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Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

I 2ST ID ZEZ 2ST CSÍTTÖBTÖKÖ iT.
szerkesztőség:

Hnv« a lap üsollemi részét ilivtő min<ivn 
közlemény iiitér.eniló • 

Kossuth Lajos-utcza 34. izam.

ELŐFIZETÉSI DÍJ : Fgét»x évre 8 kor, 
fél evre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egye*  axáin tra 30 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Borinentetluii levelek nem fogadtatnak el

Nyilt-ter soronkint 40 Hl.

kiadóhivatal:
Hova az. előfizetőnek, hirdetési én nyilttői 

díjak küldendők : 
T.andosutan B könyvnyomdája.

SOGIALISMUS.
Irta Sulyovszky István.

II.
Sokan elég tévesen azt hiszik, liogv e 

szó socia/ismus egy felforgató eszmét, irányt ’ 
fogalmat jelent. Némelyek testvéréül tekin
tik a nihilismus, anarchismus kifejezések j 
alatt felszínre kei tilt romboló erőszakosság- 1 
nak; pétiig tudnia kell mindenkinek, hogy 
az első a népmozgalmi eredmények nivel
láló békés fejlesztését eélozza, ellenben a két 
utóbbi az államalkotás jogosultságának élő 
tiltakozásaként az ököljogot képviselik, me
lyeket minden ép eszi! ember elitéi és meg
vet. A continens államainak mai rendszere 
és fejlődési irányzata kétségtelenül az em
beri jogok elösmerésére és lehető biztosítá
sára vezetett. Alapja és támasza az erős ál
lami szervezetnek tehát az ember születésé- j 
vei nyert azon joga, mely mindenkit, mint ! 
az állam „egyedét" szabad fejlődésre képe
síti és saját existentiájának biztosítására in- I 
tézvénvekkel feljogosítja s minden jogtalan 
támadás ellen megvédi.

A múlt század első meleg fuvallat szét
árasztotta áldásos hatásai messze földön s 
ama termékenyítő meleg levegőben a sza- | 
badság és egyenlőség nagy eszméi megter
mékenyítették a lelkeket és a felszabadult 
gondolat, érzés nemcsak virágot hozott, ha
nem gyümölcsöt is érlelt, mert a szabad nép 
szabad hazára vágyott s vállvetve, lelkesedve 
összetartással és nem lankadó munkásság

T A R C Z A.
A váradi véres virradat.
Ibrahim basa épen akkor vonult be Nagy

várad falai közé, amikor a Kőrösparton piros
pünkösd virágos napját ünnepelték A főpiacon 
ütött tábort a váradi fehérnépség, éktelen lár
mát csapva Már-már hajba kaptak a kontyos 
emberek azon, hogy ki legyen a pünkösdi ki
rálynő, amikor megharsant a város kapui felől 
az Ibrahim hélhatártrengető kürtje. Egyszeribe 
elült a faj, szétugrott az asszonyi tábor. Tudta 
mindenki, hogy amikor Ibrahim ellátogat a Kő
rös partjára, nem inegyen el üres kézzel. Ház
ról házra járnak a szpábijai, hogy előkutassák 
a váradi szép asszonyokat, patyolatos leányo
kat, akikkel a kegyelmes nagyvezérnek akart 
kedveskedni. No meg a saját háreméi is fel kel
lett frissíteni mindig néhány szép virágszállal, 
amilyen bőviben termelt a váradi sáncok alatt.

Ibrahim bősz haraggal verte hétágu osto
rával a ralis ménjét, amikor látta, hogy az ut
cák népidének. A lakosság pincékbe, földalatti 
üregekbe bujt. Csupán az öregek ültek a házak 
előtt a lócákon, nagy alázattal köszöntve a ke
gyelmes urat, aki most minden élet parancso- 
lója lelt.

— Te kutya gyaur — szólt egy gubbasztó 
ősz magyarhoz a rettenetes Ibrahim. — Nem

gal üdvözölte a felkelő napot, mely az em- j 
berek milliói lelkében reményt fakasztott.

Több mint félszázados következetes tö- I 
rekvésnek lett az eredménye hazánkban az I 
1848. évi vívmány, mely a sza.>ad hazában 
szabad polgárokat teremtett és egyenlő jo
gokkal felruházva a szabad szó és gondo- ■ 
lat „talismán“-jával és egyenlő teherviselés j 
elvettek ét vényesiilesével, egv igazan boldog | 
szép jövőt ígért.

