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Hol nyaraljunk ?!
Mintha kissé elkéstünk volna ezen 

kérdésnek tárgyalásától. Az idei kánikula 
a kalendáriumot messze megelőzve, sokkal 
hamarább köszöntött be, mintsem kellett, 
avagy szükség lett volna reá. Dacára en
nek szükségesnek tartjuk esztendőnként leg
alább egyszer, evvel a kiválóan fontos, 
nemzetgazdaságilag pedig szinte életbevágó 
kérdéssel foglalkozni és pedig kiváltképen 
azért, mert talán egy országban sem szok
tak oly szigorúan arra ügyelni, hogy a jobb 
s a középosztály tagjai az év bizonyos sza
kában nyaraljanak.

A hol a nyaralás kérdése tehát min
den háztartásban egyszer az esztendőben, 
mint valami fenyegető rém sötéten s ko
moran tartja dísztelen bevonulását, a sze
gény családapák legnagyobb ijjedelmére s 
bosszúságára. Mert az már valóságos szé
gyen lenne, igy tartja azt legalább a csa
ládi tanács, ha véletlenül valamely eszten
dőben elmaradna a hagyományos, mitsem 
érő, de drága pénzbe kerülő fürdőzés.

I la a külföldi fürdőhelyeket rendre 
járjuk, sajnálattal kell tapasztalnunk azt, 
hogy egyetlen nemzet tagjai sincsenek oly 
nagy számmal képviselve, mint mi magya
rok. S ha ennek alapvető okát kutatni 
kezdenénk, akkor nem azt nyernénk ered
ményképen, hogy a magyar nemzet a leg
gazdagabb anyagiakban, hanem igenis azt,

TARCZA.
Évek múltán..........

Egy házasság történetét akarom elmondani, 
egy házasságét, a melynek boldogsága a boldog
talanságból fakadt. Hogyan ? En nem tudom meg
magyarázni, csak azt fogom följegyezni híven, a 
mi történt, a mit tudok, aztán találja ki mindenki, 
ha tudja, az igazságot.

A történetem hőse Csákány Miklós földbir
tokos. Ott él lenn a Tisza mellett. Az ő házassá
gáról lészen szó. Amikor úgy tiz esztendővel ez
előtt odakerült kis földjére, nagyon mogorva, szó- 
talan ember volt. Már búskomorságtól féltették, a 
mikor valaki azt tanácsolta neki, hogy házasod
jék meg. Csákány megfogadta a tanácsot. Nem 
szerette a leányt, de már olyan szenvedést okozott 
neki a bánata, hogy elhatározta : vagy főbe lövi 
magát, vagy — megházasodik.

Hogy pedig miért volt bánatos, azt is elmon
dom.

Diákkorában történt még, hogy halálosan, 
forrón, eszeveszetten belebolondult egy leányba, 
a szomszédjukba, az ispán leányába. Könnyű volt 
belebolondulni, mert nagyon szép volt a leány, 
csupa báj és temperamentum. Miklós akkor tizen
hét esztendős lehetett, a leány meg tizenöt. Két 
évig tartott az idilljük ott a pusztán. Ez a két 
év volt a tavasza életüknek, csupa virág, derű, 

hogy leggazdagabb az üres fényűzésben, a 
feltűnési vágyban s abban, hogy még sa
ját anyagi romlásának árán sem akar hát
rább maradni szomszédja, ismerőse, avagy 
rokonának ; lett légyen annak vagyoni hely
zete sokkal rózsásabb, sokkal nagyobb az 
övénél. S vájjon ezeknek az eszeveszett 
fürdőzéseknek végül mi a következése ? Az 
eladósodás, elszegényedés, teljes vagyoni 
romlás egyrészről, — másrészről a kül
földi fürdővállalkozók meggazdagodása, ro
vására a magyar fürdőknek.

Nem lehet elég sokszor s elég erélye
sen követelnünk azt, hogyha már fürdő
zésnek kell lennie, még ott is, hol az ott
honi kiima, otthoni viszonyok százszorta 
megfelelőbbek erre, mint a drága pénzen 
szerzett külföldi fürdők, legalább honi für
dőink felvirágoztatását mozdítsuk elő, ezzel 
a megmagyarázhatatlan szenvedélyünkkel.

Ennél a pontnál nem egy indokolt 
ellenvetést hallhatunk. I logy a magyar für
dők drágák, méreg drágák. I logy a kénye
lem a minimálisra redukáltatik, hogy a 
kiszolgálás hihetetlenül barbár, a szobák, 
a világítás stb. stb. kritikán aluliak s hogy 
az egyes bérlők rablógazdaságot folytatnak 
Mind ez igy van, legalább a legtöbb honi 
fürdőhelyen s igaz. De miért ? Nem egyéb
ért, mert a magyar fürdők látogatottsága 
igen csekély s igy a kis számú fürdóző 
közönségen kell úgy a bérlőnek, mint a

gondtalan édes ifjúság. Csákány rabszolgája lett 
annak a kis leánynak, a ki kettőhöz értett nagyon : 
a daloláshoz meg a kacagáshoz. Teremtő nagy 
Isten, hogy tudott kacagni ! Csodás zene, engesz
telő imádság, aranyos jókedv volt egyszerre a ka
cagása. Ha elkezdte, még a vének komoly, régi 
festett képei is elmosolyodtak a falon s mintha 
az öreg óra ketyegése is kacajá vált volna. Min
denható volt ez a kacaj, ez a lány mindent el 
tudott vele intézni, mert a kire ránevetett, azt le
kötelezte magának.

