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A koalíció honboldogitása.
Nagymihály. 1908. július 10.

Hogy a koalíciós társaság agyonbol- 
dogitja ezt a szegény országot, az már 
szent igaz. Példa reá a végrehajtási novella, 
melynél iigyefogyottabb rossz törvény még 
nem látott napvilágot a magyar Corpns 
Jurisban.

Boldogítani akarták az ország eladó
sodott existenciáit s íme tönkre tették őket. 
A paraszt megmentésének hazug jelszavát 
dobták bele a törvény tárgyalásának kohó
jába s ime annyira sikerült ez nekik, hogy 
sok helyen a pénzintézetek máris nyakra 
főre láttak hozzá a jelzálogilag nem bizto
sított követeléseik behajtásához s az adó
sok agyonexekválásához. Soha oly elkese
redettség, soha annyi siró panasz nem fog 
elhangzani a Kárpátoktól az Adriáig, mint 
ama bizonyos egy év alatt, a melyen be
lül a törvény kihirdetésének napjáig lejárt 
s bejelentett követeléseket fogják könyör
telen szigorral a mostani végrehajtási tör
vény értelmében a szegény embereken be
vasalni. Tudvalevő ugyanis az a képtelen 
rendelkezés, mely szerint a novella kihirde
tésének napjáig lejárt követeléseket 30 na
pon belül be fog kelleni jelenteni az adós 
lakhelye szerinti illetékes bíróságnál s ha 
aztán a hitelező egy éven belül ezen kö
vetelésére végrehajtást fog kérni, a végre
hajtást a régi törvény szerint fogja fogana

T A R C Z A.
Királygyakorlat.

Megkezdődtek a királygyakorlatok.
Öt napig nem hallatszik sem dobpergés sem 

trombitaharsogás. Mikor újra hallatszik, akkor már 
azt hirdetik, hogy vége a gyakorlatnak, hogy ki
telt három esztendeje az öreg katonának.

Katona van mindenfelé, ameddig csak ellát 
a szem. Az országút szürke pora magasra felszáll 
a levegőbe, ott sűrű felhővé verődik össze s igy 
kiséri, el nem hagyja fáradságos utján a katonát.

Lovasság, tüzérség gyalogság csendben, rend
ben követi egymást. Egyiket a másiktól alig lehet 
megkülömböztetni. Nem ismernél rá az édes test
véredre sem, annyi a por rajta.

A nap már nyugvóban. Elfáradt hosszú út
jában : nem sokára pihenőre tér. Hogyne volna 
fáradt a katona, a ki régen útban volt már ak
kor. mikor felkelt, talán akkor sem pihenhet még 
le, amikor leáldozott!

Éhség kínozza, szomjúság gyötri.
Nem látott ma még egy falatot sem és in

nivalója sincs. A kulacsok régen kiürültek. Az 
egész hadtest kulcsaiból se lehetne egy korty nyit 
összetöltögetni.

Markotányos vagy pék sem igen keveredik 
közibük és megbánja, ha balsorsa közibük vitte. 
Kenyerét, kiflijét és egyéb élelmi szerét úgy széj
jel hordják, hogy sírva nézhet utána.

Négy öt katona alkudozni kezd vele. A töb
biek ez alatt felvágják a kenyeres, kiflis zsákokat 
s megszedik magukat elemózsiával, úgy. hogy még 
a kapitány ur lovának is jut belőle. A katonaság 

tosíthatni. I Iogv ez milyen fura állapotokat 
fog szülni, azt mindenki elképzelheti ma
gának. S ez még nem minden. A bejelen
tések a járásbíróságoknál nyilvánosak lesz
nek s gyönyörködni fogunk abban az épü
letes látványban, hogy a tenger sok beje
lentések pellengérre állítják Magyarország
nak a nagyobbik felét, mert a nagyobbik 
fele az, a mely nem rendelkezik hitbizo- 
mányokkal s kénytelen adósságot csinálni. 
A bejelentéseknek nem szükséges valódiak
nak lenni, úgy hogy ebből is cifra dolgok 
fognak kisülni. Valaki például milliókra 
menő követelést jelenthet be egyik kon- 
kurre.tsc ellen, dacára annak, hogy ez nem 
tartozik neki egy fillérrel sem.