Es most ime .>8 év után, ait látunk, 
mit tapasztalunk? Igaz ugyan, l.ogv velünk 
született emberi jogunkat nem bántja senki. 
Igaz, hogy önképzés, szabad költözködés, 
életpályaválasztás utján kiki aldpithat csalá
dot. s egyéni érdekének előmozdításán fá
radozhat szabadon mindenki, annyiban, a 
mennyiben önző törekvése egyeseknek, vagy 
a A’őr-nek érdekeit nem sérti. Annié elfeled
ték a vezetők felvértezni küzdelmükre a pol
gárok százezreit, nem kaptak utravalót sem
mit vagy csak keveset, s ennek lett követ
kezménye, hogy edzés, kellő oktatás hiányá
ban a nagy átalakulással járó harcban so
kan váltak gyönge éhezőkké, mert a „lét
kérdés versenyében a „képzett" erősöké az 
elsőbbség. Régen1 Is, ma ;s több sikert ér 
el az ész. mint <'z erő. 1 laidan, mikor a volt 
földesur vezetése alatt állott a nép, elegendő 
volt a jóakarata ellenőrzés, mert ha a job
bágy saját erejéből megélni nem tudott, ott 
volt mindenkori támaszai. Most azonban, 
mikor szabad lett a föld, ennek ura lett a 
volt jobbágy, hiányzott a vezető befolyás s

jön elém senki a hitetlenek közül, hogy hódol
jon a legszenlségcsebb szultán Matonájának, 
hogy csókolja lovam patáinak a porát?

— Kegyelmes, nagy uram ' Nincsen ezen 
a tájékon emberfia. Csak az öregje botorkál még 
a felföld partján. Az ifja ott van a fejedelem 
seregében. Hadverő lelt mind. Ami pedig vá
szoncseléd volt, rabláncra fűzte Ahmed basa 
még a husvélkor.

— Hazudsz kutya gyaur! Elbújlak előlem! 
De hiába! Habszijra kerülnek mind! Ha ma
guktól elő nem bújnak az egérlyukakból, majd 
kiöntöm őket !

Azzal nyomban parancsol adott, hogy a 
Kőrös vizét gátolják el a sánc alatt. Aztán, ha 

| a zsilipek mögött már emeletnyi lett a viz, egy
szerre törjék ál a gátat. A rohanó áradat el
önti a várost s majd kibújnak az ürgék az egér
lyukakból. Ibrahim /elkacagott s már előre ké- 
jelgelt, ha elgondolta, hogy egyszerre csak meg
népesedik a Kőrös partja, amikor az ár áttöri 
a gátat és befuradik a földalatti rejtekekbe.

A rettenetes Ibrahim, akinek elvonulását 
a messze rónaságon elhamvadt falvak, újonnan 
lelt temetők jelezték, kétezer lovassal körülke
rítette várost, hogy a meneküléskor senki em- 

I berfia el ne vonulhasson. Azután kiadta a pa
rancsol :

— A legszebb g\ aur szüzet, aki léteznék a 
, hitetlenek között, hozzátok elém. Az én szakál

annak következményéül előállt az uzsora, 
a dologtalanság. mely a Xróz-terhek viselé
sére csakhamar képtelenné tette, ebből ke
letkezett a nagymérvű kivándorlás, mely a 
föld népét biztos tudomásom szerént anya
gilag restaurálta ugyan, de lelkileg teljesen 
átváltoztatta, s ez átalakulás minimumra re
dukálta a munkaerőt s elviselhetetlenné tette 
a munkabéreket.

Erősíteni kellett volna már 58 év előtt 
a népet. Vezetni, támogatni, edzeni és ezt 
ingyenes, általános és kötelező állami isko
lák szervezése által lehetett volna elérni. Mi
nél értelmesebb valaki, annál használhatób
ban képes magát érvényesíteni, ilyképpen 
pedig magasabb díjazásra igénye jogos és 
kilátása sikeres. Kérdem tehát: szabad-e, le
het-e az elemi oktatást tandíjfizetés kötele
zettségéhez kötni ? Nem tanit-e a minden
napi élet arra, hogy a tanulatlan szüle szi- 

j vesén fizet a pásztornak őrzés-dijat, de gyer
meke tandiját megtagadja, mert ennek óriás 
sikerét nem látja. Iskola kell tehát minél 
több és minél jobb, mert ez a köszörűké, 
mely a nyers gyémánt értékét megszázszo- 
rozza. A szabad költözködés, pályaválasztás 
egy részét a földműveléssel foglalkozóknak 
iskolázás nélkül iparra vitte. Tultömött lett 
most ez a pálya is, mert a „szabad" ipar 
korlátlansága előképzettség hiánya mellett 
is szaporította az iparosok számát, kik ek
ként ipartermékeiknek mind nehezebben ta
lálnak piacot, mert a külföldi gyár produk
tumával a komoly versenyt nem képesek

lárnál vakargassa, az én arcomat csiklandozza, 
háremem legpuhább pávatollaival!

II.
Vakondok élete volt azokban a szomorú 

időkben a váradi magyaroknak. A föld alatt vár
ják a szerencsétlenek a mentsvárat, ahova kin
csüket, drágaságukat, gyermekeiket, jó magu
kat rejtették, amikor közeledett a sor vérszom
jas, tarfejü pogány : harcolni, janicsárnak való 
ifjakat elhurcolni, keresztény leányt rabszijra 
fűzni. Olt a föld alatt tanyáznak most is. Hosz- 
szu, végtelen alagutakal fúrtak. Azok voltak az 
utcák, a sikátorok, a melyeken egymást fölke
reshették.

