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Felső -Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

E G- T E L E XT Xz£ .1 XT ZO E XT C S XT T Ö E T ö K Ö XT.
szerkesztőség:

Hova a lap azollomi réaz.Ht illető minden 
közlemény intézendő :

Kossuth L^Jos-atoza 34. szám.

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

:----  .. Egye*  asám ara 20 fii.---------

Kéziratok nem adatnak vissza.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
---------; Nyilt-ter soronkint 40 fii.------ --

kiadóhivatal:
Hova az előfiaetések. hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landesman B könyvnyomdája.

Mártírok napja.
Nagymihály, 1906. okt. 6.

A szabadság szellője ismét meglebbenti 
ma a gyászfátyolt, mely szemfedő gyanánt 
a legnagyobb tragédiát takarja, mely valaha 
nemzetet megrázkódtatott. Ezer sebhelyből 
vérezve feküdt az idegen és törvénytelen ha
talom által porbasujtott nemzet nem le
győzve, de kimerülve a földön és a szabad
ság Géniusza szomorúan szárnyalt a halál 
mezőin . . . Ötvenkét év perget az idők vég
telenjébe a rettenetes aradi gyásznap óta, 
mely mindenha megdöbbenti a lelkeket, a 
mig e földkerekségen egyetlen szabadságért 
és hőstettekért hevülő szív dobog. S eme 
borzalmas tragédia napján évről-évre meg
nyílnak a sírok, melyekben a vértanú ha
lált halt aradi tizenhárom szendereg és e hő
sök szent árnyai az élők táborába suhannak. 
És felemelkedik az egész nemzet, hogy a 
feláldozott hősök szellemével szemben a ke
gyelet adóját lerójja. Hálás emlékezés ez a 
hü hazafiakra, kik a haza jólétéért harcol
tak, életüket és vérüket áldozták. Tizenhár
mán voltak a mártírok, tizenhárom férfiú, 
kik előtt a nemzet java mindeneknél előbbre 
való volt. Tudtak a hazáért élni és tudtak 
érte meghalni . . .

*
Október 6. Sötét, gyászos betűkkel van 

feljegyezve nemzetünk történetében ez a dá
tum. És minél inkább távolodunk 1849. ok
tóber 6-ától, annál mélyebben vésődik em
lékezetünkbe, annál erősebben gyökeredzik 
szivünkbe és lelkűnkbe.

Mert a mig csak magyar él e földön,

TAR C Z A.
Szüretkor.

Beregszászi szőllőhegyen
Veszettül nagy az én kedvem ! 
Önti a csap, habzik a lé, 
Hol lefelé, hol befelé!

Beregszászi szőllőhegyen 
Búra válik az én kedvem ! 
Önti a csap, habzik a lé, 
Hí az asszony hazafelé!

Beregszászi szőllős hegyek !
Áldás rátok, ég veletek! 
Öntse a csap, folyjék a lé ! 
Nincs jobb bor, mint a magyaré!

(Beregszász) Csurgovlch György.

Éjjeli kaland.
— Franciából. —

Doktor Willner, a bires ideggyógyász már 
regen nyugalomra tért, mikor a villanycsengő 
éles hangja felriasztotta első álmából. Mogor
ván, nem szívesen kelt fel ágyából, de kényte
len volt, mert inasának megengedte, hogy a mai 
estél házon kivűl töltse. Sietve kapta magára 
ruháját és az ajtó felé indult. A lálogató már 
akkor Akiével dörömbölt rajta. Mikor kinyitotla, 

addig az aradi vértanuk emlékezete el nem 
hotnályosulhat szemeink előtt. Amig magyar 
szív lüktet és dobog a nagy világban, a ti
zenhárom mártírhalált halt nevét imádsá
gunkba foglaljuk. Nagyok, csodásán óriások 
voltak a mi drága vértanúink. Igazi hősök, 
rettenthetetlen oroszlánok, kik megmutatták, 
hogy mire képes a magyar kar és kard ; 
akik megösmertették a világgal, megannyi 
ellenségünkkel, hogy milyen fán terem a 
magyar bátorság, vitézség, hősiesség; meg
mutatták, hogy mire képes a lángoló, ha
talmas hazaszeretet, mire képes a magyar 
nemzet, ha veszélyeztetve van létérdeke, fenn
maradása.

És a világ bámult, rémüldözött a ma
roknyi, szervezetien, de tetterós, elszánt, szi
lárd, akaratos magyar nép csodatetteinek 
láttán. És elsápadt és megijedt a gyáva és 
alattomos ellenhad, s bár számra nézve jó
val túlhaladták kisded seregünket, a csúfos 
vereséget elkerülendő.'idegen segítségért ri- 
mánkodtak. Sok minden máskép történhetett 
volna, de ne bolygassuk ezeket a pontoza- 
tokat. A segítséget kapott ellenség nagy ál
dozatot kívánt és ez a kívánság tizenhárom 
hős tábornokunk életébe került.

