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szerkesztőség:
Hova a lap szelletni réazót illető niindan 

közlemény intézendő :
Kossuth Lajos-utoza 34. szám.

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

Égve*  szám ára 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Berinentetlun levelek nem fogadtatnak el

Nyilt-ter soronkint 40 fii.

kiadóhivatal:
Hova az. előfizetések, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landesman B könyvnyomdája.

Közbiztonsági viszonyaink.
4 Nagymihály, 1904. uov. 24.

Sajnosán tapasztaljuk, hogy közbizton
sági viszonyaink alacsony niveauja a no
mád kirgizekével vetekedik, sőt ha a mu
lasztások pótlásához energikus munkával 
hozzá nem látunk, még ók is gúnyos mo
solyul és egy sokat jelentő kézlegyintés
sel fogják letárgyalni az európai civilizációt 
s annak minden vívmányát. Alig múlik el 
hét, hogy szájról-szájra ne szállna a rém
hír, hogy elvetemedett, sötét lelkű, emberi 
mivoltukból kivetkőzött egyének az éj leple 
alatt itt vagy amott betörést kíséreltek meg. 
S ezek a romantikus betyárvilágra emlékez
tető rablókalandok annyira elfajultak s annyi 
vakmerőséggel hajtatnak végre, mintha vá
rosunk egy ázsiai sziget lenne Európa te
rületén.

A múlt héten is két eset gazdagitotta 
városunk speciális betyárkrónikáinak sötét 
lapjait. Kóborcigányok betörtek a Szeghy- 
féle korcsmába s midőn a gazda amateur- 
rendőri szolgálatra vállalkozott, majdnem 
életével fizetett meg merészségéért s hálás 
szerepéért. A szabadjára eresztett gazok 
már nem elégszenek meg azzal, hogy va
gyonúnkat bitang-jószágnak tekintik, hanem 
már életbiztonságunkat is fenyegetik. A vá
ros legforgalmasabb utcájában levő posta
épületbe megkísérelt betörés pedig oly ci
nizmusra vall, mely rettegést nem ismerő 
próbálkozásával még a kevésbé félénk lel
keket is megdöbbentheti.

T A R C Z A.

mér-

A táltosok.
Irta: ZÖLDI MÁRTON.

— Lapunk jogosított kiadása. —

Rohoska Palit nem leheteti rendes 
tékkel bírálni. Nagy szélsőségek találkoztak 
benne. A legjobb gazda és a legnagyobb kor
hely volt egy személyben. Ez utóbbi tulajdon
sága periodikusan lépett fel nála. Néha hóna
pokig színét se látta a korcsmának. Aztán egy
szerre, hirtelen, impulzive jött rá a korcsmá- 
zás. Bevette magát valahova a korcsmába, ven
déglőbe, vagy csárdába s ki nem mozdult ad
dig, mig a pénzibe tartott. Ivott és itatott. Hu
zattá a nótáját rogyásig. Tele rakta az asztalt 
üvegekkel és gyertyákkal s kileste a legjobb 
alkalmat, hogy mindenestől felboríthassa.

Aztán kezdte élűiről.
Olyan félúr, félparaszt volt. Amellett élel

mes kupec, ki észszel járt a vásárra. Most is 
két gyönyörű almásszürkével állított he a korcs
mába. A korhely természete volt felül. Már 
másodnapja ivott. Csodásán győzte. A cimbo
rák kidőltek mellőle, egy-kettő kereket oldott. 
A téli nap korai estje már leszállt, mikor azon 
vette magát észre, hogy egyedül maradt. Még 
a cigányok is elkeredzkedtek.

Rohoska Pali mindenhez érzett kedvet, 
csak ahhoz nem, hogy haza menjen. Rirtoka 

ily siralmas állapotok közt — risttm 
teneatis, anticil — 3—4 szál rendőr őrkö
dik közbiztonságunk felett! S miután ők is 
alá vannak vetve az emberi egészség s vál
tozások törvényeinek, megtörténhetik, hogy 
kettőnek megrendül az egészsége és ágyba 
dől, ilyenkor egy marcona vitéz marad 
egyetlen díszpéldányául annak, aminek lennie 
kellene, de valójában nincs: a rendőrség
nek. Szép dolog a takarékosság, különösen 
oly szerény viszonyok között, amilyenek 
keretében városunk háztartása mozog, de 
— bocsánatot kérünk — ha vagyoni és 
személyi biztonságunk forog koczkán, ily 
kicsinyes szempontoktól el kell tekintenünk. 
Vagy talán csak nem akarja a hatóság, 
hogy lakásunkban valóságos fegyvertárat 
rendezzünk be és a lovagkastélyok vasrá
csaival lássuk el ablakainkat csak azért, 
hogy a város a közbiztonság költségeitől 
elvont - például — ezer forintokat ku- 
porgathasson össze évenként a Wertheitn- 
szekrénybe! ?

Lapunk hasábjain is hirt adtunk már 
arról, hogy székében az országban, kivált
kép külszolgálatra a kitünően szervezett 
csendőrséget veszik igénybe. A városok és 
megyék autonómiájának barátai vérző szív
vel látják ezen törekvéseket, de számos 
esetben feláldozzák hazánk történelmi ala
kulásaiban gyökerező s a múlt eseményei
től szentesített elveiket, csakhogy a köz
biztonság szánalmas színvonalának emelé
séhez segédkezet nyújtsanak. Sót mi több, 

úgy 3 óra járásnyira feküdt a kerekréteu. Kü
lönben agglegény volt. Nyugtalanul tekintgetett 
körül a tágas ivóban, melynek egyik sarok
asztalánál három gányó kucorgóit.