Célját tévesztett rendelkezése a novel
lának azon része különösen, mely szerint 
fökhniveléssel foglalkozó adósoknak 12 ka- 
tasztrális hold megműveléséhez szükséges 
fumlus instruktusa végrehajtás alá egyálta
lában nem vonható. In a bölcs kodificátor 
vagy még bölcsebb elméleti tudású minis
tér azt hitte, hogy megmentette a gazdá
kat, pedig nem áll, mert ép az ellenkező 
eredményt fogja szülni, líddigclé ugyanis 
személyes hitelt is élveztek a parasztgaz
dák ; ha pl. bejött egy paraszt váltóval a 
bankba két elfogadható giróval, kapott 
pénzt, s csak a kamatot kellett érte fizetnie, 
ezentúl ez nem lesz igy, hanem a bankok 
s más hitelezők csak jelzálogi bekebelezés

közeledtére falvak előtt összegyülekezik a szegény 
nép. Férfin, aszszonya, gyermeke. Keservesen sir 
és hangosan jajveszékel valamennyi- Rémület ki
fejezése ül arcaikra.

Miért sírnak, miért jajgatnak? Hiszen jó 
barátok, a mi katonáink közelednek feléjük. Nem 
a muszka, sem a tatár.

Igen, csakhogy nem sok külömbség van 
ilyenkor a muszka, a tatár meg a katona között. 
Egyik éppen úgy pusztít, mint a másik. Jaj an
nak a kukoricásnak, szőlőnek, a hova a katona 
betette a lábát . . A mit vihar, fagy, tűzvész és 
filoxera el nem emésztett, elpusztítja bizonyosan 
a katona. Nem lesz ott se szüret, se kukorica
törés.

Ezért sir és jajgat a falvak népe. És ezért 
imádkozik Istenhez, hogy hárítsa el ezt a rettene
tes csapást róla.

De hiába sir, hiába könyörög. Meg nem 
hallgatja a katona. Nem azért, mintha meg nem 
esnék a szive rajta, hanem azért, mert annyira 
beleélte már magát a háborúskodásba, hogy ha 
nem akar is, akkor is pusziit keze-láha egyaránt. 
Nem kegyelmez meg annak a szerencsétlen tök
nek sem. mely csodák csodájára épen maradt a 
kukoricásban. Puskatussal esik neki s két-három 
csapással széjjel veri.

Kapitány ur Komorovcsák szigorú parancsot 
ad ugyan ki. hogy kárt ne tegyenek, mindent kí
méljenek. Parancsát meg is tartják egész addig, 
mig a kapitány ur látja őket, de rögtön megsze
gik. amint elfordítja róluk tekintetét.

Magába mélyedve ül lován Komorovcsák 
kapitány. Nem néz se jobbra se balra, csak bá
mul az elölte kavaiió porfelhőbe.___________
"Lapank mai 4 oldalra terjed. 

ellenében fognak hitelezni s hogy ez a leg
kisebb összegnél is, az óriási bélyegskála 
folytán mily költségeskedést jelent, az köz
tudomású. így pl. egy 1000 koronás köl
csönnél csupán csak a bélyeg 16 -20 ko
ronát tesz ki, nem számítva a bekebelezési 
kérvény és esetleges okirat ügyvédi mun
kadiját, a melyet olcsón számítva 20—25 
koronára lehet tenni. Ezen rendelkezés te
hát csak az államnak, no meg az ügyvé
deknek fog előnyére válni. Általánosságban 
azonban azt sem lehet mondani, hogy az 
ügyvédek javát szolgálná a novella, mert 
sok rendelkezésével egyenesen megkárosítja 
őket s munkakört von el tőlük.

A novella egyedüli humánus intézke
dése volt a Nagy Ciyörgy-féle indítvány, 
mely szerint a tisztviselők s ezek özvegyei
nek nyug- s kegydija le nem foglalható, 
ehhez azonban a főrendiház, a mint a 
tegnapi bizottsági tárgyalás után biztosra 
lehet venni nem fog hozzájárulni, leg
alább részben nem.

Mindezen itt elmondott kifogások nagy
része ugyan nem a mi agyunkban szülem- 
lett meg. hanem tárgyalták azt több keve
sebb alapossággal a fővárosi lapok nagy 
része. Miután azonban a fővárosi lapok 
vezércikkelveit nem mindenki olvassa, szük
ségesnek tartottuk olvasóink figyelmét ezen 
anomáliákra felhívni, fentartván jogainkat 
a törvény kihirdetése után annak többi lé-

Ugyan miről gondolkodik ?j
Dicsőségről, kitüntetésről álmodozik. Kis sze

rencsével megszerezhetné most niindakettőt. A 
gyakorlatokat végignézi a király. Ö, százada élén, 
a király szeme láttára megrohanná az ellenséget, 
hátra szorítaná, megverné. Hogy megverné az bi
zonyos, hiszen legjobban tudja az egész ezredben 
a reglamát. A király bizonyosan megdicsérné ki
tüntetné és tán a soron kívül örnagygyá is elő
léptetné. Es hogy fújna haragjában őrnagy ur 
Drúpkovics, kinek ok vétlenségéit most el kell tűr
nie ! Egészen beleélte magát ezekbe a gondola
tokba. Villogó szemmel dörmögte maga elé :

Igen igen megmutatom, hogy ki vagyok, 
hogy mit tudok ! És mindjárt ki is gondolt egy 
ravasz csatatervet. Frontban megtámadja századának 
két szakaszával az ellenséget. A másik két szakasz- 
szal pedig oldalba támadja és igy kereszttűzbe veszi. 
Ezt nem bírja ki semmiféle ellensége a világnak.

