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POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.
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■ZERKESZTOBÉG

H-*a ■ lap Mzallami réaxót illáin min.lan 
köalamÁiiy intnzand'* : 

Koaauth Lajoa-ntoza 34. szám.

RI.ŐF1ZETF.SI DÍJ : Frísx évre 8 kor, 
fél évre 4 kor. negyed évre 2 kor.

Egye, .zám ara 20 Hl.

Kéiiratok nem adatnak visaia. 
Bnrmantatlen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-tér soronkint 40 Hl.

kiadóhivatal:
Ilon aa előtizetéaek, birdotéoi «a nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landeaman B. könyvnyomdája.

Gyarló közbiztonság.
Az országszerte híressé vált rétsági 

rablótámadás nemcsak azért jellemzi köz
biztonsági állapotaink hitványságát, mert 
ez a párjátritkitó vakmerőséggel végrehaj
tott rablómerénylet fényes nappal egy for
galmas országúton megtörténhetett. De még 
ennél is sötétebb színben tünteti fel köz
biztonsági állapotainkat az a körülmény, 
hogy tisztára a véletlennek köszönhető, 
hogy a rablókat külföldön elfogták. Fél
órával a rablómerénylet elkövetése után már 
értesült róla csendőrség és rendőrség, meg
indult a vizsgálat és mégis módjuk volt a 
rablóknak arra, hogy az ország szivéből 
az éjszaki határig meneküljenek, mentek 
kocsin, gyalog és vonaton anélkül, hogy 
egy hajszáluk is meggörbült volna. I la 
Teschenben össze nem verekednek a ren
dőrökkel részeg állapotban, talán soha el 
nem csípték volna őket.

Hasztalan múlott el a betyár roman
tika, a bűntények száma azért nem keves- 
bedett. Egyedül a főváros képez kivételt, 
amelyben az államrendőrség ez a kitünő
en betanított óriási testület az ó intelligens 
detektív hadával őrködik a közrend felett. 
Hogy mindennek dacára itt is nap-nap után 
követtetnek el bűnesetek’, ennek az az oka, 
hogy Budapest nemcsak az ország javát 
szívja fel, de salakját is.

T A R C Z A.
Az ősz.

Legrosszabbak a negyvenes évek derekán 
járó férfiak. A nő, ha elmúlt már negyven éves 
lemond a világ hiúságáról. Ha öltözete még min
dig válogatott és kacér, már nem a tetszeni vá
gyás vezeti a gondos öltözködésben, hanem a női 
lélekben lakó ízlés és megszokás. A férfi is gon
dosabban öltözködik a negyvenedik éven túl, de 
a hóditásról nem mond le. Sőt siet minél töb
bet hódítani, mintha attól félne, hogy sokat mu
laszt. A huszonnégy éves ifjú azt hiszi, hogy 
őneki minden lány meghódol, a negyvenöt éves 
férfi meg minden nőt meg akar hódítani.

Bihari Dini — nem Dénes, csak Dini — 
huszonnégy éves korában nősült. Szerelemből vett 
feleséget és példás családi életet élt húsz éven 
keresztül. Nejét imádta, leányáért rajongott és ö 
volt a világ legszerencsétlenebb embere, midőn 
jött egy szép bajuszu fiatal ur és elvitte a leányt 
feleségül messze Erdélyországba.

Aztán csak kelten maradtak, ö meg az asz- 
szony. A még mindig szép és fiatal mama, aki 
a lánya lakodalma után haját simára fésülte és 
előszeretettel viselt sötét ruhát és fekete ernyőket, 
a szivében maradt összes szeretetét már most a 
„kis öreg"-ének tartogatta és Dini úgy élt, mint 
az a bizonyos úristen a frankok hazájában.

A minisztériumi hivatal nem sok gondot 
okozott neki, a jövedelme se volt kevés, szabad 
óráiban háziúr is volt. A hivatal, az asszony és 
a kávéház között osztotta meg eléggé feles idejét.

Egy esős februári napon Bihari Dini, mint

Egészen más elbírálás alá kerül azonban 
a vidék közbiztonsági állapota, amennyi
ben itt a közrend százszorta gyarlóbban van 
megoltalmazva, mint a fővárosban. I.egki- 
áltóbb a helyzet a falvakon, ahol négy szál 
csendőr ügyel fel négy-öt, sőt több község 
közbiztonságára és járásuk három-négy öt
száz négyzet kilométer. Tény, hogy csend
őrségünk kiváló, de mit tud produkálni 
négy kiváló csendőr egy ilyen óriási terü
leten, amelynek lélekszámú sokszor fölül
haladja az ötezret is? Igaz, vannak úgy
nevezett falusi rendőrök, bakterok és kis- 
birák is, de talán jobb lenne, ha ezek nem 
is lennének. A közbiztonsági szaklap leg
utóbbi számában maga egy falusi jegyző 
mondja el. hogy az ő falujában egy olyan 
bakter őrködik a polgárok éjjeli nyugalma 
felett, aki minden órában sípol — azért 
hogy figyelmeztesse a csirke és tojás tolva
jokat arra, hogy közeledik ö, a rend őre. 
Nem múlik el éjszaka abban a faluban, 
anélkül, hogy ne lopnának valamit de esz
tendők óta egy tolvajt se csíptek még el. 
Magyarország legtöbb falujában ilyen a 
bakter uralom és vége' hossza nincsen a 
lopásoknak, amelyek felfedezetlenül és meg- 
torolatlanul maradnak.