Gúnyénak arra mifelénk a feles dohány
kertészt nevezik. Van ebben az elnevezésben 
valami gúnyos, kicsinylő vonatkozás. A szántó
vető ember nem tekinti magával egyenrangú
nak azt, aki nem arat, aki a nagy munkaidő
ben csak kocsozza a dohányt. Az — nézete 
szerint csak olyan babramunka.

A három gányó aznap szállította be a do
hányt. Meg is kapták a pénzüket s egy kis ál
domást iddogáltak. Csak olyan szegényesen, 
egy-két litert mindegyik. Csak a Ilire kedvéért. 
A legtöbb pénzt Füstös Tamás kapta. Szorgal
mas, takarékos gányó volt, aki kevés előleget 
szedett ki az uraságtól. Száznegyven forint 
ütötte a markát. Nagyon meg volt elégedve 
magával és a világi renddel.

ügy egy óra múlva Rohoskának megint 
akadtak cimborái. A cigányok ujfent előkerül
tek. Duhaj kedve szilajon kezdett lüktetni. Ren
delte az italt nyakra-főre. Hangosság, vigasság 
töltötte be az ivót.

— Eb fél, kutya fél! — hangzott Rohoska 
ajkairól. Majd megfizeti, aki reggelig alszik !

Koccintottak és ittak. Rendesen, szakad- 
vúst, mintha napszámba csinálnák. De úgy éj
féltájban Rohoska Pali arra a szomorú felfe
dezésre jutott, hogy elfogyott a pénze. Az apró 
is, a nagy is. ügy látszik, nem hozott eleget. 

készít minden a fogászati szakmába vágó munkákat amerikai módszer szerint, gyökerek el
távolítása és szájpadlás nélkül. Régi nem használható fogsorok használhatóvá alakíttatnak.

Műtere m : Nagymihály. Rákócsi-utcsa. " ~ ~

ugyanezen oknál fogva a rendőrségnek 
tervbe vett államosítása sem talál ellenál
lásra. Ellenkezőleg 1 Valóságos hozsannával 
fogadja az ország közönsége ezen ideát, 
jóllehet a megyék és városok féltve őrzött 
önkormányzati jogán rést üt ezen eszme 
megvalósítása. E tény horderejét csak az 
tudja igazán mérlegelni, aki tudatában van 
annak, hogy ezen autonómia sáncain tör
tek meg sok Ízben az alkotmányunk ellen 
intézett merényletek. Közbiztonságunk a 
kritika legcsekélyebb mértékét sem birja ki, 
ha a közérdek java ezen magas szempon
tokat is elhomályosíthatta I

A baj tehát akut az egész országban, 
de amit városunk produkál e téren, való
ságos unikum. Megtakarítunk egy aránylag 
csekély összeget, de ennek fejében meg
sarcolnak bennünket tízszeres mértékben az 
éj lovagjai. Önkéntelen eszünkbe ölük a régi 
közmondás : Parva sapientia regitur mundus I

Ideje volna már, hogy a bakter-kor- 
szakból föleszméljünk és teljesítenék azon 
kívánalmakat, melyek a modern kor saját
jai. Emeljük fel rendőrségünk létszámát a 
kétszeresére, hogy megfelelhessen hivatásá
nak, nehéz és elcsigázó feladatának.

Aczél Dezső.

Vármegyénk hölgyei a tüdőbetegekért
— Saját tudósítónktól. —

A József foherczeg Szanatórium Egye
sület védnöke, József fóherceg meleghangú 
felhívással fordul vármegyénk hölgyeihez,

zavitte 
dig ott 
történt

A
Tamás
Bámulták és irigyelték.

A mulató kedve pedig nagyobb volt, mint va
laha. Ez nem jó dolog, ezen segíteni kell. Se
gített is; igazi korhely módra. Odament a gú
nyok asztalához:

— No atyafiak, ki akar kendtek közül lo
vat venni?

Füstös Tamás félénken szólalt meg:
— Én is vennék, mert épen szándékom van.
— Nohát eladok két almásszürkét. Nézze 

meg kend. Különbet a nagyapja se látott. Hó
iig elparádézhat vele.

Füstös Tamás megnézte a holdvilágnál a 
két remek almásszürkét. Semmi ivadéka nem 
volt lókupec, de azért felismerte, hogy helyes 
két jószág. Almában se látott szebbet.

— Mennyi pénze van ? kérdezte Rohoska.
— Száznegyven forintom van, — hang

zott a válasz.
— Tyüli, a rongyos miatyánkját a kódos 

vitézségének, az kevés I Akkor nincs vásár!
— Már pedig nekem nincs több pénzein. 
Rohoska kidüllesztette a mellét.
— Igazán nincs ? kérdezte gyanakodva.
— Mária ucscse!
— Adja ide! Üsse meg a menykő!
Megkötötték az alkut. Füstös Tamás ha- 

a kél almásszürkét, Rohoska Pali pe- 
hagyta az árát. Mindez reggelig meg- 
minden baj nélkül.
gányó-faluban nagy Ilire járt a Füstös 
két almásszürkéjének. Csodájára jártak.

