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Felső-Zemplén
POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

_________ megteleit i ítd e ír ostttöetöeö őst.

A tizenhárom vértanú.
Október 6-ika az a nap, melyen min

den jó magyar embernek gondolata elka
landozik az aradi vár alatt elterülő síkságra, 
ahol 59 esztendő előtt kivégezték a ma
gyar forradalom tizenhárom vezérférfiát. 
Akinek lelkét megihleti ez a borzalmasan 
nagyszerű dátum, az szinte csodálkozik 
azon, hogy még ma is úgy süt a nap, 
úgy sárgul a lomb és úgy zug az éj, mint 
azon a napon, mintha fájna, hogy a ter
mészet érzéketlenül és hatástalanul suhant 
végig ezen az irtóztató eseményen. A ter
mészet, melynek gyermekei vagyunk, csak 
alkot, uj életet teremt az elmúlott helyébe, 
emberek bűne nem veszi el kedvét e vi
lágtól, amelyet fentart eljövendő évmilliár
dok számára. A nagy világmindenségben 
az a tizenhárom bitófa egy elenyészően 
csekély kis pontocska volt, de a természet 
agyat és szivet adott az embernek és 
ezért mintha az égig látná nyúlni azokat 
a szégyenfákat, mintha látnók szemükből 
az isteni indulatok sugárzását, mintha hal
lanék bánatos buzdító szavukat, mintha 
itt vibrálna a fülünk körül halálhörgésük. 
Mind hősök ók, mind férfiak és úgy hal
tak, amint éltek ősi megnyugvással, büszke 
öntudattal, nem panaszkodva a borzalma
san igazságtalan sors fölött, hanem utolsó 
gondolatukkal is áldást kérve az égi hatal
masságtól a magyar hazára. Az aradi ti
zenhárom végzete méltó befejezése a tizen
három vértanú veszte. A dicső ügy meg-

T ARCZA.
Gyötrelmek.

Reggel a két Tata-leány elindul hazulról, a 
suszter-műhelyből. Gizi, az idősebbik, csinos leány, 
de csak este, mert napfénynél lekiabál az arcáról 
a koplalás, meg a rossz szobalevegő. Bágyadt 
szeme körül nagy kék karikák vannak és volta
képpen a leánynak ez az egész szépsége. Ha 
este jár az utcán, sokan megfordulnak utána és a 
ruháján is csak a nők érzik meg a pamuszövet 
szagát. Már sokszor volt menyasszony, ő legalább 
sokszor mesélt már róla a szomszédoknak, most 
azonban végérvényesen szerelmes Léner Nándorba, 
a villamos-kalauzba. A leány azok közül való, 
akiknek egyetlen helyen a parancsolás, mindenütt 
másutt az alázatos összezsugorodás jutott osztály
részül. Otthon az apja meg az anyja a szentirást 
sem vehetné komolyabban!, mint az övét, ami
kor a kis húgára rápirit. Amit elég gyakran meg
tesz, mert a szive ugyan csupa szeretet, de pa
rancsolni is okvetlenül kell valakinek.

A legkisebb leány a tizenkétéves Vilma, már 
sokkal modernebb hölgy. Már teljesen megérti a 
nénje otthoni ártatlan erőlködéseit és nem rontja 
el a kedvét az ellenszegüléssel, pedig valójában 
már igen sok okos dolgot adott be Gizinek, de 
mindig úgy, mintha valami gyerekes ostobaságot 
mondana. Egyébként cudarul kokett és józan; 
mindig tudja, melyik férfi nézte meg jobban. A 
kiflivel meg a hidpénzzel ambiciózusan csal . . 

bukott és ennek a bukásnak stilszerü be
fejezése volt 1849. október 6.

Hódit a történelmi materializmus nem
csak a nemzetközi szocialisták között, a 
hazafiasabb és műveltebb részekben is és 
a tömegek kezdik más világításban látni 
a múlt eseményeit, hazánk történetét. En
nek az uj históriai tudományos elméletnek 
világításánál nem úgy értelmezzük nemze
tünk nagyjainak jó és rossz ténykedéseit, 
ahogy azt az iskolában tanultuk, hanem 
abból a szempontból Ítélkezünk fölöttük, 
hogy munkájuk milyen kihatással volt a 
nép legszélesebb, tehát elnyomott rétegeire. 
Bíráljuk a kort és a felfogást, amelyben 
éltek és ennél a világításnál sok történelmi 
nagyság összezsugorodik. De a magyar 
szabadságharc hőseinek, az aradi vérta
nuknak nem árthat meg még a történelmi 
materiálizmus sem, mert bármilyen modern 
tudományos históriai elmélet szempontjá
ból vizsgáljuk is tetteiket, tetteik rugóját 
és pusztulásukat: évről-évrc csak mind na
gyobbaknak és dicsőbbeknek látjuk őket.

