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Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

M E G T E 3 ŐST ÍZ 11T E E 1T CSÉTTŐETÖKÖ 2ST.
■ZEBKESZTÓSÉO:

II a lap szellemi részét illőin minden
közlemény intézendő : 

Kossuth Lajos-utoza 34. szám

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

Egyes szám ára 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Hórmeiitetlen levelek nőni fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetőéi ós nyilttéi 

dijak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

Rudolf emléke.

A főváros ismét jelét adta annak, hogy 
lelkesedni tud még az emlékéért is annak, 
ki valaha vele együtt érzett. Emléket állí
tott annak a királyfinak, ki tragikus végé
vel oly sok igaz magyar szivet döntött 
gyászba, kihez oly sok szép reményt fűz
tek s ki mind e remények beváltásával adó
sunk maradt.

Hirtelen halála egy óriási kérdőjelet 
hagyott hátra. Miért kellett a legmagyarabb 
habsburgi ivadéknak ily korán, ily szomorú 
véget érnie ? !

A kérdőjel még ma sem nyert kellő 
magyarázatot. Még mindig csupán tapo- 
gatódzunk s a történetírás krónikásai még 
mindig a titokzatosság leplét öltik magukra, 
valahányszor Rudolf trónörökös tragikus 
sorsáról kénytelenek megemlékezni.

Gyönyörű emléket állított az ország 
vele érző közönsége, de ércnél hatalmasab
ban áll az az emlék, melyet önmaga állí
tott a magyar szivekben gyengéd, szerető, 
magyarbarát érzelmei által, melyet soha
sem átalt kimutatni, valahányszor csak al
kalma nyílott reá.

A magyarok szomorú sorsát intéző 
égi hatalmak azonban másként akarták. 
Elvitték körünkből öt. kinek uralmához egy

T A R C Z A.
■Rákóczi csizmája.

Élt — száz esztendők elölt — Korpona vá
rosában egy szegény varga.

z\ vargáknak abban az időben jobb dolguk 
volt mint például manapság, mert drágább volt 
még a csizma, de ez a bizonyos varga, akiről én 
mesélek, olyan ügyefogyott. jámboi ember volt, 
hogy sehogyse jutott hozzá, hogy házat építsen a 
piac közepén, mint a többi vargák. Hívták pedig 
ezt a különös vargát Korponai Pálnak.

Nagy szegénysége volt Korponai Pálnak, de 
még nagyobb száma volt gyermekeinek. Ez azon
ban nem lett volna nagy baj. Abban az időben 
még olcsóbb volt a gyermeknevelés, mint például 
manapság, mikor iskolába kel) járatni a gyereke
ket, könyveket nekik vásárolni és még arra is vi
gyázni kell, hogy az iskolába rongyosan ne men
jen a gyerek, mert különben hazaküldik.

Abban az időben olyan rongyosan járhattak 
a gyerekek, ahogy éppen jól esett nekik. Még pe
dig azért, mert nem jártak iskolába.

A varga gyerekei ha tudták volna, hogy va- 
mikor iskola lesz a világon, nagyon örültek volna 
annak, hogy nekik nem kell iskolába járni. De 
nem tudták s igy nem örülhettek semminek. Leg
jobban örültek a cibere-levesnek, amit néha-néha 
kaptak.

Gondolhatjátok most már, milyen nagy sze
génység volt a varga házánál, hogy még a cibere
levesből is csak néha jutott a gyerekeknek. 

szebb jövendő eljövetelét jósolták. Kinek 
magyarszeretete eléretni látszott majdan azt 
a hó vágyat, hogy nálunk éljen soká a 
király I

Meghalt! S magával vitte minden re
ményünket, hogy valaha nálunk is olyan 
udvari élet legyen, mint Bécsben, a I labs- 
burgok favorizált székhelyén.

S helyette jő, a nagy, az ismeretlen. 
Kiről semmit sem tudunk. Ami pedig nagy 
titokban kiszivárog róla, az mi jót sem sej
tett a magyarság részére. Csak azt tudjuk, 
hogy akkor jő el hozzánk, ha azt az ud
vari szabályok egyenest ráparancsolják s 
ha lezajlottak a néki terhes ünnepségek, 
siet, visszasiet, előtte annyira kedvelt Cseh- 
országába, családja körébe.

Azt sugják-bugják, hogy nem szereti 
a magyarokat. Megcáfolják százszor e hirt. 
hogy ezerszer ismét felbukkanjon. Mi nem 
adtunk okot arra, hogy ne szeressen ben
nünket. Mindenkor igyekeztünk közel férni 
szivéhez, a mikor módunk volt benne, meg
mutattuk, hogy miképen gondolkozik há
zasságáról, feleségéről a lovagias magyar 
nemzet. Mindhiába ! Kerül minket, ideig- 
óráig tartózkodik körünkben s szinte lát
szik rajta a megkönnvebülés, ha itthagy 
bennünket.