Igaz, szaporítottak ujabbban a csend
őrséget, de ez a szaporítás számba se jö
het. Legalább mégegvszer annyi csendőr 
kellene, mint amennyi van, ebben az eset- 

aféle ur, esernyő nélkül bandukolt a Rákóci utón. 
Nem szerette ilyenkor az esőpárákból telitett, tul- 
tömött villamost használni, kocsira meg nem akart 
költeni, ahhoz nagyon takarékos volt.

Amint a Rókus elé ér, egy magasan föl
emelt szoknya ütötte meg a szemet, a szoknya 
elől égszínkék harisnya kacérkodott az aszfalttal, 
mely szép és formás lábikrán feszült. Dini látott 
már akárhány lábikrát, ilyen esős napokon, meg
nézte, mint akármelyik férfi, alá is nézett a szép 
lábú tündér kalapja alá. mint a többi ezer férfi, 
de aztán nyugodtan tovább ballagott.

De most megütötte valami a szivét. Úgy 
jön ez mint a mennykőcsapás. Védekezni se lehet 
ellene. Dini bizonyos meleget érzett a feje körül. 
Kissé elmaradt a szép láb tulajdonosától, mintha 
azon tűnődnék: mi volt ez? Majd neki iramodott 
és utána igyekezett. Ami a Rákóci utón némi ol- 
dalbalökések nélkül meg nem eshetik. Bihari Dini 
a hölgy mellett termett. Huncut fekete szemek 
mosolyogtak rá a csorgós esernyő alól. Ha Dini 
asszonyhóditó lett volna, akkor ez a mosoly, mely 
invitálta őt,.elég lett volna az ismeretség megköté
séhez. De Dini nem volt hóditó. Elkapta fejét a 
mosolygó arctól, kissé hátramaradt és a szakadó 
esőben követte a hölgyecskét egész az Aréna-utig, 
mig az egy nagy bérkaszárnyában el nem tűnt. 
De azért tudta, hogy öt kisérik. A miknek van 
ebben valami különös érzékük.

Dininek nem Ízlett aznap a vacsora. Másnap 
délután az Aréna utón járt és szerencséje volt. 
Alig ért a ház elé, kilépett a szép tündér. Nem 
esett az eső, tehát nem volt-látványosság. Bihari 
Dini miniszteri hivatalnok ur hűségesen utána 
kullogott. A szép ismeretlen vásárló körutat tett, 

ben helyreállana a falvakban és az ország
utakon a közrend, az élet és a tulajdon 
biztonsága.

Van egy másik eszme is, a rendőrség 
államosításának eszméje, de ezt sajnos, a 
belügyminiszter elejtette. A miniszter urnák 
politikai aggályai vannak a rendőrség ál
lamosítás tekintetében, amennyiben attól 
tart, hogy egy esetleges törvénytelen kor
mány mindenféle alkotmány és szabadság 
ellenes ténykedésre használná fel az álla
mosított rendőrséget. Holott lehetne olyan 
törvényt hozni, mely szigorúan körülhatá
rolná a kormány rendelkezési jogát az ál
lamrendőrséggel szemben, amikor politikai 
intézkedések végrehajtásáról van szó.

Ellenben megígérte a miniszter ur 
azt, hogy a városokat állami segélyben 
fogja részesíteni, hogy a rendőrségüket fej
leszthessék és felszerelhessék. Kívánatos, 
hogy legalább ezt az Ígéretét teljesítse mi
nél hamarább a miniszter ur.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket, a kik még hátralékban van
nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

és a szelíd kísérő hűségesen bevárta — bár tisz
tes távolban a boltok előtt.

Ez az idilli állapot tán hónapokig igy tartott 
volna. Ha közbe nem jön egy véletlen. Én bi
zony nem tudom, véletlen volt-e ? A szép leány 
megcsúszott és elesett. Februárban nem ritka do
log. Dini odaugrott és fölemelte. Meg volt az is
meretség. Kis ijedtségen kiviil nem történt baj. 
Találkoztak aztán másnap is, harmadnap is. Az
tán többször és Bihari Dini miniszteri hivatalitok 
ur egyszerre csak azt vette észre, hogy neki ked
vese van. — Szép és fiatal kedvese.

Odahaza azonban gyengéd volt és figyel
mes, mint azelőtt, a hűséges asszonyka almában 
nem gondolt rosszra, talán ha Dini kis vallomást 
is tesz, mégis bocsájt neki a jó lélek. Hisz ő hol
nap úgy is nagymama lesz.

Dini negyvenöt éves volt akkor. Süni, sötét 
hajában itt-ott egy-egy ősz szál mutatkozott ugyan, 
a szemgödrök körül is mutatkoztak a ráncok, de 
egészben olyan volt, mint akit szép férfinak ne
vezünk.

Az utcai ismeretség nem sokáig tartott. Dini 
csapodár lett, megnézett már minden szép arcot 
és most már nem a jó emésztés céljából sétált 
egyedül a forgalmas utakon, hanem teljes gour- 
mandériával tanulmányozta a szép nemet.

