
Nagymihály, 1907. augusztus 15. 32. szám. XIL évfolyam.

Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

E G- T E L E XT lv£ I XT HE E2 XT CSTJTÖETÖKÖ XT.
SZEBKESZTÓSÉO:

Hova a lap szol lanti részét illatő niindan 
közleiiiény intézendő : 

Kossuth Lajos-utozs 34. szám. 

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

Égte* szám ara 2<> ti)

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérnianfatlaii lévaiak nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronklnt 40 fll.

, kiadóhivatal:
Hova az. eloiUetÓHok, hirdetési és nyílttól 

díjak küldendők :
| Landesman B. könyvnyomdája.

Aratáskor.
Bár a rendes időnél későbben, de mégis 

learattunk már. Ha üres szólammal akarunk 
élni, fel kellene most melegítenünk mind
azokat a gyönyörűen hangzó szólásokat, a 
suhogó kaszáról, az acélos búza ringó rend
jeiről, az aratók daláról, meg tudja Isten 
mi mindenről, ami az aratással összefüggés
ben van. Mi azonban azt nem cselekedjük. 
Nem pedig azért, mert az aratás napja rég 
megszűnt általános ünnep lenni, mert semmi 
okunk sincsen örvendeni annak, hogy egy 
esztendei keserves munkának végre meg
érett a gyümölcse.

A jó ég tudja, honnan jut egyszerre 
eszünkbe annyi keserves dolog, a mikor a 
mai napon kissé elmélkedünk. Munkáshiány, 
sztrájk, kivándorlás, szervezkedés, adó, ka
vargó csoportban tódul elénk e sok kép, 
mindmegannyi undok, vigyorgó rém, mely 
ezredéves nemzetünket életben, létében fe
nyegeti s amelynek talán már nincs is mesz- 
sze harsogó diadalorditása.

És nem csak bennünk kelti az aratás 
napja ezeket a benyomásokat. Elvégre is, 
mi csak itt, az íróasztal mellett, mint egy 
homályos üvegen vagy valami fátyolon át 
látjuk mindezt, de elképzelhetjük, milyen 
hangulatban lehet maga a nép, a munkás 
és kisbirtokos osztály, mely közvetlenül érzi 
mindezt, melynek nem csak látnia, de érez
nie is kell a vérszopó vampyrok kegyetlen 
mardosását.

T A R C Z A.
Cigány temetés.

Meghalt a vén cigány, most van temetése, 
Olyan szomorú a kis harang csengése, 
Hát még az a nóta,
Melyet a vén cigány tizenkét rajkója, 
Tizenkét rajkónak keserves nagy búja 
Ereszt a vonóba.

Ki először hallja ezt a síró nótát, 
Odadobna érte egy csomó bankócskát 
Fájó örömébe,
Ki másodszor hallja, elkezd rajta sirni, 
Ki harmadszor hallja, bele tudna halni 
Kínos gyötrelmébe.

Elhallgat a nóta, kopasz hazát mormol, 
Mint a hűvös szellő hófödött oromról, 
A füstölő füstöl,
Egy vén, sárga banya szomorúan csuklóul, 
Az utcai gyerek néha közberikkant, 
Vagy legalább prüszköl.

Es azután újra felhangzik a nóta,
S melytől hullott a köny, repült a bankócska, 
Most őt koszoruzza,
A tizenkét rajkó felfújt ábrázaltal, 
Reszkető kezekkel, csikorgó fogakkal, 
Húzza, húzza, húzza! Szombatos Elemér.

Csodálkozunk a szociális eszmék roha
mos terjedésén. Nem vagyunk képesek meg
érteni. felfogni, hogyan alakulhatott át rö
vid néhány évtizeden a magvar érzelmi vi
lága, gondolkozásmódja annyira, hogy min
den közösséget megtagad a negyvennyolcas 
eszmékkel, melyekért pedig ötven esztendő
vel ezelőtt vérét, életét áldozta.

Be jogos-e ezen csodálkozásunk ? Nem 
kell-e méltányolnunk az eszméknek minden 
ilyen gyökeres fordulását akkor, amikor ha
lomszámra hevernek szemeink előtt a be 
nem váltott Ígéretek, a semmivé vált remé
nyek s amikor be kell látnunk azt is. hogy 
ötven év óta talán haladtunk elvekben és 
világnézetekben, talán gazdagodtunk szelle
mileg, de anyagiakban koldusabbak vagyunk 
a legutolsó koldusnál is.