S az igazi magyar királyfi ott áll 
bronzba öntve, mosolygós ábrázattal a met

A gyerekek, számszerűit tizenketten, az ut
cán szaladgáltak egész nap, minthogy a varga 
műhelye olyan kicsi volt, hogy abban nem fért 
el egyéb, mint csupán maga a varga és a csizma, 
amit néha foltozni vittek hozzá. De még a csiz
maszár is félig az udvaron volt. Ha pedig a varga 
megunta a sok ülést és ki akart nyújtózkodni, ak
kor egyenesen a piacra kellett neki menni, mert 
az utca is nagyon szűk volt, ahol a varga lakott.

Igv telt, nrult az idő. A foltozni való csiz
mák száma egyre kevesbedett, de a gyerekek száma 
esztendöröl-esztendöre nőtt.

A szegény vargának már majdnem kihullott 
minden hajaszála abban a nagy gondban, hogy 
honnan vegyen ennyi gyereknek cibere-levest, a 
mikor egy este magános lovag nyargalt végig az 
utcán és kopogtatott a varga házánál.

Korponai uram kinyitotta a kaput. A lovas 
akkor igy szólt hozzá :

Szegény vándorember vagyok. A sok lo
vaglásban maholnap leesik a csizma sarka. Iga
zítsa meg a csizmám Isten nevében, mert pénzem 
nincs.

A varga emberséges ember volt. Megvakarta 
a fejét.

- Már éppen pihenni akartam térni a fá
rasztó napimunka után. De hát csak megcsinálom 
a csizmád. Hol az a csizma.

A lovas lehúzta a csizmát. A varga kezébe 
vette. Akkor volt csak nagy az álmélkodása, mi
kor töviről-hegyire megvizsgálta a javítandó csiz
mát. Piros szattyán volt annak a bőre, a zsinórja 
pedig igazi arany. Még a sarkantyúja is ezüst volt. 

ropolis sárguló levelei között. Ajkán mo
soly s a mint büszkén letekint szikla talap
zatáról, szinte hallani véljük szive lükteté
sét, mely együtt dobogott a magyar keb
lekkel. ő elköltözött. Egy jobb hazába, 
hol politika, ravaszság, kishitűség ismeret
len fogalom, hol mindenkit a szeretet ha
talmas érzése kapcsol össze, egy nagy, egy 
hatalmas egészszé.

Az őszi napfény künt meleg sugara
kat lövel s igyekszik derült hangulatot va
rázsolni szivünkbe, mely szomorú, kietlen 
vigasztalan, mert reménye, bizodalma ime 
ott áll bronzba, márványba faragva s ki
hűlt, hideg, mint e két drága anyag.

Vájjon a jövő, az ismeretlen, a sötét, 
vigasztalóbb lesz-e majd, mint volta múlt?! 
A felelet néma s bizonytalan, mint néma 
a bronz, a márvány, mely örök emléket 
akar alkotni a magyarbarát Habsburg, az 
igaz magyar trónörökös halhatatlan emlé
kének !

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket, a kik még hátralékban van
nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

Haragosan nyújtotta vissza a csizmát a lo
vasnak :

— Nem vagy te szegény vándor. Tedd bo- 
iondá az öregapád. Ha azt akarod, hogy megcsi
náljam a csizmád, fizess meg érte.

— De bizony nem tudok én érte megfi
zetni. mert nincs pénzem. Szegény bujdosó vagyok 
én. Csak csináld meg a csizmát varga. Nem bá
nod meg.

— Hát ki vagy te ? — kérdezte a varga. — 
Nincs pénzed és aranycsizmád van. mint a kirá
lyoknak.

— Én Rákóczi Ferencz vagyok. Bujdosom 
hazámból.

Hej, repült a varga a csizmával, ugy meg
szögezte azt a csizmasarkot, hogy ezer esztendeig 
tnem szakad el többé. Aztán pedig kezet csókolt 
a fejedelemnek :

Maradj itt nálam éjszakára. Pihend ki 
magad, fejedelem.

Nem lehet, varga, üldöznek ellenségeim. 
De majd visszajövök még.

Igy szólt Rákóczi, felhúzta a csizmáit, lo
vára pattant és elnyargalt a sötét éjben.

A varga pedig hallgatott a fejedelem láto
gatásáról. Keresték Rákóczit mindenfelé, nagy pénz 
volt a fejére tűzve. Bizony, ha elárulja a varga a 
fejedelmet, a gyerekek annyi cibere levest ehettek 
volna, amennyi beléjük fér. De a varga hallga
tott.

Múltak az esztendők! A csizmák fogytak, a 
gyerekek szaporodtak. A vargának már minden 
hajszála kihullott.

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



VEGYES HÍREK
Lapunk múlt heti száma technikai aka

dályok miatt nem jelenhetett meg, miért is t. ol
vasóink szives elnézését kérjük.