Deák Jenő fogtechnikus
Lapnak mai száma 4 oldalra tarjad.



hogy Mgitaék a népszanatóriumok létesíté
sét 8 e végből a jótékonycélu sorsjáték si
kere érdekében alakuljanak nteg Zemplén- 
megyében is a hölgybizottságok.

Értesülésünk szerint az egyesülettől 
azok, akik nemes célját pártolni sietnek, a 
főherceg védnök aláírásával művésziesen ki
állított oklevelet kapnak, ezenkívül az egye
sület úgy róvja le háláját, hogy azon höl
gyeknek nevét, akik a legkiválóbb tevé
kenységet fejtik ki, a népszanatórium már
ványtábláján örökíti meg.

Értesülésünk szerint Sátoraljaújhelyben, 
Nagymihály-, Szerencs- s Tokajon már meg
alakult. a bodrogközi, homonnai, szinnai és 
varannói járásokba most mentek széjjel az 
egyesület felhívásai, a többi járásokba pe
dig a felkérés a legközelebbi napokban tör
ténik. Megjegyezzük, hogy a szanatóriumi 
hölgybizottsági tagság anyagi kötelezettség
gel nem jár, hanem azzal az erkölcsi kö
telezettséggel, hogy az egyesület emberba
ráti akciója sikert, hogy a tagok a maguk 
őrállomásán lelkes harcosai legyenek a tu
berkulózis ellen.

Sátoraljaújhelyen megalakult hölgybi
zottság tagjai a következők: Ambrózv Nán- 
dorné, Bogyay Béláné, Dókus Gyuláné, Dá
nos Miklósáé, Danek Leóné, Ehiert Gyuláné, 
Gortvay Aladárné, Hönsch Dezsőné, Dr. 
Hornyay Béláné, Juhász Jenőné, Kincsessy 
Péterné, dr. Kellner Sománé, dr. Kovaliczky 
Elekné, Mauks Elemérné, dr. Rosenthal Sán 
dorné, Zinner Henrikné.

Kiváló buzgalommal s sikerrel működ
tek az egyesület érdekében : Ambrózv Nán- 
dorné, Bogyay Béláné, dr. Hornyay Béláné, 
Dános Mikíósné, dr. Kellner Sománé.

Nagymihályon megalakult hölgybizott
ság tagjai a következők: Gróf Sztáray Sán- 
dorné, özv. Stépán Gáborné, Polányi Gé- 
záné, Kazinczy Arthurné, dr. Chudovszky 
Mérné, dr. Kállay Józsefné, dr. Eperjesy 
Lajosné, dr. Glück Samuné, Szirmay Ödönné.

Szép sikerrel működtek Polányi Gézáné 
és dr. Glück Samuné.

■Szerencsei megalakult hölgybizottság 
tagjai a következők: Pintér Istvánná, dr. 
Kessó Gézáné. özv. Béta Béláné, dr. Kovács 
Gáborné. dr. Gábor Gyuláné. dr. Erőss Já- 
nosné, Kőrössy Istvánná, Grőger Rezsőné, 
Hermann Sándorné. Filek Károlyné, Haveri 
Károlyné, Zakár Jánosné, Nessl Antalné, 
Beek Vilmosné, Kajaba Ödönné.

Lelkes buzgalommal és kiváló siker
rel működtek az egyesület érdekében a kö-

— Igazi táltosok ' hangzott mindenünnen. 
Maga füstös Tamás is mélyen meg volt 

illetődve, valahányszor rájuk nézett. A felesé
gének a szeme is kénybe lábadt.

— No apjuk — mondta elérzékenyülten 
— megszánta kigyelmedet az Isten.

Nem is lett volna semmi baj, ha egy in
cidens közbe nem jön. Az incidens az volt, 
hogy az uradalmi bérlő, Gajlán nagyságos ur 
meglátta a két szürkét és azt kérdezte Füstös 
Tamástól, hogy eladók-e ?

— Nem ugv vettem, hogy túladjak rajtuk.
— Pedig én megvenném. Jó áron ven

ném meg.
— Hászcn nem mondom, hogy éppen ... 
Gajlán uram nem hagyta kibeszélni.
— Ide hallgasson Füstös Tamás: adok ér

tük két igás lovat s tetejébe ötszáz forintot, se 
többet, se kevesebbet. Holnapig meggondol
hatja. Aludjék rá egyet.

Azzal odébb állott. Füstös Tamás azon 
az éjszaka nem aludt egy mákszemnvit. Nyug
talanul hánykolódott az ágyon. Mérlegelte az 
állapotát. Kél ló, meg ötszáz forint!... Mi ez? 
Hiszen akkor ötszáz forint ingyen marad a ke
zében. Egészen ingyen. Olyan ingyen, mintha 
lopta volna . . . Mert hát egész évi keserves 
munka után se jár ötszáz forint egv gányónak, 
még akkor se, ha megszakad a munkában. Ez 
nem istenes dolog. Ha kevesebbet Ígértek volna, 

vetkezők : dr. Gábor Gyuláné, dr. Erőss Já
nosné, Grőger Rezsőné, Pintér Istvánná, 
Beck Vilmosné és Nessl Antalné.

Tokajon megalakult hölgybizottság tag
jai a következők: özv. Vécsey Oláh Mik
lósáé, Székely’ Károlyné, Koíin Sámuelne, 
dr. Engl Jakabné, Dienes Gyuláné, Olay 
Lajosné, dr. Goldstein Kálmánná, stb.

Kiváló sikerrel működtek : özv. Vécsey 
Oláh Károlyné, Dienes Gyuláné és Olay 
Lajosné.