Voltak futó ismeretségei, amelyeket csak egy
két órára köt az ember. Az aszfalt liliomai nyíl
nak minden szomjas férfi szívnek. Voltak apró
hirdetések utján szerzett viszonyai, holmi magá
nyos özvegyekkel akik meg tudják érteni a férfi 
szivet, persze az ilyen megfejtendő szivekhez teli 
tárca is való. Támogatott szininövendéket nehéz 
és rögös pályáján, szóval szórakozásban és gond
ban nem volt hiánya.

Lapunk mai iilma 4 oldalra tarjad.



VEGYES HÍREK
Erzsébet rend adományozása O fel

sége, nagymihályi és sztárai gióf Sztáray Mári
ának. Agnt-s .Mária Terézia kir. herczegasszony ő 
császári és kir. fensége udvarhölgyének az Erzsc- 
bet-rend első osztályát adományozta.

Személyi hír. Baloghy György dr. bu 
dapesti kir főügyész-helyettes több heti szabad- 1 
ságra városunkba érkezett

Az ungvári háziezred uj ezredtulaj
donosa A király, osztrák császárságának hatva
nadik és születésnapi évfordulója alkalmából l’étei 
Ferdinánd főherczeg ezredest. az ungvári 66. szánni 
gyalogezred ezredtulajdonosává nevezte ki.

A király születésnapja. F. ho 18-án 
hetvennyolc! éves lett dicsőségesen uralkodó I. 
Ferencz József királyunk. A gondviselés különös 
kegye teljes egészségben engedte megérnie ezt a 
patriarchalis kort. Széles ez országban mindenütt 
halaado istenitiszteleteket tartottak a különböző 
vallásfelekezetek templomaiban s könyörgő fohá
szokat küldtek az Egek l'rahoz, hogy jóságos és 
bölcs királyunkat tartsa meg népeinek boldogitá- j 
sara még sok-sok esztendőn at. Városunkban a 
róni kath. templomban volt hálaadó isteni tiszte
let. melyen Oppitz Sándor plébános ünnepi szent 
misét celebrált. Az istenitiszteleten (iarbinszky 
Sándor kir. járásbiró es Bajusz Andor főszolga
bíró vezetésével a helybeli hatóságok tagjai s má
sok vettek részt. A középületek zászlódiszt öltöttek.

Ezüstlakodalom Strömpl Gábor és neje 
sz. Sorger Dorottya szerdán, f. ho 19-én házassá
guk huszonötödik évfordulóját ünnepelték meg. , 
A jubilánsoknak ez alkalommal sokan fejezték ki 
jókívánságaikat, s ezek sorához mi is örömmel 
járulunk, midőn varosunk népszerű polgárát szí
vélyesen köszöntjük !

A kassai püspök városunkban Fischer 
Colbrie-Ágost dr. kassa egyházmegyei püspök f. 
hó 28-án pénteken délután a 3 órai vonattal Nagy- 
mihálvba érkezik. Ezen alkalomból a helybeli róm. 
kath. lelkészi hivatal értesiti a híveket, hogy a | 
püspök Öméltósága szombaton délelőtt 8 órakor ' 
a bérmálás szentségében fogja részesíteni azokat. | 
kik még nem bérmálkoztak s ehez a szentséghez . 
járulni óhajtanak. (Legkisebb kor 12 év.) A kiok- ] 
tatás vasárnap f. hó 23-án fog végbemenni, még | 
pedig a kis mise előtt a magyarul tudó híveknek, a i 
tótajkuaknak pedig a nagy mise előtt. Beiratkozás a , 
lelkészi hivatalban f. hó 24. és 25-én. Gyónás |

szerdán és csütörtökön délelőtt. — A püspöki be
vonulásra felhívjuk a lakosság figyelmét s kérjük 
a közönséget, hogy a pályaudvaron való megje
lenésével s a hazak feldíszítésével tegye a bevo
nulást minél impozánsabbá.

Tanulmányút. László Gábor dr. fővárosi 
geológus és Emszt Kálmán dr. a m. kir. földtani 
intézet* vegyésze e hét folyamán városunkban 
időztek s innen Vinnabanka vidékére kiránduláso
kat tettek a tőzeg-lápok tanulmányozása végett.

Átvonuló katonaság. Jövő hét elején az 
ungvári (iti. gyalogezred mind a négy zászlóalja 
vonul at városunkon a szepességi őszi hadgyakor
latokra, a melyben a kassai Vl-ik hadtest az ösz- 
szes fegyvernemekkel vesz részt. Az ezred útirá
nya Szobránc, Nagymihály, Varannó és Eperjes 
lesz. Az ezred Nagymihály és vidékén, még pedig 
a két Zalacskán. Vinnán és Tárnán lesz elszállá
solva. Az őszi hadgyakorlatok szeptember 12-én 
érnek véget, a mikor az ezred vasúton tér vissza 
állomáshelyére.

Eljegyzés. Lebovits .Mór helybeli lakos 
f. hó 16-án jegyet váltott Hímmel Cilii kisasszony
nyal N agyberez ti a n.

Herskovies Lipót horlyói lakos f. hó 18-án 
eljegyezte Sebőn .Mariska kisasszonyt Bánóczon.

Dinda .Mihály tapolyizsépi tanító eljegyezte 
Pethö .Mariska kisasszonyt Kemecsén.