Szerkesztőségünkből. Schwarcz Simon, 
lapunknak több éven át volt belső munkatársa, 
inas állás vállalása következtében városunkból el
távozott és igy lapunk szerkesztőségének köteléké
ből is kilépett. Távozó munkatársunk a közelmúlt 
mozgalmas politikai időkben lapunk, valamint a 
sátoraljaújhelyi és fővárosi la|x>k hasábjain kifejtett 
hirlapirói munkásságával a függetlenségi eszmé
nek és egyáltalában a nemzeti ügynek önzetlenül 
hasznos szolgálatot teljesített.

A főszolgabírói hivatalból. \ nagymi
hályi főszolgabírói hivatalban november hó 1-étől 
további intézkedésig a hivatalos órák délelőtt 8-tól 
délután 2 óráig lesznek megtartva. Vasár- és ün
nepnapokon pedig délelőtt 8 11-ig lesznek a hi
vatalos órák.

Áthelyezés. Szirmay István sátoraljaúj
helyi kir. járásbirósági albiró saját kérelmére a 
pécsi kir. járásbírósághoz helyeztetett át.

Polgári iskolai tanárnők. A nagymihályi 
polgári leányiskolához Pallér Klára s Fáy Bor
bála oki. polg. isk. tanárnők választattak meg. A 
megválasztottakban a polg. leányiskola igen kép
zett s jeles tanerőket nyert. A polg. fiúiskolához 
a mennyiség- s természettudományi szakcsoportra 
Makay István oki. főgimnaziumi tanár választa
tott meg. aki mint országos hírű fizikus és iró 
általános elismerésre tett szert.

Vármegyei közgyűlés. Zemplénvánne- 
gye törvényhat'ságát Meczner Gyula főispán ok
tóber ho 28-ának d. e. 10 órájára rendkívüli köz
gyűlésre hívta össze. A közgyűlés legfontosabb 
tárgya az alispán jelentése a gyám pénztári pénz
készletnek a vidéki pénzintézeteknél leendő elhe
lyezése. Az állandó választmány a közgyűlési tárgy - 
sorozat előkészítése céljából ugyanaz nap d. e. 9 
órakor tart ülést.

Laborczszög átcsatolása. A belügymi
nisztériumban Laborczszög községnek Zemplén- 
vármegyéhez leendő átcsatolása ügyében a további 
elhatározást azon időre halasztották, a midőn a 
választói joggal kapcsolatosan a megyék, illetve 
kerületek kikerekitése lesz tárgyalva. A mint 
azonban értesülünk, a nevezett község feltétlenül 
Zemplénvármegyéhez lesz csatolva, mig ellenben 
Ungvármegye a szinnai járásból négy községgel 
lesz kárpótolva.

Egyszer aztán Ilire támadt, hogy jön Rá
kóczi vissza Lengyelországból, ohová menekült.

Jött Rákóczi, jött . . . Ragyogott serege, har
sogott tárogatója. Minden épkézláb ember kardot 
kötött a derekára : elment Rákóczi katonájának, 
kurucnak.

Ment volna a szegény varga is. De ha el
ment volna, ki keresett volna ciberelevest a gye
rekeknek ? Azért hát csak otthon maradt.

Rákóczi seregével egyszer csak Korponán 
termett.

A csendes kis utcákon tolongott a nép és 
bámulva nézte a nyalka kurucokat.

A fejedelem ott lovagolt serege élén. Mikor 
abba a kis utcába értek, ahol a varga lakott, Rá
kóczi megzörgette a varga házának kapuját.

Gyere ki. varga!
Kijött a varga. Majdnem térdre borult a fe

jedelem láttára.
Megjutalmazlak, varga, mert embersége

sen viselkedtél szólt a fejedelem. Ezentúl te 
leszel az én vargám ! Tizenkét csizmát csinálsz 
nekem minden évben, ('izetek annyit a tizenkét 
csizmáért, mint más ember tizenkét szekér csiz
máért. Mert jó ember voltál.

Hej. ugrott a varga örömében.
Olyan jó dolga senkinek se volt Korpona 

városában, mint Rákóczi vargájának. Mindig csak 
pipázgatott, soha többé csizmát nem foltozott. 
Egyszer egy hónapban nekiült, megvárta a feje
delem csizmáját, aztán megint pihent egy hónapig.

A gyerekek mindennap kaptak ciberelevest. 
De meg egyéb jó ennivalót is.

P. S.

A kolera elleni védekezés. Bajusz An
dor főszolgabíró és Dr. Widder Márk járási tiszti
orvos e hó folyamán a járás úgyszólván összes 
községeit személyesen látogatták meg és ellen
őriztek a kolera járvány behurcolása ellen elren
delt óvintézkedések keresztülvitelét. Az összes korcs
mák. vendéglők, üzlethelyiségek, mészárszékek a 
legszigoruabban vizsgáltattak meg és a hol szük
ség forgott fenn, különleges intézkedések megté
telére, azok nyomban foganatosíttattak is. Járá
sunk területén mindenütt a legnagyobb rend és 
tisztaság uralkodik és a hatóságok éber figyelem
mel vannak, hogy az elrendelt intézkedések min
denütt pontosan betartassanak.