Lőrinczy Eerencz, a sok csatát állt vitéz 
dalia sehogy sem tudott beletörődni abba, liogv 
elbújjék a török elől. Sohasem látta még az ő 
hálál az ellenség. Vagy szemben volt vele, vagy 
meg ő lek integette a pogány eszeveszett vad 
futását. Menekülésre se vágta sarkantyúját to- 
porzékoló paripája szügyébe. Csak olyankor nó
gatta vágtalásra a nemes állatot, mikor a fu
tamodó ellen után kellett iramodni. Most is el
keseredetten lépett a földalatti szentélybe és 
buzdította pajtásait, hogy vonuljanak az Isten 
napfényes ege alá és vívjanak harcot a törö
kökkel. Hiába siránkozott a sok asszony meg 
leány, liogv ezerannyi a török odafönt: Isten
kísértés volna szembeszállni vele. Ferenc nem 
tágított s már-már a földalatti üreg szája felé 

2)eák Jenő fogtechnikus műtermét folyó é\i november hó 1-től a Kolozsvár)-féle újonnan épült ház (közvetlen a városháza 
' mellett) emeleti helyiségeibe helyezte át. Készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat ame- 

_ w ’ rikai módszer szerint, gyökerek eltávolítása és szájpadlás nélkül. Régi, nem h s inálható fogsorok
használhatóvá alakíttatnak, készít porcellántöméseket, melyek ug> színben, mint erőben teljesen a fogéhoz hasonlítanak.

Lapunk m«i száma 4 oldalra terjed.



felvenni. A birtokos és nem birtokos osz
tály, mely utóbbihoz a diplomás értelmiség 
sorozható, szintén nem alszik rozsás ágyon, 
mert a biztos kenyeret adó hivatalok fölös 
számban el vannak látva erőkkel, a birtok 
nagyrészt terhelve van, sok az adó, nagy 
az igény, kevés a jövedelem s mindennek 
magas az ára, a pénz értéke devalválódott, 
mert a börze-speculatio a termény árait pa
pírral szabályozza, önkényesen és illetékte
lenül ; kérdezi-e valaki azt, hogy az orvos, 
ügyvéd, mérnök, képzett kereskedő hogyan 
és miből él ?

Az államnak elodázhatlan feladata gon
doskodni és törvényekkel biztosítani, hogy 
a nép minden rétege megférjen egymás mel
lett. Találjon elegendő munkát, nyerjen meg
felelő érdemdijazást. Kötelessége védeni a 
gyöngét és támogatni. Rendszeres nevelés
sel az erkölcsi nivó emelésére szükséges nagy 
súlyt fektetni, mert enélkí.l a társadalmi és 
állami élet egészséges fejlődése merő kép
telenség.

A „socialismus" kérdését az ellentétek 
tartják felszínen. Az ellentéteket elsimítani, 
az emberi érzést ápolni s uralkodóvá tenni 
a nemeslelkü nők hivatása és kötelessége, 
kik a modern „foeminismus" elvei helyett 
akkor fognak honleányi feladatuknak meg
felelni, ha bennök az árvák, özvegyek, ag
gok. munkaképtelenek ,nemtő“-jüket fogják 
áldani.

Városi közgyűlés.
Nagymihály város képviselőtestülete novem

ber 26-án tartotta meg rendes közgyűlését Wal- 
kovszky Béla községi biró elnöklete alatt. Az ülés 
pontban három órakor vette kezdetét és részt vett 
azon a képviselőtestület igen sok tagja.

A tárgysorozat legfontosabb pontja az 1907. 
évi költségvetés volt, a melyet beható tanácskozás 
után a képviselőtestület elfogadott. A költségvetés
ből megtudjuk, hogy a város rendes bevételei 
15081 koronát tesznek ki évenként, a kiadások 
pedig 44616 koronát, úgy hogy pótadóból 29535 
korona fedezendő. A pótadó a földadó minden 
koronája után 37%. az egyéb adók minden koro- i 
nája után 49%-al állapíttatott meg az 1907. évre ; 
s igv a pótadó 20° y-al csökkent, a mit örvende
tesen tudomásul veszünk.

Ezután a városháza újjáépítése tárgyában tett 

tartott, amikor hirtelen hófehér karok fonódtak 
maga köré, lágy öleléssel.

— Maradj velünk, szép vitézem 1 Drága 
szerelmem! Odafent biztos Italai vár t eád. Ka
romban a boldog, mámoros élet kínálja néked 
minden üdvét. Ne menj, még elárulsz bennün
ket. A török üresen találva a házakat, úgyis el
vonul . . .

Ferenc visszafordította dusfürtü fejét és a 
szépek-szépe forró, szerelemittas csókot forrasz
tott a sörle bajusz alá.

Hegeit szerelték egymást. Még akkor val
lotta be szerelmét az Adorján várkertjében, a 
mikor a pogány mik hire-bamva sem volt nagy 
Biharországban. Ködmönös, kis legény volt ak
kor a Ferkó, ártatlan kis babaleány a Barcsay 
Terka, akinél szebb bimbó nem virult sehol az 
Alföld rónaságán. Örök hűséget fogadtak volna 
már réges-régen a pap előtt, ha nem garázdál
kodott volna a környékükön a török, örök ret
tegésben tartva minden fajú és rendű népét a 
Kőröspartjának.