.4 bodrogközi járásból a következő höl
gyek kéretnek fel az egyesület által: özv. 
báró Sennyey Pálné, özv. báró Sennyey 
Lajosné, gróf Majláth Józsefné, br. Sennyey 
Mikíósné, báró Sennyey Béláné (Bély), gr. 
Széchenyi Ernőné, br. Vécsey Béláné, Szmre- 
csányi Margit, Kossuth Lajosné, Tóth Sán
dorné, Bodnár Ferenczné, dr. Weinberger 
Józsefné, Csöpey Antalné, Sere Jánosné, 
Alender Frigyesné stb.

A homonnai járásból a következő höl
gyek kéretnek fel: Gr. Andrássy Sándorné, 
Haraszthy Mikíósné, Dezső Sándorné, Lu- 
kovics Gézáné, Szekerák Jánosné stb.

A szinnai járásban a következő höl
gyek kéretnek fel: Gróf Lippe Eberhardné, 
Dely Endréné, Balázs Mihályné, dr. Márton 
Dénesné, Hering Gusztávné, Dancs Jánosné,

A varannói járásból a következő höl
gyek kéretnek fel : Diószeghy Jánosné, Gaál 
Sándorné, Werner Gyuláné, dr. Török Vil
mosné, Kail Béláné, Pilisy Béláné, Malo- 
nyay Róza, Métely Jánosné stb.

Bizton hisszük, hogy a nemzeti és a 
népmentő feladatnak ilyen nemes szivii gár
dával nagy sikere lesz. X.

VEGYES HÍREK.
Krónika.

Jó ur«k, kik nem értitek
Minek égjen lámpafény,
— Lumpoknak csak nem állítunk! ? — 
Hallgassátok csak mesém!

Nem rég mondott holtomiglant 
Egy szerelmes ifjú pár, 
De néha a per démona 
Kis fészkükbe be-beszáll.

Turbékolnak, csókolóznak, 
Felleg nincs a kék égen, 
S egyszerre csak vihar tombol : 
A nagysága féltékeny.

a legboldogabb ember lett volna. De igy . . . 
Nem tudta a lelkére venni.

A skrupulusok egyre határozottabb alakot 
öltöttek. A szegény gánvó a létért való küzde
lemben csak azokat az eszközöket ismerte, a 
melyekhez verejték fűződik. Még a fogai is va
cogtak arra a gondolatra, hogy ő minden ve- 
sződség, fáradság és munka nélkül ötszáz fo
rintot zsebeljen be. Nem lehet azon Isten ál
dása . . .

Azután bírálni kezdte azokat a körülmé
nyeket, amelyek között a két almásszürkéhez 
jutott. Részeg, korhely embertől vette. Olyan
tól, aki elitta az eszét. Megvallotta magának, 
hogy ez bizony csunva, alattomos dolog. Ilyet 
jóravaló embernek ntm is szabadna tenni. 
Ezért még a csendbiztos is felelősségre von
hatja . . .

Hajnalban közölte aggályait a feleségével, 
aki szintén kevés megnyugtató momentumot 
látott az ötszáz forint nyereségében.

— Sok pénz az. Ami igaz, az igaz — mon
dotta búslakodva.

Füstös Tamás pedig fölugrott az ágyból s 
fölpattant az egyik lóra. A másikat ugv vezette 
kötőféken. Nyargalt velük egyenesen Kerek
rétre Rohoska Pál uramhoz. Ölt találta az ud
varon munkában. Éppen disznót ölt.

— Mi jót hozott? — kérdezte Rohoska. 
Hát tetszik tudni, én vagyok az az I

Mig íérjuram bibliázik
A kaszinóban odaát,
Neje főz a névnapjára 
Rántott csirkét, galuskát.

Indulóban kiszaglássza, 
Mit füllentsen nejének : 
A házszabály merényletről 
Biz nyolcig szólt az ének.

Egyiptomi sötétségben
Hazafelé botorkál, 
Szeretőjét lesve várva 
A kapuban Kati áll.

Azt hiszi, hogy felesége;
Átkarolja derekát
S szerelmesen, mohó vággyal 
Megcsókolja ajakát.

Türelmetlen a menyecske, 
Kapuhoz megy, hátha jön. 
Teremtöm, no mi lesz mostan, 
Nem marad meg kő kövöu 1

Hallja a csók cuppanását 
A nagyságos asszony is : 
„Te gézengúz, világ csúfja, 
Utólér a Nemezig."

„Nem ismerem, megátkozom, 
Gazember, hii volt talán 1 ?“ 
Sóbál ván uyá mered a férj, 
Szó nem jő ki ajakén.

Itt van mér a dübüs tigris
S vér cseppen az ut porán,
Amint Katit szeretője 
Üti veri szaporán.

Rárohan most férjuramra, 
Irháját hogy vigye el? 
Lefut gyorsan a pincébe, 
Névnapot ott ünnepel.

E história meg nem esik, 
Ha az utcán lámpa ég, 
Majd okidat a magad kárán 
Magisztratua bölezezég ! A. D.

— Várooi köxgyüléa. Nagymihály város 
képviselőtestülete e hó 22 én tartotta meg rendes 
őszi közgyűlését, amelyen a tagok szép számban 
jelentek meg. Az 1905. évi költségvetés képezte 
a közgyűlés első tárgyát, amelyet a képviselőtes
tület beható tárgyalás után elfogadott. Az egyes 
tételekből kiemeljük a következőket: A jövő évi 
szükséglet 40801 K "7 fillérben állapíttatok meg, 
amelyre 15325 K 24 fillér fedezet van és ekép

ember, aki azt a két almásszürkét vette ki- 
gyelmedtől.

