tulteszi magát a társadalmi élet e rák
fenéjén, minden szórakozását a kánya asz
talnál keresi. Nem azok ma a kaszinók, a 
hogy azokat Széchényi megalkotta.

Jó arra, hogy egyes emberek hiúságá
nak tért adjon, hogy a kisvárosi pletyká
kon rágódjék: mely a hivatalnok hírnevét, 
a családi boldogságot szétrombolja, jó arra, 
hogy az embereket egymással összeveszitse, 
hogv unalmas estéken el lehessen játszani, 
bizony sokszor — a hazárd játékokat.

, Az egyesületek vezetői nagyon elhibáz
zák a nemes intenciókat, mikor megnyit
ják a rangkórság zsilipjeit és megengedik, 
hogy egyes emberek hatalmaskodása árán 
beálljon az egyesületi élet pangása.

Az elkedvetlenedő emberek nem fize
tik a tagdijakat, az egyesület előbb-utóbb 
megbukik, az enyészetnek adatik át, csak 
azért, hogy már holnap egy másik egyesü
let keletkezzék, mely hasonló sorsban ismét 
csak az enyészeté lesz.

ezelőtt több ember örökre eltűnt a pokol-bar
lang mélyében, még a tájékára sem igen sze
rettek menni.

A vezetők, akik tömérdek lobogó fáklyá
val kisérték Szenttelekv főispánnét és udvarát, 
keresztet vetettek félelmükben, mikor a főis
pánná kísértetiesen csengő kacagása fölhang
zott. — Szerencsétlenség történik ma — mon
dogatták egymásnak babonás félelemmel és ag
godalmasan bámultak bele a barlang titokzatos 
éjszakai homályába.

A főispánná kacagása pedig újra és újra 
fölcsengeti. Ahogy befelé haladtak a barlang 
üregében, a sziklafalak mindjobban megnyúltak 
és mindig erőteljesebben verték vissza a han
got. S mintha a lábaik alatt a sziklás talaj iné- 
hében is üreg húzódott volna végig, tompán, 
dübörögve hangzott vissza lépteik nesze.

A főispánná, akinek a férjét különben ke
véssel azelőtt nyugdíjazták bizonyos magasabb 
politikai manőverből kifolyólag, vidáman élcelt 
a társaság rovására. Gergely Tamást, a dúsgaz
dag és kopaszodó bácskait, aki mint egy hűsé
ges kutya nyomon kísérte és egvre sápitozott, 
kegyetlenül ugratta:

— Nos, kedves ur, ezer és egynéhány hol
dak boldog tulajdonosa, hány katasztrálissal vál
taná meg magát e kirándulástól ?

Gergely Tamás már alig lihegett. A kér
désre óvatosan nézett körűi s aztán nehéz su- 
sogással súgta oda Szenttelekynének.

— Egy csókért, oh, egy csókért minden
hová elkísérem magát.

Az egyesületi élet ne törje meg a frakk, 
a vasalt nadrág és az arany óra szemlélő
dését. Ne terelje azokat a tömeg, akik bé
lelt tárcából fizetik a pincért, csak akkor, 
ha azok a szerencsés bolondok túlteszik 
magukat a mucsaias felfogáson: és azt az 
eszmét szolgálják, hogy az egyesületnek ha
zafias és kulturális teendői vannak.

A személyi hiúság ne üsse fel sátor
fáját az egyesületekben, mert nincs mit árul
nia. Egészséges emberek nem vesznek be
lőle. Mennyivel szebb, mennyivel emberibb, 
ha a nagyságos urak mellett ott ül minden 
dolgozni szerető ember, akik a haladás lo
bogóját követik. A széjjelhuzás, a klikkrend
szer, mint valami fekete felhőfoszlány, vo
nul át az egyesületi élet égboltján és min
den percben attól lehet félni, hogy most 
tör ki a vihar. Gyakran mennydörög az elé
gedetlenek szava. Ilyenkor látjuk, hogy mi
csoda csúnyán pusztít a torzsalkodás vihara. 
Sajátságos, hogy éppen nálunk, mikor az 
együvé tartásra oly nagy szükség van, ép
pen nálunk különböztetik meg az embert 
egymástól. Mindez a nyugaton máskép van. 
De azért egyre hangoztatjuk, hogy demok
raták vagyunk, jóllehet az arisztokráciát utá
nozzuk. Mindenben csak az az elegáns, a 
mi sok pénzbe kerül, csak az számit, aki a 
divat szertelenségeinek hódol, aki több, mint 
te, aki nagyobb, mint ő. Aki kevesebb, mint 
én, aki szerényebb, mint ő, az már nem 
számit, azt már lenézik a társaságban.