Gondoljuk csak el annak a kisgazdá
nak a lelkiállapotát, aki ma neki fog az ara
tásnak. Amikor magában számolgatja ennyi 
megy a napszámba, ennyi az adóba, ennyi 
meg adósságra, marad neki talán 16—20 
százalék mindenből, úgy hiszem igen köny- 
uyen méltányolhatjuk elkeseredését, munká
jától s minden egyébtől való elkedvetlene- 
dését.

1 fangos a levegő. Mindenki könnyű
szerrel érdemeket szeretne magának szerezni 
és mindenkinek van valami eszméje vagy 
lesi terve, melylyel ezeken az állapotokon 
segíthetne. Csakhogy mindezek az eszmék 
együttvéve fakovát sem érnek. Hol itt, hol 
ott rejlik valami hiba, valami akadály, a

Tűzpróba.
Azt szokták mondani, hogy »a ki kétszer 

hurcolkodott, az leégett.« En pedig azt mondom, 
hogv aki leégett, az a tüzpróbán átment. Négy
szer hurcolkodtam egy hónap alatt, tehát a tüz
próbán én is átmentem. Nem is árt nekem az
óta se tűz, se viz.

Húsz évvel ezelőtt történt, hogy a vakáció 
aranyjuezi napjaiból egy hónapot töltöttem Bu
dapesten, célom volt nemcsak a főváros neve
zetességeit megnézni, hanem annak életviszo
nyait is tanulmányozni.

Első szállásom egy felhőkarcoló második 
emeletén volt, hol az utazás fáradalmait kipi
henni, élményeimet leírni alig vártam. Hát egy
szer csak megzendül a szemközti ablakból, hogy 
•do-re-mi-fa-so-la-si-do.« Valami probir mam- 
zel készült primadonnának a milánói skálához, 
azért gargarizálta a skálát. Gondoltam, hogy 
majd csak bereked. No hisz’ várhattam. Előbb 
hereked Aeolos hegye, mint annak a torka. Fújta 
lelkesülten három regiszteren keresztül három 
óra hosszáig. De hát három óra nem a világ, 
marad még huszonegy felhasználni való. Hanem 
hát még a skálabeli skála énekesnő el sem vé
gezte leckéjét s iin* egyszerre megrendül a föld 
alattam.

Már tudtam akkor, hogy a föld vulkanikus 
képződvény, — hátha annak nyúlványa éppen 

mely miatt az eszme meg nem valósítható, 
s még a legszebben átgondolt, kicsiszolt ter
vezet sem érik még annyira, hogy kivitelre 
kerülhessen.

Mindennek pedig egy oka van, de az
tán az olyan ok, hogy ellene bizony hiába
valónak látszik minden küzdelem és ez az, 
hogy hivatalos köreink, tisztelet a kivéte
leknek, nem értik meg, milyen nagy fele
lősség nyomja vállaikat, szóval nincs ben
nük kötelességérzet.

Ennek a kötelességérzetnek a hiánya 
sokat, igen sokat megmagyaráz. Pedig ez 
nagy, rengetegül súlyos hiba.

Napról-napra közelebb jő a fenyegető 
veszedelem. Mind közelebb harsog fel az 
elégedetlenség zaja, egyre nagyobb követe
léseket támasztanak az elégedetlenek.

Utaljunk-e a franciaországi legutóbbi 
eseményekre, mikor is a fellázadt vincellé
rek és szőlőmunkások ezrekre menő káro
kat okoztak pusztító forrongásaikkal ? Vagy 
hivatkozzunk talán Oroszországra, hol szin
tén nem politikai, hanem gazdasági kérdés 
a szocializmus, s a hol a lakosság szintén 
nem jogok, hanem kenyér után törekszik? 
Nem. Mi ezekre a pékiákra nem hivatko
zunk. Minek is? Nem kell ide példa, ele
gendő a józan okoskodás is annak a belá
tására. hogy az éhező ember türelme soká 
nem tarthat, hogy a fájdalomtól mardosva 
erőszakkal is elveszi azt. amit szép szerével 
nem adnak neki.

Es ha mindezt belátjuk, akkor egysze-

az én lakásom alá ér és most készül a földkö- 
zépi tűz egy uj Szent-Gellérlhegyet fellelni a 
Duna halpartján is, a szent simmetria kedvéért. 
Dehogy is volt vulkanikus képződmény!