Terka bársonyos kezével végigsimogatta 
jegybéli legénye pelyhedző arcát és a borús te
kintetet mosolyra olvasztotta nevető szemeinek 
reményfakasztó sugaraival. A gémbélyü karok 
selymes páncélja odakulcsolla a dalia fejét a 
lázasan dobogó kebelre, amelvnéi szebb párnán 
még nem álmodott halandó a mesebeli boldog

előterjesztést Tóth Árpád jegyző, többek hozzászó
lása után a közgyűlés egy bizottságot küldött ki 
azon utasítással, hog> az előterjesztést tegye ta
nulmány tárgyává és a legközelebbi rendes köz
gyűlésen tegyen erre nézve határozati javaslatot.

Majd az éjjeli villamos lámpák elégtelensége 
ügyében beérkezett panaszokat tárgyalta a köz
gyűlés es elfogadván az elöljáróság javaslatai, el
rendelte ti egesz és ti fel éjjel égő lámpával a köz
világítás szaporítását. A 460 korona költségtöbblet 
miután az a jövő ét i költségvetésbe már beilleszt
hető nem volt, az 1908. évben felszabaduló isko
lai hozzájárulási tételből fedeztetni rendeltetik.

Meg több apró ügyet tárgyalt a képviselő
testület, amelynek végeztével a közgyűlés véget ért.

VEGYES HÍREK
Kinevezés. A magy. kir. belügyminiszter 

Diószeghy János varannói főszolgabírót miniszteri 
segédtitkárrá nevezte ki. Az előléptetés egy szor
galmas és képzett tisztviselő munkásságának méltó 
elismerése, mi azonban végtelen sajnáljuk, hogy 
Diószeghy János távozik megyénkből, benne egyik 
kivaló és nagytehetségű tisztviselőt veszítünk.

Gazdasági tudósítók. Szkurkay Lénárd 
sztárai. Dudits János rákóci és Magyar János mál- 
cai lakost a nagymihálvi járásra, Höfer Flóris upori 
lakost a gálszécsi járásra. Sztlts Béla tavarnai la
kost a varannói járásra nézve a földművelésügyi 
miniszter a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg.

Műkedvelői előadás. A nagymihálvi ta
nítótestület áltál a szegény iskolásgyermekek felru
házására rendezendő jótékonycélu műkedvelői elő
adás f. évi december hó 15-én fog megtartatni. A 
meghívók a jövő héten fognak szétküldetni.

„Socialismus" cint alatt kitűnő munka
társunk, Sulyovszky István kir. tanácsos tollából 
eredő vezércikkünkben fejtegetett problémák meg
oldási módozatairól a cikkíró kérelmünk folytán egy 
további befejező közleményt is irt. Az ujabbi cik
ket térszüke miatt csak jövő számunkban közöl
hetjük.

Tejcsarnok városunkban. Az uradalom 
január hó 1-től a tejelárusitást beszünteti, miután 
az összes tej elárusitását Jűggi József sajtgyáros 
veszi át, a ki a Kossuth Lajos utcában a „Vörös 
Ökör" vendéglő épületében egy tejcsarnokot nyit, 
s ott fogja a tejet kimérni.

Cukorgyár Terebesen. A Tőketerebesen 
alapítandó cukorgyár ügyében e hétfőn ;.z érdekel
tek gyűlést tartottak, amelyen elvben elhatározták 
a cuk< irgyár felállítását. Egyelőre csak nyerscukor 
gyártásáról lesz szó, e célra 4000.000 kor. alaptő
kére van szükség. A további teendőket egy bizott
ság fogja előkészíteni.

ságról. És a dalia izmos kezéből kihullott a ha
lált osztó kard ... Az apró, női ujjak pedig ki
kapcsolták a gyilokfogó páncél rozsdás csatjait.

III.
Ibrahim betartotta kegyetlen szavát. Más

nap hajnalra toronymagasra emelkedett a Kő
rös vize a sánc alatt és a kürt szavára meg
bontották a sánc palánkjait. A vizár ellenáll
hatatlan erővel törte át a folyó medrét és rö
vidre rá az egész város fölött kegvetlen úrrá 
lett a pusztító elem, a vadul szétterpeszkedő 
víztömeg Ibrahim a kálvária csúcsán ütötte fel 
a sátrát s onnan akart kéjelgö szemlélője lenni 
bekövetkezendő borzalmas pusztításnak, a két
ségbeesett emberek menekülésének. Egy olyan 
borzalmas kép tárult eléje, mely még N’ero szi
vét is meglágyította volna, de neki tulvilági 
gyönyörűséget szerzett. A kihaltnak látszott vá
ros egyszerre megélénkült. A fald alól ezrével 
bújtak elő a kétségbeesett emberek levegő után 
kapkodva, ruhátlanul gázolva az egyre növe
kedő vizáiban.

Az előbb még sit i némaság honolta utcák 
kísérteties csendjét felverte ezer ajak siró pa
nasza, velőkig ható segély-kiáltása.