Arató-ünnep Butkán. F. hó 16-án va
sárnap nagyszabású „arató-ünnep" volt Butkán a 
Wiczmándy Ödön gazdaságában. A házigazda, 
rokonai és vendégei körében fogadta - a ken
dőkkel ékített buza-koszoru lobogója alatt fel
vonuló népet; mely nemcsak a földesur kapásai 
és cselédei, de mintegy 3 —4 falu fiatalságából 
állott. Az arató-gazda ragaszkodást és tiszteletet 
kifejező beszédére, a földesül meleghangú fenkölt 
beszéddel válaszolt, mire megkezdődött a tánc, 
mely példás egyetértésben és a legjobb hangulat
ban a késő esti órákig tartott, s melyen a háziúr 
családja és vendégei is résztvettek. Valóban 
egy-egy ilyen lélekemelő-ünnepély még szorosabbá 
fűzi és megszilárdítja a birtokos és nép közötti jó 
harmóniát és elejét veszi a szociális tanok rom
boló terjedésének.

Temetés. Szombaton f. hó 15-én délután 
helyezték örök nyugalomra Dr. Raisz Gedeon 
belügyminiszteri tanácsos, országos egészségügyi 
főfelügyelő, volt nagymihályi járási és kórházi or
vost. Budapesten a farkasréti temetőben. A vég
tisztességen, melyet Scholtz Gusztáv püspök vég
zett. Nagymihály hói Czibur Bertalan orsz. képvi

selőn kívül Dr. Widder Márk járásorvos, Dr. örtey 
Ödön korházi főorvos és Mathiász József iskola
igazgató vett részt, a kik koszorút helyeztek a 
ravatalra.

Vízhiány. Lapunk múlt heti számában 
szóvá tettük azon körülményt, hogy az óvoda
kertben lévő kutat elzárták a közönség használata 
elől s most nincs ivóvize, mert a többi kutak vize 
élvezhetetlen. Eme felszólalásunkra indirekt utón 
éppen csak azt hallottuk ellenvetésül felhozni, hogy 
ez azért történt, mert a cselédek beronditották a 
kút körüli helyet, llát szó sincs róla, ez minden
esetre súlyos ok, de még sem olyan, hogy ezért 
a varos közönségét kelljen büntetni azzal, hogy 
nyári időben pláne megvonjuk tőle a táplálkozás 
egyik alkotó elemét a vizivást. Ez az eljárás a 
mellett hogy jogtalan, a legnagyobb fokú méltány
talanság a várossal szemben, mert ezen utóbbi 
azon nagylelkű tényeért, hogy egy 25000 koronát 
repraesentáló telkét ingyen engedte át az iskola 
és óvoda építés céljaira, elvárhatna annyi méltá
nyosságot, hogy az ezen telken lévő kutat hasz
nálhassa, a mely jogát különben egy sommás 
visszahelyezési per utján is feltétlenül érvényesít
heti. Hogy a cselédek a kutnál mit csinálnak, az 
nem tartozik ide. Tessék a község elöljáróságnak 
őket megfigyeltetni s érzékenyen megbüntetni egy 
néhányat, majd elmegy a kedvük az ilyen mulat
ságtól, de ne tessék úgy cselekedni, mint ama 
bábaasszony, a ki a vízzel együtt a gyermeket is 
kiöntötte. Miután pedig ez ügyben sürgős intéz
kedésre van szükség, felhívjuk erre most már 
a közigazgatási hatoság figyelmét s ha ennek sem 
volna meg a kívánt hatása, úgy nem marad más 
hátra a polgárságnak, mint sürgős képviselőtes
tületi gyűlést egybehívni e tárgyban.

Lábficamitó dinnyehéjak. A dinnye
idény bekövetkeztével egyidejűleg beállott a köznép 
azon rossz szokása is, hogy a helyszínén elfogyasz
tott dinnyehéjakat a gyalogjárón szerteszórja, mi
nek folytán a gyanútlanul járó-kelőkkel megtörté
nik, hogy az elszórt síkos dinnyehéjon megcsúszva 
elesnek és lábukat vagy karjukat ficzamilják ki. 
Minden évben megújul a szerencsétlenség okozta 
felzúdulás nyomán a méltó panasz, de ezzel aztán 
napirendre is térnek fölötte. Mi azért az eshetöle- 
ges bajnak elejét veendő, felhívjuk az elöljáróság 
figyelmét ezen rósz szokás kiküszöbölésére ; mert 
ha egy pár dinnyehéj elhajigáló megérdemelt el
bánásban részesiilend, a közönség testi épsége is 
kellően meg lesz óva. Jó lesz tehát egy megfele
lően kioktatott rendőrposztot a Laborchid tájékára 
is kirendelni.

Igy ment ez vagy egy esztendeig, változató- I 
san és mégis egyformán.

Egy kisebb hivatalos útról volt hazatérőben 
Bihaii Dini. A vasúton, amint beszáll, az egyik 
másodosztályú fülkében kellemes meglepetéssel 
látja, hogy a fülkében szép és fiatal hölgy ül 
egyedül.

Az elegáns bőrönd, bőr kalapskatulya, se
lyem porköpönyeg mutatja, hogy jóizlésü és elő
kelő hölgy. A szép szőke haj sejteti, hogy fiatal. 
A köszöntésre visszafordul és megbiccenti a fe
lét. Halvány, finom arc. mélységes fekete szemek. |

Dini már is lángot fogott.
A régi félénkséget már több mint egy éve 

elhagyta a pesti aszfalton.
Ot perc múlva már beszélgetésbe merült a 

szép ismeretlennel.
Bemutatkozott előbb, mint az iiriembtrhez 

illő. A szokott könnyed modorban morzsolta el 
fogai közt a nevét. A nő biccentett egyet a fejé
vel és csakhamar az utitársak rendes beszéd
tárgyai körül forgott a társalgás.