— Az ám, látom, kend az. Jó két lovat 
kapott, annyit mondhatok.

Füstös Tamás a fejét vakarta.
— Az a baj éppen — kínlódott a szóval 

— nagyon is jó.
— A’ nem olyan baj, — nyugtatta Ro

hoska.
— De mégis. Nagy on olcsón vettem, túl

ságosan olcsón. Azt gondoltam tehát . . .
— Mit gondolt ?
— Hogy visszaadnám . . .
— Micsoda?
— Mert hát megkövetem szépen, talán 

ha nem sérteném meg; mert nem is szándé
kom, a tekintetes ur, mintha egy kicsit többet 
ivott volna akkor, mint amennyit a természete 
megbir . . .

Rohoska haragosan, büszkén kapta hátra 
a fejét.

— Ejnye, ebadta rongyos gányója I Még 
azt meri mondani, hogy részeg voltam I Részeg 
volt ám a nagyapja ! Kitakarodjék az udvarom
ból a lovaival, mert ebrudon hányatom ki.

Füstös Tamás alázatoskodott.
— Hát hiszen nem úgy gondoltam . . .
— Jó, jó, csak menjen Isten hirével I — 

Azaz megálljon, vigye haza ezt a két hurkát a 
feleségének. Mondja, hogy Rohoska Pál küldte. 
Jobbat a nagyapja se evett! Isten áldja meg! 



pótadóból 25476 K 53 fillér lesz fudeiondö, ugy 
hogy az 1904. évi 57855 K adóalapot zsinórmér- 
lékul véve a foldadó minden koronája utón 35%, 
az ogyéb adók minden koronája után 40% esik 
az 1905. évre pótadóul. — Ezután Landssman 
Vilmos ajánlatát tárgyalta a közgyűlés a város és 
magánosok részére villamos világítás tárgyában. 
— A képvisolőtostiilet az Ugy tanulmányozására 
egy bizottságot küldött, annak feladatává tévén, 
hogy véleményez jelentését a tavaszi közgyűlés 
nek mutassa be. — Barnai Andor indítványára a 
képviselőtestület az 5% os iskolai adók törlése, il 
lelve a városnak ezen adók alóli felmentése iránt az 
eljárást megindítani rendelte s e célból egy bízott 
ságot küldött ki. Még több apró ügyet intézett el 
a képviselőtestület, amelyek után a közgyűlés vé
get ért.

— Képviselőnk, Gr. Hadlk-Barkóexy 
Endre a szabadelvű pártból kilépett. A 
kerületben mindenütt általános helyesléssel talál 
kozott képviselőnk elhatározása. Nincs egy választó 
sem, aki a miniszterelnök erőszakos és törvényié 
len eljárását magáévá tenné, bár szükségesnek ta
lálják a házszabályok módosítását. Képviselőnket 
ez alkalommal több tekintélyes választó üdvözölte, 
biztosítván öt változatlan bizalmáról. — E helyütt 
megemlítjük, miszerint gróf Sztáray Sándor, gróf 
Andrássy Tivadar és gróf Andrássy Gyula szin 
téli kiléptek a szabadelvű pártból.

— A főiapán távozása. Futó tüzként 
terjedt el kedden városunkban S hir, hogy gróf 
Hadik Béla, vármegyénk közszeretetben álló fő
ispánja Tisza István miniszterelnöknek bejelentette, 
miszerint állását rendelkezésére bocsájtja. Meghaj- 
lünk hazafias eljárása előtt, végtelen fájna azon
ban, ha a nemesen gondolkozó gróf, akinek igaz- 
ságérzetéröl meg vagyunk győződve, tényleg el 
hagyná a főispáni széket. Örömmel közöljük azon
ban, hogy több mint valószínű, miszerint sikerülni 
fog a kormányelnök és főispánunk között felme
rült ellentéteket kiegyenlíteni és gróf Hadik Béla 
meg fogja tartani állását.

— Katonaságot városunknak. A VI. 
hadtest parancsnoksága arról értesítette az elöljá
róságot, miszerint azon esetre, ha a város az el
szállásolási törvénynek megfelelő laktanyát épit, 
ugy egy század huszárt kész Nagymihályban el 
helyezni. A képviselőtestület ma ez ügyben rend
kívüli közgyűlést tart s ugy vagyunk értesülve, 
hogy a dolog kedvező megoldást fog nyerni any 
nyival is inkább, mert az uradalom is támogatja 
a terv kivitelét. A képviselőtestület határozatát 
csak jövő számunkban közölhetjük.

— A rendőrség szaporítása. Városunk 
rendőrsége újévtől kezdve 2 fővel szaporodni fog. 
A képviselőtestület ugyanis az elöljáróság indítvá
nyára a keddi közgyűlésen megszavazta a rend
őrség felemelt létszámának költségeit. Legfőbb 
ideje immár, hogy közbiztonságunkra több figye 
lem fordittassék, a város polgárai ezt joggal meg
kívánhatták a képviselőtestülettől. E helyütt meg
említjük azt is, hogy a dobszó utján teendő köz 
zétételek Barnai Andor indítványára, ezentúl ma
gyar nyelven lesznek foganatosítva.