Két évig tartott, a mint mondottam, az 
idilljük.

Aztán fölkerült a fin a fővárosba jogásznak, 
a leány pedig szininövendéknek. A mikor elvál
tak, az olyan különös volt. Csöndes alkonyattáj- 
han búcsúztak ott a jegenyék alatt s a fiú bús 
volt.

— Ugy*e I,e,n f°g feledni, ugy-e látjuk egy
mást ? Fogadja meg, hogy az lesz hozzám, a ki 
volt s a legnagyobb ünneplés közepette sem fe
lejt el engem — szólt kimondhatatlan szomorúan 
a fiú.

A leány erre is elkacagta magát, édesen.
Már hogy feledném el, maga csacsi, az 

én gyermekkori pajtásomat!
És egyre kacagott, még a könnyein keresz

tül is kacagott, látszott rajta, hogy a síráshoz nem 
ért. Igy búcsúztak és amikor újra találkoztak, de 
más volt a leány. 

vendéglősnek behoznia mindama költsége
ket, melyeket a fürdő igényel. Ha a fürdő 
közönség megszaporodnék, ami tisztán a 
magyar hazafias közönségen múlik, akkor 
a fürdőköltségek redukálódnának, miután 
több emberre lenne kivetve az az adó, 
melynek okvetlen be kell folynia, ha csak 
a fürdőbérlők s vendéglősök anyagi rom
lását nem akarjuk.

Ez tehát az örökös circulus vitiosus, 
ha nagyobb a fürdóző közönség, olcsób
bak lesznek a? árak s nagyobb kényelmet 
biztosíthat a vendéglős és szállodás, viszont 
a magyar fürdőközönség azt hajtogatja, 
hogyha olcsóbbak lesznek az árak s na
gyobb a kényelem, szívesebben látogatja 
a magyar fürdőket.

De elvégre is valamelyiknek el kell 
kezdenie a javulást. Nem nézhetjük tétle
nül azt, hogy mig a külföldi fürdők nagy
részt magyar pénzen világhírnévre tesznek 
szert építkezéseikkel, kényelmességükkel s 
előkelőségükkel, addig a magyar fürdőhe
lyek, melyek pedig a természeti adomá
nyokkal s szépségekkel hatványozottan van
nak ellátva, éppen a magyar közönség 
részvétlensége következtében lassan-lassan 
hanyatlanak s a helyett, hogy fejlődnének, 
nagyrészt stagnálnak, avagy a mi még 
rosszabb, visszafejlődnek.

Nem hazafiassági kéidést akarunk mi 
a magyar fürdők pártfogásából kovácsolni,

Megkomolyodott, megokosodott egy pár év 
alatt, a pályán pedig csodamód gyorsan haladt 
fölfelé. Csákány udvaiolt neki, mert napról-napra 
jobban szerette. Es a mikor a leányból már ün
nepelt színésznő lett, akkor látta Csákány, hogy 
ő tulajdonképpen boldogtalan. Miért ? Mert ime. 
gyermekkori ábrándját hatalmas szenvedély alak
jában átöröklötté férfi korára. A művésznőt pedig 
nem láthatta már olyan sokszor, mint azelőtt, a 
meghitt pillanatok egyre ritkábbá váltak, mert hi
szen egy hires színésznőnek nagyon sok dolga

Csákány azután egy önfeledt pillanatában, a 
mikor nagyon fájt neki valami, igy talált szólni 
hozzá :

- Mit ígért, a mikor elváltunk ?
— Ugyan, — szólt a leány maga csa

csi, hát elfeledtem én magát ? Hiszen maga a 
legjobb barátom !

És kacagott ismét, valamivel hangosabban, 
nielodikusabban, de hatásosabban, mint akkor és 
Csákány a szemébe nézve, csókolgatta a kezét.

Hej. pedig dehogy váltotta ö be, a mit ak
kor Ígért. A férfi szenvedélye csak növekedett, 
mint olaj a tűzre hatott reá a leány \ alóban nagy 
művészete. A leány pedig tudta ezt és bámulatra 
méltó ügyességgel ápolta ezt a szenvedélyt. Ki 
tudja, nem veheti-e még valaha hasznát ? Ez a 
talentumos ember sokra viheti, talán majd akkor, 
ha hozzáöregedtek a házassághoz, talán .... De
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mert nem csupán hazafiasság a magyar 
fürdőkön nem éppen felesleges pénzünket 
elkölteni, hanem nemzetgazdaságilag mind
nyájunk közös érdeke, hogyha már kül
földről pénz hazánkba be nem ömlik, leg
alább azt a keveset, mit mi véres verej
tékkel szerzünk, ne vigyük pénzünket ki a 
külföldre. Sokkal nagyobb szükségünk van 
nékünk arra, mint ama külföldi pazar, az 
igaz, de mégis idegen fürdőknek !