Egy se rettegte a halált, sőt bátran, 
nyitott szemmel mentek elébe, mintha harcba 
indulnának. Egy nemzet óriási jajja, elkese
redett siráma kisérte a mártírok útját. Nagy 
volt a fájdalom, nagy a keserűség a keb
lekben. Az izmok megfeszültek, de tehetet
lenül hullottak vissza a kemény acélerős ök
lök. A nemzet magába fojtotta mérhetetlen 
gyászát, az emberék befelé sírtak, ami sok- 

egy férfi állt előtte csűrön vizesen. Az orvos 
csak most vette észre, hogy odakünn szakad az 
eső. Az éjjeli látogatónak nem volt valami bi- 
zalmatgerjesztő arca. Zilált külseje és hiányos 
öltözete sejtetni engedte, hogy egyenesen az 
ágyból ugrott ki, hogy ide siessen. Ideges nyug
talansággal köszöntötte az orvost, azután ha
darva beszélt:

— Borzalmas idő van künn. Még a kutyát 
sem volna szabad kiengedni az utcára. Nyakig 
áztam. Akár ki is facsarhat az orvos ur . . .

Az orvos szelíden közbeszólt:
— Tessék bejönni. Az időről talán később 

is cseveghetünk. Most tessék előbb előadni, mi 
hozta ide ilyenkor.

Ekkorra a szobában voltak. A kandalóban 
még égett a parázs s jóleső melegség áradt szét. 
Az idegen egyenesen a kandalóhoz ment. Ke
zeit száritgatta és felső kabátját levette. Aztán 
az orvos elé ment és izgatott hangon mondta :

— Bocsánatot kérek, hogy ilyen időben 
alkalmatlankodom, de borzasztó ideges vagyok, 
aludni már napok óta nem tudok ; azért jöttem 
hál, hogy megkérjem tanár urat, hogy adjon va
lami csillapító szert, mert különben érzem, hogy 
megőrülök.

Az orvos helyet kínált a férfinak.
— Foglaljon helyet és beszéljen nyugod

tan. Mielőtt valamit adnék, ismernem kell idc- 

kal fájdalmasabb állapot volt. A szabadon 
hulló könnyek által legalább megkönnyeb
bült a szív, ám még ez is tiltva volt.

A nemzet nem felejtett az évek folya
mán. Esztendóről-esztendöre kegyelettel ál
dozott a halhatatlan emlékű mártíroknak. 
Az idők folyamán minden igaz érzésű hon
fiúba beoltódott az aradi tizenhármak iránti 
odaadó végtelen nagy szeretet.

Nem felejtettünk. Még most is sir a lel
künk, még most is sajog a szivünk a gyá
szos évfordulókor. A gyászt, a gyűlöletet 
nem lehet onnan kiüldözni, mert mind a 
kettő szikla-erős bennünk. A gyászos évfor
duló alkalmából szálljunk magunkba, min
den gondolatunkat, minden érzésünket szen
teljük a mi drága mártírjaink emlékezeté
nek ; tanuljunk tőlük, merítsünk belőlük bá
torságot, önfeláldozást, önzetlenséget és ha
zaszeretetei, amik együttvéve érdemessé tesz
nek a magyar névre. x.

felhívás
Zemplén vármegye honleányaihoz!

Van-e magyar nö, van-e honleány, kinek szive 
meg ne dobbanna s kegyelete*  érzése nem szólalna 
meg lelkében hangos szóval a hírre : hogy a ma
gyar honleányok, a hősök hősének egyik nagy tör
ténelmi alakját. Zrínyi Ilonát haza hozzák legköze
lebb ! Itt fog elhaladni koporsója vármegyénkén ke
resztül. még egyszer átutazzák halóporai azt a vi
déket, melynek két évszázad előtt ö bálványozott 
úrnője volt, aki nemcsak női erényeinek tündöklé
sével, de honleányi és hősi tetteivel is örök időkre 
helyt kért s biztosított magának Magyarország hon
leányainak szivében.

Nem, — Zrínyi Ilona. Rákóczi Ferenc anyja 

gességének okát. Kérem, feleljen őszintén : ivott 
talán ma este valami szeszes italt?

— Nem I — felelt a páciens — sohasem 
iszom mást, mint vizet.

Idegesen beszélt s látszott rajta, hogy meg 
van sértődve. A tanár észrevette és megnyug- 
tatólag mondta:

— No, no, hiszen ez nem baj. Sok ember 
iszik. Különben jól van. Mondja el hát akkor 
a szimptomákat.

A férfi egy ideig hallgatott. Felkelt a szék
ről és nagy léptekkel járt fel és alá a szobá
ban. Ebben a percben megszólalt a telefon csen
gője. Az orvos csodálkozva nyúlt a kagyló után. 
Vájjon ki keresheti őt éjjel ? I

— Halló, itt doktor Willner. Ki beszél ott ? 
Fojtott, ijedt hang adott rá feleletet.
— Itt a tébolyda. Bocsánatot kérünk, hogy 

zavarjuk, de nehány óra előtt egy őrült meg
szökött cellájából. Es miután pár napja már, 
hogy valami módon az ön névjegye került ke
zébe, azzal szokott játszani. Az ápolója azt hi
szi, hogy önhöz ment el.