— A Gazdasági Bank e hó 20 án tar
totta meg alakuló gyűlését. A közgyűlés a bemu
tatott alapszabály tervezetet elfogadván, az igaz
gatóság a következőkép alakult meg : Elnök: Dr. 
Glűck Samu. Igazgatósági tagok : Szladek József, 
Schreiber Jónás, Schwarcz Bernét, Brügler Lajos, 
Stark Horman és Tolvay Imre lettek. A felügye
lő bizottságba Mathiász József, Tóth Árpád, Bu 
zay Gusztáv, Friedman Mihály és Műller Ignácz 
választattak be. Az uj intézet január hó 1 én kezdi 
meg működését.

— FíWflinon világítás Landssman Vil
mos nagymihályi lakos ajánlatot tett a városnak 
a villamos világítás berendezése tárgyában. Aján
latát a közgyűlés egy bizottságnak adta ki tanul
mányozás végett, mely véleményjelentést fog tenni 
a képviselőtestületnek. Ha a város Landesman 
ajánlatát elfogadja, ugy 1906. január 1 töl kezdvo 
villamos világítást kapunk. A világítás évenként 
2500 koronába kerülne.

— Megégett gyermek, t'sinrsár György 
Deák téri lakos két éves leánykája egyedül ma 
radt kedden a lakásban, mialatt édes anyja tejet 
szállított. A kis leánykán uj ruha volt és ebben 

mont a takaréktüzhelyhez, ugy látszik játszott a 
tűzzel, mert egyszerre csak lángot vetett rajta a 
ruha és mikorra a szomszédok előkerültek, a sze 
rencsétlon gyermek már életveszélyes égési sebo
kot szenvedett, melyekben csakhamar ki is szén 
vedelt. A bíróság felboncoltatta a kis holttestet s 
vizsgálatot indított annak megállapítása iránt, kit 
terhel a gondatlanság körül a. felelősség.

— .4 nagymihályi függetlenségi párt 
választmánya a f. hó 23 án tartott üléséből ki 
folyólag üdvözlő táviratot küldött a szövetkezett 
ellenzékhez, mely Kossuth Ferenczhez címezve a 
következő szöveggoi bir :
Nagyságos Kossuth ferencz orsz. gy. képv. urnák 

Budapesten.
A parlamenti szólásszabadság ellen elkövetett 

merénylet mély megdöbbenéssel töltött el ben 
nünket. üdvözöljük Nagyságodat és a szövetke
zett ellenzék összes tagjait azon alkalomból, hogy 
lebontották a pártok közötti válaszfalakat és 
együttes erővel állottak csatasorba alkotmányunk 
megvédelmczésére. Isten áldását kérjük nemes 
küzdelmükre, melyben szívvel lélekkel támogatni 
fogjuk. Nagymihályi függetlenségi párt.

— Elfogott betörök. A csendőrség letar
tóztatott három oláhcigányt, akik részesei voltak 
a múlt heti betöréseknek s remény van rá, hogy 
az egész banda mogkeriil. — Tegnap éjjel a rend 
őrség letartóztatta Musek András galíciai illetőségű 
Bucsinszky Lajosnál alkalmazásban levő bolti szol
gát. A nevezettnél különféle betörő szerszámokat 
találtak és ép útnak indult, midőn a rendőrség őt 
letartóztatta. Museket a város területéről kitiltják 
és illetőségi helyére toloncolják.

— Ax abarai hidas, mely a Széchenyi- 
uradalom tulajdonát képezi és amelynek fentartá- 
sáról az uradalom tartozik gondoskodni, oly rozoga 
állapotban van, hogy azon át a közlekedés veszé
lyes és rendőri szempontból betiltandó. A hidason 
korlát sincs és e hó 15-én Wiczmándy Mórnénak 
három lova ennek folytán a Laboréba is veszett. 
Pár nappal ezelőtt egy inálcai ember is a folyóba 
esett a hidas vontatása közben? sikerült öt azon 
bán a biztos halá tól megmenteni.

n
— Az élelmi csikkek^ drágulásához. 

Majdnem minden élelmi czikk*  árának emelkedése 
arra kényszeríti háziasszonvaipkat. hogy újabb 
megtakarításokról gondoskodjunk. Ez alkalomból 
arra emlékeztetünk, amire gyakrabban utaltunk, 
hogy a Kathreiner féle Kneipp maláta kávé hasz
nálatával nagy megtakarítás érhető el. Sok eset
ben a babkávé teljesen nélkülözhető, s igy nem 
egy többlet kiadásért kárpótlást nyerhetünk. Elő 
Ítélettől mentes háziasszonyaink különben is már 
régen „tiszta*  Kathreiner kávét adnak az asztalra 
s amint a tapasztalat bizonyítja, aki egyszer már 
megszokta, mm akarja többé nélkülözni. Erősen 
elkészítve a Kathreiner féle Kneipp maláta kávé 
izében igen kellemes s különösen gyermekeknek 
tápdus és vérképző. Mindezeket az előnyöket ter
mészetesen csak a valódi Kathreiner kávé nyújtja. 
Hangsúlyozzuk ezért a bevásárlásnál a Kathreiner 
nevet és kérjük az eredeti csomagokat Kneipp 
páter arcképével és ne fogadjunk el nyitva mér 
legelt egyszerűen pörkölt termékeket vagy más 
képeu csomagolt hitvány utánzatokat.