Hibás, beteges állapot ez. Nem lehet

— A • pokol<-ba is?
Gergely Tamás megrettent. Szinte keresz

tet vetett rémületében magára, de végre nagv- 
nebezen kinyögte:

— Oda is!
Aztán siralmasan védekezett.
— Oh, ne tartson gyávának, méltóságos 

asszonyom. Az életével mindenki tartozik ma
gának. Látja, még Gimoth Sándor, az a híres 
oroszlánévá sem mert idejönni.

— Ugyani — kacagott vidáman a főis
pánná, maga tréfál Gergely. Hogy Gimotli, az 
a bolygó jász-kun, a ki úgy néz az oroszlán
torokba, mint más teszem a primadonna vat
táját nézi a gukkerjén át a páholyából, hogy 
ez az ember félne? Gergely, Gergely, ne rá
galmazza azt az embert, mert még magát is 
valami szaharai oroszlánnak nézi és leputTantja.

Gergely Tamás holtra ijedt erre a figyel
meztetésre.

— Oh . .. oh . . . dadogta rémülten, nem 
ugv értettem. De látja egész a barlangig velünk 
jött, ott aztán elmaradt.

A főispánná vállat vont.
— Hát egyszerűen nem volt kedve velünk 

jönni. O furcsa ember. Én például meg vagyok 
róla győződve, hogv mikor visszatérünk sem 
akadunk rá. Tőle kitelik, hogy bucsutlanul el
megy egész Afrikába. Egyszer már megtette. 
Emlékszik rá?

— Igen. Amikor a miniszternél volt es
télyen három év előtt. A lapok is Írtak arról 
az esetről.

F* A jelenkor legjobb tetőfedési anyaga-^ 
Vetérképviselíí : BRÜGLER LAJOS NAGYMIHÁLY.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



eléggé hangoztatnunk, hogy főleg vidéken, 
nem szabad kasztokra szakadnunk. A fővá
ros nagy népessége megengedi, hogy ott 
mindenféle szaknak lehetnek koréi. De a vi
dék szellemi ereje csak ugv hat, ha az erők 
egyesülnek. A csip-csup egyesületek kaszt
rendszere nem segit elő semmiféle nemzeti 
ügyet. Nem szolgálja se az irodalmat, se 
a község, se az ipar, se a tarsas élet ügyeit. 
Arra pedig egyáltalán nincs szükség, hogy 
csak azért fizessünk tagdijakat, hogy az em
bereket egymással összeveszitsük. Annak na
gyon drága a társaskör, meg nem is arra 
való. x.

Előfizetési felfiíTrás.
Október hó 1-vel uj eltijizetés nyílik lapunkra. 

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

A „Felső-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— Vármegyei közgyűlés. A vármegye 

törvényhatósági közgyűlésén ina V. aljegyzővé dr. 
Bessenyey Zénó, szolgabirákká Mizsák István és 
Gosztonyi József választattak meg.

— Lelkészt áthelyezések. A munkács 
egyházmegyei püspök bilkei Gorzó Bálint sámogyi 
esperes plébánost az amerikai Egyesült Államokba 
Bridgeportba az ottani görög kath. egyház leiké 
szévé nevezte ki.

Csurgovich György szálúki lelkészt pedig 
Sámogyra helyezte át.

— Fegyelmi egy jegyző ellen. Tolnay 
Béla sziámi körjegyző ellen több rendbeli mulasz
tás miatt Zemplén vármegye alispánja fegyelmi el 
járást rendelt el. Tolnay a felfüggesztést kikeni 
lendő, lemondott állásáról, — helyébe ideiglenesen 
Lefkovics Kálmán butkai s. jegyző rendeltetett ki.

— Halálozás. Kiéin Simon helybeli vas 
kereskedő f. hó 27 én elhunyt 7S esztendős ko
rában. A megboldogult közbccsülésbcn álló pol 
gára volt városunknak. Halála általános részvétet 
keltett.

