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Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

MEG-TELE1T iKÉ IXT ZZ) EZ XT OStTTÖETÖKÖ XT.
szerkesztőség:

Hova a lap szellemi részét illatő tniiubtn 
közlemény intézendő -

Kossuth Lajoe-utoza 34. szám.

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

Egye* szám ara 20 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentetlen lévaiak nem fogadtatnak el.

Nyllt-ter soronkint 40 Hl.

kiadóhivatal:
Hova az elótizetéaek, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landesman B. könyvnyomdája.

Amiből élünk ...
Nem akarunk ezúttal arról beszélni, a 

mit a statisztikai hivatal legutóbb is kimu
tatott, hogyan veszünk, pusztulunk, sokan 
tuberkulózisban, még többen kivándorlási 
betegségben. Nem is arról szólunk ezúttal, 
hogy az egyke-rendszer hovatovább odavi
szi ezt a tejjel-mézzel folyó Kánaánt, hogy 
sokkal több magyar lesz a föld alatt, mint 
a földön, de megdöbbenünk, ha a statisz
tika ama lapjait olvassuk, melyek jelentik, 
hogy a kórházak mind tele vannak és az 
orvosoknak annyi a dolguk, hogy azoknak 
több ezerre rugó száma Budapesten még 
kevésnek bizonyul és a Karlsbadba évente 
robogó magyarok száma meghaladja a sok 
ezret. . . Nincs azon csodálkozni való, hogy 
a magyarok nagy hányada Karlsbadba megy 
a gyomrát kúrálni, azon sem csodálkozunk, 
hogy a lakosság számának kétharmada gyo
morbajos. Nem eszik a magyar sokat, a 
mint mondani szokás, hanem rosszat eszik! 
S ez a baj I Ez a mi hatóságunk vétkes mu
lasztása !

Az embert elhagyja béketürése és fleg
mája, ha annak kutatásába hatol, hogy mit 
is eszik az ember a fővárosban s nagyobb
részt a magyar vidéken is. Égbekiáltó bűn 
az a nemtörődömség, melylyel a mi ható
ságaink az élelmiszereket kezelik, azaz hogy 
nem kezelik. A nehéz megélhetési viszonyok 
mellett, a hallatlan drágaság mellett nem
csak hogy alig tudjuk előteremteni a meg
élhetéshez szükséges minimumot, de hozzá-

TARCZA.
„Elmúlnak a múltnak álmai, reményi...!"

Forró napsugártól a bimbó kipattan.
.4 szép leány arcán forró csókom csattan 
Forró csókom csattan, piros is az arca: 
Szerelem rózsái virítanak rajta !

Ha harangszót hallok, gondba borul lelkem : 
Bús harangszó mellett visznek sírba engem. 
S hantomon virágok fogják elregélni: 
.Elmúlnak a múltnak álmai, reményi."

.Elmúlnak a múltnak álmai reményi." 
Azért jöttem hozzád csókra, csókot kérni: 
Lehet, ha majd téged visznek esküvőre, 
Engem megtört szívvel visznek temetőbe !

Ha elszáll az élet, mint a röpke álom. 
Itt kell hagyni mindent ezen a világon. 
Kicsinyke fejfámra ezt fogják bevésni: 
.Elmúlnak a múltnak álmai, reményi!"

Tomkó Gyula.

Vétek Samu.
Vétek Sámuel fanagykereskedi? ur lelkét 

már régen nyomta valami homályos sejtelem, 
de mégis meglántorodott, mikor igy váratlanul, 
durván a szeme közé vágták. Vágta pedig nem 
más, mint az ő legigazabb barátja Mocsári Já
nos, a szeszfőzde-tulajdonos. 

járul ehhez az a megdöbbentő körülmény, 
hogy mindaz, amit drága pénzen veszünk : 
hamisított, mérgezett, silány cikk.

Folyton majmoljuk Bécset ; a mit ott 
rosszat találunk, azt nálunk rövid időn be
lül meghonosítjuk. De a mi jót az osztrák 
főváros termel, arról nem veszünk tudomást, 
mert nálunk senki semmiért sem felelős.

Bécsben törvény tiltja az élehniszerha- 
misitásokat. Szigorú fogságba vetik azt, a 
kit másodízben rajtacsipnek azon, hogy élel
miszert hamisitott. Nálunk elitélik öt) 5(M) 
korona pénzbírságra azokat, akik ily utón 
százezreket szereztek s ők vígan folytatják 
kisded hamis játékaikat. Tavaly a bécsi Ro- 
tundában élelmiszerkiállitást rendeztek. Kü
lön pavilonokban mutatták be a hamisitott 
dolgokat az árpától a zsírig . . . Hallatlan, 
hogy miket láttunk itt analizálva, sterilizálva, 
vegyelmezve, nagyítva, kicsinyítve, mikrosz
kopikus üvegburák alatt. De a hatóság éber 
esze és figyelme gátat vetett Bécsben az 
ember legfontosabb szerve : a gyomor ellen 
intézett gyilkos támadásoknak. Állandóan 
hatósági közegek járnak meglepetésszerűen 
boltról-boltra, hol civilben hol uniformisban, 
megvizsgálnak az üzletben feltalálható min
dennemű élelmiszert s jaj annak, a kit ha
misításon rajtacsipnek. Sohasem hallottam 
még esetet, hogy a mi hatóságaink felke
restek volna egy tejcsarnokot, egy fűszer
kereskedést, hogy az eladásra kerülő élelmi
szereket megvizsgálják. Dehogy! Nálunk a 
hatósági közegek csak az adóintőcédiilákat