Az aradi vértanuk nemcsak arra oktat
ták ki a magyar népet, hogy miként kell 
meghalni a hazáért, de örökkön tartó ta
nítást nyújtottak nekünk arra nézve, hogy 
miként kell a hazát szeretni és a szabad
ságért mindent feláldozni.

Ebben az anyagias korban hogy szük
sége is van erre az oktatásra, erre a buz
dításra, amely ötvenkilenc esztendőnek 
messze távolából földöntúli szózatként hang

Indulás előtt az öreg Tata, komoly és tár
gyilagos megvitatás és némi gazdasági tanácsok 
után odaad Gizinek huszonkét krajcárt, hogy ha 
már minden áron menni akarnak, menjenek el 
szakaszjegygyel a nagybátyjukhoz, visszajőve! pe
dig vegyenek két szafaládét ebédre.

Bár Gizi sajnálatosan jó leány, lehetetlen 
elhallgatnunk, hogy az egész nagybácsi história 
koholmány. Nincs nála semmi keresnivalójuk, csak 
a leány okvetlenül fel akar szállni a 314-es villa
mosra, amelyiken Léner Nándor a kalauz. Azért, 
amikor végre ki tudna szabadulni az apja műhe
lyéből, a kis húgával együtt odaáll a Kerepesi-ut 
sarkára a megállóhoz és vár. Várja a 314-es ko
csit. Amikor egy-egy alkalmas, de más számú 
kocsit elereszt, mindég valami szánalmasan ostoba 
hazugságot hebeg a húgának, aki engedelmes ar
cot vág, pedig nagyon jól tudja, mennyiben áll a 
dolog.

Gizi tehát vár.
Aközben a Károly-kaszárnyánál feltűnik a 

314-es kocsi.
Léner Nándor az elegáns Léner Nándor, a 

kalauz, hanyagul, felsőbbségesen rángatja a csen
gettyű szíját és amíg fanyarul mondogatja:

— Kérem, ahol jegy nincs. — — a 
kunkori bajusza alatt egyre jobban mosolyog. Mert 
tudja már, hogy Gizi okvetlenül ott vár. Ö egyéb
ként már megszokta az ilyesmit, amint a végál
lomásokon el is szokta mondani.

A kocsi végre odaér a megállóhoz. Gizi a 
felszállásnál tanulságos dolgokat mond a húgá

zik felénk. Miután nincs az a szabad gon
dolkozó, vagy cinikus lélek, nincs az az 
úgynevezett modern világpolgár, aki eman
cipálni tudná magát október 6-ának han
gulata alól, ne szűnjünk meg évről-évre ha
tásosabban megünnepelni a vértanuk nap
jai '

A nagymihály hanajnai iparvasut.
A Sztáray Sándor gróf tulajdonát képező 

es Jósza ungvármegyei község határában fekvő 
2400 hold erdejének kihasználására Grünmann 
Arnold cég 1902. évben szerződésileg kötött jogát 
a folyó évi junius hóban alakult Magyar Bükkfa
ipar Részvény társaság-n ruházta át. Ezen válla
lat tárgyát - mely 25 évre alakult — a faterme
lés és az erdőipar, a faipar és fakereskedés, va
lamint a mindezekkel kapcsolatos és rokonüzlet 
tárgyak körébe eső ügyleteknek folytatása képezi. 
\ társaság ezen céljának elérése végett átvette 
Grünmann Arnoldtól a hanajnai fűrésztelepet tel
jes felszerelésével és a hanajna- jószai iparvasutat. 
Gróf Sztáray Sándor pedig az általa 1906. évben 
létesített nagymihály pályaudvar nagyzalacskai 
nyolcz kilométer hosszú mezőgazdasági vasutját 
szintén a társaság használatára bocsájtván, egy
ben a nagyzalacska- hanajnai tiz kilométer hosszú, 
a Blatta rétek déli részén Nagy- és Kis-Zalacska, 
Lazsnván, Lucska és Hanajna községek határán 
átvonuló vonalszakaszt kiépíti és az egész vona
lat gőzmozdonyu üzemre berendezi. Ezáltal lehe
tővé tétetik, hogy a részvénytársaság termelései 
a jószai erdőből, illetve a hanajnai fűrésztelepről 
közvetlen a nagymihályi pályaudvarra lesznek fu
varozhatok. — Érdekes műtárgyat képez a köz
úti hídon alul a Laborcfolyónak vasbeton híddal 
való áthidalása, mely Dr. Zielinszky Róbert mű
egyetemi tanár terve szerint és Fekete Eülöp kas
sai mérnök vállalatában épült. A Nagyzalacska — 