— Lóárverés Verebesen. Néh. Andrássy 
Tivadar gróf tőketerebesi istállóját az örökösök

— Na látja, akkor éjféltájban amúgy frak- 
kosan vonatra Olt és ment egyenesen a ten
gerpartra. A podgyászát is úgy kellett utána 
küldeni. Senkitől se búcsúzott. Egyszerűen ha
jóra ült és elvitorlázott az oroszlánok közé. S 
mikor két év múlva visszajött és kérdezték tőle, 
hogy miért utazott oly melegibe, azt felelte: 
Hát azon az estélyen a sok simamodoru, ve
szedelmes ember közölt az az impresszióm tá
madt, hogy mégis csak jobb az egyenes szán
dékú, becsületes oroszlánok között és közéjük 
menekültem.

Gergely Tamás sóhajtva mondta :
— Furcsa ember az az ember ....
Szentlelekyné kijavította:
— Mondja inkább, hogy az igazi ember . .. 
Hátul a társaság újra zajongani kezdett. 

A vezetők babonás félelme átragadt rájuk is 
és aggodalmasan kiabáltak a főispánná felé:

— Elég, elég, méltóságos asszony ; nem jó 
kisérteni az Istent!

— Na, még egv kissé — biztatta Szent- 
telekyné a társaságot. Itt vagyunk mindjárt. Kü
lönben is, aki az urak közül nem akar velem 
tartani, maradhat.

A következő pillanatban a sötétség elnyelte 
karcsú alakját. Gergely Tamás, aki közvetlen 
a nyomában volt, sietve igyekezett utána. A 
sötétség azonban, amelyet a fáklyák fénye alig 
tudott eloszlatni, egészen elfödte az asszonyt. 
Gergely Tamás szemrehányóan kiáltott utána .

— Méltóságos asszony álljon meg. 

tudvalevőleg feloszlatták. így mintegy 300 ló, köz 
tűk gyönyörű angol lU'-uek keiült’k e hó 2.) en 
árverés alá Az elhunyt gróf nagy bókez.üsóggel 
hozott meg mind* n áldozatot, liojjv istállójának 
niveauját emelje, bár tagadhatatlan, hogy beteges 
kedése miatt az. utóbbi években kev< sebb gondot 
fordíthatott lovaira, s igy az istálló értéke is csók 
kent. Igy is sok száz (in bér gyülekezett az árve 
r « s napjára Tok* terebesre, köztük külföldi sporis 
maim ok meghízottjai is. A lovak egytől egyig 
mind elkelt-k. * úgy halljuk, szép áron.

— 17 orvos Dr. Lőiry Henrik orvos, Lőwy 
Bernül helybeli kereskedő fia, legközelebb illegte 
íepszik városunkban & megkezdi orvosi rendeléseit.

— Szüret. A viiinai szőlőhegyekben aszú 
rét e hét folyamán megkezdődött s a szőlősgazdák 
előreláthatólag meg lesznek elégedve az ered 
ménynyel.

— éífitifi. Az izraeliták számítása szerint az 
5666 ik esztendő kezdete vagyis az újév folyó hú 
30 án áll be. Ezen üiin* p előtt szok’ák ’eróni az 
elhunytak emléke iránt a kegyeletet s e hét fo 
lyainán sűrűn látogatták az izraelita temetőt, mely 
különben mindig zárva van, a hol az elhunyt >zü 
lök emlékére imádságokat mondtak.

— Október ti. A nagymihályi iparosok f. 
évi október ho 6-án a Barnai szálló nagytermében 
nagyobbszabásu hazafias ünnepélyt rendeznek, a 
melyre a meghívókat a napokban küldik széjjel.

— Villanyvilágítás. Tudvalevőleg a vá
ros úgy szerződött Landesman Vilmossal, hogy az 
utcákon egyelőre 60 lámpa álliitatik fel s később 
a magánlakásokba bevezetendő minden ;>00 láng 
után 30 újabb lámpát állít fel a cég a város ut
cáin. Erre a praemiumra csak egy két esztendő 
eltelte után lehetett kilátásunk, s addig az ideig 
meg kellett volna 60 lámpával elégednünk, a mi 
bizony nem valami fényes világítást nyújt. A vál 
lalaozú Landesman cég előzékeny és igazán tisz 
telet re méltó módon segített a bajon, amennyiben 
kijelentette, hogy a csak 1—2 év múlva esedékes 
további 30 lámpát már most előlegezi a városnak 
— teljesen díjmentesen. A vállalkozónak ezen de
rék cselekedete önmagát dicséri és méltán tarthat 
igényt városunk közönségének igaz köszönetére.