Megyegyűlés. Vármegyénk törvényható
sági bizottsága f. hó 3()-án tartotta meg évnegye- 
des nyári rendes közgyűlését. A közgyűlés napi
rendjén volt tárgyak közűi bennünket összesen 
kettő érdekel közelebbről. Az első a málczai kör
jegyző-választás ügye, a melyben tudvalevőleg vizs
gálatot rendelt a törvényhatósági bizottság s a 
vizsgálat foganatosíttatott is. Most tehát azon volt 
a sor, hogy a törvényhatósági bizottság a vizsgá
lat adataihoz képest a választás meg vagy meg 
nem semmisítése felett döntsön. Daczára annak, 
hogy Szirmay István tiszti főügyész valósággal 
csillogtatta nagy jogász talentumát a választás 
megerősítése mellett, mivel szerinte olyan szabály
talanságok nem történtek, melyek a választás meg
semmisítését indokolhatnák, a törvényhatósági köz
gyűlés Gortvay szerencsi főszolgabíró ellenérvelé
sei folytán szótöbbséggel kimondotta a választás 
megsemmisítését, mert beigazoltunk látta, hogy 
vesztegetések történtek. Kovács körjegyző ez ellen 
a közigazgatási bíróságnál keres jogorvoslatot.

A második ügy. a mi reánk tartozik, a nagy
mihályi köztemető ügye, a melyben a képviselő
testület határozatát, az úgynevezett kántorföldek
nek a köztemető céljaira történt megvásárlása tár
gyában jóváhagyták.

Érdekes vita fejlődött ki Somogy vármegyé
nek a korcsmák és pálinkaméréseknek vasárnapon 
át való zárva tartása tárgyában intézett átirata fe
lett. A kérdéshez Polyánszky nagyruszkai gör. kath. 
lelkész szólott hozzá s éles szavakban kelt ki a 
hatóságok ellen, a miért a pálinkaivás terjedését 
meg nem akadályozzák. Szerinte minden bajnak 
e téren a korcsmák az okozói. Búza Rarna persze 
szintén pártolta eme felszólalást, mire felállott 
Mauks Endre kir. pénzügy-igazgató s a papoknak 
tett szemrehányást mivel bennük látja a pálinka
ivás terjesztőit. A fogyasztási szövetkezetek mind
egyike úgymond — pálinkaméréssel foglalko
zik s miután a szövetkezetek élén papok állanak, 
nincs joguk mást vádolni azzal, hogy az iszákos- 
ságot elősegítik. Mauks férfias s igaz kijelentéseit

gazda nélkül csinálta a számadást, mert Csákány , 
a ki szinte veszedelmesen szerette, hódolt az aka
ratának, de csak addig, a mig a szállongó, de 
általa soha sem hitt plety kák közül egynek a va
lóságáról meg nem győződött. Akkor eszeveszet
ten tört be a művésznőhöz. Mi történt köztük, 
nem tudja senki, valószínű, hogy a leány párat
lan "'.ossága hárította cl a nagyobb veszedelmet.

I. nevezetes látogatás után Csákány este a 
kaszinóban > barátai előtt becsületszavára kije
lentette. hogy ■ Imegy a fővárosból, leköszön hi
vatalai és visszavonul kis birtokára gazdálkodni, 
soha többé tájékára sem jön a városnak. Kérte 
barátait, vegyék ezt tudomásul.

II is ment, bár tépett szívvel; embergyülö- 
o. lett és ekkor jött a tanács, hogy házasodjék

A leány, a kit választott, merőben ellentéte 
volt annak a másiknak. Csöndes, házias, liliom 
-zerüen tiszta, kék szemében nyugodt derű, inkább 
i assziv természet. Nagyon megszerette a mogorva 
embert, valósággal imádta. S a mikor hire ment 
az eljegyzésüknek, akadtak, a kik megmondták a 
leánynak, hogy ne menjen hozzá Csákányhoz, 
mert az másba szerelmes gyermekkora óta, na
gyon, olthatatlanul, de boldogtalanul, csak azért 
nősül, hogy vigasztalódjék.

llát vigasztalni fogom az uramat — fe
lelte. — Ha kell, vigasztalni fogom egy egész éle
ten át mindig. Ha halála napjáig tudja szeretni 
azt, a kit megszeretett szive első lobbanásával, 
akkor nagyon boldogtalan, de tiszteletre méltó 
bánata van. A ki igy érez, az csak nemes szivii 
ember lehet, megérdemli a vigasztalást. 

a törvény hatósági bizottság liberális tagjai lelkesen 
megéljenezték. Summa summarum elhatározták, 
hogy az italmérési engedélyek kiadási jogát vegyek 
ki a pénzügyigazgató hatásköréből s utalják a 
közigazgatási bizottság elé. A Dunán mindenesetre 
sok viz fog még lefolyni addig, a mig a jó urak 
eme kívánsága teljesedésbe megy.