A praktikus üzletember csendes vére szo
katlanul hullámzott, forrongott ereiben. Elzsi- 
rosodott szivét nem annyira elkeseredés, mint 
féktelen düh töltötte el, hogy megcsalták, hogy 
kijátszották. Hogy az ő fia, kiért ő oly sokat ál
dozott és a dédelgetett gyermek minden költ
séges szeszélyét büszke apai örömmel teljesí
tette, hogy a tizenkétéves Vétek Árpád talán . . . 
talán nem is az ő fia! Igen, ezt vágták neki a 
szemébe s a praktikus Vétek Sámuel elmeredt 
arccal hallgatott.

Öles léptekkel mérte végig szobáját, majd 
leült asztalához, hogy lezárja a főkönyvet mára, 
de a .tartozik—követel, betűi láncra kereked
tek szemei előtt s végre is dühösen csapta le 
a tollal.

Hiszen ez irtózatos! Hiszen hát akkor ez 
a gyermek nem az ő vére: senkije, semmije! 
Es ő mennyit áldozott ezért az idegen gyer
mekért !... Irtózatos !

Oh, az az asszony !. ..
Tizenöt esztendő előtt vette el Vétek Sá

muel fanagykereskedő Bálint Erzsébetet. Igaz, 
hogy nem a szép kék szemeiért, hanem a Szép 
hozományáért. Nem volt hát szerelmi házas
ság, ámbár tagadhatatlanul imponált a komoly 
férfi a szép Erzsébetnek, de csakhamar kiáb
rándult, mikor látta, hogy férjének tulajdonké
pen az ő harmincezer frtja kellett üzleti spe
kulációkra. A házasság volt a gyönge, akarat
nélküli nő első fontos lépése életében és ez is 
bahd ütött ki. Gyöngéd, ideális lelkének nem 
volt méltó párja a teljesen üzleti szellemű prak- 

viszik szét! Nálunk csak a vásárcsarnokokig 
terjed az éber figyelem.

Nem lehet célunk e cikkely szűk kere
tében elemezni mindazokat a hamisításokat, 
melyeknek napról-napra tanúi vagyunk. De 
hogy a legfontosabb táplálékkal, a tejjel 
minő galádságok történnek, azt már nem 
hagyhatjuk szó nélkül. Mert a tej a gyer
meknek úgy, mint a felnőttnek egyaránt a 
legfontosabb tápláléka. Tizenhat krajcárért 
veszi feleségem plombáit, pergamennel be
vont üvegben a tej literjét. A napokban reg
gel felforralta a szakácsné a tejet. Égbeki
áltó látvány tárult e procedúra után szeme
ink elé. Egy ujjnyi magasságban szürkésfe
hér, vizes folyadékot láttunk, a lábas fene
kén pedig lisztes, pépes, festékes üledék ma
radt. Ezt iszszuk mi szegény budapestiek, 
ha nem vagyunk abban a szerencsés hely
zetben. hogy a tej összefut és kiönthetjük. 
Egy barátom a napokban egy elsőrendű 
kávéházban egy pohár tejet kért és miután 
megizlelte. a földre öntötte. Történetesen ez 
a barátom épen Karlsbadból érkezett haza. 
I logy a lisztet, a szalámit, a cukrot stb. ho
gyan s mivel hamisítják nálunk, arról nem 
is akarok beszélni.

A bécsi élelmiszerkiállitást bizonyára 
nem tanulmányozták a mi hatóságaink, de 
külföldre, Amerikába mindenféle bolondügy
ben, semmitmondó jelentőségű tárgyban kül
dünk delegátust . . .

Nem lesz ez máskép, amig az élelmi- 
szerhamisitást törvényhozásilag bűntettnek,

tikus gondolkozásu fanagykereskedő ur, ki ké
sőbb ugyan hallott félfüllel valami pletykát a 
feleségéről, meg a fiatal doktorról, de szó nél
kül, gúnyosan mosolygott rajta.

De most nem mosolygott: a fogát csikor
gatta. Végre lecsillapult.

— No hát csak legyünk résen. Tegyünk 
megfigyeléseket. Azután meg következem én I 
S tarka zsebkendőjével megtörölte kopaszodó, 
izzadt homlokát.

*
Kél hónapig hallgatott: szemlélődött. Az

után következett ő!
Június végén egy csütörtöki ebédnél tör

tént. A fanagykereskedő ur épen levesét kezdte 
kanalazni, mikor odasettenkedett hozzá a fia. 
Napharnitolta, egészséges gyerek volt az Árpád, 
tele életkedvvel, gyermekes pajkosságga). Egy 
ív papiros volt a kezében.

— Apuka, kikaptuk a bizonyítványt. Nézd, 
egy jó sincs már benne. Harmadász vagyok már, 
úgy nézz rám!