Az orvos hátratántorodott. Fehér lett, mint 
a fal és a fél szemével látogatójára nézett. Az 
nyugodtan állt egy kis asztalka előtt, amelyen 
mülőszerszámai voltak és egv fényes acélolló
val játszadozott.

A telefonból újból kihangzott n hang.
Nem akarjuk megijeszteni tanár ur — és

használhatóvá alakíttatnak.

, • műtermét folyó évi november hó 1 -töl a Kolozsváry-féle újonnan épült ház (közvetlen a városháza
f)ff TOPntli WllQ mellett) emeleti helyiségeibe helyezi át. Készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat ami- 
*'J3*'*'******® ’’*"*  rikai módszer szerint, gyökerek eltávolítása és szájpadlás nélkül. Régi, nem használható fogsorok 
lészit porcellántöméseket, melyek úgy színben, mint erőben teljesen a fogéhoz hasonlítanak. : ... ~

Lapnak mai száma 4 oldalra tsxjsd.
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nem mehet utolsó útjára vármegyénkén keresztül 
úgy : hogv Zemplén vármegye honleányai meg ne 
adnák neki azt a tiszteletet, mely e nagy, erőslelkü 
asszonyt méltán megilleti.

Felkérjük tehát vármegyénk lelkes honleányait, 
indítsunk mozgalmat, gyűjtést s tegyük le legszen
tebb érzelmeink tolmácsaként a kegyelet koszorú
ját Zrínyi Ilona itt átviendő koporsójára. Ezzel tar
tozunk neki, de tartozunk önmagunknak is. Zemp
lén vármegye honleányai I Legyen ez a koszorú a 
legszebb disz Zrínyi Ilona koporsóján I

Sátoraljaújhely. 1906. okt. 9.
Amórózy Nándorné Meczner Gyuláné
Thuránszky Lászlóné Dr Fried Lajosné
Dókus Gyuláné Juhász Jenöné

Meczner Béláné.
Városunkban Fejér Elemérné úrnő vállalta ma

gára a gyűjtést és sikerült neki 300 koronánál töb
bet összegyűjteni.

Előfizetési fellii^ás.

Október hó 1-vel nj elójiietés nyílt lapunkra. 
Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket. kiknek 
előfizetésük szeptember hó végével lejár, hojy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél elöl 
szives beküldésére, hogy számadásúinkban mi <s ren
det tarthassunk.

A „Felső-2emplen“ kiadóhivatala

VEGYES HÍREK.
— Kinevezés. A kassai ni. kir. posta és táv. 

igazgatóiság területén lévő alkalmazottak betegse- 
gélyzö egyesülete a nagymihályi kerület elnökévé 
Horváthy Győző nagymihályi ni. kir. postatisztet 
nevezte ki.

— Házeladás. A volt Strömpl-féle Kossuth 
Lajos utcai ház ismét gazdát cserért, amint értesü
lünk. e házat Schvarcz Bernát fekésházai földbir
tokos 78.000 koronáért megvette.

— Áthelyezések. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter Gyulay Lajosné szül. Szilvássy Malvin 
szerencsi, s Mihalyovszky Péter mocsári áll. isko
lai tanítókat saját kérelmükre kölcsönösen áthelyezte.

Jótékony adomány. Eszterházy Móritz 
gróf, a tőketerebesi választókerület orsz. képviselője 
a bacskói és zebegnyői gk. templom s a vécsei tüz- 
károsultak javára összesen 450 K-t adományozott.

Tanügyi hírek. A vall, és közokt. minisz
ter Azary Anna oki. tanítónőt a szinnai áll. nép
iskolához rendes tanítónővé nevezte ki. — Gresko- 

nem is hisszük, hogy odament Mindamellett jó 
lesz, ha vigyáz és intézkedik, ha jönni találna. 
Különben is már napok óta nyugodtunk látszik, 
nem bánt senkit. Habár nehány hónap előtt 
még dühöngött és egv ápolót puszta kézzel meg
fojtott. Legjobb lesz, ha jön bennünket rögtön 
értesíteni, nn majd intézkedni fogunk.

Az orvos hangja egyszerre megcsuklott.
— Akkor rögtön intézkedjenek
— Szent Isten 1 — kiáltotta bele a másik 

hang — csak nincs már önnél ?
— De igen, itt van — felelt bágyadtan az 

orvos.
— Nyugtalan kinézésű, sápadt arcú, ko

pasz ember ?
— Igen, igen.
— Rögtön telefonálok a rendőrségnek. Ad

dig igyekezzék megnyugtatni, szóval tartani. A 
segítség mindjárt megérkezik.

A tanár, mikor letette a kagylói, úgy érezte 
magát, mintha lelkére egv nagy malomkő ne
hezülne. Cres lakásban egyedül egy őrült mel
let lenni, nem valami kellemes mulatság. Az 
idegen ezalatt már megint nyugtalanul járkált 
a szobában és türelmetlenül várta a telefonbe
szélgetés végét. Akkor aztán az orvos elé lé
pett, úgy hogy annak forró leheleté égette arcát.