Előfizetési fellxi-vás.
Juliul hó 1-vd uj előfizetés uyilt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. döfizetőinket, kiknek 
előfizetésük junius hó végével lejárt, hogy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében Jeuuakadás történjék. — Hátralékos elő 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél elöld,t
szives beküldésére, hogy számadása lukban mi is ren

det tarthassunk.

A „Felsö-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK
A közút asphaltirozása. A városunkon 

át vezető országút kövezése a megvalósulás stá
diumába lépett s mint értesülünk a kereskedelem
ügyi miniszter Czibur Bertalan országgyűlési kép
viselőnk közbenjárására a városunkon át vezető 
országútnak asphalttal való burkolását 9 méter 
szélességben az állami költségvetés terhére elren
delte. Az á|lamépitészeti hivatal e célra árlejtést 
hirdetett s a beérkezett ajánlatok e napokban ter
jesztettek fel a kereskedelemügyi miniszterhez. Első 
helyen a Magyar Asphalt Részvénytársaság aján
lata szerepel.

Vanderbilt Gladys és édes anyja vá-
; rosunkban. Széchényi László és neje Vanderbilt 

Gladys. továbbá a leánya látogatására Őrmezőn 
időző özv. Vanderbilt Kornélné, valamint Széché
nyi István gróf kedden junius hó 30-án Őrmező
ről automobilon városunkba érkeztek s itt a fiatal 
grófné GHlck Mór csemegeáru-iizletében nagyobb 
bevásár’ást eszközölt. A grófné az üzletben német 
nyelven beszélt.

Házi szövőipar-iskola városunkban. 
Jelentettük, hogy egy. főrangú hölgyekből megala
kult házi-ipar-egylet vármegyénk itteni részében 
egy szövőipar iskolát óhajt létesíteni. E tárgyban 
ma megjelent városunkban az egylet élén álló 
Miklósi Nikolits Szeréna bárónő s itt a város ré
széről a fenti célra felajánlandó helyiséget megte
kintette. A város ugyanis, miután a polgári iskola 
a mostani helyiségéből kiköltözni készül, e helyi
séget, mint sajátját felajánlotta a szövő-iskola szá
mára. A vezető körökben meg van a hajlandóság

És nem kérdezett semmit az urától, az sem 
szólt soha semmit a múltról.

Az asszonyka leste a gondolatát, ha egye
dül akart lenni, egyedül hagyta és csodás érzék
kel találta el, hogy mikor esik jól az urának az 
ő társasága. Ilyenkor kedves volt, jó, sohasem 
panaszkodott és sohasem volt szomorú, nehogy 
meglássa valaki. Így csöndben éltek és nem za
varta őket semmi, csak két kis gyerek, két fiú. 
Hogy ezek megjöttek, növekedtek, teljes volt a 
boldogság a házban.

Az évek pedig surrantak egymás után, szinte 
észrevétlenül. Tiz esztendő mull el. A gyerekek
nek már iskolába kellett volna menni a városba és 
Csákány már azon gondolkozott, hogy a felesé
gével küldi föl őket, a mikor jött egy levél : „Föl
oldom a szava alól, hiszem, hogy meggyógyult ? 
hozza föl a gyermekeit, szeretném látni őket..." 

Csákány csak olvasta, olvasta a levelet, a 
mikor belépett a felesége. Hirtelen elhatározással 
odanyujtotta neki.

Az asszony elolvasta, aztán nevetve szólt: 
Megyünk, megyünk!

— Nem féltesz? — szólt Csákány.
— Nem én ! felelt az asszony határozottan. 

' Egy kicsit dobogott a szive, de csitította. Ám hadd 
lassúk a régi ideált, gondolta magában. Ki 
erősebb ?

A művésznővel a Margitszigeten találkoztak. 
Csákány, a mikor megpillantotta, csalódot

tan hajtotta le a fejét. Egy rendkívül elegáns, de 
már virágkorán túl levő asszony állt előtte, a ki 
mosolygott büszkén, konvencionálisán mindig, de 

| kacagni már nem tudott. Csákány bemutatta a 

arra, hogy az iskolát városunkba tegyék s özv. 
Andrássy Tivadarné grófnénak Londonból törté
nendő hazaérkezte után összehívják a gyűlést, a 
mely c tárgyban dönteni fog. Habár a szövö- 
iskola kezdetben csak kisebb méretű lesz, mind- 
azáltal óhajtandó volna, hogy városunk ne ha- 
laszsza el a kedvező alkalmat s ragadja magához 
ezen mindenképen hasznos intézményt.

Tűz. Topolyánban kedden junius 30-án 
eddig ismeretlen okokból kigyulladt Kurecsko And
rás csűr-helyisége s a gyorsan terjedő tűz ezen
kívül még három csűr-helyiséget, egy házat, sok 
takarmányt és 2 magtárt elhamvasztott. A tűz 
színhelyén gyorsan megjelent Bajusz Andor fő
szolgabíró s a csendőrség közbenjöttével erélyes 
intézkedéseket tett a tűz eloltására. Egy szegény 
asszonynak, a ki házat épit s az építkezés tarta
mára a leégett csűrök egyikébe behurcolkodott, 
minden bútora, ágyneműje és ruhadarabjai, a 
melyek természetesen biztosítva nem voltak, a tűz 
martalékává lettek.