Kitüntetés. A földművelésügyi miniszter 
Gerber Ulrich málezai lakos sajtgyárost a Buda
pesten megtartandó tejgazdasági kongresszus sajt- 
birálo bizottságának elnökévé nevezte ki. Gerber 
Ulrich 20 esztendeje, hogy hazánkban letelepedett, 
itt államporgárságot szerzett és szorgalmával a 
sajt’par terén első kapacitássá küzdötte fel magát. 
Szerény ember, a ki sohasem kereste a kitünte
tést és ép ezért kétszeres értékkel bir reá azon 
nagy megtiszteltetés, hogy a földművelésügyi nii- 
nisztei őt szemelte ki a nemzetközi tejgazdasági 
kongresszus kiállítási bizottságának elnökévé.

A gimnázium ügye. Mint illetékes hely
ről értesültünk, a nagymihályi gimnázium ügye 
immár befejezett tény. A közoktatásügyi miniszter 
a miniszterelnökkel egyetértőén megállapodtak, 
hogy az építés két év múlva fogja kezdetét venni 
és pedig azért csak a nevezett időben, mert az épí
tési költség fedezetére az alap csak 2 év múlva 
lesz a költség vetésbe beállítható. Hogy a dolog 
ma igy áll. illetve hogy Nagymihály városának 
gimnáziuma lesz, az Gróf Aildráasy Gyula belügy
miniszternek. Gróf Sztáray Sándor országgyűlési 
képviselőnek és zempléni Moskoi'itz Gézának az 
érdeme.

Jégpálya. A nagymihályi sör- és maláta
gyár részvénytársaság a Laborczpart mellett lévő 
területét a folyt) évre a nagymihályi műkedvelői 
társaságnak engedte át. a mely korcsolyapályát 
létesít a jelzett területen. A pálya költségeinek fe
dezésére a gyűjtés mar megindult.

Vinnal szüret. A várva-várt szüret a vin- 
nai hegyen f. hó 12 én vette kezdetét és e hét 
elején ért véget. Szőllőbirtokosaink, dacára a ked
vezőtlen nyári időjárásnak, a termés eredményé
ben kellemesen csalódtak, mert az előző évekhez 
képest reményen felül 20—30 százalékkal bőveb
ben öntötték a vinnai szőllök az isteni nedűt. 
Legnagyobb gondot okozott a hordók beszerzése, 
mivel az uj hordók készlete nem volt képes a 
szükségletet kielégíteni. Az uj hordó 14 koronán 
kelt el. Debrecenben 24 korona az uj hordó ára, 
drágább mint a bor.

Eljegyzés, fílau Samu a „Hattyú" gőz- 
mosó-intézet tulajdonosa eljegyezte Stern Szerénke 
kisasszonyt Nyíregyházán.

Szüreti mulatság. Bucsinszky Lajos szől- 
löhirtokos annak örömére, hogy ezidei szüretje 
elsőizben meghaladta a száz hordót, nagyszabású 
szüreti mulatságot rendezett vinnai borházában. 
A nagy szántban jelen volt vendégek kivilágos-ki- 
virradtig táncoltak Miklós Jancsi zenéje mellett. 
Ifj. Bucsinszky Lajos a táncosokat tarkocsijára 
megerősített lócákon szállította ki a táncosokat 
Vinnára, visszajövet azonban a kocsi egyik kereke 
elveszett és a táncosok vert had módjára gyalog 
«•> egyenként szállingóztak haza Nagymihályba.

Esküvő / ried Géza ny irmadai földbirto
kos f. ho 27-én tartja esküvőjét Nagymiháiyban 
a .Csillag” szálló nagytermében Kiéin Lenke kis
asszonynyal, Kiéin Béni beretlői lakos leányával.

Az első hó. A lucskos nyár után pom
pás őszi időjárással köszöntött be a becsületes 
október, hogy a szántás-vetés mellett jó kedvvel 
szűrjék le a hegy levét. Azonban alig hogy a 
vinnai hegyen leszüreteltek, beköszöntött a maga 
zordonságával a tel, mert Szent-Vendel napján, f. 
ho 20-án reggel arra ébredtünk, hogy havazik s 
azóta szünet nélkül hull a hópihe és fagyos eső.

Bezárt iskola. Dénesujfaluban az elemi 
iskolában a vörhenynek járványszerü fellépte miatt 
a nagymihályi járás főszolgabirája Dr. Róth Mihály 
körorvos jelentése alapján az előadásokat további 
rendelkezésig betiltotta.