— Demkő Kálmán váltóőrt — mint ung 
vári levelezőnk Írja — a Nagyberez.ua felöl jövő 
vonat elgázolta és karjait teljesen összetörte.

— Haza Boriul a sátoraljaújhelyi választó 
kerület képviselőjelöltje f. hó) 24 én tartotta prog 
ra mm beszédét nagyszámú közönség jelenlétében, 
óriási lelkesedés mellett. A város ünnepi díszt öl 
tött. A házak nemzeti lobogókkal voltak ékítve, 
s az utcán ember ember hátán tolongott, hogy a 
népszerű képviselőjelölt beszédéi hallhassa. A köz
pontból Eötvös Károly. Meczncr Béla, liernáth Béla,

Gúnyos kacagás felelt a kiállásra. Még gú
nyosabb, kegyetlenebb volt a szokottnál és a 
hogy a sziklafak csattogva visszaverték, bátran 
lehetett volna sikoltásnak venni.

Gergely Tamás tanácstalanul állott meg. 
Nem mert a sötétben előremenni és rémülten 
kiáltozott vissza a társaságnak :

— Uraim, uraim, jöjjenek ! A méltóságos 
asszony eltűnt.

A társaság kedvetlenül törtetett előre. A 
fáklyások tömörültek és a kirándulók egv csa
patban haladtak tovább. A barlang éjszakai ho
mályában egyre mélyebbre nyomullak. A fő- 
ispánnét nem találták sehol. Gergely Tamás iz
gatottan bámult bele a tátongó sötétségbe.

— Hiszen nem mehetett messzire — da
dogta rémülten — fáklyavilág mellett is alig 
lehet itt látni.

Egyszerre rémülten ugrott vissza. Óriási 
örvény ásított előtte A borzalomtól halottfehér 
lelt, amint olt állott a mélység szélén. Gsak 
egy lépést tett volna még és elnyelte volna az 
örvény : a pokol.

A társaság borzongva hátrált meg. A ve
zetők keresztel vetettek magukra és visszafor
dultak Most már csak visszafelé az ut.

— De hol a főispánné?
A kirándulókat mcgdermesztelle egv sö- 

í lét sejtelem Amint olt ásított előttük a mélv- 
séges örvény, mint a megsemmisülés torka, sö
tét sejtelmük, mint a legrémesebb valóság me

| Farkasházy Zsiginoud, Benedek János, Iván Jós«ef 
és Kun Árpád országgyűlési képviselők jelentek 
meg Búza támogatására. A programmbeszéd csak 
m m egy óráig tartott ós leírhatatlan hatást kel
tett. Búza után a többi képviselők beszéltek és 
majdnem hat óra volt, mire a lelkes ünnepély vé
get ért. Este bankett volt a színházban, amelyen 
250 személy vett részt, a páholyokat pedig LJjhely 
város előkelő hölgyközönsége töltötte im g. Túsztól 
mondtak : Székely Elek, Éried Lajos, Bornáth 
Béla, M< czner Béla, Szász József, Szirniay István 
Dókus Gyula, Miczner Gyula, 1‘ekáry Gyula, 
Búza Barna és még többi-11.

Városunkból mintegy 20 főnyi küldöttség 
ment l’jlielybe a programmbeszéd meghallgatására 
és a nagymihályi függetlenségi kör nevében Dr.

| Halló Andor mondott tósztot a banketten, mely 
lyel élénk tetszést aratott.

— Levéla szerkesztőhöz. Tekintetes Szer 
kesztő úr! A Felső Zemplén mull heti számában 
„Járványkórház- cim alatt azon közlés foglaltatik, 
hogy: „Városunkban a l’odleszny féle épületcso 
portozatban rendeznek be egy kórházat járvány 
betegek részére, a mely mint értesülünk, állandó 
járványkórház is marad.“ — Ezen közlés minden 
esetre tévedésen alapszik, mert, először : a városi 
képviselőtestület kihallgatása és jóváhagyása nél
kül csak nem képzelhető egy oly fontos ügynek 
az elintézése, másodszor pedig nem képzelhető, 
hogy a városi képviselőtestület beleegyezni fog 
abba, hogy a ragályos betegségek mindenféle faj 
táját, cholerát, typhust, himlőt, vörhenyt és Isten 
tudja miféle fajta betegségeknek a fertőző szék 
helyét a város majdnem közepébe telepíttessék.