Nagy cabaret estély városunkban. Az 
„Aranybika" szálloda nagytermében legközelebb 
egy fényes és művészi nívón álló caharet-előadás 
lesz. Rendezik : Nyáray Antal, a Népszinház-Vig- 
opera, Sziics Nelli, a Vígszínház, Radó Jenő, a 
Modern Cabaret tagja s a Micsey színtársulattal 
nálunk járt Köszeghy Aranka, a ki most a kassai 
Nemzeti Szinház tagja s a ki a tavalyi színi évad
ból elragadóan kedves és művész: szinjátéka révén 
még élénk emlékezetünkben van. Bővebbet lapunk 
legközelebbi számában.

Ártatlanul meghurcolt tanítónő. Lapunk 
f. évi február hó 13-án megjelent 7-ik számában 
egy a közigazgatási bizottság üléséről irt referá- 
dánkban a többek között hirt adtunk arr<’l, 
hogy Gyulayné Szilvássy Malvin mocsári állami 
el. iskolai tanítónő ellen a gondnokság állandó 
hanyagság miatt emelt panaszt s a közigazgatási 
bizottság a tanitónő ellen fegyelmi eljárást ren
delt el. A közigazgatási bizottság fegyelmi bíró
ságától most érkezett le a határozat, melylyel a 
fegyelmi eljárás abbanhagyása rendeltetett el. A 
határozat három sűrű oldalon sorolja fel a pana
szolt eseteket, a melyek megvizsgálása fényes ta- 
nujelét adták annak, hogy a nevezett tanitónő 
semmi néven nevezendő szabálytalanságot el nem 
követett s hanyagságot nem tanúsított, ennélfogva 
a fegyelmi eljárás fölöslegessé vált. Az eset kü
lönben érdekes, de egyszersmind szomorú, amo
lyan Bródy Sándor „A Tanitónő" cimü életképe.

Esküvő. Rothstein Árpád hegyű lakos 
f. hó 7-én esküszik örök hűséget Schulhof Sárika 
kisasszonynak Csapon.

feleségét. Egy darabon együtt mentek és tűzhe
lyükről beszélgettek. Csákány aztán előre ment a 
fiához. A legközelebbi fordulónál búcsúztak, mind
nyájuknak jól esett, hogy elváltak.

Csákányék még aznap hazautaztak. Otthon 
aztán, hogy együtt ültek a kertben, mint akkori
ban gyakran szokták, szótlanul, Csákány szakí
totta félbe a csöndet.

Neked volt igazad, édes, nem volt ve
szedelmes a találkozás. Jól számítottál, nem sze
retem többé ....

Tévedsz Miklós ! Szereted ma is, én lá
tom, én érzem ezt, szereted azzal a szerelmeddel, 
a melylyel szeretted egykor, de azt szereted, a ki 
akkor volt, nem a kit most láttál. Az igaz érzé
sek nem halnak meg, csak a szivek öregednek. 
Az érzésed tárgya tűnt el, az a kacagó leány, a 
ki helyette van, az néked nem kell. Szomorú vagy 
de én értelek. A tavasz elmúlt, nem jön meg 
többé soha. S ezen az estén, a hogy igy együtt 
vagyunk, te temetsz valamit, a mi nagyon drága 
volt neked, de a mi helyett most itt van neked 
az én szerető szivem, meg a fiad. Mi majd pó
tolni fogjuk Miklós ....

Az asszony elhallgatott.
Csákány az ölébe hajtotta a fejét s a nő 

reá téve kezét, csöndesen simogatta az égő hom
lokot.

A kert bokrai között a fák alatt halkan sut
togva bujodosott a szeptemberi szellő ; valahogy 
az ég alján éppen lehullott egy halovány csillag, 
de a hold engesztelő ezüstös fényt szórt az egy
másra boruló férj és feleségre.

Nemeskéri Kiss József.



Megölt parasztlegény. Szedliczki János 
sztárai 19 éves parasztlegény f. hó 30-án vesztére 
Izbugyára ment egy lakodalomba. A sztárai és 
izbugyai parasztlegények már régi idők óta ellen
séges viszonyban állanak egymással s hogy Szed
liczki Izbugyán megjelent, ez a sztárai legények 
haragját csak fokozta. Retten a sztáraiak közül, 
névszerint Fitura Péter és Mandzsák Fedor meg
támadták Szedliczkit, ez pedig üldözői elől futás
nak eredt. Gyenge szervezetű ember lévén, az 
Izbugya és Sztára községek között lévő Laborcz- 
folyó partján összeesett s nem tudott tovább futni, 
mire üldözői megfogták s kövekkel agyba főbe 
verték, mindaddig mig ki nem lehelte a lelkét. 
A tettesek persze, mint a kik dolgukat jól végez
ték, elillantak s vígan mulatoztak tovább a lako
dalomban. A szerencsétlen Szedliczkit másnap fel- 
bonczolták s eltemették, a két gyilkost pedig a 
csendőrség kinyomozta s bekísérte a helybeli kir. 
járásbíróság fogházába, a honnan átszállítják őket 
a sátoraljaújhelyi kir. ügyészség fogházába.