Egy jámbor csehországi trombitamester la
kott alattam, az adott leckéket Flügelhornból, 
Jügerhornból, azután meg Bassbombárdából, az 
hozta földrengésbe az egész utca környékét. De 
ez még semmi. A jobboldali közvetlen szom
szédom nagy hegedüvirtuoznak képzelte magát 
és az a dicséretes tulajdonsága volt, hogy ren
desen éjfél után szállta meg a lelkesedés. Ez
óta nem tartom mesének az Orpheus meséjét, 
akiről ir.a van, hogy megindította a köveket 
és vadállatokat. Mert ez az ember engem is, aki 
pedig kőnél keményebb, vadnál vadabb vagyok, 
mondom, ez az ember engem is megindított. 
Meg, de kifelé. Egy kőkemény bottal indultam 
neki va< ul, hogy betörjem a fejét. Szerencsé
jére, hogy a sötét folyosón a magamét törtem 
be, mert különben bizonyosan nyugalmas szál
lásom h tt volna a városházán.

Második szállásomon az első emeleten szé
pen, kényelmesen letelepedtem és éppen azon 
gondolkoztam, hogy megírom a hazaiaknak a 
történeteket. Hát akkor megcsikordul sarkában 
az ajtó, belép egy halvány, szenvedő alak. Már 
ezekből a jelzőkből gyaníthatod — kedves ol
vasóm, — hogy nő volt. Felállók udvariasan, 
köszöntőm udvariasan, és kérdem udvariasan,

2)eák Jenő fogműterme Nagymihályon, a Kolozsváry-féle házban (az emeleten). Rendel egész nap.
Fogak és gyökerek eltávolítása. Szájpadlás nélküli légszívó kamarás fogsorok. Fogkoronák 
gyökérre illesztetnek. Fogkő eltávolítás, csapfogak, aranykoronák, porcellántömések.

Lapunk mai azáma 4 oldalra terjed.



ribe torkunkon forr mind az a sok vigasz
taló szó, melvlyel gazdáinkat is türelemre 
akartuk inteni. Kénytelenek vagyunk elös- 
inerni, hogy a földmunkásnak, a kisember
nek minden gazdasági mozgalom és szer
vezkedése jogos, mert végre is nyomorul
tul el nem veszhet, arra pedig ideje, vára
kozása nincs, antig hivatalos utón tesznek 
valamit érdekében. De még akkor is, ha 
csakugyan eredménynyel kecsegtetne a tü
relmes várakozás, még az esetben sem ve
hetjük rossz néven, hogy sokan nem adnak 
hitelt a szépen hangzó biztatásoknak, hanem 
maguk fognak hozzá helyzetük javításához, 
mert végre is annyi reményben csalatkoz
tak már. hogv bizony még a birka is meg
unná a mai állapotot.

Hogy pedig mindaz, amit eddig felso
roltunk nem rémlátás, nem képzelődés és 
nem a tulcsigázott félelem eredménye, arra 
elegendő példát láthatunk, ha a napi ese
ményeket figyelemmel kisérjük.

Az aratók dala ma már a Marseillaise, 
lobogójuk pedig nem trikolór, hanem vér
vörös. És ahol régente békés derűnek volt 
otthona, ott ma csendőrfedezet mellett arat 
a parasztnép. x.

VÁRMEGYE ÉS VÁROS.

— A köztemető ügye. A múlt héten meg
tartott képviselőtestületi ülésen a képviselőtestület 
tudvalevőleg állást foglalt az ellen, hogy a közte
mető a megyéi Ilid mentén levő földekből hasit- 
tassék ki s a köztemetőnek más alkalmasabb te
rületen való létesítése s a terület kiszemlélése iránt 
egy bizottságot küldött ki. A bizottság f. hó 13-án 
délután 5 órakor ült össze Walkovszky Béla közs. 
biró elnöklete alatt s elhatározta, hogy a közte
mető területéül az úgynevezett kántori földek meg
vételét fogja proponálni a képviselőtestületnek. A 
bizottság ezen határozatával a lakosság széles ré
tegéből megnyilvánult közóhajnak vél eleget tenni, 
midőn lehetővé akarja tenni azt, hogy a köztemető 
ne legyen nagy távolságban a várostol. A kisze
melt terület pedig már csak azért is alkalmasabb, 
mint a megyéi hid mentén fekvő földek, mert az 
utóbbi földek nedvesek s Így semmiképen sem al
kalmasak a jelzett célra. Remélhető, hogy a kán
tori földeket sikerülni fog megszerezni, mivel Op- 
pitz Sándor róm. kath. lelkész megígérte közben
járását e tárgy ban. — A bizottság egyik tag|a ez
zel kapcsolatban egy Crematorium létesítésének az 

hogv miben lehetek szolgálatára. A nő nem fe
lel. Remegve támaszkodik egy karosszékbe, az
után lehunyva szemét, csendesen belehanyat- 
lik. Nagy zavarba jöttem. Hisz’ ez itt elájul' Mit 
csináljak vele? Hirtelen egyet csavaritok a víz
vezeték csapján, egy poharat megtöltök gyönyörű 
levével és hozzáviszem :

— Tessék!
A nő végtelen hálás tekintettel fogadja s 

ajkához érinti. De csakhamar felsikoll s arcá
hoz emeli szép alabastrom kezét.