Dini úgy beszélt, mint aki teljesen függet
len. — bár direkte nem mondta ki, — a nö ré
széről csakhamar megtudta, hogy özvegy. Vas
megyéből jön és rokonokhoz megy Erdélybe. A 
fővaroson csak keresztül utazik. Rokonai nincse
nek ott. és az ismerősöket felnapra nem érdemes 
fölkeresni.

Dini rögtön ajánlkozott, hogy arra a félnapra 
lovagjává szegődik.

Természetes, hogy udvarias, de hűvös el
utasítás volt a válasz, anii a jó Dininkct egy csöp
pet sem konfundálta.

Szolgálatkészen segített a fővárosba érkezés
kor a csomagok kiváltásánál. Szerzett kocsit a

szállóhoz, mert a szép ismeretlen, ezt a félnapot 
pihenésre szánta. Bucsuzáskor pedig értésére adta 
a szép özvegy nek, hogy kötelessége öt is Erdélybe 
szólítaná a holnapi napon, de miután ilyen bájos 
utitársia akadt, még ma ő is elutazik.

Azután rohant haza. Az édes várta ebéddel 
és nagy szomorúsággal vette tudomásul, hogy az 
ö szegény Dinijének már este újra el kell utaznia.

Este fél kilenckor már a pályaudvaron volt 
Dini. .Minden kocsit meglesett, mig végre megér
kezett a szép ismeretlen, aki kedves mosollyal üd
vözölte a boldog Dinit

Az éjszakai utazásnak egy szép, bár idegen 
asszony oldalán megvan a maga bája. Bár töb
ben is kerültek egy szakaszba, mégis fesztelenebbé 
vált a szép özvegy modora. Dinivel úgy bánt, 
mint egy régi ismerőssel. Apróbb szívességekre 
kérte és fogadott el tőle. A beszélgetés folyamán 
megtudta, hogy a szép utitársnó neve özvegy 
Renyeiné és hogy a bátyjához megy, aki nagyon 
kérte, hogy telepedjék meg nála hosszabb időre.

Dini beszélt hivataláról, összeköttetéseiről, de 
a családi dolgokat óvatosan kerülte.

Erezte magában, hogy nagyon is meghódolt 
a szép asszony bájainak és hogy neki most éjjel 
az ő 1 lernad-utcai lukasán, az ő felesége oldalán 
volna a helye, mit keres ő most a száguldó vo
naton. mely az alföld rónaságán dübörög végig ? 
De kergette a kalandvágy és valahányszor utitárs- 
nője bájos mosolygós arcába tekintett, sejtelmes 
Lágysággal gondolt a jövő órára. Hátha?

De egyik óra a másik után lett. Alvásról 
szó sem lehetett. Az utitársak sem hagyták el a 
helyüket. A szép asszony közben kicsit elszundi- 
tott. majd bájos restelkedéssel felriadt és tovább

csevegtek, hol halkan egy más mellett a fülkében, 
hol pedig künn a kocsi folyosóján.

Reggel hat órakor már Kolozsváron voltak. 
Együtt reggeliztek a vasúti vendéglőben és foly
tatták utjokat Segesvár felé.

Dini kissé drukkolt utazásuknak ettől a vég
céljától. Segesvár mellett lakott a lánya. Ha vélet
lenül találkoznának. Aztán ö Brassóba igyekezett, 
így mondta legalább utitársnöjének. Mit csináljon, 
ha kiszáll Segesváron.

Urinő. azt látta, akivel nem lehet beállítani 
a rokonokhoz, mint a vasúton akadt utitárssal.

Bízott azonban a véletlenben. Uj szokásaiban 
mindig a véletlen hozta neki a legközelebbi dia
dalokat.

Segesvár! Egy perc !
Dini utrakészen, szolgálatkészséggel segítette 

ki a kocsiból a szép Renyeinét. Elkíséri és a kö
vetkező vonattal folytatja útját.

Mig a podgyásszal bíbelődött észre se vette, 
hogy s szép asszony egy fiatal férfi karjaiba veti 
magát, aki egyszerre csak ráüt Dini vállára.

— Hozta Isten tata. No. ez derék. Megelő
zött bennünket. Most adtam föl a süigönyt. Kis 
lányunk van. Hogy fog Mariska örülni.

Dini csak nézett. Szinte elfeledte vejét meg
ölelni. Nem érteit meg hamarjában semmit. Ezt 
a Lacit az ördög hozta ide ilyenkor.

Ugy-e az öröm, tata ? No nem harag
szom. hogy még meg sem csókolt. Hadd muta
tom be az én legkedvesebb, aranyos kis húgomat, 
özvegy Renyeinét. Ha nem ő vele utazott, sokat 
vesztett tata. Helyre egy asszony mi?