A szpáhik a falakon kívül lesték a mene
külőket. Aki elérte a határt és kimenekült az 
iszonyatos halál ölelő karjaiból, beleroliant az 
emberi arcot viselő tarfejü ördögök gyűrűjébe.

— Tűz. Nagyráska községben az elmúlt hé
ten nagyobb tűz volt. Nyolc ház. több melléképü
let és igen sok takarmány pusztult el. Az elégett 
vagyon nagyrészt bizosittatlan volt és több család 
nyomorba jutott, melyet még a téli idő sulyosbbit. 

Országos vásár, Nagymihályban az úgy
nevezett karácsonyi vásár december ho 17. és 18. 
napján fog megtartatni.

— Baleset. Neuu'irth Márkusz polgártársun
kat komolyabb baleset érte. Amint e napokban az 
állomásról kocsin hazajött, olv szerencsétlenül szállt 
le a kocsiról, hogy elesett és e közben lábtörést 
szenvedett. Gondos orvosi kezelés alá vétetett és 
reméljük, hogy minden utókövetkezmény nélkül ki
heveri a bajt.

— Sertésvész. Mocsár községben az ottan 
szórványosan fellépett sertésvész miatt a főszolga
bírói hivatal e község sertésállományára a zárlatot 
elrendelte.

Ebzárlat. A füzeséri körjegyzőségből több 
veszettségi eset jelentetett be és ennek folytán a 
kör ebeire a zárlat 45 napi időtartamra elrendel
tetett. A szabadon járó kutyák kipusztitása a leg
szigorúbban lesz foganatosítva.

— Lövés egy lakodalmon. Lasztomér köz
ségben kedden egy jómódú gazda házánál lakoda
lom volt. Tánc közben az egyik féltékeny suhanc 
kihívta Fagyos Jánost, egy jómódú gazda fiát a 
szobából és felhívta öt, miszerint szive választott
jával többet ne táncoljon. Fagyos kijelentette, hogy 
addig fog táncolni a leánynyal, amig kedve lesz; 
a féltékeny hősnek se kellett több, pisztolyt fogott 
és hátba lőtte Fagyost, a ki nyomban összeesett. 
Sérülése azonban nem veszélyes.

Házasság. Burger Miksa helybeli keres
kedő decz. 2-án esküszik örök hűséget Friedman 
Etelka kisasszonynak Poroskőn.

Birtok parcellázás. Weinberger Sándor 
tulajdonát képező Báró Mednyá.tszky-féle puszta 
bethleni 1700 holdas birtokból karásznai és lasz- 
toméri gazdák 300 holdat 1000 Q ölenként 900 
koronájával örök áron megvettek.

Uj szövetkezet. Vásárhelyen Gróf And- 
rássy Géza támogatásával egy fogyasztási és hitel
szövetkezet alakul. A szövetkezet Vásárhely, 1 loór 
és Bánóc községek lakói közül szedi tagjait s ezek 
érdekében alakul.

Hivatalvizsgálat. Meczner Gyula főispán 
az elmúlt héten a sztropkói szolgabirói hivatal ügy
kezelését vizsgálta meg. A beható és a legapróbb 
részletekre kiterjedő vizsgálat igazolta, hogy a hi
vatal teljesen rendben van.

Pályázat. A sztropkói járási tiszti orvosi 
állásra pályázat van hirdetve. A kérvények a vár
megye főispánjához terjesztetniük be.

Lőrinczv Ferenc jobb karjában hatalmas gyil
koló acéllal vágott utat magának és menyasz- 
szonyának, aki görcsösen kapaszkodott mezte
len karjaival jegyese testébe Nem használt ott 
a hősi virtus. Ferencet hátulról megrohanta né
hány törők és mire védekezhetett volna, már 
a kötél bénává tette kezét, lábát. Még annyi 
ideje sem volt, hogy a kardját szivébe márt
hassa. Látnia kellett, mint fogja át egy durva 
szpáhi marka a Terka patyolatos testét, csó
kolgatja pufladt, duzzadt szájával arája orcáját. 
Ájultat), eszméletlenül hurcolták el a váradi 
százszorszépei Ibrahim elé.

— íme, a legszebb váradi szűz, — szólt a 
szpáhi a basa sátora elé érve.

Ámbraillattal, balzsamos olajjal kelteget- 
ték életre. Azt hitte a szerencsétlen, hogy e ré
meket csupán álmodja. Nem hitte, hogy ez szo
morú, kétségbeejtő kegyetlen valóság. Csak ak
kor érezte, hogy nem álom ez, mikor a pety
hüdt, öregcsont Ibrahim átölelte vékony karjai
val s nyáladékos szakállával az ajakát érintette. 
Kétségbeesetten tekintett körül. Ferenc kopo
nyáját épen akkor hasította keresztül egy szpáhi 
csatabárdja. A másik pillanatban tnárvánvhideg 
ajkat nyaldosott Ibrahim kéjsóvár ajka is.

Nagy Béla.

10 koronát takarít meg mindenki, aki öltönyeit R El CH ADOLF férfi-szabónál Nagymihályon készítteti 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb divatu szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.