Máskor a fanagykereskedő ur büszkén csó
kolta össze kedvencét, de most bele sem pil
lantott a bizonyítványba, szépen eltolta kövér 
szőrös kezével s egy percre félbenhagyva a le
ves kaualazását, ezeket mondta hidegen fiának

— Nagyon szép, hogy kötelességedet pon
tosan teljesítetted. Ezt és az engedelmességet 
a jövőben is elvárom tőled. Ámbár a jövőben 
más kötelességek várnak rád, mint az elmúlt 
esztendőben.

S azzal újból hozzálátott leveséhez. A fiú

Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.



vagy legalább vétségnek nem minősítik; de 
addig még igen sok dolgot adunk az Ent- 
reprise des pompes funebres-nék! /. Zs.

Városi közgyűlés.
Nagymihály város képviselőtestülete folyó hó 

6-án délután 3 órakor Walkovszky Béla községi 
bíró elnökiele alatt közgyűlést tartott, melyen a 
tagok szép számmal jelentek meg.

A tárgysorozat első pontját a belügyminister 
azon intézvényének felolvasása képezte, mely sze
rint a nagymihályi köztemető megszerzése tárgyá
ban Palicska János és társai által beadott felebbe* 
zését a belügyminiszter lll-ad fokon elutasítja. A 
képviselőtestület ugyanis meg 1903. évben azt ha
tározta. hogv a köztemető céljaira a megyoi híd 
melletti telket veszi meg. Ez ellen Palicska János 
és több társa felebbezé*sel élt. mert a varos la
kosságának zöme azon eszmével, hogv a temető 
ily messze legyen, nem tud megbarátkozni. E tárgy
ban hosszabb vita indult meg. melynek végezté
vel elfogadtak Oppitz Sándor s a hozza csatlako
zott Barnai Andor es Kolozsvár} Ödön azon in- : 
ditvánvat. mely szerint a képviselőtestület kimon
dotta. hogy a jelzett területet a köztemető céljaira 
alkalmasnak nem tartja s egy másik alkalmasabb 
terület kijelölésére egy bizottságot küld ki. a bi
zottság tagjaiul a községi biró elnöklete alatt Op
pitz Sándor. Karczub Pál. Barnai Andor. Kolozs- ■ 
váry Ödön és Dr. VVidder Márk, utóbbi úgyis mint ’ 
járásorvos küldettek ki. megbizatván. hogv a tar- ' 
gyalushoz egy szakértő mérnököt is hívjanak meg. 
A bizottság köteles eljárásának eredményéről 15 
nap alatt jelentést tenni.

Következett a járási főszolgabírónak az ideig
lenesen adómentes házaknak 5 évre v isszamenő- . 
lég községi pótadóval való megterhelése tárgyában 
kiadott rendeletének tárgyalása. A képviselő testű- [ 
let elfogadott egy határozati javaslatot, mely sze
rint bár az idevonatkozó törvények és szabályok 
értelmében az adómentesség csak a folyó állami 
házadóra vonatkozik, tehát nem ad igényt a köz
terhek alóli felmentésre, de tekintve azt, hogy azon 
körülmény, miszerint az adómentes hazak után a 
községi pótadó ki nem vettetett, a községi elöljá
róság teljes jóhiszeműségén s a hosszú gyakorla
ton a|apszik s a község fejlődésének előmozdítá
sát célozta, a képviselőtestület, önkormányzati jo
gára való tekintettel, a községi pótadónak 5 évre 
való visszamenőleges kirovását nem óhajtja s az 1 
ideigle nes adómentességet élvező házak után a ■ 

nem él tette apját s hallgatott. Anyja pedig nyu
godt, kissé gúnyos hangon fordult férjéhez.

— Es ugyan ntik lennének azok a köte
lességek

A fanagykereskedő ur jéghideg tekintettel 
mérte végig nejét.

— Azt még nem tudom, de hogy gimná
ziumi tanulmányait nem folytatja, azt tudom.

De már erre Erzsébet leejtette a kanalát 
meglepetésében s a gyermek egészséges, piros 
arca is elhalványult apja kijelentésére. Az asz- 
szonv ismét megszólalt, de most már ingerülten.

— De ugyan hova gondol ? Hiszen tiszta 
jeles bizonyítványt hozott haza most is Árpád 
A tanárok is folyton dicsérik. Esztelenség volna, 
ha nem folytatná tanulmányait Csak nem akarja 
szerencsétlenné tenni egész életére a fiát . .

— A fiamat .' Nem, egyáltalában nem.
Majd délután bővebben beszélek önnel a 

dologról.
A gyermek okos, barna szemei könnyben 

úsztak s reszkető hangon szólt apjához:
— Apuka... de én tanulni akarok!
— Csendet kérek. Itt én vagyok az ur, az 

én akaratom dönt. S most egyél I
A gyermek fölvette kanalát, hangtalanul 

ült székén, de szeméből nehéz könnycseppek 
gördültek alá hamvas arcán és beleperegtek a 
levesébe.

— Hát igen. A fiút nem fogom iskoláztatni. 
Mesterségre adom.