Dini csak bámult. Zavarában azt mondta : 
nagyon sajnálom. Kétségbeesése még jobban fo-



— Telefon összeköttetésünk elhalasztása. I 
Afeletti örömünk, hogy a mi városunk is még az 
év folyamán telefonösszeköttetést kap a főváros
sal. illetve megyénk székhelyével, nagyon is korai 
volt, dacára annak, hogy az előkészületek minden 
irányban még a múlt évben megtétettek és az elő
fizetők már az első felhívásra oly szép számmal 
jelentkeztek, a milyet csak oly fejlett ipari és ke
reskedelmi gócpont képes felmutatni, mint Nagy
mihály. Úgy vagyunk értesülve, hogy a telefon 
összeköttetésünk ez évről elhalasztatott, holott Gál- 
szécs és Varannó, — mint azt már több ízben 
kifejtettük — habár vicinális vasút mentén feküsz- 
nek, már bekapcsolást nyertek, inig Nagymihály 
a fővonalon való fekvése ellenére nem érdeniesit- 
tetett a rég óhajtott telefon bekapcsolásra, habár 
nagyon valószínű, hogy városunk telefon előfize
tőinek száma meghaladja a már említett két vici
nális város előfizetőinek együttes számát. Hol itt 
az osztó igazság! A jóakarattal nem elégszünk 
meg ! Ipari és kereskedelmi érdekkörünk kifejezet
ten azt kívánja, hogy városunknak a telefonháló
zatba való bekapcsolása még ezidén megtörtén
jék, mert nem oly előreha'adott a munkaidőszak, 
hogy azt végrehajtani ne lehetne. Ajánljuk ezen 
ügyet nagyrabecsült képviselőnk jóakaratu figyel
mébe.

Értesítés. A nagymihályi áll. elemi isko
lában, az áll. kisdedóvóban és az ezekkel kapcso
latos iparos tanonc iskolában, gazdasági iskolában 
1908—909. évre a beírások f. évi szeptember hó 
l-től 8-áig eszközöltetnek. Az állami iskolába járó 
tanulók 4 kor. tandijat és I kor. 50 fill. beiratási 
dijat a beiratás alkalmával előre tartoznak befi
zetni. A teljesen vagyontalan szülők gyermekei a 
városi hatóság által kiállított szegénységi bizonyít
vány alapján a tandíjfizetés alól a kir. tanfelü
gyelő által mentetnek fel. A- beírás alkalmával a 
szegénységi bizonyítvány az igazgatóhoz beadandó. 
Az 1 kor. 50 fillér beiratási dij alól egy tanuló 
sem menthető föl. A javító vizsgálatok szeptem
ber hó 1-én és 2-án a délelőtti órákban tartatnak. 
Ezen vizsgálatra csak oly tanulók bocsáttatnak, 
kik egy, legfeljebb két tantárgyból nyertek elégte
len osztályzatot. Aki két tantárgynál többől ka
pott elégtelen osztályzatot, az osztályt ismételni 
köteles. Az áll. isk. gondnokság.

Egylet-alakulás. Sátoraljaújhelyben f. 
hó 16-án „Zemplénmegyei Pénzintézeti Tisztvise
lők Szövetsége" címmel uj. nagyrahivatott egye
sület alakult meg, melynek célja a Magyarországi 
Pénzintézetek Országos Szövetsége vezetése alatt 
a vidéki pénzintézeti tisztviselői kar érdekeinek

kozódott, midőn látta a szép asszonyt teljes szi
véből kacagni.

— Együtt jöttünk édes. De nem tudtam, 
hogy a tatád. Nagyon kedves ember a Bihari ur. 
Gratulálok, nagytata.

Es a szép asszony erősen megrázta a bol
dog Dini kezét.

A szép asszony pokolian mulatott az ő kí
sérője zavarán. De könyörületes volt, nem bán
totta. Hisz a szép asszonyok rendesen nem hara
gudnak azokra, akik szépségüknek meghódolnak.

Könnyű kocsi fél óra alatt Laci birtokára 
röpítette utasainkat.

A boldog apa azonnal bemutatta kedves 
vendégeinek az uj kis jövevényt.

Bihari karjaiba vette a csepp jószágot és áhi- 
tatos figyelemmel tekintett rá. Szivében meg elült 
a bosszúság és háborgó indulat.

És amint a szép asszonyra tekintett, a déli 
nap ragyogó sugara mintha ezüst glóriát vont 
volna az újdonsült nagyapa fejére.

Látta a dús, fekete hajban megcsillanó ezüst 
szálakat, mely a szép és férfias arc fölé vetette 
árnyékát. És a nagyapa szemében ott volt a sze
retet megható sugára, mely sokkal szebb az ud
varló tüzes tekinteténél. Melegen megrázta Bihari 
kezét.

— De mi azért jó barátok maradunk. Es 
Bihari szelíd melankóliával mondá:

— Igen, „azért" jó barátok.
És ebben az „azértban" megérezte, hogy 

vége a nyárnak és kezdődik az ősz.
Barabás B. Ferencz. 

képviselete, társadalmi éz anyagi helyzetének javi- ’ 
tása és tagjai szakképzettségének előmozdítása ! 
Az egyesület székhelye Sátoraljaújhely lett s az 
uj egylet itt is tartotta alakuló ülését f ho 16-án 
a városháza nagytermében. Az uj egylet elnökévé 
egyhanáulag Widder Gyulát, védnökül Meczner 
Gyula főispánt, Meszner Béla főrend, tagot, Búza 
Barna és Czibur Bertalan orsz. képviselőket, ál
elnökökké pedig Dr. Havas Bért hold és /?ó</y 
Győző, a Nagymihályi Gazdasági Bank főkönyve
lője választattak meg.