nak, sőt a perronon halkan még hozzájuk is tesz 
újabbakat, hogy ne kelljen az elegáns Léner Nán
dor szemébe néznie. Végül belöködi húgát a ko
csiba és maga is leül lehetőleg simán.

Léner Nándor pedig mindezek alatt a per
ronon sodorgatja veszedelmes bajuszát és moso
lyog a keze alatt. Végül bemegy a kocsiba, meg
áll a rákvörös leány előtt, utolérhetetlen hanyag
sággal szalutál és halkan, lágyan azt mondja:

— Hová tetszik ? —
Gizi kapkodni kezd. Vilma pedig, aki nagyon 

jól tudja, hogyan kellene megvaditani a pökhendi 
fickót, de nem akarja látni a kínos jelenetet, mi
vel sajnálja a nővérét, — kinéz az ablakon ! Gizi 
igy teljesen egyedül marad a bámulatos Léner 
Nándorral és még jobban kapkod. Végül előd
bálja a táskáját, amiben két hatos és két krajcár 
unatkozik, azután meg egy zsebkendő és néhány 
kulcs. És amialatt a bámulatos Léner Nándor egy 
szakavatott pillantással áttekinti a pénzügyi hely
zetet. a leány kirántja a zsebkendőt és azzal együtt 
az egyik hatost, ami leesik és a leesett hatosok 
ősi szokása szerint bebuvik a padló farácsa ala. 
Gizi úgy tesz, mintha eszre sem vette volna a 
dolgot, megváltja a két szakaszjegyet és amikor 
Léner Nándor ur bágyadt mosolygással azt mondja ;

— Leesett valami! . . . 
és lehajol csak úgy a forma kedvéért, — elegán
san int keztyüs kezével és azt rettegi :

— Nem baj. Léner ur, nem érdemes ! . . .
Közben azonban ellepi a hideg verejték és 

egy pillanattá egészen tisztán érzi a suszterom -

Lapunk mri száma 4 oldalra terjed.



hanajnai vonalszakasz alvállalatban történő építé
sét Egreczky Mihály uradalmi intéző és egyúttal 
a társaság egyik igazgatósági tagjának felügyelete 
alatt Zimonyi Henrik helybeli mérnök vezeti. A 
jőszai erdöipari és a nagymihályi mezőgazdasági 
vasút között épülő ezen uj vonalszakaszon 23 híd 
és áteresz, közte a Blatta kanálisokon 4 hid épült. 
A folyó évi augusztus hóban megkezdett ezen 
munkálat oly gyors tempóban halad előre, hogy 
e héten már a sínek lerakása is megkezdetett és 
a vasbetonhid tehererő próbája pedig e hó végén 
megtörténik, sőt a gőzmozdony is e hó 5-én be 
lett vontatva az iparvasut sínpárjára s igy e hó 
8-án a vasúti és gözhajózási főfelügyelő vezetése 
alatt a műszaki bejárás is megtörténik. Hogy 
mindez oly rövid idő alatt létrejöhetett, elsősor
ban Sztáray Sándor gróf a kor színvonalán álló, 
ipari vállalkozási képességének és érzékének, má
sodsorban Egreczky Mihály agilis intézőjének kö
rültekintő és kötelességtudó vezetésének irható fel.

Amint látjuk, Sztáray Sándor grófot az ál
tala ugy az uradalmában, mint a vidéken létesí
tett iparvállalatok érdeméül maholnap ipargrófnak 
nevezhetjük el. R—a.

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.