— Csak hamar, csak hamar! — rebegi alig 
érthetőleg.

— De hát végre is asszonyom, mondja meg 
mit kivált tőlem''

— Ah, még kérdheti ? hát nem látja, hogy
szenvedek ?

— Hogy szenved, azt látom: de hogy mit? 
bocsásson meg asszonyom gyarlóságomnak, azt 
nem vagyok képes kitalálni.

— Hát húzza ki már a fogamat, hogy a 
jó ég is áldja meg.

Sóbálványává váltam. De hát sóbálvány 
ily szép nővel szemben sokáig nem maradhat
tam, azt mindenki beláthatja.

— Asszonyom, — mondám, — én az ön 
kedvéért sokra volnék képes, de hogy ezekből 
a gyöngyfogakból egyet is kitörjek — inkább 
kívánja tőlem, hogy feltörjek egy templomot.

— Mit, hát nem a Váci-utca ez ?

| eszméjét |>enditette meg, a mely eszme iránt azon
ban a bizottsági tagok véleményei eltérők voltak.

— Városi közgyűlés. Nagy nihálv város kép
viselőtestülete f. hó 14-én délután 3 órakor a vá
rosháza nagytermében Walkovszky Béla közs. bíró 
elnöklete alatt közgyűlést tartott, melynek egyedüli 
tárgya a kútfúrási munkálatokról l)r. Eperjesy Lajos 
urad, ügyész által teendő jelentés meghallgatása 

' volt. Dr. Eperjesy ügyész jelentette, hogy a kútfú
rási munkák 8!) méter mélységig eszközöltettek, de 
miután ott megfelelő viz nem találtatott s a fúrási 
munkálatok a furó-szerkezet beszakadása miatt foly
tathatok nem voltak, a leszorított csövek 70 mé
terig felhuzattak, hol bár jó viz van, de az elég
telennek bizony ult, Így arra van szükség, hogy a 
leszorított csövekben lyukasztási munkálatok végez
tessenek. hogy ez áltál a viz összegyüjtessék. Te
kintettel azonban arra, hogy a lyukasztó műszerek 
előállítása 2 -3 havi időt igényel, urad, ügyész azt 
javasolja, hogy a még rendelkezésre álló 3500 ko
ronából egy másik mélyfúrásit kút létesítése iránt 
határozzon a képviselőtestület, mely a Sztáray-téren 
volna fúrandó. — A jelentés fölött hosszabb esz
mecsere indult meg. mely után a képviselőtestület 
akként határozott, hogy az urad, ügyész bejelenté
sét tudomásul veszi ugyan, de tekintettel arra, hogy 
az első kút fúrása még teljes befejezést nem nyert, 
a másik kút fúrását addig meg nem kezdheti, inig 
az építést vezető ügyész az adományozó Andrássy 
Dénes grófot nem értesíti az ügy állásáról s mint 
eddig, úgy ezután is rendelkezési jogánál fogva a 
további teendőkre nézve tőle utasítás nem érkezik. 
Több tárgy nem lévén, elnöklő közs. bíró az ülést 
4 óra után berekesztette.

VEGYES HÍREK.
Lapunk felelős szerkesztője távolléte 

folytán, jelen számért a felelősséget a kiadóhiva
tal vállalja.

Kinevezés. A király Bánhidy Gábor dr. 
soproni törvényszéki jegyzőt a sátoraljaújhelyi kir. 
ügyészséghez alügvcszszé nevezte ki.

A bíróság köréből. Sallay Béla kir. al
lűré szabadságáról f. hó 10-én visszaérkezvén, át
vette a kir. járásbíróság büntető osztályának ve
zetését.

Személyi hir. Baloghy György dr. bu
dapesti kir. főügyész-helyettes szabadságidejét vá
rosunkban tölti. Ugyanitt tölti szabadságát Skul- 
téty István besztercebányai kir. ügyész.

A kassai ügyvédi kamara közhírré teszi, 
hogy Bucsinscky Mihály dr. ügyvédet Nagymihály 
székhelyivel az ügyvédek lajstromába felvette.

A nagymihályi Takarékpénztárnál meg
üresedett könyvelői állásra Besskö Eerencz urad, 
tiszt választatott meg.