A tűzoltó egyesület tánczmulatsága. 
A nagymihályi önk. tűzoltó-egyesület vasárnap 
junius hét 28-án a „Vörösház" erdőben nyári
táncmulatságot rendezett, mely azonban a hűvös 
időjárás folytán nem nagy látogatottságnak örven
dett. Az erdőben a mulatságot este egy szépen 
rendezett tűzijáték fejezte be, a tánc pedig folyta
tódott az „Aranybika" szállít nagytermében.

Hármas iker. Petruska Jánosné Csincsát 
Anna földmivelő neje Nagymihályon junius hét 
30-án hármas iker-gyermeket szült. A gyermekek 
közül kettő leány, a harmadik fiú. Anya és új
szülöttek a legjobb egészségnek örvendenek.

Adományok. Az állami iskoiai szegény
sorsú tanulók segélyezéséhez és kitűnő előmene- 
telii tanulók megjutalmazásához e tanévvégi zár
ünnepélykor kegyes adományaikkal hozzájárultak: 
Polányi Géza ur és Nagymihályi Gazdasági Bank 
10—10 K — Spiegel Samu ur 6 K Dr. Eper
jesy Lajos, Dr. Fuchs Ignácz, Dr. Kállai József és 
Oppitz Sándor urak 5—5 K - - Tolvay Imre és 
Strömpl Gábor urak 3—3 koronával. — Áldozat
készségükért fogadják e helyütt is köszönetét a 
tanitótestületnek. Állami isk. igazgatósága.

Uj szolgabiró! állás. A sátoraljaújhelyi 
járás szolgabirói hivatalához egy uj szolgabirói 
állás rendszeresítését engedélyezte a belügymi
niszter.

Fegyelmi vizsgálatok. Firczák Gyula 
munkácsi gör. kath. püspök a homonnai tanfel
ügyelői kirendeltség megkeresésére mindazon fe
lekezeti tanítók ellen, a kik a magyai nyelv taní
tását elhanyagolták, vagy teendőiket egyébként 
hanyagul teljesítették, fegyelmi vizsgálatot ren
delt el.

Amerikai berendezésű Cirkus. Smaha 
János igazgatása alatt egy nagyobb cirkus társu
lat érkezik városunkba és a Deák-téten fogja 1500 
ember befogadására berendezett arénáját felállítani.

Pesti Hírlap /I legelterjedtebb politikai 
napilap a Pesti Hírlap, amelyről tehát joggal 
mondhatni el, hogy legkedvesebb lapja a közön
ségnek. Három évtized óta hirdeti a szinmagyar 
radikális nemzeti politikát, teljesen függetlenül pár
toktól és kormányoktól. Nagy elterjedését első sor
ban ennek köszönheti. De ezenfelül annak is. hogy 
mint a legnagyobb magyar napilap oly változatos 
tartalommal jelenik meg naponként, amely magá
ban alkalmas a magyar közönség fokozottabb ér
deklődésének felkeltésére. Aki egész éven át elő
fizetője a lapnak, ha csak negyedévenkint vagy 
havonkint fizet is elő, számot tarthat a Pesti 
Hírlap nagy képes naptárára (karácsonyi ajándé
kul) és kedvezményes áron rendelheti meg a Di
vat-Szalon cimü kitűnő divatlapot. A Pesti Hírlap 
előfizetési ára negyedévre 7 korona, 2 hóra 4 ko
rona 80 fillér, egy hóra 2 korona 40 fillér. A 
Divat-Szalonnal együtt negyedévre 9 korona. A 
kiadóhivatal címe : Budapest, V., Váci-körűt 78.

A nyaralás nem minden. Aki csak te
heti a nyári melegek beálltával menekül a poros, 
füstös városból. Valóságos népvándorlás indul 
meg a fürdők és nyaralóhelyek feté. A beteg em
ber is helyesen teszi, ha nyaral, de a fő mégis 
csak az, hogy olyan gyógymódban legyen része, 
amely őt bajától megszabadítja. Erre vonatkozó
lag rendkívül hasznos és érdekes Útmutatás fog
laltatik az „Értekezés a Villamos Gyógymódról" 

cimü könyvben, amelyet a világhírű elektro Vita- I 
lizer orvosi rendelő intézet (Budapest, Károly-körut 
2. félemelet 50. szám) adott ki és mindenkinek, 
külön férfiak és külön nők részére ingyen és bér
mentve zárt borítékban készséggel megküldi. Ho- I 
zassa meg mindenki ezen érdekes könyvet.

Kitűnő hírnévnek örvendő órlásvirágu 
japán! crysanthemumalm válogatott 10 legszebb i 
fajából álló diszgyűjteményt csomagolással együtt 
(> koronáéit ajánlok. Mühle Árpád kertészeti te
lep Temesvár, Árpád-telep 24.