— Samu, jól meggondolta ezt .’
— Két hónapja gondolkozom rajta. Azóta, 

községi pótadónak csupán a f. 1907. évtől kezdő- 
dóleg való kivetésére utasította a községi elöljáró
ságot.

Ezután az önkéntes tűzoltó-egyesület átirata 
folytán, az egyesület választmányába Barnai An
dor és Kolozsvár} Ödön képv. tagokat küldte ki 
kebeléből a képviselő testület, a királvhidai temp
lom építésének céljára 10 korona adományt sza
vazott meg s a község részére egy írógépnek be
szerzését határozta el, melyre >50 koronát szavaz
tak meg.

Több apróbb ügv elintézése után elnöklő k. 
biró az ülést berekesztette.

VEGYES HÍREK
Az ipartestület zászlószentelési ünne

pélye. A nagymihályi általános ipartestület f. hó 
20-án tudvalevüleg zászlószentelési ünnepélyt tart. 
Az ünnepély az eddigi diszpozíciók szerint eléggé 
impozánsnak ígérkezik. A róm. kath. templom 
előtt díszsátor lesz felállítva s a templomban tör
tént megszentelés után a zászlót a zászlóanya 
Sztdray Sándorné grófné Öméltósága — felavatja 
s zalkodi Bajusz Andor főszolgabíró, ipartest illeti 
diszelnök ünnepi beszédet tart. Ezután következ
nek a zászlószögek bev érésé a megállapított sor
rendben. Az ünnepélyre minden valószínűség sze
rint vendegeink lesznek id. Meczner Gyula főispán, 
Dőkus Gyula alispán s több notabilitás. A kor
mány tagjai közül meghívást kaptak : Kossuth Fe- 
rencz kereskedelemügyi. Andrássy Gyula gróf bel
ügyi és Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatás
ügyi miniszterek, a kik szintén képviselve lesznek 
az ünnepélyen s előreláthatólag képviselve lesznek 
azon a közeli vármegyék összes testületéi.

Tűzoltó-majális. A nagymihályi önk. tűz
oltó-egyesület f. hó 4-én a Vörösház-erdőben tánc
mulatságot rendezett, amely azonban a borús idő 
következtében nem örvendett olyan látogatottság
nak, mint máskor. Hozzájárult ehhez azon körül
mény is, hogy összesen egy korcsmáros volt künn 
ital és ételnemüvel. a többiek, kik rendszerint szin
tén ott szoktak lenni, ezúttal távoliétűkkel tündö
költek. Az az egy korcsmáros pedig képtelen volt 
a jelen voltak étel és italszükségletcit kielégíteni.

Aki egy perditába szerelmes. Sofranek 
István szolga f. hó 3-án délelőtt részeg állapotban 
betért a helybeli Pálfi-félv bordélyházba s itt egy 
Kovács Irén nevű leány annyira megbüvölte, hogy 
egy őrizetlen pillanatban pisztolyából rálőtt a le

amióta tudom, hogy Árpád nem az én fiam. 
Beláthatja tehát, hogy én idegen gyermek ne
veltetésére nem áldozhatok.

Az asszony lángbaborult arccal kiáltott föl:
— Samu, az Istenért! . . .
— Csillapuljon asszonyom. Látja, én is tel

jesen nyugodt vagyok. Árpádnak módot nyúj
tok a tisztességes megélhetésre, mert az én va- 
gyonomra nem számíthat. Annyit Ígérek azon
ban ismételten, hegy kitanittatom valami mes
terségre.

— Samu nem fél az istentől ? Ezt érde
meljük mi magától hogy megtagadja a tulajdon 
gyermekét ? . . .

— Fölösleges komédiái játszani s úgy sem 
ér el vele semmit. En erről a dologról meg
győződtem. Két hónap óta tanulmányozom a fia
mat és egyetlen közös vonást sem tudtam ta
lálni köztünk.

— Samu, önnek valami ideg . . .
— Oh, nem. Nem vagyok őrült. Most va

gyok a legjobb eszemnél. Lássa, édes Erzsébet, 
van egy mód a fia úri jövőjét biztosítani. In
dítson válópert ellenem s próbálja kiperelni a 
hozományát.

Az asszony görcsös zokogással felelt férje 
szavaira.

— Oh, én reám ezzel nem hat Én prak
tikus, józan ember vagyok és nem puhaszivü 
vénasszony, akit az ilyen rögtönzött jelenet a 
könnyekig megindít. Ne fáraszsza magát édes 
asszonyom: engem nem lehet félrevezetni.

S azzal kemény, dölyfös léptekkel eltávo
zott a szobából s az akaratnélküli, gyenge asz-

áll} ra. A golyó a leány hátába fúródott és súlyo
san megsebesítette. Sérüléseivel beszállították a 
helybeli közkórházba, ahol még eddigelé nem si
került a golyót a testből eltávolítani. Sofraneket le
tartóztattak, s bekísérték a saujhelyi kir. ügyészség 
börtönébe, aki azzal védekezik, hogy szerelmes volt 
a leányba, az pedig nem viszonozta a szerelmét.