Eszre se vette, hogy a század eközben fa
luba ért. A főhadnagynak kellett rá figyelmeztetni.

Nyomorúságos kis horvát falu. Hat-hét ala
csony szahnafödeles viskóval. Minden viskóban 
piszkos, gödiös szoba. Undorral fordu' ki belőle, 
ha bemegy, még a katona is. Nem is hálna meg 
benne a világért sem. Inkább pihen sziliben, istá- 
lóban vagy az I: len szabad ege alatt. Nem pihen
het meg benne kapitány ur Komorovcsák sem. 
Sátrat veretett magának az udvaron. A sátorba 
szalmát hintetett, ez volt a pihenő helye. Az ön
kéntes legényével, valami kamrafélébe húzódott 
meg. Ablakán besétált, ajtaján kisétált az éjjeli 
szél. Ettől azonban még nagyon iól lehet aludni, 
de nem tudott aludni az egerektől, amik valóság
gal gyakorlatot rendeztek, mellette és alatta a



nyegcsebb rendelkezéseinek az ismertetését 
is s akartuk ezzel dokumentálni azt, hogy 
— miként egy fővárosi előkelő lap azt ki
fejtette, — nemcsak a nemzet javára, anyagi 
érdekeinek előmozdítására s progresszív fej
lődésére nem tett semmit ez a kormány, 
s nemcsak megalázást, elviselhetetlen uj 
terheket s reakciós szellemet hozott az or
szágra, hanem a kormányzás módjával és 
technikájával is kompromittálta a parlamen
tarizmust. tantijeiét adván ország-világ előtt 
kormányzási fogyatékosságainak s az előre
látáshiánynak, úgy hogy azzal a hírrel, 
hogy már megint törvényjavaslat készül, 
országos ijedelmet kelt a „nemzeti kor
mány." S.—

Képviselőtestületi gyűlés. K árosunk kép
viselőtestülete f. hó 8-án Walkovszky Béla közs. 
biró elnöklete mellett gyűlést tartott, melynek első 
tárgysorozata volt a vármegye törvényhatósági bi
zottságának határozata ll-ik Rákóczi Ferencz szob
rára egy bizonyos összegnek tiz évre val<' meg
szavazása tárgyában. A képviselőtestület áthatva 
azon hazafias érzéstől, mely reá vármegyénk leg
nagyobb szülötte, a hazaszeretet és szabadság láng- 
lelkü apostola iránti kegyeletből hárul, a vármegye 
székhelyén Sátoraljaújhelyben felállítandó ll-ik 
Rákóczi Fércncz emlékét örök időkre hirdető lo
vas-szoborra 1909. évtől kezdődöleg 50 koronát 
szavazott meg, a mely összeget költségvetésileg 
tiz éven át biztosította.

Következett ezután a Laborcparti 9 bolthelyi
ség bérbeadásáról szóló jelentés tárgyalása. Mi
után az elöljáróság a bérbeadásnál a fennálló sza
bályok szerint járt el s a megtartott árverés az 
előző bérjövedelemhez képest 480 korona emelke
dést eredményezett, a képviselőtestület a bemuta
tott bérszerződéseket jóváhagyási záradékkal el
látni rendelte.

Olvastatott a vármegye törvh. bizottságának 
határozata az 1908. évi költségvetés jóváhagyásá
ról. Ezzel kapcsolatosan elnöklő közs. biró előter
jesztette. hogy a jóváhagyás végett beterjesztett 
folyó évi pótköltségvetés folytán a községi pótadó 
55%-ra fog emelkedni, s miután az adó a leg
lanyhább mértékben folyik be mostanában s a 
község pénztára kötelezettségeinek eleget tenni 
nem tud, felhatalmazást kért az elöljáróság arra, 
hogy a „temető alap“-ból 4000 korona hitelt ve
hessen igénybe, a mihez a képviselőtestület azon 
kikötéssel, hogy ezen összeg az őszi tömeges adó

szalmában, a legény mindennek dacára is nagyon 
jól aludt. Még arra sem ébredt fel.. mikor egy 
egér egész az orra alá szemtelenkedett. Ejfél táj
ban erős szél támadt, felkapta és kidobta az ut
cára a kapitány ur sátrát. Ezt abból gyanította az 
önkéntes, mert a kapitány ur egyszerre mérgesen 
kiabálni kezdett, szidta a szelet s azokat a gaz
embereket, akik a sátrat olyan rosszul tákolták 
össze, hogy a legelső szélroham össze döntötte.