Elmozdított tanító. Barkász Bertalan 
deregnyöi ref. tanítót a miskolezi ref. hatóság ál
lásától elmozdította.

Halálozás Vaszily János nagymihályi 
ügy véd, ma f. hó 20-án a nagymihályi közkórház
ban 66 éves korában meghalt Az elhunyt ügy
véd tipikus és joviális alakja volt városunknak. 
János bácsi néven mindenki ismerte és szerette. 
A Barnai-vendéglő úgynevezett törzsasztalát nála 
nélkül el sem lehetett képzelni, itt tanyázott ö 
délben, este, itt incselkedtek vele asztaltársai s itt 
merengett el sokszor a múlt idők boldog napjain. 
Mert hát tudni kell, hogy az elhunyt valaha jobb 
napokat is látott maga előtt. Virágzó ügyvédi iro
dája volt Nagymihályon, a mely irodában 5—6 
segédet foglalkoztatott. Kártyaszenvedélye azon
ban minden jövedelmét felemésztette, úgy hogy 
öreg napjaira kénytelen volt a kórház rideg falai 
közé bevonulni, a hol a kórház vezetősége jóvol
tából menedéket talált. Itt élte le napjait, utóbbi 
időben már elborult elmével, miglen ma a halál 
megváltotta szenvedéseitől. Temetése a korház 
udvaráról szombaton f. hó 22-én délelőtt 9 óra
kor fog végbemenni a gör. kath. vallás szertartásai 
szerint. Nyugodjék békében !

Fölvétel a nagymihályi polgári fiúis
kolába. A nagymihályi nyilvános polgári fiúisko
lában az 1908/9. évi beiratások szeptember hó 
I -5-ig fognak megtartatni. Előjegyzéseket azon
ban már most is elfogad az igazgatóság. A javító 
vizsgálatok augusztus 31-én tartatnak meg. Javító 
vizsgálatot az a tanuló tehet, a ki egy, két vagy 
legfeljebb három tantárgyból kapott elégtelen osz
tályzatot. A javító vizsgálatot kérő folyamodvá
nyok augusztus 15-ig nyújtandók be az igazgató
sághoz. Azon tanulók, akiknek nincs polgári is
kolai bizonyítványuk, de koruknál és értelmüknél 
fogva vizsgálatra jelentkeznek, fölvehetők a polg. 
iskola bármely osztályába, ha a beiratás előtt a 
megfelelő felvételi vizsgálatot leteszik. Azon tanu
lók pedig, akik a gymnasiumban. vagy a reális
kolában egy. két vagy a latin, illetőleg franczia 
nyelven kiviil még más két tantárgyból kaptak 
elégtelen osztályzatot, szintén fölvehetők a polgári 
iskola 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 iskola megfelelő magasabb osztályaiba. 
A latin s a franczia nyelv a jövő tanévben is, 
mint rendkívüli tantárgy taníttatni fog \ tanterv
különbözeti vizsgálatok anyagára vonatkozólag 
s a tanulók mindennemű ügyében szívesen ad 
felvilágosítást az igazgató, ha eziránt akár 
személyesen, akár levélben - megkerestetik.

Naponta friss vaj és befőtt gyümölcs 
kapható öyurótsik Testvéreknél Sulyovszky-u.

Felelős szerkesztő : Dr. Kállai József.
Kis.i'.hivsisli .„.i T.ándal .Tncenf

Hirdetések.
ELADÓ HÁZ.

A Kossuth Lajos-utcán a járásbíróság
gal szemben álló ház 2 udvarral s szép 
szőllő s gyümölcsös kerttel eladó. Az utczai 
szélesség 25'/, méter, az udvar és kert 
hossza 57.15 méter. Ezen belhely igen al
kalmas beépítésre, akár befelé a kertben, 
akár az egyik udvar beépíthető, sőt az igen 
erős s vastag falakkal bitó épület emeletre 
emelhető, mely esetben mindkét udvar be
építhető. I'eltételek megtudhatók Rcmenár 
Adolfnál Nagymiháiyban.

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

Tisztelt Szerkesztő Ur !
A .Felső-Zemplén" legutóbbi számában na

gyon helyesen fel tetszett szólalni az ellen, hogy 
az óvoda kutat elzárták a közönség elöl. Sajnos, 
a kutat meg most sem tették a közönség részére 
hozzáférhetővé, pedig a város saját telken van ez 
a kút s valóban ráillik eme eljárásra azon köz
mondás. hogy „adj a tótnak szállást, kiver a há
zadból." Ezer szerencse, hogy megszűnt a káni
kulai hőség s igy kevesebb vízre van szükség, 
mert különben alaposan megsinylenék az emberek 
ezen óvt dai intézkedést Ezzel kapcsolatban rá 
akarok mutatni egy másik anomáliára. Tudvalévő 
ugyanis, hogy az izr. templom előtti térségen egy 
artézi kiitat kezdtek fúrni s éppen olyan vállalko
zóval szerződtek, akinek sem kellő fúró-szerszáma, 
sem pedig vagyona nincs. A vagyon t. i. arra 
volna jó. hogy a folyamatban lévő per esetleges 
kedvező kimenetele esetén* a város, megítélendő 
kártérítési követelését behajthassa. De hát vagyon 
nincs s ha vagyona nincs az ipszének, minek per
lekedni vele ? Nem volna sokkal célszerűbb a még 
meglévő összegért a város központjában egy egy
szerű kutat furatai, hogy a lakosságnak jó ivóvize 
legyen ? ! Aztán meg mire való még mindig ott 
túrni azt a buta faalkotmányt, (talán csak nem 
annak jeléül, hogy inas alkotmánya amúgy sincs 
a magyarnak!) égnek merevedő oszlopaival a vá
ros legszebb területén ? Az a kevés idegen, a mi 
megfordul városunkban azt hiszi róla, hogy egy 
középkori asylum.