— Dehogy nem, persze hogy az.
— Tizedik szám ?
— Tizedik szám.
— Nos, hát akkor miért nem akarja ki

húzni a foga mai ?
— Mert nem értek hozzá.
— Miesoda, hát ön nem fogorvos ?
El nevettem magamat.
— Nem, asszonyom. •) tegnap hurcolko- 

dott ki innen. En tanító vagyok.
— Nyomorult! mondd a szép nő s ráncba 

szedvén szép Íves szemöldökét, olv gyűlöletes 
pillantással távozott, mintha kihúztam volna a 
legszebb fogát. 1-öltettem magamban, hogv to
vább itt sem leszek.

Másnap hurcolkodtam. Csakhogy vesztemre. 
Csokoládé fabrika volt a házban. A füstöt, az 
illatott mind felhordta a szél hozzám a har
madik emeletre, pedig én a tömjént sem áll
hattam ki, hogy is lett volna itt nyugtom.

Kifüstöltek, kipörköltek. Elértem a negye
dik szállásomra : padlásszobába. Ide azért men
tem, mert Petőfivel tartottam, aki azt mondd: 
• ne tűrje senki más ember talpát a feje fölött . 
Olt azután nem háborgatott semmi, csak cjfé- 
lenkinl négy pár macska szerelme, de ezek ze
néje az előbbi nyugtalan életemhez képest va
lóságos csendélet volt.

Radó Pál.

— A betegsegélyző pénztár átadása. A 
munkásbiztositó törvény tudvalevőleg a kerületi 
betegsegélyző pénztárakat megszünteti s helyébe 
a „Kér. munkásbiztositó-pénztár" lép. A törvény
hez kiadott végrehajtási utasítás élteimében ily 
pénztár Homonnán lesz felállítva, a hová a nagy
mihályi kerület is tartozni fog. A hetegsegélyző- 
pénztár megszámadatolását most végzi Fejér Ele
mér szolgabiró Homolay Endre járási számvevő 
közbenjöttével.

Sertés-hizlalda. Jílggi József nagymihá
lyi sajtgyáros a szolgabírói hivataltól igarengedélyt 
nyert egy a Gróf Sztáray Sándor uradalmához 
tartozó úgynevezett Györke-hegy alatti sertés-hiz
lalda felállítására.

A zászlőszentelésl ünnepély. A f. hó 
20-án kedden megtartandó ipartestületi zászlószen- 
telési ünnepélyre a helybelieknek szóló meghívók 
e héten küldettek széjjel. Az ünnepély az előjelek
ből Ítélve, impozánsnak ígérkezik. A bankettre 200 
teríték lett megrendelve, de valószínű, hogy ez ke
vés lesz. A bankettet este 8 órakor táncz követi.

Esküvő. Ka ezer Vilmos beregszászi bank
igazgató folyó évi augusztus hó 25-én délután 5 
órakor esküszik örök hűséget Qlilck Rózsiivá kis
asszonynak, OlUck Mór helybeli nagykereskedő 
leányának.

Igazságszolgáltatás gőzerővel. Ahité- 
nyi Anna helybeli cselédleány a vele egviitt szol
gáló Barton Kati cselédet f. hó 13-án este fele 
elverte s a temető-utcán át kergette. Az éppen 
arra sétáló Bereznay János kir. járásbiró figyel
messé lett a verekedésre, rendőrt hivott, a ki az 
esetet feljelentette s másnap megtartották a tár
gyalást, a midőn is a verekedő cseléd 2 hónapi 
fogházra Ítéltetett.

Vásár. A Nagy boldogasszony -napi vásár 
f. hó 12-én hétfőn tartatott meg városunkban, a 
mely azonban az aratási munkák folytán igen gyé
ren volt látogatva.

Tűz. Nagy tüzilárma ijesztette meg az em
bereket I. hó 14-én este 9 óra után városunkban. 
Kivonult a tűzoltóság is, de dolga nem igen akadt, 
mert mindössze egy vályogvető cigány nak égett le 
a házikója Laborczszögön. Jakubovics József pék
segédet ez alkalommal egy szekér elgázolta s tes
tének több részén súlyos sérüléseket szenvedett.

A postahivatalból. Pár nap óta egy min
denképen helytelen beosztást tapasztalunk posta
hivatalunkban. A levél-, távirat- és csomag-feladási 
osztály ugyanis az eddigi helyiségekből áthelyez
tetett azon helyiségbe, ahol a pénzfeladási osztály 
van. Már most a vak is látja, hogy mit jelent az, 
ha ebben a teremben, a hol a közönség részére 
csak nagyon kevés hely van fenntartva, összegyűl 
egy pár ember. Eltekintve attól, hogy ezen újítás 
a közönség érdekei ellenére van. mert iszonyú tu
multus fog néha napján a várakozók között kifej
lődni, a postaszemélyzet kényelmét sem szolgálja, 
mert össze vannak szorítva egy kis teremben hár
man. Óhajtandó volna tehát, ha az előbbi állapot 
mielőbb helyreállittatnék s így a levél-, távirat- és 
csomagfeladásra kényelmes hely jutna a közönség
nek. Általában folytonos változtatásokat tapaszta
lunk mostanában az elhelyezkedést illetőleg, a mi 
valóban nem szolgálja senkinek sem az előnyét.