— Doktor ur, érzem, nem bírom soká ezt 
a gyötrelmet elviselni. Ölni tudnék kínomban. 
Néhány hónapig brómot vettem be, de le akar
tam szokni róla és már kél nap óla nem sze
dem be. De most nem bírom tovább. Adjon va

vics Henrietté kisgarami és Pataky \ ilma nagymi
hályi áll. óvónőket a vall, és közokt. miniszter köl
csönösen áthelyezte. — A f. évben újonnan meg
nyitott gálszécsi ev. ref. népiskola részére a szük
séges taneszközöket a vall, és közokt. miniszter in
gyenesen adományozta.

Eljegyzés. Ifj. Widder 1 lei inán budapesti 
gabonakereskedő, a helybeli Widder Lázár termény
kereskedő cég volt beltagja, eljegyezte Guttman Jo- 
lánkát. Guttman Lajos bankár leányát.

— Közigazgatási gyakornokok beosztása. 
A vármegye alispánja Boronkay László közig, gya
kornokot a tiszti ügyészségtől az árvaszékhez he
lyezte át és ifj. Füzesséry Tamás közig, gyakorno
kot a nagymihályi főszolgabírói hivatalból a köz
pontba rendelte és a tiszti ügyészi hivatalhoz osz
totta be szolgálattételre.

A mezőgazdasági iparvasut teljesen kész 
és — mint értesülünk — már legközelebb az ura
dalmi terményeket a vasúthoz fogja szállítani. Azon
ban egyelőre csak lovak által lesz vontatva s csak 
a jövő évben lesz gőzerőre berendezve.

— Városi közkút. A Gróf Andrássy 
Dénes által városunknak adományozott tíz
ezer koronából készítendő közkút fúrását a 
tegnapi napon megkezdették. A mélyfúrású 
kút a képviselőtestület részéről kijelölt he
lyen, az izr. templom előtti szép tágas té
ren lesz, mely erre a legalkalmasabb. A szük
séges gépek és eszközök megérkeztek s az 
előmunkálatok már javában folynak. Leg
közelebb beteljesedik tehát városunk lakos
ságának régi, jogos vágya, hogy egészséges 
és jó ivóvizet elegendő mennyiségben kap
jon. A szakértői vélemények ugyanis remé
nyünket teljesen igazolják.

Országos vásár. A folyó hó 15-én váro
sunkban megtartott országos vásár korántsem fe
lelt meg a várakozásnak. Már évek óta nem volt 
oly lanyha októberi vásárunk, mely tudvalevőleg az 
év legnépesebb s legélénkebb vására. Ezidén azon
ban úgy az állatvásár, mint a terményüzlet a szo
kottnál sokkal kisebb forgalmú volt.

Rákóczi és társainak visszatérése az 
egész országot foglalkoztatja, fejedelmet megillető 
pompával fogadják a bujdosók megszentelt ham
vait és nagyban folynak az előkészületek a nagy 
temetésre. Csak pár nap választ el bennünket s a 
fejedelem hamvai itthon lesznek. Zentplénvárniegye 
a legnagyobb fényűvel fogadja nagy szülöttjét és 
egykori urát, örömnappá avatja október hó 29-ét 
és a legnagyobb kegyelettel fog adózni a nagy sza
badsághős és dicső társainak. A vármegye küldött

lami csillapítót az Isten áldja meg, nem bánom 
akármicsodát is, csak nvugodtabb lehessek.

Majd adok valamit, — mondta vacogó 
fogakkal az orvos, mialatt tekintete az órát ke
reste. Felállt és házipatikájában keresgélt. A 
férfi nevetve nézte az üvegeket.

— Kénsav, sósav, karbolsav! Pihá 1 Minő 
patika! Az ember gyomra felfordul tőlük. De 
beveszem, amit ad, csak nvugodtabb legyek.

Az orvos brómot nyújtott át, amit az rög
tön bevett. Aztán fáradtan egy székbe dűlt.

— Nem gyógyulok meg soha, doktor. Be 
fognak vinni az őrültek házába. Pedig én attól 
úgy félek Ha biztosan tudnám, hogy oda kerü
lök, hát rögtön kivégezném magamat.

Mialatt beszélt, a fényes acélszerszámmal 
maga körül hadonászott. Az orvos sápadt volt 
és hátrább tolta a széket. A vendég ezt észre 
sem vette. Közelebb húzódott hozzá és úgy be
szélt. — Pedig nem voltam mindig ilyen nyo
morult. Még néhány évvel ezelőtt atléta voltam, 
de azért még most is letudnék ütni egv em
bert. Fogja csak meg a karomat még nem puha

Az orvos hirtelen fölütötte a fejét. Messze 
az utca másik végéből kocsizörej hangzott föl. 
A rendőrség kocsija volt. Megkönnyebbülve lé
legzett föl. A páciens azonban folytatta:

— Olyan erőm van még, mint a bikának. 
Es ha dühös vagyok, mint például most, em
bert tudok ölni.