Hol van az önkéntes ? kiáltott a naposra. 
Annak bizonyosan nagyon jól helye van, vezess

A napos elvezette az odúba. Itt legelső dolga 
az volt i kapitány urnák, hogy elkergette fekvő
helyéről a legényt s odafeküdt helyére a szal
mába.

Jó hely ez, önkéntes ? kérdezte.
Az önkéntes felelet helyet hortyogni kezdett 

várta a történendőket. Nem sokáig kellett vá
rakoznia. Az egerek csakhamar megkezdték cin- 
< ogasiikat, futkározásukat a szalmában. Meghal 
lotta ezt a kapitány ur. Felült fekvőhelyén s meg
rázta az önkéntest :

— Ember, hogy tud maga úgy aludni, hisz 
itt egerek vannak !

Az önkéntes hidegvérrel válaszolt :
Akad bizony közöttük, kapitány urnák 

alásan jelentem, néhány patkány is!
Mini a villám ugrott fel helyéről Komorov

csák kapitány és rákiáltott az önkéntesre.
Rögtön keljen fel. Itt m in maradhatunk. 

Ellenséggel szívesen verekszem. lukassal, meché 
vei megbirkózóm, de irtózom »/éktől a fertelmes 
állatoktól! 

fizetések alkalmával elsősorban lesz levonandó, 
hozzájárult. A költségvetés jóváhagyására vonat
kozó törvh. bizottsági határozatnak tudomásul vé
tele mellett pedig elhatározta a képviselőtestület, 
hogy az oly magas mérvre emelkedett községi 
pótadó csökkentésének mikénti eszközlése végett 
a Dr. Eperjesy Lajossal kibővített számvizsgáló 
bizottságot kiküldi, utasítván öt arra, hogy a maj
dan egybehívandó közgyűlés elé javaslatot ter- 
jeszszen.

A „rendőri szabályrendelet“et a törvh. bizott
ság szintén jóváhagyta s ezzel kapcsolatosan uta- 
sittatott az elöljáróság, hogy Nagymihály város 
területén a közszolgálatnak a csendőri közegekre 
való bízása tekintetében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket.

A köztemetőre vonatkokó képviselőtestületi 
határozatot a törvh. bizottság jóváhagyta, a sza
bályrendelet elkészítése aktuálissá vált, miután 
azonban a bemutatott szabályrendelet-tervezet több 
oly intézkedést tartalmaz, mely fontos tanulmány 
tárgyává teendő, az, előzetes tárgyalás végett a 
temető-ügyi bizottságnak adatott ki.

Bejelentette ezután az elöljáróság a lapunk 
által megindított mozgalmat egy szövőszéknek il
letve szövő iskolának városunkban való felállítása 
iránt, melyről a képviselőtestület örömmel vett tu
domást s készséggel adta meg a beleegyezést 
ahhoz, hogyha a város tulajdonát képező úgyne
vezett „Kaszárnya" épületből a polgári és elemi 
iskola kiköltöznék s arra nevezettek igényt nem 
tartanának, az elöljáróság ezen helyiségeket a szö
vőszék céljaira átengedhesse.

Wirkner Károlyné illetőség megállapítása 
iránti kérvényét, miután a férje osztrák állampol
gár volt, a törvény értelmében pedig a nő, ha 
külföldi állampolgárhoz megy nőül, magyar állam
polgárságát elveszíti, elutasították.

Miután még a „szegény alap“-ról szóiéi sza
bályrendelet jóváhagyás végett az alispáni hivatal
hoz felterjeszteni rendeltetett, elnöklő közs. biró 
a gyűlést berekesztette.

Előfizetési felixi-^rás.
Julius hó 1-vel . uj előfizetés nyílt lapunkra. 

Tisztelettel leérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük junius hó végével lejárt, hogy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ven 
det tarthassunk.

A „Felsó-Zemplen“ kiadóhivatala.

A parancsnak engedelmeskedett az önkén
tes. Kiment a kapitány úrral az utcára. Hallgatta 
magyarázatait, hogyan viselje magát holnap, ha 
a király szemeláttára megtámadja az ellenséget. 
Nagysokára eszébe jutott, hogy aludni is kellene. 
Elindult hát az önkéntessel fekvőhelyet keresni. 
Sorba járta színeket, padlásokat. Végtére ráakadt 
egy szénapadlásra, mely alkalmas pihenőhelynek 
kínálkozott. Csak az volt a baj. hogy tele volt 
alvó katonával.