— Esküdtszék! tárgyalás. A sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék előtt e hó 26-án megtartott es
küdtszéki tárgyalásra városunkból Barnai Andor. 
Bucsinszky Lajos és Dr. Eperjesy Lajos voltak be
rendelve, mint esküdtbirák. Kiszelyi Andrásáé bod- 
rogvécsei lakos volt a vádlott, aki férjét megmér
gezte. Kiszelyi Andrásáét a bizonyítási eljárás be
fejezése után az esküdtszék szándékos emberölés 
vétségében bűnösnek mondta ki. mire a törvényszék 
öt tizenötévi /egyházra Ítélte.

— A szobránczi fürdő gazdát csereit. Az 
eddigi tulajdonosoktól, a Gróf Török családtól 
Sztáray Sándor gróf vette azt meg. A fürdő a 
modern követelményeknek megfelelően lesz átala
kítva, újabb építkezésekkel bővítve. Felmerült kü
lönben az a terv, hogy Ungvár—Nagymihály kö
zött a vasúti összeköttetés Szobránczon át létesit- 
tessék. Ha ez megtörténik, úgy kétségtelenül nagy 
jövője lesz a fürdőnek.

— Túlbuzgó rendőrség. Városunk rendőr
sége, a melynek személyzete állandóan változik, 
úgy hogy minden héten más-más alakot látunk 
rendőruniformisba bujtatva, a kiknek azonban hal
vány fogalmuk sincs arról, hogy mi a feladatuk, 
túlbuzgóságukban odáig mennek, hogy lépten-nyo- 
mon jelentik fel a kereskedőket, állítólag azért, mi
vel vasárnaponként némelyik kereskedő, a ki ve
vőit 10 órakor nem bírja kituszkolni üzletéből, öt 
vagy tiz perccel 10 óra után csukja be az üzletét. 
Folyó hó 28-án aztán valóságos monste-tárgyalás 
volt a szolgabirói hivatalban, lévén beidézve vagv 
harmincz kereskedő a vasárnapi munkaszünet át
hágása miatt. •—- Nem czélunk jelen sorainkkal 
praeiudicálni a közigazgatási hatóság Ítéletének, 
csupán arra akarunk rámutatni, hogy talán még
sem helyes az adófizető polgárokat ilyen hercze- 
hurcának kitenni, mert ez egyébnek nem nevezhető. 
Sokkal hasznosabb dolgot cselekednének a rend
őrök. ha éberségüknek akkor adnák tantijeiét, mi
dőn erre valóban szükség van, nem pedig ilyen ki
csinységekben elkoptatni tevékenységüket.

A varannói főszolgabírói állásra pályá
zat lesz nyitva. Mint értesülünk. Bernáth Béla tb. 
főszolgabíró lesz az egyedüli pályázó, a kit a tör
vényhatóság bizonyára meg is fog választani.

Uj választókerület. A törvényhatósági bi
zottság a varannói járás főszolgabírójának azon elő
terjesztését, hogy a járás 46 községéből egy önálló 
képviselőválasztókerület alakittassék, elfogadta. Az 
alispán ennek folytán ily értelemben feliratot intéz 
a belügyminiszterhez, illetve a képviselőházhoz.

Igazgató-választás. A homonnai községi 
iparos tanonciskola igazgatójává Ugray Lajos ot
tani polgári iskolai tanító választatott meg.

10.000. Október 2-án jelent meg a Pesti 
Hírlapnak alapítása óta a tízezredik száma. Ez a 
szám 28 esztendőt jelent, egy lap életében jelentős 
időhatárt, újabb olvasó-nemzedéket. Es a Pesti Hir-

ikivül, hogy napról-napra a legnagyobb 
ben jelenik meg, más napilapokat felül- 

"■ : külc....................

lap régibb s újabb nemzedéknél egyaránt népszerű 
marad! és ma hazánk legelterjedtebb, legolvasottabb 
legkedveltebb napilapja. Mert radikálisan szabadel
vű, szókimondó és független újság volt mindig: 
mert három évtizeden át mindig a legjelesebb Írói 
és hirlapirói gárdát látta munkatársai sorában és 
mert azon!..........
terjedelemben jelei 
múlva, az előfizetőket különféle előnyökben is ré
szesíti. — A második tízezer szám első időszakára
Eötvös Károly, Gárdonyi Géza, Tóth Béla és Bródy 
Sándor tollából Ígér a szerkesztőség tárcákat és re
gényeket. Az 1907. évre szóló Naptár, melyet min
den október 1-vel belépő uj előfizető is megkap in
gyen, karácsonyi ajándékul, több közhasznú rovat
tal bővítve és 32 képes oldallal fog megjelenni. A 
Divat-Szalont, Szabóné-Nogáll Janka jeles divatlap
ját a Pesti Hírlap előfizetői féláron kapják. A Pesti 
Hírlap ára egy hóra 2 K 40 f., negyedévre 7 K, 
a Divat-Szalonnal együtt 9 korona. (A Pesti Hírlap 
kiadóhivatala: Budapest, V., Váci-körut 78.)