— Megrendelők kényelme, A vidéki 
megrendelők gyakran vannak kitéve annak, hogy 
szélhámos cégek becsapják; nem a megfelelő be
szerzési forrásból rendelik az árut, mely vagy 
meg nem felel, vagy túlságosan drága; a közön
ség igen sok esetben csak egy vagy két céget is
mer és tájékozatlan az iránt, hogy szükségletét a 
legjobb és legolcsóbb forrásból szerezze be. A szé
kesfővárosban alapított „Általános megrendelési 
vállalat" bárkinek díjmentesen közvetít minden
féle megrendelést és szakszerű, gondos olcsó és 
gyors kiszolgálásról gondoskodik. Azért bármily 
cikket vagy árut rendelünk, legcélszerűbb a meg 
rendelést az „Általános megrendelési vállalat*  nak 
(Budapest, IV. Városház-utca ö.) beküldoni.

— Erzsébet királyné sorsjegyek havi 
részletfizetésre kaphatók lapunk kiadóhivatalában. 
Húzás már f. é. deczember 1 én.

— Mátyás Diák, Ha van vig és elmés 
újság, amely olvasóinak kellemes és derűit órákat 
szerez, ugy ez a lap kétségen kívül a „Mátyás 
Diák“, amelyről köztudomású, hogy Magyarország 
nak nemcsak legnagyobb szabású, de legjobb éle. 
lapja. A Mátyás Diák most tizennyolcadik évfo
lyamába lép, hogy tovább is elismerések közölt, 
diadallal fussa útját, nagy örömére a mulatni sze
rető magyar közönségnek. A Mátyás Diák minden 
egyes számában 35—40 karrikalura, adoma illuszt
ráció és művészi rajz jelenik meg. A „Mátyás' 
Diák*  Murai Károly szerkesztésében, kiváló hu 

moi isták közreműködésével a Wodiatur F. és Fiai 
cég kiadásában jelenik meg. Előfizetési ára ne
gyedévre 3, félévre 6, egész évre 12 korona. A 
Mátyás Diák kiadóhivatala (Budapest IV. Sarkan
tyú*  utca 3.) bárkinek is készséggel küld mutat
ványszámot.

— Hercxeg Ferenc-Album lesz a Gajdri 
Ödön szerkesztésével megjelenő „Az L’jságtt füg 
getlen politikai napilap legközelebbi húsvéti aján 
déka. Karácsonyra pedig gyönyörű naptárral ked
veskedik minden előfizetőjének — kivétel nélkül. 
„Az l’jság*,  melynek állandó főmunkatársai: Her- 
czag Ferenc, Kenedi Géza, Kóbor Tamás, Kozma 
Andor, Mikszáth Kálmán, nemcsak értékes aján 
dékokkal lepi meg az előfizetőit, hanem kitűnő 
lapot is ad, mely értesültség. hírszolgálat és bő 
tartalom dolgában a legfokozottabb igényeket is 
kielégíti. Ennek tudható be Az l ’jság nak párat 
tanul gyors elterjedése és közkedveltsége az egész 
országban. „Az L’jság*  előfizetési ára egy hóra 2 
kor. 40 fillér, negyedévre 7 korona. Megrendelő 
cim: Az l’jság kiadóhivatala, Budapost VII. Ke
repesi ut 54. szám.

Felelőit szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Főmunkatárs : Aczél Dezső. 

Kiadóhivatali mii vezető : Lindái József.

Hirdetések.
Van szerencsém a t. közönség becses tu

domására hozni, hogy Nagymihályban Rákóczi- 
utcza 7. szám alatt

építési irodát
nyitottam.

Elvállalok az építési szakmába vágó min
dennemű munkát, terveket, költségvetéseket a 
legpontosabb kivitelben.

Szives pártfogást kérve, maradok kiváló 
tisztelettel

Pintér Jtinos
ipitii mestfr.

FREURD MÓR
liszt és fűszer kereskedése

Nagymihály, Rakoci-u. (a gk. templommal szemben.)

Tisztelettel értesítem a t. vevő közönsé
get, hogy legjobb minőségben

• boszniai lekvárt, • 
szilvát, diót és mákot 
egész kocsirakománynyal hozattam és a leg- 
jutányosabban árusítom.

; Egyben szives tudomására hozom a n. é. 
közönségnek, hogy a sztrajnyáni gőzmalom 
vétele folytán azon kellemes helyzetben va
gyok, miszerint tiszta gabona, egyféle és 
búzalisztet, úgyszintén korpát és darált 
árpát a legolcsóbban árusi thatom.

Tisztelettel
Z^reiuad. IbzTór.

Korszakalkotó találmány 1I
Gyárakban, ipartetclepeken, üzletekbon, mű
helyekben, kórházakban és minden háztar 

fásban nélkülözhetetlen a

MINIM AX 
(Dr. 8chleMii£er 8tuart rendszer) 

az egyetlen tűzoltó-készülék, amely min
den tüsveisedelmet keletkezése 

peresében eredményesen eloltani képes. 

■ jRra darabonként 60 korona. ■ 

Megrendeléseket eszközöl a „MinimAZ*  
készülék építő társaság képviselője 

WIDDERHERMÁN 
Budapest VI. Andrássy-ut 27.
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VILÁGHÍRŰ
> .BEKÖSD- fe«léazeti mű intézet a kiválóan 
sikerült életnsirvM.ipi arcképeiről, melyeket éli*  
mart művészek által készíttet. azani'»*  ikir. köz
jegyző által hitele«itett. elismerő le»el a világ 

minden tájáról.