Lótolvaj cigányok. Ungmegyében az 
elmúlt héten nagyobb lólopások történtek, többek 
között Reésen és Iskén. A tolvajok a szomszédos 
Abara községet is meglátogatták és a legelőről 
éjnek idején 2 lovat vittek el. A tetteseket a csend
őrség erélyesen nyomozza.

Műkedvelői előadás. A létesítendő jég
pálya költségeinek fedezésére a műkedvelői társa
ság az „Aranybika" szálloda dísztermében novem
ber hó folyamán műkedvelői előadást fog tartani. 
A programmot most állítják össze és a jövő hét 
folyamán a meghívók is szét fognak küldetni.

Gyászhir. Kistárkányi Tárczay Lászlóné 
született Rochnyák Anna f. évi október hó 17-én, 
rövid, de annál fájdalmasabb szenvedés után vissza 
adta szelíd lelkét Alkotójának. Mi személyesen is
mertük a megboldogult úrasszonyt, kiben nagyra- 
becsültük a páratlan műveltségű és nyájas modorú 
vendégszerető háziasszonyt. Úgy tudjuk, hogy a 
mi vidékünkön ő volt az első urileány, a ki le
küzdve minden előítéletet, kitűnő képesítéssel pos
tamesteri vizsgát tett és 1879-ben a nagymihályi 
postahivatalnál teljesített szolgálatot, majd Butkán 
23 éven át szakértelemmel, odaadással, mondhatni 
pedantériával, mindenkinek megelégedésére töltötte 
be ezen állást. Szabad óráiban szívesen áldozott 
a múzsáknak is. Evek hosszú során egyik kiváló 
munkatársa volt a „Zemplén" s az „Ung" cimü 
lapoknak, melyeknek tárcáiban sok szép novellái 
és karcolatul* jelentek meg „Havasi rózsa," „Anna," 
„T. R. A." irói álnevek alatt. Több sikerült tár
cáját a fővárosi szépirodalmi lapok is közölték. 
Mint igazi művészietek szerette a dalt és a zenét. 
Saját szorgalmából művészi tökélyre vitt cimbalom
játéka, iskolázott csengő althangjától kisérve : igazi 
műélvezet volt. Azonban legjobban szerette a ter
mészetet s annak nyíló virágait, s legkivált a fe
hér őszi rózsát. Közöttük érezte magát a legjob
ban. Am ezek hívek is maradtak hozzája mind 
végig, mert halottas szobája, koporsója valóságos 
virágerdő volt. Ezeknek illata mellett kisérte ki itt 
e földön utolsó útjára, a butkai síi kertbe, szerető 
hitvese, zokogó rokonai, jóbarátai és tisztelőinek 
nagy sokasága álmodni és megnyugodni a feltá
madás nagy napjáig. Az örök világosság fényes- 
kedjék neki!

Nyugdíjazás. Keresztessy Lajos sátoral
jaújhelyi kir. törvényszéki bírót saját kérelmére 40 
évi szolgálat után nyugdíjazták. Ez alkalomból a 
király érdemei elismeréséül Keresztessynek a kir. 
itélőtáblabirói címet adományozta.

— Szálloda átadás. Barnai Andor szállo
dája és vendéglője kezelését f. évi november hó 
1-től Füredi Manó ungvári jóhirü vendéglős veszi 
át. Úgy értesülünk, hogy Füredi Manó tevékeny
ségével, melyet az ungvári Casinóban, továbbá 
az ottani „Nemzeti Szállódban és mint az idei 
nyári évadban a szobránczi fürdő uradalmi ven
déglőjének bérlője kifejtett, a közönség teljes meg
elégedését kivívta s amelyet itteni működésével 
bizonyára igazolni is fog.

— Tűz. Az elmúlt hetekben Nátafalván és 
Morván nagyobb tüzesetek voltak. Nátafalván 3 
ház pusztult el, Morván pedig egy ház és mellék
épületei. A kár mintegy 5000 korona, mely azon
ban biztosítás folytán megtérül.

A nagymihályvldéki körjegyzőségben 
rendszeresített segédjegyzői állás lemondás folytán 
megüresedett. A választás megejtéséig ideiglenesen 
Csollák Miron okleveles jegyző lett megbízva a 
helyettesítéssel.

Feloldott zárlat. A vármegye alispánja 
a lépfene járványszerü fellépte miatt Rákócz köz
ség marhaállományára elrendelt zárlatot feloldotta.

Esti harangszó. Reánk sötétedtek az 
őszi esték, napról-napra rövidebbek a nappalok 
es hosszabbak az éjszakák. Sent-Mihály napja óta 
7 órakor kondid meg az esti harangszó. Gyorsan 
elrepült a nyár és a hervadás időszaka is hirtelen 
múlik, sőt 2 nap óta a háztetők és az utcák hó
val vannak borítva.

Életunt gazda. M. Tárnák János abarai 
58 éves jómódú gazda ember f. hó 19-én bubá- 
natában leitta magát és részeg fővel istállójának 
gerendáján felakasztotta magát. Midőn hozzátar
tozói az esetet észrevették, a magával meghason- 
lott ember már halott volt.