Már akkor egészen az orvos előtt állt és 
kezével rátámaszkodott az orvos vállára. Az 

sége Dókus Gyula alispán vezetése mellett már Or- 
sován fogadja a hamvakat és a borsii szülőházat 
beárnyékoló tölgylombokból font koszorút helyez 
a fejedelem koporsójára. A szallagon a következő 
hímzett felírás lesz: „Hol bölcsőjére rásütött az első 
nap sugara, onnan küldik e lombokat a hős ko
porsójára." Budapesten szintén küldöttség vesz részt 
az ottani ünnepélyen és Szerencsen Thuránszky 
László vm. főjegyző a törvényhatóság 20 tagú kül
döttségével váija a koporsókat hozó különvonatot. 
Patakon szintén méltó fénynyel fogják ünnepelni 
a nap emlékét. Sátoraljaújhelyben a gyártelepi ál
lomáson fog megállani a vonat, Katinszky Geyza 
apát ott beszenteli a hamvakat, amelyek előtt a vá
ros közönsége elvonul és koszorút helyez a feje
delem koporsójára. Kassán a főispán élén egy 300 
tagú küldöttség fogja a vármegyét a temetési szer
tartáson képviselni.

— A sorozás eredménye. A nagymihályi já
rásban az elmúlt héten megtartott sorozás kellő 
eredménynyel járt. Dacára annak, hogy a hadkö
telesek közül igen sokan távol vannak, a létszám 
mégis kitelt. Besoroztak a közös hadsereg számára 
53, a honvédség számára 19 újoncot.

— Gyermekelóadás. A nagymihályi állami 
elemi iskola tanítótestülete a szegény tanulók ru
hával való segélyezése céljából legközelebb énekkel 
egybekötött gyermekelőadást rendez. E kiválóan si
kerülni szokott előadást előre is a nagy közönség 
szives figyelmébe ajánljuk.

Templomavatás Homonnán. A homon
nai teljesen újjáalakított róm. kath. templomot ma 
szenteli föl Fischer-Colbrie Ágost kassai megyés 
püspök fényes papi segédlettel. A püspök házi tit
kárja és Katinszky apátplébános kíséretében a teg
nap délutáni vonattal utazott városunkon keresztül 
Homonnára, hol a hatóság fejei és a helyi papság 
fogadták. Az ünnepélyes actuson az egész környék
beli papság, valamint a helyi és vidéki intelligen
cia nagy számban vett részt.

Munkások garázdálkodása. F. hó 16-án 
este több munkás külsejű ismeretlen egyén vígan 
mulatott Szeghy Zoltán Andrássy-uti korcsmájában. 
Később betért egy pohár italra a szomszédban lakó 
Szoroka Péter földműves is. A jámbor, csendes 
emberbe a duhaj emberek minden ok nélkül bele
kötöttek s kiűzve a korcsmából ütlegelni kezdték. 
Majd mikor a szegény halálra rémült ember laká
sába menekült és ajtaját elreteszelte, ablakait be
zúzták, az udvarban mindent össze-vissza törtek, 
sőt telhetetlen dühükben a Szoroka házában lakó 
Gottesman Mór fakereskedő lakásának ablakait is 
mind betörték. Mire a gazda neje által értesített 
rendőrség a helyszínére érkezett, a garázdálkodó 
embereknek már hire-hamva sem volt. A csendőr
ség megindította ez ügyben a nyomozást.

mély lélekzetet vett, arcába szökött a vér s azt 
hitte, most jött el az utolsó órája.

Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó és négy 
markos rendőr lépett be egyenesen a páciens 
elé. Minden szó nélkül megragadták és maguk
kal cipelték a rugkapálódzó embert. Mikor az 
ajtó bezárult mögöttük, az orvos a kiállott iz
galmaktól összeesett. A telefon csengője ekkor 
újból megszólalt.

Az orvos nehezen felállt
— Halló, ki az?
— A tébolyda, — volt a válasz — kérem 

bocsásson meg nekünk tanár ur, de az imént 
tévedtünk. Épp most telefonált nekünk K. dok
tor, hogy a hálószobájában az ágya alatt elbújva 
megtalálta a keresett őrültet. Kérem, ha a rend
őrség eljönne, küldje őket hozzájuk.

Éppen dühösen csapta le a kagylót, mi
kor a telefon újból csöngetett:

— Halló — hangzott most egy ijedt női 
hang — Doktor Willner?.. . Kérem doktor ur, 
nagyon aggódom a férjem után, aki néhány óra 
előtt a legnagyobb erőben önhöz ment, hogy 
idegessége ellen csillapító szert kérjen. Nem volt 
önnél ?

Az orvos mcgncdvesitclte nyelvével szá
raz ajkát.

— Egy nyugtalan kinézésű, sápadt arcú, 
kopasz ember?

— Igen, igen ... S.