Tisztelettel : Egy községi képviselő.

TŰZ. Kedden, e hó 26 án délután 2 óra 
kor tűzjelzés ejtette izgalomba városunk lakossá 
gát. Az utca népe kíváncsian követte a pár pere 
alatt kivonult tűzoltóságot a hely színére. Ott az
után kitűnt, hogy a veszedelem nem épen nagy, 
bár könnyen azzá fejlődhetett volna, mert a város 
legsűrűbben beépített pontján keletkezett. Eichen 
baum Ernáiméi polgártársunk nagytakarítást végez 
tetett lakásában és felégetett ott minden haszna 
vehetetlen holmit, lett légyen az állal vagy tárgy, 
l’gy látszik, a takarító cseléd vigyázatlansága mi 
att tüzel fogoll az ágy. némelyek szerint azonban 
a tűzből szanaszét futó) rovaruk lértek vissza fész
kükbe, s az ágy égése igy keletkezett. Azonban 
vesztükre cselekedtek, mert az ágygyal együtt 
porrá égtek. Nagyobb baj szerencsére nem tör
tént, nn rt a tűzoltóság rövidesen eloltotta a tüzet. 
Mindössze egv dívány égeti el. de kárról alig lő
het szó, mert az uj diványnyal legalább kevesebb 
baj lesz a nagy takarításoknál.

— A ragadós száj- és körömfájás

redt eléjük. Ez a mélység nyelte cl a főispán- 
nét. A pokol!

A vezetők nem akarlak tovább maradni 
e helyen. A félelem és borzalom menekülni 
késztette őket a rémséges hely közeléből. A 
társaság kénytelen volt visszafordulni.

De nem adlak föl minden reményt. Talán 
még ráakadhatnak. Valószínűleg útközben va
lahogy elhaladtak mellette s a sötétségben nem 
tudták észrevenni. Talán csak egy kisebb mé
lyedésbe bukott bele és az esés következtében 
csupán elvesztette az eszméletét. Ettől a re
ménytől sarkalva aztán szinte szaladva bukdá
csoltak végig a visszavezető utón. Voltaképen 
csak a lelkiismeretűket nyugtatták meg ezzel 
is. Es mikor végre kiérlek a pokol-iiarlang nyí
lásához és arcukat megcsapta az üde, tiszta, 
szabad levegő, még a Gergely Tamás szemé
ből is kiragyogott az élet gyönyöre. Az izzadt 
arcáról meghalollan törülte le a verejtéket és 
fohászkodva sóhajtott fel:

— Végre kint vagyunk!
Gsak percekkel később tértek újra öntu

datra. Bénító ridegséggel merült eléjük ekkor 
a kérdés: Mi van a főispánnéval?

Ezalatt a társaság másik része is kiver- 
gődöll a purgatóriumból. Szenttclcky főispán 
kötődve szólította meg Gergely Tamást:

— Nos, hol vau a feleségem? Hová dugtad .'
Gergely Tamás halotthalvány lelt. Szó 

nem jött az ajkára, csak a pokol-barlang nyí
lása felé mulatott reszkető jobbjával. A főis- 

Nagyberez.ua


Őrmező, Gödrös és La hord alva községekben nagy 
mértékben elterjedi, ez okból a fenti három köz 
gégén kívül Sztára, Ordasfalva, Nálafalva, Márk 
csemernye községekből vészkerület alakíttatott. A 
vészkerületben a hatóság a közös legeltetést be
tiltotta s a hasított körinü állatok zárlatára nézve 
a legszigorúbb •óvintézkedéseket léptette életbe, 
hogy a járvány elterjedése meggátoltatnék