Tanitók gyűlése. A Zemplén vármegyei 
ev. ref. tanitók egyesülete f. hó 5-én Sátoraljaúj
helyben tartotta rendes és tisztújító közgyűlését a 
ref. egyház tanácstermében Dőkus László központi 
főszolgabíró, világi elnök és Péter Mihály gálszé- 
csi ref. lelkész, egyházi elnök vezetése alatt. Péter 
Mihály egyházi elnök szép megnyitó beszéde után 
a közgyűlés kívánságára Nyitray Ferencz korelnök 
elfoglalván az elnöki széket, felhívta a tagokat a 
tisztujitás megejtésére. Ez megtörténvén, korelnök 
kihirdeti, hogy világi elnökké ismét Dőkus László, 
egy házi elnökké Péter Mihály, tanító-elnökké Ka
rakó Ferencz, pénztárossá Szilágyi István, fő jegy - 
zővé pedig Pánthy Lajos választattak meg.

Lopás az állomáson. F. hó 3-án délután 
4 órakor Becsből Nagymihály rendeltetéssel Sátor
aljaújhelybe érkezett s itt kirakott 9 csomag kéz- 
miiáru közül egy csomagot ismeretlen tettes aznap 
délután vagy az éj folyamán ellopott. A csomag
ban 60 darab selyemkendő volt, melyek közül 24 
darab „Klára" névjelzéssel van ellátva. A saujhelyi 
rendőrség a tettes kézrekeritése céljából megtette a 
szükséges intézkedéseket.

Esküvő. Bogya György villanyszerelő f. 
hó 17-én tartja esküvőjét Datnő Rózsikával Nagy - 
mihályon.

Fegyelmi egy körjegyző ellen. Steiner 
József alsógyertyáni körjegyző ellen Zemplénvár- 
tnegye főispánja fegyelmi vizsgálatot rendelt el. A 
vizsgálat elrendelésének okai a főispáni véghatá
rozat szerint a törvényhatóság által jóvá nem ha
gyott községi határozatoknak önkényes végrehaj
tása és hivatalos kötelességek megsértése az által, 
hogy egyes adósok adókönyvecskéibe a befizetett 
összegeket be nem irta. A fegyelmi vizsgálat foly
tatásával fíernáth Béla varaiméi főszolgabírót bízta 
meg a főispán.

Az útlevél hiánya nem büntetendő cse
lekmény. A nagykaposi kir. járásbíróság a szolga- 
biróság feljelentése folytán egy vajáni földmivelöl 
azért, mert útlevél nélkül Amerikába akart kiván
dorolni, közbiztonság elleni kihágás miatt egy napi 
elzárásra és 10 kor. pénzbüntetésre Ítélte. Az Íté
letnek a vádlott eleget is tett. Az ügyészségi illeg

szony íélájultan egyedül maradi a szobában.
*

Minden nyugodtsága dacára úgy érezte ma
gát az első percben, mintha egy hatalmas ütést 
kapott volna az agyára. Hisz’ez borzasztó eset, 
első az ő családjában. Megmérgezte magát az 
ő felesége és — meghalt.

A fanagykereskedő ur agyára tolult min
den vér, mikor az éjjeli szekrényen lelt papír
darabot elolvasta. Ez a felelet. Nem sok, csak 
ennyi:

»Ha nem hitted el az élőnek, a halottnak 
talán el fogod hinni . . .«

Vétek Sámuel úr szédülni kezdett. Megza
vart agygyal, hol a felesége hulláját, hol azt a 
papirost nézte, de azután erőt vett magán, el
rejtette tárcájába és izgatott léptekkel járt föl 
és alá Már a megbánás kezdte környékezni, mi
kor győzött benne a praktikus józanság s meg
világosodott agygyal mormogta magában :

— Olló, hisz’ ez az egész csak üzleti spe
kuláció lehet. Nézzük csak ... Az asszony ön
gyilkos lelt. Persze azt hitte, én magamon ki- 
vül leszek és a hajamat tépem majd keserű 
megbánásomban. Es úrrá teszem a fiát, vissza
nyerem a régi balga bitemet, hogy Árpád az. 
én fiam . . . Csakhogy engem nem lehel félre
vezetni !

Es megnyugodva, öntudatos, dölyfös arc
cal járt föl és alá a halottas szobában, míg a 
gyermek összefacsarodolt szívvel térdelt anyja 
hült teteménél s csókjaival és könnyeivel bo-

| ritolta el a kihűlt anyai kezet.
Dzurányi László. 

H^PJll? ÍPHO fonmilfprmo . as>'nillal>’n"' a Kolozsvary-fele házban (az emeleten), aar Rendel egész nap. "W 
e>>CaK (JtllU JUlplllUVl Ilit Fogak es gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 

'■ gyökérré illesztetnek. Fogko eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántömések.-------



bízott azonban perorvoslattal élt a kir. Curiához. 
amely most kimondotta, hogy az Amerikába mié
vel nélkül való kivándorlás magában véve sem köz
biztonság elleni kihágásnak, sem inas büntetendő 
cselekménynek ténválladékát nem állapítja meg, s 
ezért a jbiróság ítéletét hatályon kívül helyezte.