— A kassa—jablonlcal út nagymihályi sza
kasza teljesen tönkre van téve, éjnek idején való
ságos veszély a közlekedés. Gödrök vannak min
denfelé és elöhb-utóbb nem egy balesetről fogunk 
hallani. Az őszi időjárás különben is járhatatlanná 
fogja az utat tenni és még megérjük, hogy Nagy
mihály utcáin teljes lehetetlenség lesz egyik oldal
ról a másikra gyalog átmenni. A burkolást egyik 
évről a másikra Ígérik és folyton halasztják; leg
utóbb egy rendelet érkezett a városhoz, amelyben 
arról értesül az elöljáróság, hogy a burkolás csak 
három év múlva lesz keresztülvihető. Ép elég idő 
arra, hogy ázsiai állapotok közé jussunk. Reméljük, 
hogy a város képviselőtestülete minden lehetőt meg 
fog tenni, hogy a burkolás a jövő évben kezdetét 
vehesse.

— Alakuló közgyűlés. A Müller Bernát és 
Fiai tulajdonát képező sörgyárnak részv.-társasággá 
való átalakulása tárgyában — miután a 7(X) ezer 
koronányi részvénytőke jegyezve van — az alapí
tók az alakuló közgyűlést f. hó 24-ikének délelőtti 
10 órájára hívták egybe a városháza tanácstermébe.

— A Rákóczi hamvakat vivő vonat útja. 
A különvonat Budapestről indul október 28-án este 
7 óra 50 perckor, Szerencsre október 29-én érke
zik éjjel 12 óra 15 perckor, ott 30 percig áll, 12 
óra 45 perckor tovább indul, Sárospatakra érkezik 
1 óra 39 perckor, itt 20 percet vár és 1 óra 59 
perckor tovább indulva 2 óra 11 perckor ér Új
helyire. ahol 30 percet vár s 2 óra 41 perckor megy 
Szalánc és Bárcán keresztül Kassa felé, a hova 5 
óra 16.perckor érkezik.

— Gyilkosság Homonnán. A híres magyar 
vendégszeretetre ugyancsak borzalmas brutalitással 
cáfolt rá a homonnai téglagyár egyik alföldi ma
gyar paraszt napszámosa. Vasárnap este meghívott 
a telepre vendégéül egy olasz kőtoröt s mikor már 
mindketten alaposan bepálinkáztak, civakodni, majd 
dulakodni kezdtek. A párviadal a vendég olasz mun
kás kegyetlen meggyilkolásával végződött. A holt
testet a lelketlen gyilkos szűk gödörbe gyömöszölte, 
ahol a többi munkások hajnalban megtalálták. A 
megszökött gyilkost a csendörség körözi.

— Búcsú. Mezölaborcon f. hó 14-én népes 
róm. kath. búcsú volt. Búcsú után az esti órákban 
a vasúti vendéglőben szépen sikerült táncmulatsá
got tartott a határvidék intelligenciája.

— Pályázat segédjegyzői állásra. A várán- 
női járás főszolgabirája az üresedésben lévő sókuti 
segédjegyzői állásra, melylyel 1000 korona évi ja
vadalmazás jár, pályázatot hirdet. A választás f. hó 
26-án fog megejtetni.

— Halálozás. Nagykanizsai és kárisi Szer- 
viczky István nyug. cs. és kir. ezredes f. hó 6-án 
Grácban elhunyt. Özvegyén és leányán kívül test
vérei : Szerviczky Gyula, Szirmay Tamásné, Sós 
Pálné és Wiczmándy Ödönné, valamint nagyszámú 
rokonság gyászolja.

A lovasitott automobil. A gépkocsik egyéb
ként egyhangú életében is fordulhatnak elő tragi
kus komédiák, vagy helyesebben komikus tragédiák, 
amint az alábbi eset bizonyítja. A kassa—ungvári 
automobil üzem egyik utasokkal tömött gépkocsija 
ugyanis az elmúlt héten vígan robogott Kassáról 
Ungvár felé, fittyet hányva az országút egyéb al
kalmatosságain haladó utasoknak, kikben még min
dig babonás félelmet kelt a furfangos ördögszekér, 
melynek láttára keresztet vet minden istenes em
ber. Gálszécs közelében azonban, ahol némi mere
dekre kell felkapaszkodni, hirtelen csődöt mondott 
a modern technika vívmánya, tengelye megroppant, 
derékben kettétörött és minden biztatás dacára fel
mondta a további szolgálatot. Oh balsors I A büszke 
motorkocsi elé egészen közönséges, megvetett pa
rasztlovakat kellett fogni, melyek tigygyel-bajjal he
vontatták Gálszécsre, ahol nem csekély bámulattal 
szemlélték a lovasitott automobilt.