— Szilágyi én Díakant miskolci gépgyá 
ros cég kitűnő borsajtóira, valamint legújabb „Vil
lám* centrifugális bogyózó és zúzógépére felhívjuk 
olvasóink figyelmét. Kieinelendők különösen a cég 
Által feltalált és készített „Kossuth", „Kincsem\s 
„Hegyalja* borsajtók, nemkülönben a nagy iizemü 
préseléshez készített Rákóczy „kettős kosara* saj
tók, amelyeknél a régi világ fából készített prése 
genialisan egyesítve van a modern technika viv 
mányaival. A sajtó felső része acél, alsó része fa 
szerkezet. Ennélfogva a must sehol sem érintkezik 
vasrészekkel, hanem csak a fával, ami a must szi 
nét, zamatját nem befolyásolja. A törkölyt se kell 
össz< vagdalni, hanem kisebb darabokban könnyén 
ki lehet venni. Az 1901. évi temesvári, 1902. évi 
egri és a pozsonyi 11. mezőgazdasági országos ki 
állításon a cég borsajtói első díjjal, aranyéremmel 
lettek kitüntetve. A cég Ízléses árjegyzékét kívá
natra minden érdeklődőnek megküldi.

— Az egész aég elő mozdítása a Katii re i 
ner féle Kneipp maláta kávé mind általánosabb 
használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb 
vívmányának tekinthető a táp- és élvezetcikkek 
terén. Hasonlókép mint az alkohol, a babkávé is, 
méreg anyag (kofeín) tartalmánál fogva, hátrányo
san hat a szív működésére, mely súlyos követ 
kezményekkel járhat. A Kathreiner-féle Kneipp 
maláta kávé mint pótlék a babkávéhoz, enyhíti, 
sőt teljesen megszünteti e káros hatást, de jóltevő 
tulajdonságai valóban csak akkor jutnak teljes ér 
vényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás 
nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mind- 
azok, akik a Kathreiner-féle Kneipp maláta kávét 
egyszer megszokták, többé nélkülözni sem tudják. 
Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mel
lett. Manap már alig van gondosan vezetett s rnn 
dezett háztartás, melyben Kneipp páter arcképével 
ellátott ismert csomagok hiány vznának. Csakis 
ezek tartalmazzák a valódi Kathreiner-féle Kneipp 
maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a he 
vásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pör
költ terméket, s nézzünk különösen arra, hogy a 
,Kathreiner- névvel ellátott eredeti csomagokat 
vegyük.

Műveszi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedesében.

Falaié, ssarka.ztő : Dr. Kai lat József. 
Főmankatár.: Aozél Dezső.

pán érthetetlenül bámult rá. A bácskai azután 
megemberelte magát. Reszkető szóval, tragikus 
hangon beszélte el az esetet.

A társaságot megdermesztette a hir. A fő
ispán kétségbeesetten nézett vezetők után, az
tán a társaságnak néhány tagjával elindult a 
felesége fölkeresésére. Hasztalan volt minden. 
A főispánnál elnyelte örökre a rettenes pokol
barlang.

Szcntteleky ezután a szerencsétlenség után 
teljesen visszavonult birtokára. A felesége lelki
üdvéért miséket mondatott és teljes magányos
ságban áldozott a boldogtalan asszony emlé
kének. Négy hónapra az eset illán valahonnan 
egy afrikai tengerparti városból aztán levelet 
kapott. A levél külsején Gimoth Sándornak, a 
híres oroszlánvadásznak erőteljes kézírása ékes
kedett, belül azonban finom női kéz pörgette 
a gyöngysorokat. A levél igv szólt: Drága ba
rátom! íme mostan az ön özvegye szól önhöz 
valahonnan egy másik világból. A pokol-bar
lang szerencsétlen áldozata, az ön özvegye 
csakugyan eljutott a pokolba, az elkárhozásba 
és most itt vergődik a Gimoth Sándor karjai 
között az afrikai nap égető heve alatt — bol
dogan. Nem kérek bocsánatot azért, amit tet
tem. A pokol-barlang komédiáját magam ké
szítettem elő. A maga érdekében tettem. Mert 
megszökhettem volna Gimothtal máskép is. De 
nem akartam gyalázatot hozni önre.

1‘akotK JóxhpJ.

CSARNOK.
Amilyen a molnár...

(Ajánlvx I'i R.th Mihály barátomnak tiHC-ené-ilósn-

Amilyen a molnár : éppeg olv a malom, 
Amilyen cn vagyok : olyan a galambom !
Azt mondják a lányok — derék legény vagyok, 
Hogy a szeretőmhez éppeg illő vagyok.

Azt mondja i m.imi : hogv ez lári fari, 
Hogy cii nem szerelek csak inni, korcsmázni. 
Hál ha ő azt mondi — verje iib g az Isten ’ 
De azért a lányát — feleségül veszem !

Csurgovich György.