Ezen a bajon is segitett a kapitány ur.
Tele torokkal szitkozódni kezdett az udva

ron, aminek az lett a következménye, hogy mire 
felért a létrán a szénapadlásr;i, előle a katonák
mind egy szálig elszökdöstek.

tőle!
Hej, ha az egerek is igy megijedtek volna

Kora hajnalban utrakészen állott a század,
vadonatúj parádés ruhában. Királygyakorlatra 
ilyenbe kell öltözni a katonának. Kapitány ur sorba 
megvizsgálta a legényeket: tiszta-e. rendben van-e 
mindenki, nem hiányzik-e a borjúból valami, amit 
előír a reglama?

Bizonyosan azt hitte, hogy a király a csata- 
tűzben is a bakancsokat meg a borjukat fogja 
vizsgálni.

Néhány órai mars után megdördültek előt
tünk és oldalt, mellettünk a dombokon a tüzér
ség ágyu'i. Megkezdődött az ütközet. Lovasság, 
tüzérség szédítő sebes iramban vágtatott előre. A 
gyalogság futólépésben, fejlődő csatavonalba, egy 
perc alatt KM) meg KM) ágyú dörgött, ezer meg 
ezer fegyver ropogott.

Három zászlóalja az ezrednek rögtön tűzbe

VEGYES HÍREK
Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Gróf Lajos Zemplénvármegyei kir. tan- 
felügye'őségi tollnokot, ugyanezen kir. tanfelügye
lőséghez segédtanfelügyelővé nevezte ki.

Személyi hir. Dókus Gyula alispán f. 
hó 8-ától kezdve hat heti szabadságra Ótátrafü- 
redre utazott. Távolléte alatt az alispáni teendő
ket a főjegyző látja el.

Dr. Glück Samu nagymihályi gyakorló-orvos 
üdülés céljából f. hó 11-én szombaton reggel 
Bártfa-fürdőhe utazik, a hol három hétig marad.

Uj ügyvéd. A kassai ügyvédi kamara 
közhírré teszi, hogy Dr. Brügler Miksa ügyvédet 
Nagymihály székhelylyel az ügyvédek lajstromába 
folytatólag felvette. — Az uj ügyvéd irodáját az 
állami elemi iskola tőszomszédságában lévő Gutt- 
man Márkusz-féle házban megnyitotta.

Uj főrend. A hivatalos lap mai száma 
közli, hogy a király Meczner Béla országgyűlési 
képviselőt élethossziglan a főrendiház tagjává ki
nevezte. Ezen kinevezés folytán a királyhelmeczi 
kerületben, — melyet eddig az uj főrend képvi
selt — uj képviselőválasztás lesz.

Halálozás. Csuha Mihály köztiszteletben 
álléi földbirtokos f. hó 7-én Szobránczon 80 éves 
korában elhunyt. Temetése ugyanott f. hó 8-án 
ment végbe Ungvármegye szine-javának részvé
tele mellett. — Friedmann Vilmos, a Barnai- 
szálló üzletvezetője f. hó 6-án Nagymihályhan 
hosszas szenvedés után 32 éves korában meghalt. 
Temetése még az nap délután ment végbe nagy 
részvét mellett.

Kavarodás a végrehajtási novella körül. 
A Nagymihályi Takarékpénztár Ipar és Kereske
delmi Bank Czibur Bertalan orsz. képviselő, a 
Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság 
pedig Glück Samu dr. elnöklete mellett tartott 
igazgatósági ülésében elhatározta, hogy azon váltó
adósait, a kiknek adóssága jelzálogilag biztosítva 
nincs, felhívja az iránt, hogy adósságaikat vagy 
fizessék ki rövid idő leforgása alatt, vagy pedig 
nyújtsanak jelzálog! biztosítást, mert elleneseiben 
kénytelenek lesznek ezen követeléseket per utján 
behajtani. A két pénzintézetet eme határozat ho
zatalára az bírta reá, hogy a rövidesen életbelépő 
végrehajtási novella tudvalevőleg korlátozza az 
ingó vagyon lefoglalhatását, s igy jelzálogi bizto
síték nélkül követeléseit nem látja fedezetteknek. 
A két intézet eme állásfoglalása, különösen a fal
vak népe között keltett óriási konsternációt.

Jégeső. F. hó 3-án pénteken este 7 és 

ment, oda hol legnagyobb volt a puskaropogás. 
Egy zászlóalj, a mienk, jóval hátrább, a balszár
nyon tartalékba maradt. Őrnagy ur Drupkovits 
valahol elveszett a nagy kavarodásban és igy ka
pitány ur Komorovcsák vette át a zászlóalj kom
mandót.

Nyugodtan pihentünk a zöld fűben, a bok
rok között. Vártuk a parancsot az előnyomulásra. 
Közben azt nézegettük, hogyan nyomul előre az 
ellenség s hogyan mennek elibe a mieink.