— Rákóczi sírja. A kassai dóm kriptájában, 
ahol Rákóczi hamvai fognak nyugodni, már felál
lították a márvány-szarkofágot, melynek felirata a 
következő: Itt nyugszik II. Rákóczi Ferenc, Magyar
ország és Erdély fejedelme, meghalt 1735. április 
8-án Rodostóban ; az ö hőslelkü anyja Zrínyi Ilona, 
I. Rákóczi Ferenc-, utóbb Thököly Intréné, meghalt 
1703. febr. 18-án Nikodérniában és fia Rákóczi Jó
zsef, meghalt 1738. nov. 10-én Csernavodán : ki
ket nemzetünk balsorsa számkivetésbe juttatott. 
Számkivetésüknek 1. Ferencz József apostoli kirá

lyunk vetett véget, ki drága poraikat a nemzet ha
tártalan örömére visszahozatta és a haza szent föld
jében helyeztette örök nyugalomra az 1906. évben. 
„Az ö dicső emlékük erősítse az utódok hazasze
retetét.“

— A „Cunard“ magyar-amerikai vonal köz
hírré teszi, hogy a menetrend szerint október 18-án 
induló „Karpathia" hajón kiviil egy héttel később 
vagyis október 25-én még az „Ultonia" gyorsgö- 
zöset is indítja Fiúméból blew-Yorkba. Díjtalan fel
világosítást ad az Adria személyszállító osztálya: 
Központi Menetjegy iroda Budapesten, Vigadó-tér 
1. sz. és a kivándorlási meghatalmazottak.

— Meghalt Grűnfeld dr. A nagy ér
deklődést keltett sztropkói anyakönyhamisi- 
tási ügy fővádlottjának, Dr. Orürifeld Vil
mos volt sztropkói járásorvosnak földi sorsa 
váratlan tragikus véget ért. A földi igazság
szolgáltatásra, a büntető bitó Ítéletére már 
nincs többé szükség vele szemben. Mielőtt 
földi bírái Ítélhettek volna felette, közvetle
nül a főtárgyalás befejezése előtt, elérte őt 
az isteni gondviselés sújtó keze. Kedden a 
perbeszédek elhangzása előtt a beteges, meg
tört öreg ember oly rosszul lett, hogy vissza 
kellett vezetni cellájába, honnan a kórágyra 
került, mely csakhamar halálos ágya is lett. 
Szerdán reggel megváltotta őt további földi 
bünhödésétől a halál, s a fótárgyalást, mely 
elitéltetésével végződött volna, már nélküle 
kellett befejezni.

— Koporsót tessék venni! Hogy minden
képpen haladunk, a' már szent igaz. A haladásnak 
azonban városunkban gyakran hátrányai is vannak, 
amennyiben minden kereskedelmi ágnak roppant 
versenynyel kell megküzdeni. A nagy verseny nem 
nélkülözi sok esetben a humort sem. így nemrégi
ben, az egész város nagy bámulatára, Gleich ha
talmas társzekere tömérdek koporsót szállított be a 
városba. Mindenki kiváncsi volt s egyben részvét
tel volt eltelve azok iránt, akiknek ennyi koporsóra 
van szükségük; de csakhamar kitűnt, hogy a ko
porsóknak — hála Istennek — egyelőre nincs la
kójuk, hanem egy helybeli kereskedő élelmes fia 
znc//éft-foglalkozásképen koporsó-üzletet rendezett 
be magának, ami ugyan még nem lett volna ér
dekes a följegyzésre, hanem azon már mégis meg- 
botránkoznak az emberek, hogy boldog-boldogtalan
nak kínálja koporsóit megvételre. Aki vevő bejön 
atyja üzletébe, vagy akivel az utcán találkozik, min
denkinek felajánlja szerinte páratlan kényelmességii 
koporsóit. S még mondja valaki, hogy nálunk nincs 
kereskedői élelmesség!

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József. 
KiadóbÍTntali miive/.ető: Lánda.1 József.

NYILT-TER.
(Alak és tartalomért a beküldő felelős.)

X-Tyila.tlroza.t.
Kötelességemnek tartom ez utón is ki

jelenteni, hogy az általam Hoszpodár József 
úr Laborczszög község volt bírája ezen mű
ködésére vonatkozó f. évi julius 21-én tett 
nyilatkozatom téves és rosszindulatú infor- 
mation alapult, s miután erről meggyőződ
tem, azt teljes egészében visszavontam és 
Hoszpodár József úrtól ezen reá nézve sértő 
kifejezésért bocsánatot kértem, és csak ily 
módon menekültem ezen nyilatkozatom mi
att ellenem a szobránci kir. járásbíróságnál 
1906. B. 371. szám alatt rágalmazás miatt 
emelt panasza folytán kiszabandó méltó bün
tetés alól.

Laborczszög, 1906. okt. 5-én.
Gerba János.

W Molnár -w 
aki a tót nyelvet is beszéli, kellő bizonyla
tokkal, alkalmazást kaphat a butkai gőz
malomban folyó évi november hó elsejétől.

Meghívó.
A tervezett „Első nagymihályi sör- és 

malátagyár részvénytársaság" /. 1906. évi 
október hó 24-én délelőtt 10 órakor Nagy- 
mihályban a városháza nagytermében tar
tandó

alakuló közgyűlésére
a részvényaláírókat tisztelettel meghívjuk. 

Nagymihály, 1906. okt. 14.
Az alakuló „Első Nagymihályi 
Sör- és Malátagyár Részvény

társaság" alapitói.

Bolthelyiség- 
és lakás “2DS 

az újonnan épült Kolozsváry- 
féle házban — azonnal kiadó.

„Egyesült czeglédi szőlősgazdák 
boreladási társasága" Czegléd.

Egyenlösiti, bepinezézi és áruba bocsájtja a 
termelők tisztán kezelt legkitűnőbb borait.