Hirdetések.
Mathiász József helybeli szölö- 

telepén naponként friss 

csemegeszőlő 
— kapható. .....

Goldfmger JózseLHenrik
NAGYMIHÁLY.. Kossuth Lajos-utca

tFrietlinaii Simon ur üzlete l>'.sz«>moz<Mlwágál>Mii >

Van szerencsénk a nagyérdemű közönséget 
tisztelettel értesíteni, hogy egy 

g’uvrirozó-g’ép 
beszerzése által azon kellemes helyzetbe jutottunk, 
mindennemű guvrirozó munkákat a legjutányosabb 
árak mellett gyorsan és pontosan eszközölhetni.

A nagyérdemű közönség szives támogatását 
kérik kiváló tisztelettel

Soldfinger 3ozsef és Jíenrik.

MiklósJancsizenekara
rn.ind.en. péntek este 

a Barnai szálló nagytermében 

zeneestélyt 
tart, melyre a n. é. zenekedvelő közönséget 
mély tisztelettel meghívja

Miklós Jancsi zenekarvezető.

Kiadó lakás.
Az Andrássy Dénes utcán > szobából 

álló lakás 1906. január hó i-től kiadó. — 
Bővebbet Seszták Antal háztulajdonosnál.

EDELSTEIN és TÁRSA
férfi ruha készítő műhely 

nxiorxa-pcsztó és g-s-apj-UL-áru raktár 
NAGYMIHÁLYON. =====

Ajánlja magát mindennemű

polgári-, katonai- és papi-ruhák
elkészítésére, magyar, német, francia és angol divat szerint.

Nagy raktár valódi angol őszi és téli ruhaszövetekben.

Eérfi öltönyök mérték- szerint valódi angol szövet
ből a Icyajabb divat áfán készítve 14 írttól feljebb.

MF* Megrendelések jutányosán és pontosan eszközöltetnek.

A legfinomabb

csemege szőlő
Módiin, Prekko, Muskatály. Paasa- 

tuti és más legnemesebb fajok kaphatók:

BALÁZS LAJOS 
főszer es csemege kereskedésében Nagymihályon. 
Napokinl friss szállítmány. — Postai meg
rendelések azonnal a legpontosabban eszkö
zöltetnek. — Helybeli megrendelések házhoz 
— ----- szállíttatnak. ■

ISZÁKOSSÁG 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 COZA l’OR többet ér, miül 
h világ minden szóbeszéde a tar 
tózkodásról, mert csodahatása el
lenszenvessé teszi az iszákosnak 
a szeszes italt. A COZA oly csen 
desen és biztosan hat, hogy azt 
feleség, testvér, avagy gyermek 
egyaránt, az ivónak tudta nélkül 
adhatja és az illető inégcsak nem 
js 8‘jti, mi okozta javulását.

COZA a családok ezreit Lékit 
tette ki ismét, sok sok ezer férfi- 
a szegyen és becstelenségtől meg
mentett, kik később józan polgá
rok és ügyes üzletemberek lettek.

Az intézet, mely a COZAPuR tulajdonosa, 
mindazoknak, kik kívánják, egy próba adagot és 
egy köszönő Írásokkal l« It könyvet dij és költség 
mentesen küld, hogy igy bárki is meggyőződhes
sen biztos hatásúról. Kezeskedünk, hogy az egész
ségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 497. sz.
V.igja ki ezen hza)I vényt 

>••• kiililje még ma az inté- 
'etnek. (Levelek 25 fillér, 
levelezőlapok 10 fillérre bér- 
meiitesiteniiők).

COZA INSTITUTE
(l>«pL 197.)

62, Chancery Lane, 
London, Anglia.

\ au szerencsénk a nagyérdemű közönsé
get értesíteni, hogy Nagymihályon a Rakóczi-utca 
27. szám alatt

fehérnemű-varrodát
nyitottunk. — A nagyérdemű közönség szives 
támogatását kérik

kiváló tisztelettel

Király Erzsi és Ilona.

JRz iskolai tanévre 
teljes ellátásra elfogadok egy fiút, a ki né
metül is tanulhat. < im e lap kiadóhivatalában.