Az tmgmegyei közbiztonság. Rég tudott 
dolog, hogy a Nagymihály s Szobránc közötti utón 
a közbiztonság nem' valami dicséretes, de olvany- 
nyira csapni való rossz, mint mostanság, azonban 
még sem volt. Egymást éri a védtelen s ártatlan 
embereknek világos nappal való megtámadása és 
esetleg megrablása. Csak nemrégiben egy nagymi- 
bályi varrógép-kereskedőt vertek agyba-föbe Za- 
lacskű tájékán parasztlegények, e napokban pedig 
(jroszman Bernát sátnogyi 75 éves egyént táma
dott meg világos nappal öt zavadkai parasztlegény. 
Groszman a szobránci fürdőbe igyekezett kis sze
kérkéjén s Zavadka mellett Andéka János s négy 
társa megtámadta es kövekkel ugv megdobálták, 
hogy súlyos sérüléseket szenvedett.

Rablás a lasztoméri utón. Kucsma Mi
hály lasztoméri illetőségű egyén f. hó 9-én pénte
ken este Amerikából érkezvén meg Nagymihályba, 
még az este fiakkerrel folytatta útját Lasztomérba. 
Hőbb azonban torkát megöblitendö, betért az 
„Aranybika" korcsmájába, ahol alaposan felöntölt 
a garatra, miközben az ott jelenvoltak előtt eldi



csekedett, hogy minden zsebében pénz van. Mikor 
aztán a fiakkerrel Nagymihályon túl volt, az ut 
mentén lévő árokban három embert pillantott meg, 
a kik közül kettő útját állta a kocsinak. Kuzsinát 
fejbekólintották, úgy hogy megtántorodott s a ko
csin lévő táskáját elragadva, a mezőn futásnak ered
tek. A kocsis visszafordult, hogy Nagymihályba tér
jen vissza jelentést teendő az esetről a csendőrség
nek, miközben a harmadik alak, a kiben floros 
György vinnai lakost ismerte fel a kocsis, felugrott 
a kocsira és adva az ártatlant, a megtámadott 
Kuzsma megmentöjének gerálta magát. Ez azon
ban csak szimulálás volt Boros részéről, mert Kuzs- 
mának alkalma nyílt kitapasztalni, hogy Boros 
élénk érdeklődést tanúsít az iránt, hogy az elraga
dott táskában volt-e a pénze, vagy sem. Miután 
Boros másnap a reggeli vonattal elutazott Nagy- 
mihályból, a nyomozás, melyet a csendörség nyom
ban folyamatba tett, eddigelé semmit sem derített 
ki. A két rablót, akik a táskával futásnak eredtek, 
sem sikerült kinyomozni, bár a csendőrség való
színűnek tartja, hogy azok közül kerültek ki, akik 
előtt Kuzsma a korcsmában eldicsekedett a pénzével.

Közérdekű rendelet. A nagymihályi já
rás föszolgabirája, tekintettel arra, miszerint a szom
szédos vármegyékben a lépfene járvány nagyobb 
mérvben uralkodik, másrészt mivel Pozsony inegyé
ben lelketlen mészárosok üzérkedési szempontból 
lépfenében szenvedő állatokat levágattak és a húst 
közforgalomba hozták, szigorú rendeletet bocsátott 
ki, miszerint 1.) bárminemű külső vagy belső be
tegség miatt kényszervágott állat húsa csupán elő
zetes állatorvosi vizsgálat után értékesíthető; 2.) 
szomszédos községekből behozott húsnak minden
kor a községi elöljáróság igazolványával kell ellátva 
lenni, azonkívül ilynemű húst csupán az illető ál
lat belső szerveivel összefüggésben (lép, máj, tüdő) 
szabad behozni és ezen behozott hús csupán ál
latorvosi vizsgálat után kerülhet közfogyasztásra. 
Mindenesetre nagy megnyugvásul szolgál közigaz
gatási hatóságunk ezen szigorú intézkedése, de erre 
a pozsonyi esetek miatt sz ükség is volt.