Nyilvántartja s közvetíti ezentúl az egyes ter
melők magánpincéiben, sajátkezúleg gondozott 
boraikat is.

Különösen előnyös szövetkezeteknek és ven
déglősöknek a nálunk való bevásárlás, mert egész 
éven át egyforma és akármilyen nagy tömegben 
folyton egy és ugyanazon bort kaphatják.

Ezúttal áruba bocsájtjuk a legkitűnőbb siller 
színű „Kadarka" és zöldesfehér „Ezerjó", „Riz- 
ling" stb. fajokat is, melyek több waggon vételé
nél igen mérsékelt árban kaphatók.

Levél- vagy sürgönyeim :
Egyesült szőlősgazdák társasága Czegléd.

•• TŰZIFA ••
Két érés száraz bükkfát házhoz 
szállítunk. Megrendeléseket köz
vetít: Schapira Dávid pálya
udvari faraktárnokunk. —------

Gözfiirészkezelöség Hanajna.

------------  Egy jó házból való fiú-------------

tanulóul felvétetik
BALÁZS LAJOS fűszer- és csemege-üzletében 

NAGYMIHÁLYON. _



Földbirtokosok figyelmébe! Hkeil-lakk
A FRANCK HENRIK FIAI-féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a mezőgazdák

nak a czikóri.i gyökér termesztését is ajánlja a vetésforgóba bevenni.

A CZIKÓRI A
(katáng gyökér — cichorium inthybusl

mely őszi szántást kíván, tehát már mostan ajánljuk a kísérleti művelésnek szánt 
talajt még tél előtt előkészíttetni. — A nyers anyag 1907. évben métermázsánként 
4 korona árban 3% súlylevonással Kassára a gyárudvarba szállítva, vagy pedig 
3 K 60 fillérnyi ár mellett Tőketerebes és Nagymibályi állomáson vétetik át 
és azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

II
legkitűnőbb mázoló-szer ■■

- puha padló számára.

Keil-fí,e viaszkenöcs kemény padló számára. 
Keil-féle fehér ,.GIasur‘ fénymáz 90 fillér. 
Keil-fele arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-féle szalmakalap-festék minden szinben.

Mindenkor kaphatók:

G-X-TÚTCK: LKXÓZES czégnél
Nagymihályon. ==

Kassán, 1906. október 1-én.

Az Andrássy Dénes-utcza 6. számú ház 
szabad kézből azonnal eladó. Bővebbet 

5eszták Antal háztulajdonosnál.

FRANCK HENRIK FIAI. 2

van szerencsém a n. é. közönséget
tisztelettel értesíteni, hogy Nagymihá

műhelyt

nyitottam, hol minden e szakba vágó munkák a legdi

a n. é. közönséget pontos és lelkiismeretes kiszolgálásról

tisztelettel Kirnág János.

KIRNAG JÁNOS
férfi-ruha keszito

WqwÓ|*Q7Á * Minden darab „8chiehtu-*zappan 
■ vfc vl OfcU ■ ti.MZ.ta •* ment káros alkatrészektől.

GOLDSTEIN JAKAB
NAGYMIH ALYON. Kolozsváry-féle házban.

lyon, az újonnan épült Kolozsváry-féle
házban egy a modern igényeknek min
denben megfelelő

FERFI-RUHA KÉSZÍTŐ

vatosabb és legizlésesebb kivitelben készíttetnek. Midőn

eleve is biztosítom, szives pártfogását kérve vagyok

GÁLÉT HERMÁN 
üvegei. Nagymihaly Kossuth Lajos utcza 62. szám.

A szabad, amerikai önműködő szerkezetű

ablakredőnyök
(rolletták) a legjobbak, legtartósabbak és 

ezáltal a legolcsóbbak. ~
Ezek valamint más szerkezetű redőnyök is 
nálam jutányosán, jótállás mellet kaphatók. 
Zsinórral állított r.gi redőnyök jutányosán alakíttat 

S». nak át önműködő ezarkszetüokre
Elvállalom továbbá egész épületek üvegezését, egyszerű, solin, 
homályos, mintázott, színes, reezés és tükör üvegből, úgyszintén 
képkeretek és tükör bevágásokat minden lehető minőségben.

Szives pártfogásért esd kiváló tisztelettel GÁLÉT HERMÁN.

................................. templom*  és szobafestő

Nagymihály., Andrássy Dénes-utcza 11. szám.

Elfogad mindennemű

festői és tapétázó munkát
valamint ablak- és ajtó-mázolást, czimfestést és minden e 
szakba vágó munkákat Ízléses, modern kivitelben és jutányos 

árak mellett.

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

tékban jutányosán beszerezhető.

Schicht-szappan!
(.Szarvas* vagy .Kulcs" szappan)

Jótállás:

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 

részére. -------------
25.000 koronát lizet SCH1CHT GYÖBGY cég Aussigban
bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappana a Schicht 
névvel valamelv káros keveréket tartalmaz. . . .

AZ E6YEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
Aí/om. Landeauaa B. könyvnyomdájában