HALASZ J. I*
fényképészeti műterme Nagymihályon Kossuth Lajos u.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására 
hozni, hogy Nagymihályhan, Kossuth I.ajos-utca l. szám alatt 

FÉNYKÉPÉSZETI
MŰTERMET

nyitottam. — Nem kíméltem sem költséget, sem fáradságot, 
hogy a mai kor igánveinek megfelelő műtermet rendezzek be 
és azon reménynek adok kifejezést, hogy a n. é. közönség b. 
bizalmával meg fog tisztelni, annyival is inkább, mert Nagy
mihály város és környéke egv ilv berendezésit fény irdal inár 
rég nélkülöz.

A műterein a sátoraljaújhelyi főOzlet által administrá- 
lódik, a hol a legkomplikáltabb gépek és felszerelések állnak 
rendelkezésemre, miáltal a legtökéletesebbet produkálhatok e 
szakmában.

Készítek mindennemű aquarell, pastell- és olajfestmé- 
nveket, photo-email és nagyításokat egészen 2 méter nagysá
gig a legjutánvosabb árak mellett.

A műterem állandóan nyitva van és borult időben is 
■ legtökéletesebb felvételek eszközöltetnek.

A n. é. közönség támogatását kéri kiváló tisztelettel

Halász T. 
féiizképéaz. 

Foüzlet: '*’<■ r.lj.uihely.
Fioküz etek : Sárospatak, Homonim, Sze
rencs és Nagymihály. ~ rr

Földbirtokosok figyelmébe!
A FRANCK HENRIK FIAI-féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a mezőgazdáknak 

a czikória gyökér termesztését is ajánlja a vetésforgóba bevenni.

A czikória (katáng gyökér = cichorium inthybus)
mély őszi szántást kíván, tehát már mostan ajánljuk a kísérleti művelésnek szánt talajt 
még tél előtt előkészíttetni. — A nyers anyag 1900. évben métermázsánként 3 kor. 80 
fillérnyi árban 3" „ snlylevonással Kassára a gyárudvarba szállítva, vagy pedig 3 korona 
50 fillérnyi ár mellett Toketerebes és Nagymihalyi állomáson vételik át és azonnal kész
pénzben kifizettetik. — Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán, 1905. szeptember 15-én.

FRANCK HENRIK FIAI.
ü

1901. temesvári kiállítás. I sö dij. arany 
erem. 1902. orsz. gazdasági kiállítás 

Pozsony. I sö dij. arenyerem

5'1

1902 borászati kiállítás Eger I diszokl. 
es egy aranyerem

?••••••••••••••••

gORSAJTÓK Í
Legújabb Kossuth rendszerű 2 
es szerkezetű »Kincsem« ? 
»Hegyalja«, >Mabille« Jg 
és »Acélorsós« a ma- g 
gyár bortermelők lég- ? 
kedveltebb borsajtói. J 

Legújabb Rakoczy-rendszerű X 
kettős kosaru sajtók Z 

nagyüzemi! preseleshez. 2
Főelőnye: A must sehol • 
sem érintkezik vasreszekkel. A 
Egyszerű kezeles ! Óriási Z 
erőkifejtés! A törköly egy X 
darabban es könnyen kivé- Z 
belő! Egy ember áltál köny- Z 

nyen kezelhető. 9

Szölözuzók és bogyózók. ó̂M/:fUXe?pe:krif^
Szilágyi és 2)iskant gépgyára
|_Árj»gyi«k_ingy«n_J JVUskolcZOH. |_árjegyzék ingyen |

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer —
— — puha padló számára

Keil-f*",F viaszkenocs kémény padló szamara. 
Keil-f*‘,p felter ..Glasur-* fénymáz 90 fillér. 
Keil-r“le arany-fénymiz képkereteknek 40 f 
Keil-fele szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

G-X/CrOKZ ZLxTCTS czégnél
Nagymihályon. —......

Vezérszó:

Schicht-szappan!

25.000

(Szarvas vagy kulcsszappan)

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

koronát fizet Schicht György cég
Aussigban, a ki bebizonyítja, hogy szappana 
a „Schicht“ névvel káros keveréket tartalmaz.

fi , 1 ii készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el-
TOO I PP11 FII ■ 11C Ij'ymtlasa es szájpadlás nélkül. Hégi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak. 1 V^lvvllllluud Készítek porcellántöméscket, melyek úgy sziliben, mint erőben, teljesen a fogéhoz hasonlítanak. 
____________ ________ M ü tere m : Nagymihály, Rákóczi-utcza —

Nyum. Laodeninau B. könyvnyomdájában