— A gyermekek felvilágosítása. Sátoralja
újhelyben az elmúlt napokban egy szegény nap
számosnő 13 éves leánykája egy egészséges fiú
gyermeknek adott életet. A gyermek egy V-ik gim
nazistával való szerelmi viszonynak a gyümölcse, 
amely v iszonyért a szerencsétlen fiatal anya az éle
tével fizetett, amennyiben a szülés után rövidesen 
meghalt. A gyermek életben maradt.

Tűz. A Szirmay Ödönné és Ferenczy Elek 
tulajdonát képező sztankóci vízimalom eddig isme
retlen okokból f. hó 7-én éjjel kigyulladt s porrá 
égett. A kár biztosítás folytán némikép megtérül.

Mérsékeltáru vasúti jegyek Szent-Ist- 
ván ünnepe alkalmából. A Szent István ünnep
nap alkalmából a magyar királyi államvasutak 
vonalainak összes állomásairól — az üzemükben 
állé> helyi érdekű vasutak állomásainak és a szom
szédos forgalomnak kizárásával — mind a három 
kocsiosztályra nézve Budapestre mintegy 30 szá
zalékkal mérsékeltáru menettérti jegyek folyó évi 
augusztus hé) 18—20-ik napján, az utóbbi napon 
azonban csak a reggeli órákban Budapestre érkézé) 
valamennyi személyszállító vonathoz (expreszvona- 
tok kivételével) fognak kiadatni. A menettérti je
gyek 5 napig érvényesek oly módon, hogy a ki
adatás napját első napnak számítva, érvényes
ségük az 5. napon éjfélkor lejár; megjegyeztetvén 
azonban, hogy a visszatérés legkorábban csak f. 
évi augusztus 20-án délután történhetik ; korábbi 
visszatérés esetén e jegyek érvénytelenek. Az uta
zás megszakításának sejti menet-, sem jövetkor 
nincs helye. Gyermekekre külön kedvezmény nem 
engedélyeztetik.

Értesítés. A nagymihályi nyilvános pol
gári fiúiskolában a beiratások az 1907 908. tan
évre szeptember hó hó I. 2. 3. s 4. napjain esz
közöltetnek. Előjegyzéseket azonban már most is 
elfogad az igazgatóság. A javító s tantervkiilön- 
bözeti vizsgálatok szeptember 2-án délelőtt tartat
nak meg. Javító vizsgálatot az a tanult) tehet, a 
ki egy, két, vagy legfeljebb három tantárgyból ka
pott elégtelen osztályzatot. A javító vizsgálatot 
kérti folyamodványok augusztus l.‘ -)-ig nyújtandók 
be az igazgatósághoz. Tantervkülönbözeti vizsgá
latra azok jelentkezhetnek, akik a gimnázium vagy 
a reáliskola I. II. s III. osztályából a polg. isk. meg
felelő magasabb osztályaiba kivannak átlépni, to
vábbá azok, akik az elemi iskola V. és VI. osztá
lyából a polg. isk. II. illetőleg III. osztályába kérik 
a fölvételt. A tantervkülönbözeti vizsgálatok anya
gára vonatkozólag s a tanulók mindennemű ügyé
ben szívesen ad felvilágosítást az igazgató, ha ez 
iránt (akár személyesen, akár levélben) megkeres
tetik. — l’ölkéretnek mindazon t. nagymihályi 
szülők, akik a jövő 1907 -908. iskolai tanévben 
vidéki tanulóknak lakást és élelmezést hajlandók 
adni, hogy eme szándékukat Csodák llár igazga
tónál jelentsék he.

Bizony, bizony az a hőség! Ha az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdezték, hogy 
különösen a mezei munkáknál, az őket kínzó 
szomjúság ellen mitévők légynek, akkor azt aján
lottam nekik, amit ezennel minden olvasóm
nak ajánlani fogok : — ők azt kipróbálták és ezen 
jó tanácsomat megköszönték, és én úgy hiszem, 
hogy ezen soraim sok olvasója, ha csak szellem
ben is, ugyanazt fogja tenni, ha erről egy próa 
által személyesen meggyőződnek.

Vegyen, — úgy mondtam az emberekhez, 
I liter vizet, hagyja ezt egy teli kanál, körülbelül 
15 20 gramm, Eranck-kávé-pótlékkal, ami felesége 
konyhájában bizonyára meglesz. 5 percig jól fel
forralni, azután a főzetet állítsa félre és hagyja 
kihűlni, (Ízlés szerint egy kevés cukrot tehet 
hozzá) azután palackban, vagy kulacsban vigye 
magával a mezőre. — Legjobban tenne, ha a pa
lackot azután egy árnyékos helyen a földbe ásná, 
— mivel az ital akkor hús, friss marad.

Ha azután szomjas, akkor igyék ezen Franck- 
főzetből egy jó nagy kortyot és csodálkozni fog, 
hogy szomjúsága milyen hosszú időre csillapítva 
marad.

A „Éráink" tehát nemcsak a legjobb kávé
pótlék, mert hiszen ilyennek általánosan el van 
ismerve, - hanem a legjobb szomjcsillapitó is.

Művészi kepes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. könyvkereskedésében.

F.l.ló. : Dr. Kállai József.
Ki.Jóhiv.t.li mnv.z.tö Unjál József.