Versenytárgyalás. A Bodrog folyó Lad- 
mócz község körüli szakaszán 1908. és 1909. évek
ben végrehajtandó vizszabályozási munkálatokhoz 
szükséges 9500 m. 1. oszt, terméskő szállítására 
nézve a sátoraljaújhelyi folyammérnöki hivatalnál 
október hó 24-én versenytárgyalás lesz.

Sertésvész. Ungvármegyében ismét fel
lépett a sertésvész és e miatt a heti sertésvásárok 
a vármegye területén betiltattak.

Kivándorlás. IJgy látszik a leányzó nem 
halt meg, csak álmát aludta. A kivándorlás, a 
mely egy év óta szünetelt, pár hét óta rohamos 
léptekben ismét megkezdődött és minden vonat
nál Amerikába kivándorló utasokkal találkozunk. 
Korántsem érkezett meg az ideje annak, hogy ki
vándorlóink kilátás reményében indulhatnának a 
tengeren túl, azért meggondolandó, tanácsos-e 
ismét megkockáztatni a nagy költséggel és fárad
sággal járó utat.

Arcképes Igazolványok megújítása. 
Azok az állami vagy közt örvény hatósági tisztvise
lők s nyugdíjasok, kik féláru vasúti menetjegy
váltására jogosito arcképes igazolványra igényt 
tartanak és ilyen igazolványnak már birtokában 
vannak, ezen igazolványaikat az 1909. évre leendő 
érvényesítés végett 1908. október hó 15-től kezdve 
beküldhetik a m. kir. államvasutak igazgatóságá
hoz. Kezelési díj címén csakis postabélyegekben 
egy korona érték melléklendő. Nyugdíjasok iga
zolni tartoznak, hogy fizetéssel járó állást nem 
töltenek be.

Magyar élclap Északamerikában. A 
„Garabonciás" az első és egyedüli magyar élclap 
az Egyesült Államokban, szeptember hó 26-án je
lent meg Clevelandban. A lap szerkesztője Fecsö 
Imre, fömunkatársa pedig Erényi Ervin, mindket
ten az amerikai magyar hírlapirodalom közkedvelt 
tagjai. Az amerikai angol lapok hasábokat írtak 
a lap első számáról és annak rajzait is közölték. 
Mindenesetre örvendetes körülmény, hogy a ma
gyar hírlapirodalom e téren is utat tört magának 
az Egyesült Államokban.

Fiatalkorú bűnösök elhelyezése Nagy- 
SZŐHÓSÖn. A büntetőtörvény köny és a bűnvádi 
perrendtartás kiegészítéséről és módosításáról al
kotott uj törvény végrehajtásának előkészítéséül 
szolgált, hogy a nagyszőllősi állami gyermekmen- 
hely megszűnik s helyébe gyermekvédelmi fiúne
velő intézet áll szervezés alatt, melyben büntetett 
vagy vétséget elkövetett fiatalkorú bűnösök javitó- 
nevelés végett lesznek elhelyezve. Az intézet, mely 
most a Gyermekvédő Liga kezelésébe megy át, 
állandóan 80 gyermeket fog nevelni s javítani, 
akik háziipari munkákkal lesznek foglalkoztatva. 
Az átvételi munkálatokat a liga már megkezdette.

Pikantéria. Az „Újság" cimü napilap a 
múltkoriban a gróf Lónyayné Stefánia főhercegnő 
budapesti tartózkodásáról irt. Megírta, hogy a ki
rály is meglátogatta szállóbeli lakásán a főherceg
nőt. Majd igy folytatta : A király távozása után 
a főhercegnő felállt helyéről, könnyedén megemelte 
kissé a ruháját, miközben alulról harsány éljenzés 
hallatszott. Ezt valószínűleg úgy kell érteni, hogy 
a pesti publikum éljenzett alul. t. i. a szálló ab
lakai alatt.

A Pesti Hirlap, mint rendesen minden 
év őszén, ezúttal is figyelmezteti a magyar olva
sóközönséget, hogy immár 19-ik évfolyamába 
lépő nagy képes naptárát csak azok az előfize
tők kapják meg karácsonyi ajándékul, akik leg
alább három hónap óta járatják a lapot. Ne mit- 
laszsza el hát senki az alkalmat egy egész éven 
át használható, díszes kiállítású és gazdag tar
talmú ajándék-könyv megszerzésére, kivált mikor 
a lap, mely azt előfizetőinek adja, Magyarország 
első lapja. /I Pesti Hirlap ma hazánkban a leg
elterjedtebb, tehát a legkedveltebb, legbővebb tar
talommal megjelenő és minden irányban függet
len, ép azért az igazságot bátor szókimondással 
hirdető újság. Vezércikkei, tárcái, esti levelei el- 
sőrendüek ; színház-, hir-, szerkesztői üzenet- és 
vegyes-rovatai a leggazdagabbak ; mulattató és 
humoros közleményeivel minden lapot felülmúl. 
A Pesti Hirlap minden előfizetője feláron rendel
heti meg a Divat-Szalon cimü, kitünően szerkesz
ted, elsőrendű divatujságot. mely a hölgyek kö
rében általános kedveltségnek örvend. Fel tehát, 
aki még nein tette, siessen előfizetni a Pesti I űr
lapra, melynek ára egy hóra 2 kor. 40 fill., ne

gyedévre pedig 7 korona s a Divat-Szalonnal 
együtt 9 korona. A Pesti Hirlap cime: Budapest, 
Váci-körut 78.