Ideggyöngcség és ingerlékenység min
den erőltetett munkálkodó embernél, mint sok gyer
mek vérszegénysége Dr. Weigl F. (München) sze
rint nem ritkán a gyarmatkávé mindennapi élve
zetétől származik. Kis adagok is. mint a milyene
ket a szokásos tejes-kátéban használunk, hátrányo
sak a szervezetre. Amellett még tekintetbe veendő 
hogy épen az olcsóbb kávéfajok tartalmazzák a leg
több koffeint; tehát a legkárosabb hatásnak is. 
Továbbá a gyarmatkávénak semmi tápértéke nin
csen és a szeszes italokhoz hasonlóan csak pilla
natnyi ingert okoz s végül az erők teljes elernye
déséhez vezet. Azért ajánlatos a gyarmatkávét so
hasem Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé dús pót
lása nélkül inni, mely nevezett káros hatásokat lé
nyegesen csökkenti. Gyermekeknek, szív, gyomor 

és idegbajosoknak csakis a tiszta Kathreinert volna 
szabad inni, mely fűszeres kávéizzel hir, tápláló és 
vérképző. Hangsúlyozzuk azonban a bevásárlásnál 
a sok értéktelen utánzatok miatt, a „Kathreiner" 
nevet es csakis zárt eredeti csomagokat fogadjunk 
el Kneipp páter védjegygyei.

Kossuth rumnak nincsen párja, ma
gyar issza, magyar gyártja. Eredeti 1 literes, fél 
literes és negyed literes palackokban kizárólag kap
ható Bucsinszky Lajos üzleteben Nagymihályon.

A Pesti Napló idei ajándéka, az 1906. 
év i karácsonyi albuma kiállítása fényével felül fogja 
múlni a megelőző évi kiadványokat. Minden kötet 
külömb volt az előzőnél, pedig azok az előző kö
tetek is egytöl-egyig remek diszmiivek voltak. A 
Pesti Napló idei ajándékkönyve Rákóczi Album lesz. 
Javairók fogják megírni a nagy szabadságharc ele
ven krónikáját. Es meg fog szólalni ebben a kö
tetben a kor költészete és izzó muzsikája. Nagy
szabású festmények, elsőrangú illusztrációk, kiváló 
mesterek alkotásai díszítik majd e müvet. S a mii
lapokon kívül a sokszorosító művészet egész sor 
több színnyomású képben fog remekelni. E díszes 
tartalomhoz méltó lesz, a keret. Bekötését a magyar 
iparművészet elsőrangú mesterére bízzak. Ezt az' uj 
pára.lan diszii ajándékot megkapja a Pesti Napló 
áll- ndó előfizetőin kívül minden uj előfizető is. aki 
mostantól kezdve egv évre megszakítás nélkül a 
Pesti Naplóra előfizet, illetve aki karácsonyig leg
alább egy félévi dijat befizet és egy további félévi 
előfizetésre magát kötelezi. Az előfizetés fél- és ne
gyedévenként, sőt havonta is eszközölhető s kívá
natra külön értesítést küld a módozatokra vonat
kozólag a Pesti Napló kiadóhivatala Budapesten, 
VI. kér. Andrassy-ut 27. z.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatók Landesman B. könyvkereskedésében.

Felelés szerkesztő : Dr. Kállai József.
Kiadóhivatal! művezető: Lindái József.

Hirdetések.
Hői kézimunka 
===== újdonságok 
és mindennemű hímző anyagok nagy vá
lasztékban raktárra érkeztek és a legjutányo- 
sabb árak mellett kaphatók .---------- ..

STEINDLER ETELKA 
úri- és női-divatáruházában Nagymihályon. 

Női kalap különlegesség!

„Egyesült czeglédi szőlősgazdák 
boreladási társasága" Czegléd.

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

Nyilvántartja s közvetíti- ezentúl az egyes ter
melők magánpincéiben, sajátkezüleg 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- 
Hng" stb. fajokat is. melyek több waggon vételé-
nél igen mérsékelt árban kaphatók.

Levél- vagy sürgönyeim :
Egyesült szőlősgazdák társasága Czegléd.

|

ÉLÖVIRAG 
MENYASSZONYI, KOSZORUSLEÁNYI 
és különféle alkalmi GS6KR6K, va
lamint KOSZORÚK, az egyszerűtől 
kezdve a legdiszesebb kivitelig meg
rendelhető. Jutányos árak és pontos 

kiszolgálás.
Magamat a nagyérdemű közönség szi
ves pártfogásába ajanlva maradtam 

mély tisztelettel

M0SK0VSZKY DEZSŐ
kerf.sk. mokertész.

Levélczim: Sürpönyczim:

Moskovszky Dezső Sátoraljaújhely.

Pártoljuk a hazai ipart!

I
I

Minden takarékos háziasszony használja az 

„E M K E«- • • • • 
• • • •padlólakkot 
mely minden eddigi gyártmányt felülmúl. 
Jobb, kiadobb és olcsóbb mint a „Keil“-lakk.

Egyedüli eláruitó:

BALÁZS LAJOS
fűszer- és csemege- üzlet Nagymihályon.