Nagyon lekötelezne t. Szerkesztő ur. ha e 
sorokat közölné b. lapjában.

Isten velünk !
Egy adófizető polgár.

NYILT-TÉR.
. Ez.cn rovat alatt kljzlUttokórt nem vállal felelősséget a szerk.) 

ZST^rilatlcozat.
Alulírott annak az embernek, a ki el

híresztelte hogy meghaltam, azt üzeni, le
gyen szives nevezze meg magát. Sajnos, 
hogy embertársát élve akarnak eltemetni, 
de jusson eszébe mindenkinek, aki ember
társát, jó hírnevének megrontásával kergeti 
a halálba, az nagyobb bűnt követ el. mint 
az aki gyilkol.

Akinek ártogatok, mondja meg sze
membe ha lovag, mert aki nem mer nyíl
tan beszélni, az gyáva.

Nagymihály. 1908, aug. 20.
Petrovits József.

Mezőgazdák figyelmébe!
Óvadékképes egyén hajlandó volna naponta

200 liter tejet 
Nagymiháiyban elárusitás végett átvenni. 
Eelkéretnek ennélfogva azon t mezőgazdák 
és földbirtokosok, kik ezen <|uantum tejet 
szállítani hajlandók volnának, hogy szán- 

| (lékukat e lap kiadóhivatalával közölni szí
veskedjenek, a hol is a hirdető címe meg- 

I tudható ZZZZZIZZZZIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Friedman Simonné 
■■ okleveles szülésznő * 
lakását a Kossuth Lajos-utca 22. szám 
alatt lévő Cioldstein-féle házba helyezte át.

BARACZKOT. 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 

i Postafiók 11. Tessék árjegyzéket kérni.



Zsombolyai gyártmány,
Szab, biztonsági préselt átfedő cserép 

253. szánt.

Nagykikindai gyártmány.
Bohn-felc szab, biztonsági .it- 

fcdőcserép 272. szám.

BOHN M. es TAESAI
NAGYKIKIHDA és ZSOMBOLYA.

Legrégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon 

a BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK 
NAGYKIKINDÁN és ZSOMBOLYÁN.

Alapittatott 1864. 0 Ltegelőkelőbb referenciák. £ Alapittatott 1864.

_ 50 millió évi gyáriás ■
a cs. és kir. szab. ^Bohn-féle biztonsági átfedő cserepekből. 

VASOXYD természetes vörös színben vagy kátrányozva.

Ci/ór + m á ni/n 1/ ' B°hn-féle szabadalmazott biztonsági átfedőcserepek, 
y d I LllldliyUI\. Legolcsóbb, legszebb tetőzet. -

yar Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmentve,

JELENKOR LE6J0BBTETŐFEDÉSIANTW' 

^TBRHVT — — - — .PALA

MAGYARORSZÁGI KÖZPONT-.
CETERNIT MÜVEK 

<HATSCHEK LAJOS 
^BUDAPEST, AMDRÁS5Y-ÚT 33. |

Brügler Lajos Nagymihály.
Elváltál úgy helyben, mint vidéken, mindennemű épületek es temp
lomok fedélzeteinek ETERNIT-palával való fedései, jutányos áron.

arany
inga < 
Optikai

Nyomatott Landeiman B. könyvnyomdájában

O®,
iMP'MVosal* iMk »(««

BMlmakezaloaők, Járgany-aaéplőgépek, lékera-cséplők.

egyéfe gezdeeéoj gépek.

JEICHENBAUM EMANUEL
óra-, arany-, ezüst- és látszerészi cikkek gyári raktára 

■«■■■■■■ NAGYMIHÁLY

laszték mindennem óra, ékszer, 
' ezüstnemüekben. —•
sálon órák, asztali készletek, 'tb 
tárgyak : Látcsövek, Thermometer, 
er, nickel. arain és ezüst foglalatú 
gek és csiptetók dioptiméter szerint. I 1

GRAMOPHONOK !
CLAYTON & SHUTTLEWORTH

Looomobil és gözcséplögépek,
tlartitő-rosték, konkolyaié*, kaszáló- és aratégépek.

árukért a pénzt azonnal 
aküldöm. Az összes áruk 
kir. éremhivatal által meg- 

izsgálva, ennek pecsétjével el 
nnak látva. Tört arany v 
üst tárgyakat veszek vagy be- 
erélck Vidéki megrendelések 
orsan és pontosan teljesüléinek, 

üramophon- es óra-javitások a 
idcbb idő alatt jutányosán 
ítosan eszközöltetnek. :

azénagyO)tők, 
kapálék, ataositavs

bozoaák, soavetőgépak, Plánét jr.
_ ’IWÁ, répavágék, kukoricáé- 

morzsolok. darától őrlőmalmok, egyetemes 
•czél-ekék. 9- éa 3-vseu ek*k és minden

HirriptÓCDlz Íu*ányosan felvétetnek e 
Ilii UUlUöUK lap kiadóhivatalában. =