Elsőrangú képek erei: 
Olaj , aquarell es paatell festésben 
fénykép után 4"-63 c». nagyságban ára 
Legfinomabb kivitelű Brom . Pistin- és 
kretarajz ... ára

20 K. 
5K.

Réasletea árjegyzők bérmentve.
Kgy életnagynagu festméuyt késaitünk mindenki
nek teljesen ingyen, ha részünkre 3 rende
lést szerez é" azokat egyenként vagy egyszerre 

beküldi.

„REKORD"
fedélzeti miiintézet

! BUDAPEST. VII. Rottenbiller-utca 46.1;

Felhívás
Nagymihály község közönségéhez.

Szigorú én felelősség terhe melletti kö
telességévé tétetik a háztulajdonosoknak és 
házgondnokoknak, hogy a gyalogjárók tisz
tán tartásáról gondoskodjanak.

A havazás folytán síkossá lett gyalog
járókat le kell kaparni és behinteni, a leg
szigorúbban tiltva van vizet a gyalogjárón 
hordani, mert a viz elcsorgása következté
ben a jégképződések folytán származhatnak 
a legtöbb szerencsétlenségek, miért is a kö
zönség a cselédek e tekintethető szigorú 
utasítására felhivatik.

Az elöljáróság éber figyelemmel fogja 
ezen rendeletnek pontos végrehajtását ellen
őrizni és az az ellen vétőket érzékeny bün
tetéssel fogja sújtani.

Nagymihály, 1904. november 16-án^j 

A községi elöljáróság.

Gazdák figyelmébe!

Manhattan nélkül. Manhattan porral.

Aki sertéseit gyorsabban akarja felhizlalni, 
aki teheneitől és kecskéitől több és jobb
mi nöségü tejet akar, aki erős igavonó bar 
mókát és tüzes lovakat akar, egyszóval aki 
jövedelmezőbb állattenyésztést akar, az 

használjon

MANHATTAN 
tápport. Használatának költsége igen csekély 
és dúsan megtérül. 100 klg. 50 kor. 50 klg. 
2l» kor. A'yy 5 kilós próbaküldeményt 5 ko
ronáért küldünk postán ét bérmentve utánvét 
tel, hogy a legkisebb gazda is meggyőződhes
sen a Manhattan por bámulatot hatásáról. 
Központi főraktár: Manhattan Electrophor 
Vállalat, Budapest Vili. Aggteleki-utcza 15. *

Minden t. hölgy saját maga, minden divat szerint, minden fáradság nélkül 
készítheti ruhájáfa GUSCHELBAUER ANTAL féle

Szabályozható Női Derék Szabászati Készülék

Védjegy.

mn.a8?.iLiíra 3 k°r' Guschelbauer Antal, Sopron.

segélyével, anélkül, hogy a szabászati rajzot megtanulta volna. 
Eme készülék minden testalkat részére szabályozható. Akadé
mián vizsgáztam. Számos elismerő levelet kaptam minden 
országból. Minden államban törvényileg védve és szabadalmazva.

Magyarázatok in
gyen küldetnek. —

Képviselők minden helységben kerestetnek.

IkxCag-jrar Iriráilyi államvasutak téli menetrendje.
— Érvényes 1904. október hó 1-étől. —

M.-Laborcz Nagymihály Leg.-Mihály Kassa S.-a.-Ujhely Miskolc Budapest k. p. u.
j indul érkezik indul érkezik indul

Kassára érkezik érk.
indul érkezik érkezik

zz- »• SX. V. gy. v az. V. gy. v. az. ▼.
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Budapest
k p u.

indul

Miskolc S.-a.-Ujhely Kassa Leg.-Mihály Nagymihály M.-Laborcz

érkezikindulindul indul érkezik
az.

érkezik I 
Kassáról i

érkezik 
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Jegyzet. A gal jelzett szamok ejieli időt jelentenek.

Nyom. Lssdeiman B. kftayvuyomdájábau

G0LDBERGER JAKAB
NAGYMIHÁLY, Kossuth Lajos utcza 42 szám.
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel ér

tesíteni, hogy helyben a Löwy-féle házban egy a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő kizárólagos 

kézimunka-üzletet 
nyitok. — Dús választékot tartok mindennemű kézimunka kel
mékből. úgyszintén elonyomtatott. kezdett és teljesen kész kézi
munkákból és az azokhoz szükséges hozzávalókból a legolcsóbb 
árak mellett Harisnyakótes és fejeles jutányosán eszközöltetik.

A n. é. vevőközönség szives pártfogását kéri 
teljes tisztelettel: G0LDBERGER JAKAB 

BV Az üzlet november hó 10-én nyílt meg 'M

Tisztelettel értesítem a m. t. hölgy
közönséget, hogy varrodámat ideiglenesen 
a Rákóczi-utcán levő volt posta épületben 
rendeztem be és kérem igen tisztelt párt
fogóimat, hogy az irányomban eddig tanú
sított jóindulatukkal ezen helyiségben is fel
keresni szíveskedjenek.

Január hó i-étöl kezdve varrodámat a 
Marmorstein-féle házba helyezem át.

Tisztelettel
Josefovits Boris

női aiabónb.

x>—x-x—o—o—c

Schicht-szappan
VÉDJEGYEK: *

Kulcs “
a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 

(legolcsóbb szappan

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen arra, hogy minden darab 
szappan a »SCHICHT« névvel és fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.