Balra tőlünk két-háromszáz méterre, domb
tetőn kis erdő terül el. Ennek sarkán egyszerre 
fényes egyenruhákban csillantak meg a fölkelő nap 
fényében :

A király ! A király! kiálltották a kato
nák.

Csakugyan a király volt. Lóháton, lovassági 
tábornoki egyenruhában. Mögötte állott kísérete. 
Látcsöven szemlélte a szép hadijátékot, s közbe- 
közbe megjegyzéseket tett kíséretének.

Kapitány ur Komorovcsákon lázas izgatott
ság vett erőt. Arca sugárzott a boldogságtól, tel
jesülni hitte vágyait. Szép szóval figyelmeztette a 
katonákat, hogy különösen a rohamra jól vigyáz
zanak. úgy csinálják, mint otthon a gyakorlatté
ren szokták. Eközben nagy porfelleg támadt az 
erdő mellett az országúton. Csak úgy dübörgőit 
a vág'ató paripák patái alatt a föld. Kapi'ány ur 
Komorovcsák arra felé tekintett s rögtön tisztá
ban volt vele, hogy ellenséges lovasság közeledik. 
Harsány hangon gyorsan frontot kommandóozott 
s amint a porfelhőből kivehetők voltak a vágtató 
huszárok körvonalai, gyors tüzet parancsolt.

Irtózatos tüzelés, fülsiketítő puskaropogás tá- 



8 óra között felhőszakadásszcrü eső ereszkedett 
le városunk és vidékére. Mocsár, Pazdics. Sámogv. 
Csehb, valamint Nátafalva községekben szörnyű 
jégeső is pusztított ezen alkalommal, a mely a 
vetésekben óriási kárt okozott.

Pályázat. A sátoraljaújhelyi járásban 
újonnan szervezeti II. szolgabirói állásra az alis
pán pályázatot hirdet s igy a mozgalmak is meg
indultak az állás elnyerhelésc végett. Az uj ál
lásra Mertens Artúr nagymihályi közig, gyakor
nok is pályázik.

Cabaret. A lapunk mull heti számában 
hirdetett cabarct-estély, a közbejött Népszínházi 
válság miatt egyelőre elmarad.

A posta köréből. Panaszos levelet kap
tunk a közönség köréből, melyben írója arra fi
gyelmeztet bennünket, hogy a táviratkihordók kés
nek a' táviratok kézbesítésével, a mi azért van. 
mert a rendelkezésükre állott byciklit a kassai m. 
kir. postaigazgatóság reparálás végett már több 
mint két hónapja felkérte s azóta nem gondosko
dik azok visszajuttatásáról, l'elhivjuk erre nézve a 
postaigazgatóság figyelmét, mert a közönség ér
dekén kívül itt a táviratkézbesitök iránti méltá
nyosságról is szó van.

Cirkusz. Smaha János cirkusztársnlata 
rövid idő óta városunkban időzik s estéről-estcre 
szép számú közönség előtt tartja előadásait a 
Deák-téri esőmentes cirkuszban. Smaha szép ló
anyag fölött s elsörendö művész-személyzet fölött 
rendelkezik. Ilyenek elsősorban az limest Charlini- 
család tagjai, a kik mint kigyó-emberek s mint 
táncosok s táncosnők felülmúlhatatlan mutatvá
nyokat produkálnak. Szombaton és vasárnap este 
uj számok kerülnek bemutatásra, melyekben az 
egész művész-személyzet részt vesz.

Újítás a vasútnál. A harang után megy 
a fütty is. A vasúton a jövő év elejétől megszün
tetik a mozdonyok fütyülését. Sok bosszúságtól 
menekül meg a közönség a csendesség beálltával, 
de azért olyan különös lesz, kivált eleinte az a 
néma gép.

Postaszolgálat az aratás alatt. A ke
reskedelemügyi miniszter sürgős rendeletben uta
sította az összes postaigazgatóságokat, hogy az 
aratási munkálatok biztosítása céljából az ország 
egész területén az aratási idő tartamára a szük
séghez képest a posta- és táviró szolgálatot ter
jesszék ki nemcsak a járási központokon és me
gyei székhelyeken, de minden községben. A keres
kedelemügyi miniszter e rendelkezése azt célozza, 
hogy módjában álljon idejében a hatóságoknak az 
aratási munkálatok bármilyen akadályoztatása ese
tén azonnal és fennakadás nélkül intézkedhetni.

madt a lovasság azonban csodák csodájára nem 
jött rohamra, hanem megállóit. A királyt figyel
messé tette a nagy tüzelés, és előbb a lovasság, 
majd mifelénk tekintett látcsövén. Hirtelen letelte 
a távcsövet, megsarkantyuzta lovát, sebes vág
tatva közeledett felénk. Homlokát összeráncolta. 
Szeméből a nemes harag villáma czikázott: Hol 
van a kapitány ur ? Kérdezte a katonákat magya
rul. Mert a király minden ezredét jól ismeri s ha 
ránéz a parolira, már azt is tudja, hogy milyen 
nyelvű ezreddel van dolga.