A betegségek elleni harcban a világ leg
kiválóbb orvosai egyesülnek. E betegségek sorá
ban az első helyet az Epilepszia (Nyavalyatörés) 
foglalja el. E bajban szenvedőknek vigaszul szol
gálhat azon értesülésünk, mely szerint egy magy ar 
orvos e betegség ellen nj és hatékony gyógyító 
módszert alkalmaz, amelyért már a külföld is 
mélté» elismerésben részesítette. Ez orvos Dr. Szabó 
Sándor Budapest, V., Alkotmány-utca 5 ; ki kész
séggel nyújt felvilágosítást mindazoknak, kik gyó
gyító módszere segélyével c súlyos bajtól szaba
dulni óhajtanak.

Naponta friss vaj és liptai juhturó kap
ható Gyurótsik Testvéreknél Sulyovszky-utca-

Müveszi képes levelező-lapok nagy választék 
bán kaphatok Landesman B. könyvkeresk'ébensaed 

W koronát takarít meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 

Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divaté szabás.

A közönség köréből.
(Alak és tartalomért a beküldő felelős.)

Nyilvános köszönet.
Olvastam valahol, hogy a francziákról azt 

mondják, ha valahol nagy szerencsétlenség törté
nik, akkor azon hely és Francziaország között 
mindjárt villanyáram keletkezik, megmozdul a fran- 
czia szív és segítségre siet.

Ilyen villanyáram keletkezett és nyomban 
megmozdult a magyar sziv, midőn községünkben 
junius 30-án keletkezett tűznél oly gyorsan meg
jelenni láttuk Sentsey Gyula, Zsembery János 
uradalmi tiszteket, Bajusz Andor föszolgabiránkat. 
Gyorsan jöttek, gyorsan cselekedtek. Bölcs, czél- 
szerii intézkedéseikkel a tűz továbbterjedésében | 
annak localizálásában nagy segítségünkre voltak. | 
Fáradságaikért fogadják hálás köszönetül! kei.

Egyben pedig gratulálok Bajusz Andor fő
szolgabírónknak, azon egészséges életre való intéz
kedéséhez, midőn állásából kifolyólag a közel múlt
ban járása községeiből a vizifecskendőket Nagy- 
mihályba hozatta, szakférfiakkal megvizsgáltatta, 
hol kellett kijavítana, minek köszönhető, hogy köz
ségünk kis vizifecskendője a tűzesetnél oly kitü
nően működött.

Köszönetét mondok mint lelkész egyenként 
és összesen mindazoknak, kik emberbaráti szere
tettől indíttatva a helyszínén megjelentek, segít
ségre voltak és ebben kiváltak derék petróczi 
szomszédjaink.

Topolyán, 1908. julius 1-én.
Mihalovics Jenő 

gör. kath. lelkész.

Felelős szerkesztő Dr. Kállai Józaef.
Kiadóhivatali művezető Lindát Józaef.

Az „ÜSTÖKÖS" |
£ a legjobb magyar viczlap. £
Hetenkint 20 oldal, színes képek. : 

Előfizetés: félévre (jul. dec ) 6 kor i 
„ negyedévre (jul. okt) 3 kor • 
A ki a félévi előfizetést most : 

beküldi ingyen kapja az 1907. évi : 
teljes bekötött évfolyamot. (700 oldal • 
vicc, kép, stb.)
Utalványcim: Üstökös, Budapest 7 . Szabadst. 11. j

Hirdetések.
Majorossy József 
" cserépkályha-készitő ■

Laborczszög., Uj-utcza 74. szám.

Ajánlja magát minden e szakba vágó 
munkák gyors és gontos elkészítésére. El
vállal mindenféle kályha átrakását és ja
vítását, úgyszintén teljesen uj kályhák ké
szítését is a legrövidebb idő alatt és jutá
nyos árak mellett.

Legcélszerűbb a kályhákat a nyári 
hónapok alatt átrakatni, mivel most gyor
sabban szárad.

Szives pártfogásért esd
Majorossy József.

1907. V. 2496/.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bir. kiküldött mint végrehajtói ezen
nel közhírré teszi, hogy Herskovics Henrik nagy
mihályi lakos végrehajtatónak Reich Izráel vehéci 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 117 kor. hátr. 
tőke és jár. iránti végrehajtási ügyében végrehaj
tást szenvedettnél lefoglalt s 782 koronára becsült 
2 darab ló, több rendbeli szobabútor, 1 drb szecs
kavágói stbiből állói ingóságok nyilvános bírói árve
résen viadalnak s árverési határidőül 1908. julius 
hó 10 ik napjának délután 2 órája Vehéc köz
ségébe végrehajtást szenvedett lakásához kitüzetik 
s ahhoz a venni szándékozók ezennel meghivatnak.

Kelt Varannón 1908. évi junius hó 24-én.
Sztankó László, kir. jb. írnok, 

mint kik. végrehajtó.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a t. közönséget érte

síteni, hogy nálam mindenféle uj ■ 
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 

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

i‘íos. Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 18X1. évi LX. t.-ez.. 102. 