A magyar újságírás szenzációja I ...1 
Nap‘ a magyar legkedvesebb lapja I A 48 as esz
mény és a magyar nemzeti törekvések egyetlen 
bű es kérlelhet len szószólója. Főszerkesztő • Braun 
Sándor, leülős szerkesztő: Hacsak Géza. Napon
kint 12.1.000 példány ! Egy szám 2 krajcár, 
Nap előfizetési ára: Egy évre Ki K. félévre 8 K. 
negyedévre 4 K. egy hónapra 1 K 40 fillér.

Fidibusz ! A legkitűnőbb magvar élclap. 
Páratlan népszerűség. Remek szöveg, pompás 
képek ! Mesésen olcsó! Egy szám 5 krajcár. A 
Fidibusz előfizetési ára : Egész évre ti K„ félévre
3 K., negyedévre 1 K 50 fillér, egy hónapra 50 
fillér. Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal : 
Budapest, Rökk Szilárd-utca 9.

4 koronát takarít meg mindenki, aki <>l- 
1 V tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 
Nagymihályon készitteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Búcsúszó.
Hosszabb itt tartózkodás után Nagymihály- 

ból, fájdalom, eltávozom.
Ez alkalomból e lap t. olvasóközönségének 

s különösen Nagymihály város általam mélyen 
tisztelt publikumának szívből mondok Isten Hoz- 
zád-ot ! Tartsanak meg szives jó emlékezetükben.

Nagymihály, BMW. okt. 19.
Schwarcz Simon.

Falel ■xerkmiö Dr. Kállai József. 
Kia<l<i!iivatali mHvexatö L&ndat József.

Hirdetések.
Üzlet áthelyezés.

Van szerencsém a n. é. közönség b. 
tudomására adni, hogy az eddig a Kossuth 
Lajos-utczai Friedman Simon-féle házban 
levő 14 év óta fennálló 

borbély,,fodrász 
üzletemet

a Kossuth Lajos-utczán lévő Mastsenyik 
Ede üzlethelyiségébe tavárosházával szem
ben helyeztem át.

Midón erről a n. é. közönséget tisz
telettel értesítem, kérem továbbra is kegyes 
pártfogását és vagyok

kitűnő tisztelettel
Bérezik Béla,

borbély és fodrász.

Eladó széna.
80—1(X) métermázsa kitűnő réti 
széna Kozlay József lelkésznél 
Pazdicson eladó.

Kérelem.
A város azon tisztelt lakóit, kik az 

udvaromon levő kittből hordatják az ivó
vizet, felkérem, hogy tegyék szolgaszemély
zetüknek kötelességévé azt, hogy udvaro
mon a kútnál ne tartsanak zsibvásárt s a 
kút környékét ne rondítsák be, mert az 
utóbbi időben e télen tapasztalt rendetlen
ség miatt, bár a legnagyobb sajnálattal, 
ismétlés esetén kénytelen leszek a kutat a 
nagyközönség elől elzárni.

Tisztelettel
Dr. Eperjesy Lajos.

Pályázati hirdetmény.
A leégett ungszennai templom helyre* 

állítására 1908. október hó 28-ikáig ezen
nel pályázat hirdettetik.

Költségelőirányzat és ajánlat az ung
szennai róni. kath. plébániai hivatalnak be
küldendő. A jelzett határidőn túl érkezett 
ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Az építés tervezete megtekinthető e lap 
kiadóhivatalában.

Ungszenna, 1908. okt. 21.
Plébániai hivatal.

Aki valódi angol szövetből 

jó és olcsó öltönyt 
viselni akar, szíveskedjék újonnan 
berendezett gyapjuáru-raktáramat 
megtekinteni. '

Tisztelettel 

feldmann I. Dávid 
Nagymihály, Kossuth Lajos-utca 28. szám.

Meghívó.
Lasztomér község fogyasztási szö

vetkezetének igazgatósága a szövetkezet
1906. és 1907. évi számadásainak meg
vizsgálására, illetve a felszámolás megejtése 
s az esetleges nyereség mikénti felosztása 
tárgyában f. 1908. évi október hó 25-én 
délután 5 órakor

közgyűlést 
tart, melyre az érdekelteket ezúton is tisz
telettel meghívja.