Kapitány ur Komorovcsák jól hallotta, hogy 
a király ő utána tudakozódik. Akait is indulni 
feléje, de nem tudott helyéből megmozdulni. Úgy 
állt ott egy helyben, mintha megkövesedett volna. 
Tudta már, mi történt vele, hogy micsoda rette
netes tévedésnek lett áldozata.

A király odalovagolt s szemrehányókig szó
lott hozzá:

Az istenért mit tett ön, Kapitány ur ? 
Halomra lövette saját lovasságát. Gyönyörű do
log, mondhatom, nem is fogom elfelejteni.

Ezzel elvágtatott kíséretével.
Kapitány ur Komorovcsák még sokáig ott 

állott azon a helyen. Ajka remegett, bönyje ki
csordult. Egyre csak azt hajtogatta:

Vége, mindennek vége!
Igaza volt.
A gyakorlatok után mindjárt nyugdíjazták. 
Igy ment penzióba Komorovcsák kapitány.

Szász József.

Fölvétel a nagymihályi polgári fiúis
kolába. z\ nagymihályi nyilvános polgári fiúisko
lában az 1908 9. évi beiratások szeptember hó 
1 ’»-'g fognak megtartatni. Előjegyzéseket azon
ban már most is elfogad az igazgatóság. A javitó 
vizsgálatok augusztus 31-én tartatnak meg. Javitó 
vizsgálatot az a tanuló tehet, a ki egy, két vagy 
legfeljebb három tantárgyból kapott elégtelen osz
tályzatot A javitó vizsgálatot kérő folyamodvá
nyok augusztus 15-ig nyújtandók be az igazgató
sághoz. Azon tanulók, akiknek nincs polgári is
kolai bizonyitványuk, de koruknál és értelmüknél 
fogva vizsgálatra jelentkeznek, fölvehetők a polg. 
iskola bármely osztályába, ha a beiratás előtt a 
megfelelő felvételi vizsgálatot leteszik. Azon tanu
lok pedig, akik a gymnasiumban. vagy a reális
kolában egy, két vagy a latin, illetőleg franczia 
nyelven kívül még más két tantárgyból elégtelen 
osztályzatot kaptak, szintén fölvehetők a polgári 
iskolába megfelelő magasabb osztályába, ha sike
res felvételit tesznek. Sikeres tantervkülönbözeti 
vizsgálat letevése után az elemi iskola V és VI. 
osztályainak elvégzése után is felvehető a tanuló 
a polgári iskolába megfelelő magasabb osztályaiba. 
A latin s a franczia nyelv a jövő tanévben is, 
mint rendkívüli tantárgy taníttatni fog. A tanterv-' 
különbözeti vizsgálatok anyagára vonatkozólag 
s a tanulók mindennemű ügyében szívesen ad 
felvilágosítást az igazgató, ha eziánt - akár 
személyesen, akár levélben — megkerestetik.

Fölkéretnek mindazon t. nagymihályi szülők, 
akik a jövő 1908 9. iskolai évben vidéki tanulók
nak lakást es élelmezést hajlandók adni, hogy 
ebbeli szándékukat Csollák llár igazgatónál beje
lenteni szíveskedjenek. Az igazgatóság.

Pesti Hírlap. .4 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 par
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-körut 78.

Kitűnő hírnévnek örvendő óriásvirágu 
japáni crysanthemumaim válogatott 10 legszebb 
fajából álló diszgyiijteményt csomagolással együtt 
(» koronáért ajánlok. Mühle Árpád kertészeti te
lep Temesvár, Árpád-telep 24.

Művészi képes levelező-lapok nagy választék 
bán kaphatok Landesman B. könyvkereskedéseben.

10 koronát takarit meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál

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

Felelői* xxerkenxl*! : Dr. Kállai József. 
Kia<l<>hivxtaH miiv**/.et<' Lándai Józaef.
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£ a legjobb magyar viczlap.

I letenkint 20 oldal, színes képek.
■ Előfizetés:félévre (jul dec ) fi kor

„ negyedévre (jul okt) 3 kor 

A ki a félévi előfizetést most
■ beküldi ingyen kapja az 1907. évi
i teljes bekötött évfolyamot. (700 oldal
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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 idó alatt és jutá
nyos árak mellett.

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

Szives pártfogásért esd
Majorossy József.