Mérsékeltáru vasúti jegyek Szent-lst- 
ván ünnepe alkalmából. A Szent István ünnep
nap alkalmából a magyar királyi államvasutak 
vonalainak összes állomásaitól — az üzemükben 
álló 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 hó 18—20-ik napján, az utóbbi napon 
azonban csak a reggeli órákban Budapestre érkező 
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 sem 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 1. 2. 3. s 4, napjain esz
közöltetitek. Előjegyzéseket azonban már most is 
elfogad az igazgatóság. A javító s tantervkülön- 
bözeti vizsgálatok szeptember 2-án délelőtt tartat
nak meg. Javitó vizsgálatot az a tanuló tehet, a 
ki egy, két, vagy legfeljebb három tantárgyból ka
pott elégtelen osztályzatot. A javitó vizsgálatot 
kérő folyamodványok augusztus 15-ig nyújtandók 
be az igazgatósághoz. Tantervkiilönbözeti vizsga
latra azok jelentkezhetnek, akik a gimnázium vagy 
a reáliskola I. II. s III. osztályából a polg. isk. meg
feleli) magasabb osztályaiba kívánnak 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 lakát személyesen, akár levélben) megkeres
tetik. Fölkéretnek mindazon t. nagymihályi 
szülők, akik a jövő 1907 -908. iskolai tanévben 

vidéki tamiloknak lakást és élelmezést hajlandók 
adni, hogy eme szándékukat Csallak llár igazga
tónál jelentsék be.

Bizony, bizony az a hőség ! I la az em
berek az elmúlt nyáron tőlem kérdeztek, hogy 
különösen a mezei munkáknál, az őket kínzó 
szomjúság ellen mitévők légynek, akkor azt aján
lottam nekik. amit ezennel minden olvasóm
nak ajánlani fogok ; ok 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 meggyőzödnek.

Vegyen, úgy mondtam az emberekhez, 
1 liter vizet, hagyja ezt egy teli kanál, körülbelül 
15 20 gramm, I ranck-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, vagv kulacsban vigye 
magával a mezőre. Legjobban tenné, ha a pa
lackot azután egy árnyékos hely en a földbe ásná, 
-— mivel az ital akkor hús. friss marad.

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

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

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

Fotelé, szerko.zt.) Dr. Kállai József.
Kiotlóhiv.iali művezető Lénda.1 József.

Hirdetések.
Értesítés.
Van szerencsém a t. közönséget érte

síteni, hogy nálam mindenféle uj = 
tarpaulin, drill-, gabona-, liszt-, hereniag- 
és gyapjú-zsákok, vízmentes ponyvák és 
takarók, nyers ponyva takarók és sátor
szövetek jutányosán beszerezhetők.

Zsák és ponyva kölcsönképen is adatik.

Tisztelettel 

FREUND MÓR 
Nagymihály, a gór. kath. templommal szemben.

Iroda áthelyezés.
Ezennel van szerencsém üzletfeleimet és 

ismerőseimet értesíteni, miszerint 25 év óta 
fennálló hirdetési irodámat f. évi 
augusztus hó 1-én

Budapest, VII. Károly-körut 13.1 em.
helyeztem át. Kitűnő tisztelettel

ECKSTEIN (Elek) BERNÁT
hirdetési irodája

Budapest, VII. Károly-körut 13. I. emelet.
Telefon 36 24.

Egv teljesen jó karban lévő, alig használt 
---------- LAKOS-féle----- — 

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

robbanásul elitesen 
használható, jutányos áron eladó

Herczik Bélánál
Nagymihályon.

z\ Kossuth Lajos-utcán most épülő No- 
vakovszky-féle házban f. évi október l-ére 

két üzlethelyiség 
kiadó- A helyiségek mindegyike 10 mé
ter hosszú és 4 és fél méter széles.

Bővebb felvilágosítást nyújt 

Novakovszky Lajos háztulajdonos, 
lakik ugyanott.

an 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 Grahant-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.

329
i-.»ö7. v. s/J Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1NH1. évi LX. t.-cz. 102. 
$-a t rt. lim l.un ez.ennul közhírré teszi, hogy a kassai kir. 
iár>..íróságnak 1902. évi Sp. m|'.i 3. számú végzőse következ
tében l>r. Blanár Kóla ügyvéd által képvisel*. Báró Barkóczy 
Lujza é- Mária javára Dr. Novak József ellen 1000 K - jár. 
erejéig 1<.»<>2. évi augu«zt. hó 2*-án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 3790 koronára becsült kővet
kező ingóságok u. ni. bútorok, gazd. felszerelések stb. nyil
vános árverésen ela.latnak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 1905. 
évi V. 430/8. számú végzése folytán 10O0 K — ('.tőkeköve
telés, ennek 1893. decz. hó 23-tól járó 4’/a kamatai «/»•/• 
váltódij s eddig összesen K - fillérben biróilag már meg
állapított költségek erejéig Alsókörtvélyesen alperes Dr. Ko
vák József lakásán leendő megtartására 1907. évi &Ug. 
30-án d. e 11 órája határidőül kitüzetik és althoz a vem.!
szándékozok ezennel ..ly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az. érintett ingóság, k azlMMl. évi LX. t.-cz. 107. és 
lox. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet

és felülfoglalt.tták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árveres az 1M81. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Költ Nagymihályon, 1907. augusztus hó 13. napján.

Fodor József, 
kir. bir. végrehajtó.

Lakás változtatás.
Seszták A.H tál ácsmester lakását 

a Sztáray-utczán lévő házába helyezte át.

4SS.

i»o7. v.«i. Árverési hirdetmény.
Alulírott bir. végrehajtó 1881. évi LX. t.-cz. 102. 

§-a • Kelmében ezennel közhitre teszi, hogy a ztoezovi cs. 
kir. jbiróságnak 1907. G. Zl 324/6. -z. végzése következtében 
Dr. Henrik Meyer ügyvéd által képviselt Matriua Mayer 
javára l’olauszky Ká/.mér ellen 3500 kor. » jár. erejéig 1907. 
évi július hó 5-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt s 838 koronára becsült következő ingóságok 
u. in. 4'érti fehérnemű, felöltők és vadászjegy verek nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagvmihályi kir. járásbíróság 1907. 
évi V. 193/3. szánni végzése folytán 3500 K — fillér követeién, 
és eddig összesen 117 korona 96 fillérben biróilag már meg
állapított költségek erejéig Sztárán alperes Polanszky Kázmér 
lakásán leendő uazkozléséru 1907. évi augusztus 19 napjanak 
délelőtti 10 oraja határidőül kitüzetik és ahhoz, a venni szán 
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t e. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénz fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén 
becsároii alul is el fog adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le és telíilfoglalfitták s azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, jelen árverés az. IhM. évi LX. t.-cz. 120. §. érteimé 
ben ezek javara is elrendeltetik.

Nagymihály. 1907. augusztus 2. napján.

FODOR JÓZSEF
kir bir. végrehajtó.

10 koronát lakaiit meg mindenki, aki öltönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál Nagymihályon készítteti. 
Mérték után a legnagyobb választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetekben. 
Legújabb divatu szabás. — Megrendelések a legrövidebb idő alatt pontosan eszközöltetnek.
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HASCHEK ÉS RÓZSA
KŐFARAGÓ MUÉPITESZETI VALLALAT ES SIRKO-RAKTAR

i KASSA, Pesti-út 9 a. ............... - —
l’iok : NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

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

kőfaragó-üzletet 
= és sirkő-raktárt
alapitoltunk. — Kaktáron 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 kőbányánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk köhomlokzatok. lépcsők, 
stb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

kiváló tisztelettel

HASCHEK és ROZSA
s H ^<=7? ^77= c-,

CLAYTON & óríUTTLEWORTH
Bucin pest, Váozi«körut OÍ5,

Utal a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

és 3-vasu ekék és mindenaczél-ekék,
egyéb gazdasági gépek.

Locomobil és gőzcséplőgépek,
•zalmakazalozók, járgány-cséplőgépek, lóhere - cséplők, 
tlsztiro-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek.

ízénagyüjtök, boronák, sorvetőgépek. Plánét jr.
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricza-

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes

************************** * * * ************************, 
Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" ; 
===== elvállal mindenféle temetéseket vidéken is. és pedig a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. ===== •

i

• • 
Z Raktáron tart dús válasz* • 
| tékban: érez- és fakopor- •
X s<>kat, to\ ábbá finom nik- X 
2 kel koporsókat, minden- X
2 féle szemfedeleket, művi- X
X rág-kos/orukat, szallago- X
X kát, v iasz- és szűri >k- fák- •
X lvakat. X
• •
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Fakoporsók 1 feltol kezűre feljebb, érezkoporsókat tjiiermekeknek t frttól feljebb, iKunniuk 
----------------------------------naoytfűf/ban ű.~> fet!ól eyéaz ~>OO frtiy. '

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kápolnák, termek, szobák bevonását gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival és saját testőrökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltető kellékekkel. \ leeesekélvebb 
-------------------------------------- rendelménynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosíttat ik. --------------------- ---------- i-----

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.

Nyom. Laudvsman B. küuyvuyuui(Iájában.