Igazga tóság.

ÉRTESÍTÉS.
Mély tisztelettel van szerencsém értesíteni a 

n. é. hölgy-közönséget, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet.
Ungvárról Nagymihályba, > Kossuth Lajos-utca 
26. sz. alatt lévő Tischler féle házba helyeztem 
át. a melyben francia es angol szabású toiletlekct 
a legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

Főtörekvésem leend t. pártfogóim bizalmát 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn n. é. 
hölgy közönség szives pártfogását kérem, vagyok 
kiváló tisztelettel

R. Josefovits Boris.

Szép téli alma
métermázsánként 3 2 koronáéi t kapható 
TILF IMRE urad, intézőnél Ungszennán.

KEJL-LAKK
legkitűnőbb mázoló szer '
------ - puha padló számára. 
Keil-feie viaszkenőcs kémény padló szamara. 
Keil-fele fehér GLASUR- fénymaz 90 fillér. 
Keil fele arany fénymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden színben.

Mindenkor kaphatók :

Gliick Mór czégnél Nagymihályon. 

Oroszországi prémnyul 
tenyésztésre eladó. Párja 10 kor. 
Miskovits Bélánál Nagymihályon.



Szálloda átvétel
-i -1-

Tisztelettel van szerencsém a n. é. közönség szives 
tudomására hozni, hogy a Barnai-fele „KOS**-hoz címzett 

szálloda, vendéglő
e

s KÁVÉHÁZI
vezetését f. évi november hó 1-től átveszem.

Kipróbált szaktudásommal és minden igyekezetem
mel azon leszek, hogy a legjobb ételek és italok, vala
mint a legpontosabb kiszolgálás által tisztelt vendégeim 
teljes megelégedését kiérdemeljem.

Elfogadok ebéd és vacsorára havi abonnomákat 
étlap szerint, valamint házhoz való hordásra, úgyszintén 
havi és napi teljes pensióra is.

Naponta a legváltozatosabb étlap ugy villásreggeli, 
mint ebéd és vacsora alkalmával.

Teljes tisztelettel

Füredi (Fuchs) Manó
megbízott vendéglős

a szobránczi fürdő urad, vendéglő

Nagy választék mindennemű óra, ékszer, 
arany- és ezüstnemüekben. =
Inga és sálon órák, aszal! készletek, stl>. 
Opitkai tárgyak : Látcsövek. Thermometer, 
Barométer, nickel, arany és ezüst foglalatú 
szemüvegek és csiptetók dioptiméter szerint.

GRAMOPHONOK I
Minden nálam vásárolt óráért 2 
évi jótállást vállalok. /I nem 
tetsző árukért a pénzt azonnal 
visszaküldöm. Az összes áruk 
a m. kir. éremhivatal által meg
vizsgálva, ennek pecsétjével el 
vannak látva. - Tört arany v. 
ezüst tárgyakat veszek vagy be
cserélek. - Vidéki megrendelések 
gyorsan és pontosan teljesittetnek. 
Gramophon- és óra-javitások a 
legrövidebb idő alatt jutányosán 
és pontosan eszközöltetnek. : : :

• •••••••••••••

Legtégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria Magyarországon

Nagykikindai gyártmány.
Bohn-féle stáb, biztonsági át- 

fedftcterép 272. szám.

BOHN M. és TARSAI
NAGYKIKINDA és ZSOMBOLYA.

Zsombolyai gyártmány.
Szab, biztonsági préselt átfedő cserép

a BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK
NAGYKIKINDÁN és ZSOMBOLYÁN.

Alapittatott 1864. £ Legelőkelőbb referenciák. £ Alapittatott 1864.

— 50 millió évi gyártás ■
a cs. és kir. szab. JBohn-féle biztonsági átfedő cserepekből. 

VASOXYD természetes vörös sziliben vagy kátrányozva.

C* \i á r + m á ni/A 1/ * Bohn-féle szabadalmazott biztonsági átiedöcserepek. 
y a I 1111 a 11 y U r . Legolcsóbb, legszebb tetőzet. —

gV* Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmetitve, "Wu
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A Nagymihályi Gazdasági Bank

Részvény társaság 

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai köze be
vezette és «• czélból egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő: \ belépni szándékozó 
kötelezi magát 1 koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind eletet is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az I ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival egyiitt l<M*> koronára no 
fel. ezt a teljes összeget. vagvi- HMM) koronát kézhez kapja. \ 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha- 
láloznék az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését 15 w előtt beszüntetne, ugy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 (50 évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit Is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjura tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
meg. hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

N agy mi hagy i Gazdasági Bank Részvénytársaság.

k. ík
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LAJOS

Brügler Lajos Nagymihály.
Elvállal ugy helyben, mint viJéken. mindennemű épületek és temp
lomok fedélzeteinek ETERNIT-palával való fedését, jutányos áron.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