Kérje ingyemi
fo4r «y-

lv«,

Értesítés.
Van szerencsém a n. é. hölgyközön

séget tisztelettel értesíteni, miszerint a hely
beli piacon lévő úri- és női divatüzletemet 

vászonnemü, női ruhaszövetek 
és egyéb e szakba vágó cikekkel kibővítet
tem oly kép, hogy ROSENBERG GYULA 
és Testvérei hírneves miskolci czégtől fenti 
árukból bizományi raktárt vettem át, mely 
cég hírneve biztosítékot nyújt aziránt, hogy 
elsőrendű mindenkor legdivatosabb áruk
kal állhatok a n. é. vevőközönség rendel
kezésére.

Az irányomban eddig tanúsított jóin
dulatot kérem eme újabb vállalatomban is 
részemre megtartani.

Szives támogatásért esd tisztelettel 

Lefkovits Albert 
úri- és női divatüzlete Nagymihályon.

•• TŰZIFA ••
Két éves .száraz bükkfát házhoz 
.szállítunk. Megrendeléseket köz
vetít: Schaplra Dávid pálya
udvari faraktárnokuuk. — ■

Gözfürészkezelöség Hanajna.

kerf.sk


KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló-szer-----------------------

— puha padló számára.

Keil-fe,e viaszkenocs kemény padló szamára. 
Keil-fe,e fehér ..Glasur fénymáz 90 fillér. 
Keil-W* arany-fénymáz képkereteknek 40 f 
Keil-ft,e szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók:

GHL'CTQLéC XzTÖZR ezeknél 
Nagymihályon. -... .........

r-- »r ■ ti----- ii---ti---1<-- .!-------ti-- 1
Az Andrássy Dénes-utcza 6. számú ház 
szabad kézből azonnal eladó. Bővebbet 

5eszták Antal háztulajdonosnál.

li

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

a czikória gvökér termesztését is ajánlja a vetésforgóba bevenni.

A CZIKÓRIA
(katáng gyökér - cichoriutn inthybus)

mely őszi szántást kíván, tehát már mostan ajánljuk a kísérleti művelésnek szánt 
talajt még tél előtt előkészíttetni. — A nyers anyag 1907. évben métermázsánként 

4
3
és

I
korona árban 3",„ súlylevonással Kassára a gyárudvarba szállítva, vagy pedig 
K <50 fillérnyi ár mellett Tőketerebes és Nagymihálvi állomáson vétetik át 
azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Kassán, 1906. október 1-én.

FRANCK HENRIK FIAI

$ Uj temetkezési vállalat. •
Van szerencsém értesíteni Nagymihály és vidéke mélyen tisztelt 

közönségét, hogy Nagymihályon. Kossuth Lajos utca 8 szám alatt (az 
udvarban) .KEGYELET" cim alatt 

temetkezési vállalatot
létesítettem. Ezen uj temetkezési vállalat dús felszereléseivel, pontos es 
gyors kiszolgálásával, a modern követelményeknek megfele.óleg a kö
zönség legmesszebb menő igényeit is képes kielégíteni. 11 ....

Raktáramban állandóan készletben vannak kisebb és nagyobb
érc- és fakoporsók, szemfedelek, koporsó
díszek. sirkoszoruk. szallagok és minden 
a temetkezéshez szükséges egyéb cikkek.

A gvásv.''ó közönség sz.ivis pártfogását kéri

FENYVESI NI.
| | ywyyy | I |

GÁLÉT HERMÁN
üveges. Nagymihaly Kossuth Lajos utcza 62 szám.

A szabad, amerikai önműködő szerkezetű

ablakvedönyök
(rolletták) a legjobbak, legtartósabbak és 
— ezáltal a legolcsóbbak. - 1
Ezek valamint más szerkezetű redőnyök is 
nálam jutányosán, jótállás mellet kaphatók. 
Zsino.ral el.atott regi redőny k jutányosán alakíttat 

rak át önműködő szerkezetüekre
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.

I
Vasúti menetrend.
— Őrvénges 1906. október 1-töl.

Indul Nagymihálybcl :

Érkezik Nagymihályba :
líml a pest cs K assa felől

lituhvpes t felé
Heggel 5 óra 34 perez.
Délután 2 óra 57 perez.
Este fi óra 0.3 perez.

Kassa felé
Heggel 5 óra 34 perez.
Este 6 óra 1)3 perez.

Mező-Ijabarcz felé
Délelőtt 9 óra 16 perez.
Délután 2 óra 50 perez.
Este 10 óra 06 perez.

Délelőtt 9 óra 11 perez
Délután 2 óra 45 perez
Éjjel 10 óra 01 perez

Mező 1 ellenez felől
Heggel 5 óra 29 perez
Délután 2 óra 52 perez
Este 5 óra 58 perez

Vezérszó

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

a legjobb és használatban a legolcsóbb 

minden ruhanemű és mosási módszer 

részére. — - ------ ■
Jótállás ! 25.000 koronát fizet SCHICHT GYŐKGY cég Aussigban
-----------------  bárkinek, aki bebizonyítja, hogy szappana a Schicht

Nyom. Laudt smao B. könyvnyoind íjában

d aj m /síé ; ilMB
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES ÍZŰ TERMÉSZETES HASHAITÓSZER.