Hirdetések.
Értesítés.
Vau szerencséin a t. közönséget érte

síteni, hogy nálam mindenféle tij — 
tarpaulin, drill-, gabona-, liszt-, heremag- 
és gyapjú-zsákok, vízmentes ponyvák és 
takarók, nyers ponyva takarók és sátor
szövetek jutányosán beszerezhetők.

Zsák és ponyva kölcsönképen is adatik.

Tisztelettel

EREUND MÓR
Nagymihály, a gör. katli. templommal szemben.

A Kossuth Lajos-utcán most épülő No- 
vakovszky-féle házban f. évi október 1-ére 

két üzlethelyiség 
kiadó)- A hely iségek mindegy ike 10 mé
ter hosszú és 4 és fél méter széles.

Bővebb felvilágosítást nyújt 
Novakovszky Lajos háztulajdonos, 

lakik ugyanott.

112
1907. v. >z. Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az |«M1. évi LX. t.-cz. 102. 
§ a értelmében ezennel közhírré teszi, hegy a nagymihályi kir. 
jáiNbiróságnak 1906. óvi V. 463'4. számit végzése követkéz 
tében Dr. Krausz Gyula ügyvéd által képvisel: Szilt* es Tsa 
•’ég javára Dr. Novak József ellen 5ol korona 20 t < járni, 
erejéig 1907. évi márczius hő ’» én foganatosított kieiógitési 
végrehajtás utján lefoglalt és 3790 koronára becsült követ 
kező ingóságok u. m. bútorok, gazai, felszerelések utb. nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 1907. 
évi V. 463/4. számú végzése 'folytán' 501 K 20 f. tőkeköve
telés, ennek 1906. julius hó IS-től jár.’. »•/. kamatai »/3% 
váltódij s eddig összesen 71 K 1K fillérben bir.’.ilag már meg
állapított kéltségek erejéig Alsókörtvélyeaen alperes Dr. No
vák József laka-ín I. emlő megtartására 1907. évi aug 
14-én d. e dóraja határidőül kitti zetik és ahhoz a veim- 
számlékoz.'.k ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az. 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az. elárverezendő ingóságokat mások is le 
és feliiltőglalt.tták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. óvi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagymihályon, 1907. augusztus hó 1. napján.

Fodor József, 
kir. hír. végrehajtó.

Egy teljesen jó karban lévő, alig használt

---------- LAKOS-féle---------- 

acetylen gázfejlesztő 
—- készülék —— 
mely több láng táplálására gázt fejleszt és 
úgy magánlakásban, mint üzlethelyiségben 

robbanásmentesen 
használható, jutányos áron eladó

Herczik Bélánál
Nagymihályon.

Lakás változtatás.
Seszták Antal ácsmester lakását 

a Sztáray-utczán lévő házába helyezte át.

Van szerencsém a n. é. közönség szives 
tudomására adni, hogy cukrászdámmal 
kapcsolatosan egy a mai kor igényeinek 

megfelelő

Pék-üzletet
nyitottam, amelyben naponta friss sütemé
nyek. különösen finom házi vajjal s kömény
maggal készített kifli, vajas zsemlye, úgy
szintén Graham-kenyér stb. stb. kaphatók.

T. vevőim kívánságára a süteményeket 
házhoz is szállítom.

A nagyérdemű közönség szives pártfo
gását tisztelettel kéri

MARKOVITS KÁROLY
cukrász és sütő.

Viszontelárusitók kedvezményben részesülnek. 

1903. sz. Nagymilialy község elöljáróságától.
I. 1907. ’ *

Hirdetmény.
Közhírré leszi Nagymihály község elöljáró* 

sága, hogy a községnek Landesman Bernát nagy- 
mihályi lakossal az árnyékszékek, pöcegödrök és 
csatornák tisztítására, továbbá a házi és illetve 
udvari szemétnek kifuvarozására vonatkozólag kö
tött szerződés törvényhatósági jóváhagyást nyer
vén ezen vállalat

1. a szemétfuvarozást illetőleg 1907. 
augusztus hó 14. napján,

II az árnyékszékek s azok pöcze- 
gödrei és csatornáit illetőleg 1907. évi 
október hó 15. napján veszi kezdetét.

Ebből kifolyólag köztudomására hozatik a 
lakosságnak, hogy árnyékszékeket és azoknak pöce- 
godreit és csatornáit csakis nevezett vállalkozó 
lesz jogosítva tisztittatni és pedig légmentesen el
zárható vashordó és szivattyú alkalmazásával a 
szerződésben meghatározott díjazás mellett.

Az eddig ily munkálatok teljesítésével meg
bízott ez igán) munkásokkal többé árnyékszéket 
tisztittatni tilos.

A község által alkotott szabályrendelet értel
mében minden udvarban legalább egy rendes ár
nyékszék építendő fel, ezen hirdetmény megjelen
tét kővető 3 (három) hónap alatt annál is inkább, 
mert a mulasztásban lévök ellenében a köztiszta
ság és a (özegészség elleni kihágásért az eljárás 
fog megindittatni.