CIRKUS SMAHA
NAGYJVUHÁLY

-------Deák tér.--------
Szombaton f. hó 11-énBBBBB 

nagy elite előadás 
válogatott uj műsorral. Csak újdonságok. 
4 Ertori, elitakrobaták MOTTO FROSSO.
■■■m Vasárnap f. hó 12-én ■■■■■

2 NAGY ELŐADÁS 2
Délután 4 órakor. 1^* Este 8 órakor.
A vasárnap délutáni előadáshoz minden ülőhelyre 
váltott helyre egy gyermeket lehet hozni Ingyen.

Tisztelettel: Az igazgatóság.

Értesítés.
Van szerencsém a t. közönséget érte

síteni, hogy nálam mindenféle uj ■ 
tarpaulin, drill-, gabona-, liszt-, heremag- 

I 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.

T"> ARACZKC)T. ringlót, szilvát, almát, 
dinnyét és másféle gyümölcsöt, : 

ugorkát, zöld babot, paradicsomot, zöld 
kukoricát, gyökeret, répát stb. zöldséget 

nagyban és kicsinyben olcsón szállít
GYÜMÖLCS és ZÖLDSÉG KIVITEL EGER

Postafiók 11. Tessék árjegyzéket kérni.

Az állami iskola tőszomszédságában 
lévő Guttman-féle házban 1909. január hó 
1-től egy 

üzlethelyiség 
lakással együtt bérbe adó.

Esetleg külön az üzlethelyiség és külön 
a lakás adatik bérbe.

4$ Egy jő házból való vidéki fiú

t a n u 1 ó a 1
felvétetik BUCSINSZKY LAJOS füszer-

■ — üzletében Nagymihályon. -----
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■jMAGYARORSZAGI KÖZPONT:

FETERNIT MÜVEK' 
HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. ahdrássy-út33.

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

M(‘ ' 'r— "’M
& • íí,

GM értesítés. zfé
A sör idény beálltával van szerencséin a n. é. közön

ség b. tudomására hozni, hogy naponta friss töltésű, legjobb 
minőségű

• jégbehütött palaczksört •
a következő legolcsóbb árak mellett árusítóin : |

1 palack kőbányai Dréher-féle Királysor 30 f.
1 palack kőbányai Dréher-féle Góliát maláta gyógy sör 34 f.
I palack kassai Királysor 24 f.
1 palack kassai Duplamárciusi sör 26 f.

1 láda 50 üveg kőbányai Dréher-fele Királysor 13 K.
1 láda 50 üveg kőbányai Dréher-féle Góliát malátasör 15 K.
1 láda 50 üveg kassai Királysör................................11 K.
1 láda 50 üveg kassai Duplamárciusi sör . . 12 K.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, tisztelettel

Kösztenbaum Mór
sörnagykereskedő.

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvény társaság

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette és e izéiből egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
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 HMM) koronára nő 
fel. ezt a teljes összeget, vagyis 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 befizetését lő évelőit beszüntetne, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20—60 évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit is jegyezhet.

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

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

egyéb gaateaégl gépek.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
BuOttp

Looomobil és gőz cséplőgépek,
•zatmakazaloaák, jérgány-«a*plőt*pal«, IMara - c«*piOR, 

*M<HÓ-ro«ttk, konkolyoiők, kaazilő áa aratóinak. 
axéna«ü|tflk, btfaiik, aorvetőgépak, Plánét jr. 

ipfiftk, Mecakavéaók, répavágók, kukocloza- 
rrtörzaolók, daHM>£ őrlőmalmok, agyaié 

aozél-akék. 2- *• 3-vaau ekék mIndán

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

Károly czukrász cs pékmester úrtól a Kossuth Lajos-utca 64 sz. ház udvarában levő

I* É KM H H K LY ÉT
átvettem és azt saját nevem alatt tovább folytatom.

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

Midőn bátor vagyok a n. é. közönségnek üzletemet ajánlani, megemlítem, 
hogy Budapestet) 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 Fensge 
József kir. herczeg legfelsőbb elismerését fejezte ki működésemért.

A házaktól sütés végett hozzám hozott kenyerek es sütemények úgymint 
eddig is. délelőtt 10 őrtől lesznek elfogadva, melyre különösen nagy gondot fordítok.

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

kiváló tisztelettel

NAGY ANTAL
 pékmester.

Nyamatott Landeaman B. könyvnyomdájában

Majorosy András
-------------- cserépkályha készítő --------------
NAGYMIHÁLY., Szladek-uteza.

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

Elvállal mindennemű

tűzhelyek
felállítását és átrakását.

KÁLYHÁK
tisztítását és javítását legpontosabban éf 

legjutányosabban eszközlöm.
Készít és raktáron tart mindennemű 

KONYHA- és KE Ft TI- 

cserép-edényeket.
Épi tk ezési d iszi tm ények

raktára és készítése.