§ a értelméből* ezennel közhírré teszi, hogy a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszéknek 190X. évi <926 szánni végzése következ
tében Ur. Kállai József ügyvéd által képviselt Se-zták An
tal javára Novakovszkv Lajos ellen I29Ő kor. s jár. ereiéig 
I9OH. évi május hó 5 én foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt és 21X0 koronára becsült következő ingó
ságok. ti. ni. cséplőgép szekrénynyel. 24 sírkereszt, bútorok

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 190®. 
évi V. 250. szánni végzése folytán 1290 K f. tőkekövetelés 
ennek 190H évi május hó 25. napjától járó 5*/, kamatai '/,•/, 
váltóilij s eddig összesen 193 K 03 fillérben biróilag már meg
állapított költség erejéig Nagymihályon alperes lakásán leendő 
rn.-tartó , . 1908 évi Júliáé ho 6-án d. e. 10 órája, 
határidőül kitüzetik és ahhoz, a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingósá
gok az ixxl évi LX. t.-cz. 107. .. lux. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le 
és felülfoglalt .tták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1XX1. évi LX. t.-cz. 120. § a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Keit Nagymihályon, 1908. junius hó 17. napján.

Fodor József, 
kir. bir. végrehajtó.

4$ Egy jó házból való vidéki flu

tanulóul
felvétetik BUCSINSZKY LAJOS füszer-

■ ■ —. üzletében Nagymihályon. ==
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BUDAPEST. ANDRÁSSY-ÚT33.

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

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvény társaság

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette és e czélból egy ebikelő életbiztosító társasággal lépett 

I összeköttetésbe.
Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 

kötelezi magát 1 koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető, Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt 1000 koronára nő 
fel. ezt a teljes összeget, vagvis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha
lásznék az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetései 15 év előtt beszüntetné. Úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

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

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

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.
Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

M ÉRTESÍTÉS.
A sör idény beálltával van szerencsém a n. é. közön

ség I). tudomására hozni, hogy naponta friss töltésű, legjobb 
minőségű

• jégbehütött palaczksört •
a következő legolcsóbb árak mellett árusítom :

1 palack kőbányai Dréher-féle Királysor 30 f.
1 palack kőbányai Dréher-féle Góliát maláta gyógysör 34 f.

palack kassai Királysor . 
palack kassai Duplamárciusi sör

24 f.
26 f.

láda 50 üveg kőbányai Dréher-fele KirálIvsör 13 K.
láda 50 üveg kőbányai Dréher-féle Góliiil malátasör 15 K.
láda 50 üveg kassai Királysör . . ...UK.
láda 50 üveg kassai Duplamárciusi sör . ... 12 K.

A n. é. közönség szives pártfogásáti kérve, tisztelettel

ímí Kösztenbaum Mór
sörnagykereskedő.

Váo»OlsBrút OH

aczél-ekék. 2
egyéb geidaaági gépe*.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
iMjaUryoMtk

Looomobit és gőz cséplőgépek,
szatmakazalosók, J4rt4ny-eaéplő«4p«k, lOhara - caóplök, 

tlaclMÓ-roatSk, konkolyoaók, kaazíló- óa aratógépak, 
azénagyUjtők, boronák, aorvetőgapak, Plánét Jr. 

kapélók, aeecakaváfók, épavágók, kukoricát- 
morzaolók. darálók, őrlőmalmok, egyetem** 

............ " ekók te minden

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy Markovits 

Károly CZllkrász és pékmester úrtól a Kossuth Lajos-utca 64 sz. ház udvarában levő

P K K M n H K L Y lí T
átvettem és azt saját nevem alatt tovább folytatom.

Sütödémben a legfinomabb sütemények lesznek előállítva, ti. m. vizes és 
tejes zsemlye, vajas és keménymagos kiflik. Graham kenyér, zsúr-sütemény. 
francia kenyér, továbbá mindenféle itt fel nem sorolt különlegességi sütemények.

Midőn bátor vagyok a n. é. közönségnek üzletemet ajánlani, megemlítem, 
hogy Budapesten és más nagyobb városokban a sütő-ipar terén az első helyet vív
tam ki, továbbá az 1896. évi ezredéves jubileumi kiállításon es az 1907. évi Buda
pesten rendezett sütőiparkiállitáson tevékeny részt vettem, ez utóbbin Ó Eensge 
József kir. herczeg legfelsőbb elismerését fejezte ki működésemért.

A házaktól sütés végett hozzám hozott kenyerek c> sütemények úgymint 
eddig is, délelőtt 10 őrtől lesznek elfogadva, mely re különösen nagy gondot fordítok.

Minden ezen iparághoz tartozó megrendelést pontosan és jutányos áron teljesítek. 
Ismételárusitók kedvezmény ben részesülnek.
A n. é. közönség becses pártfogását kérve, maradok

kiváló tisztelettel

NAGY ANTAL
------- pék mester.

Majorosy András
-------------- cserépkályha készítő ■
N A G Y M I H Á Lj Y , Szladek-uteza.

Ajánlja magát minden e szakba vágó 
munkák gyors és pontos elkészítésére.

Elvállal mindennemű 

tűzhelyek 
felállítását és átrakását.

K Á LY H Á K
lisztitasat és javítását legpontosabban és 

legjntányosabban eszközlöm.
Készít és raktáron tart mindennemű 

KONYHA- és KERTI- 

cserép-edényeket.
Építkezési díszítmények 

raktára és készítése.

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