Köztudomására adatik a lakosságnak, hogy 
a lakásokba n és azok udvarain összegyűlendő sze
mét, sőt magán felek felhívására az istálló trágya 
hetenkénti kifuvarozásáról is köteles vállalkozó 
Landesman Bernát gondoskodni, de miután a la
kosságnak főleg földműveléssel foglalkozók részére, 
mely a trágyát és szemetet saját földjére óhajtja 
kifuvarozni kényszer nem gyakorolható, a sze
mét és különösen trágya fuvarozás dijának meg
állapítása a magánosok és vállalkozó közötti sza
bad egyezkedésére bizatik. Ennélfogva felhivatnak 
mindazok, kik házi szemetjeiket és istálló trágyá
ikat vállalkozóval akarják hetenként kihordatni. 
hogy ezen szándékukat a jelen hirdetmény meg
jelentét követő 15 nap alatt jelentsék be.

Ugyancsak a község által alkotott szabály
rendelet értelmében a házi szemét összegyűjtésére 
alkalmas fedéllel ellátandó tartályról minden csa
ládnak gondoskodni kötelessége, az ezen intézke
dés ellen vétők ellenében is a kihágási eljárás fog 
folyamatba tétetni.

A hetenkénti szeméthordás idejéül minden 
hét szerdai napja állapittatik meg. mely napon a 
szemetes kocsival járó alkalmazott cseng&veli jel
adására minden házbeli lakó szemetjét a kocsira 
kivitetni köteles.

A legszigorúbb ellenőrzés fog gyakoroltatni 
arra nézve, hogy a házi, udvari, főleg bolti sze
mét az utcákra ki ne dobassák s az ezen tiltó ren
delkezést áthágok ellenében a legérzékenyebb bír
ságolás fog alkalmaztatni.

Nagymihály, 1907. julius hó 31.

Nagymihály község elöljárósága.

10 koronát
takarít meg mindenki, aki öltönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál Nagymihályon készítteti. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb divata szab á s. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.
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HASCHEK ÉS ROZSA
KŐFARAGÓ MÜÉPITÉSZETI VALLALAT ES SIRKO-RAKTAR 

= KASSA, Pesti-út 9 a. —=
Fiók : NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

Ezennel van szerencsénk a nagyérdemű közönségnek 
b. tudomására hozni, hogy Nagymihályban 

kőfaragó-üzletet 
------ és sirkö-raktárt

kiváló tisztelettel

HASCHEK es ROZSA

egyéb gazdasági gépek.

GÁLÉT HERMÁN
------ ÜVEGES -------

NAGYMIHÁLY. KOSSUTH LAJOS-UTCZA 41
(a városházával szemben, i

ELVÁLLAL mindennemű épület
üvegezést egyszerű, só in, homályos, 
színes, ornament és tükör-üveggel.

ABLAKREDÖNYÖK -gj 
különösen szabadalm. amerikai önmű
ködő szerkezettel, hazai gyártmány. 
Képkeretek a legújabb s legszolidabb 
kivitelben

Eláiusito h.ely :

Brügler Lajos Nagymihály
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CLAYTON & SHUTTLEWORTH
Budapest. Vóozi'kOjtv*t 03,

alapítottunk. — Raktáron tartunk gránit, syenit márvány és 
trahit-tufkö síremlékeket, valamint úti- es vaskereszteket. To
vábbá elvállalunk templom, kápolna, mausoleum és sírboltok 
szakszerű építését. Különösen felhívjuk a n. é. közönség b. 
figyelmét saját trahit-tuf köbanyánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk kohomlokzatok. lépcsők, 
stb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

ittál a tegjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobil és gőz cséplőgépek,
járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, 

konkolyozók, kaszáló- és aratögépek. 
szénagyüjtök, boronák, sorvetőgépek, Plánét jr. 

kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza- 
morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemei 

és 3-vasu okék és minden

gzalmakazalozók 
tlsztiro-rosták,

aczél-ekék. 2-

1

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
legdíszesebb kivitelig. .. ......elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pedi^ a legegyszerűbbtől a

Raktáron tart dús válasz
tékban : érez- és fakop< ír
sókat, továbbá finom nik
kel kopt írsókat, minden
fele szenifedeleket, művi- 
rág-k< >s/< írukat, szallagc>- 
kát. viasz- és szurok-fák
lyákat.

A gxászeset megtörténté- • 
vei, a hozzátartozók bármi • 
módon tett értesité ere, vi • 
(lekre is a lehető legrövi- • 
debb idő alatt az intézet { 
megbízottja tiszteletét te- j 
eildi a rei’-'elif nv átvé- • 
tele végett és gondoskodik • 
annak pontos kiviteléről. •

lukopoesők- 1 frttől Kezdte f, Ijebb, érczKopttesőKat ggerttteKéknél,- 1 feltől feljebb, Hangnak 
------ egg Ő‘ nagyságban d"» feltől egész .~>OO felig. '------

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kapóinak, termek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival es saját testőrökkel, szóval minden a temetéshez sziikségeltető kellékekkel. A legcsekélyebb 

. — rendelni, nyíléi is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik. ------ - .

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.
Sürgönyczim Temetkezési "Vállalat Nagymihály.

Nyom. Laudesmau B. könyvnyomdájában.