VEGYES HÍREK
A szolgabirói hivatal köréből. Bajusz 

Andor, a nagymihályi járás főszolgabirája szabad
ságáról hazaérkezvén, átvette a szolgabirói hiva
tal vezetését.

Kirendelés. Az igazságügyminiszter a 
sátoraljaújhelyi törvényszék területére vizsgálóbí
róvá Chanát Miklós törvényszéki bírót, állandó 
helyettessévé pedig Fercnczy Sándor törvényszéki 
bírót rendelte ki.

Vértanuk napja. Az ötvenkilenc esz
tendő előtt történt, de soha el nem feledhető vé
res. borzalmas esemény évfordulója volt f. hó 
6-án. Kegyeletünk e napon a diadalmas hősök 
felé fordult, a kik 1849. október 6-án vértanúha
lált haltak Magyarországért, El nem múló az ő 
emlékük, dicsőségük s örök a magyar nemzet 
kegyelete, mely nem fog soha megfeledkezni a 
tizenhárom vértanún I, történelmének legmagaszto- 
sabb alakjairól. Gondolatunk ezen a nagy napon 
elszállt az aradi Ciolgothára s fölkereste azt a gyá- 

hely szegényszagál. A kis Vilma bizonyosan tudja, 
hogy gyötrelmet okozna Gizinek, ha keresné a 
hatost, azért nyugton marad, de a szemét majd
nem beleejti a rács közé.

A bámulatos Léner Nándor nagyon jól látja 
a hatost a kocsi fenekén és ugv áll oda a Gizi 
elé, hogy a lába eltakarja a pénzdarabot. És ott 
áll makacsul. Es társalog enyhén, felelősségmen
tesen és szellemesen. Igy

Hová, meddig, Giziké kisasszony, ebben 
a cudar időben ' . . . A vámházig ? . . . Miért nem 
jött el a múltkor a kádársegédek szakegyletének 
v igaimái a ? . . . Már készen is volt a ruhája ? 
Ejnye, ejnye! Pedig dalloztuk a kedves dalát, az 
..Arra kérem"-et is! A Fluidl is várta a kisasz- 
szonyt, mivel eligérkezett neki. Jádzottunk találós
kát is és a llungler azt adta fel, hogy hány lába 
van ennihány birkának és volt zálog, de menny i! 
mert senki sem tudta. Magácska tudja-e, Giziké ? 
Nem.? Bizony csak kettő! Mert annak, aki enni
hány a birkának, csak két lába van !

Gizi sápadozik és egyre jobban kapkod. 
Szeretné bcszivni a pompás Léner Nándor min
den szavát, de a leesett utolsó hatos ránehezedik 
a lelkére es nyomja azt kegyetlenül. Az elmaradt 
ebed elrontotta a gyomrát. A kis Vilma sze
relné meggyilkolni a szép fiút, hogy zavartalanul 
kereshess a hatost. A legközelebbi megállónál 
gonosz impertinenciával odaszól Léner Nándor
nak :

Nézze, felszálltak! Menjen jegyet adni! 

szos, szomorú helyet, a hol a kilenc bitó állott s 
a négy honvédtábornok agyonlőve a vársánc po
rába hullott. Városunk közönsége is kegyeletes 
gyászünnepélylyel adózott a megdicsőültek emlé
kének. A róm. kath. templomban Oppitz Sándor 
róm. kath. lelkész gyászmisét celebrált, melyen 
Bajusz Andor főszolgabíró és Bereznay János kir. 
járásbiró vezetése alatt jelen voltak a hatóságok 
tagjai, valamint az áll. elemi és polgári iskola nö
vendékei. Az izr. vallásu tanulók az izr. templom
ban vonultak. A középületek ormain fekete lobo
gót lengetett szomorúan a szél.

Pánik az Izr. templomban. F. hó 5-én 
hétfőn volt az izraeliták Jom-kipur ünnepe, az 
úgynevezett hosszu-nap. Ezen alkalommal az 
ünnep előestéjén könnyen végzetessé válható pá
nik ütött ki a templomban. A női templomnak a 
bejárat felőli részében ugyanis a deszkakorláton 
alkalmazott függöny a mellette elhelyezve volt 
égő gyertyától tüzet fogott s nagy lánggal égni 
kezdett. Isszonyu zavar s kifele való tolongás kez
dődött az ájtatos hívek között, miglen Kusnyir 
János Landesman Vilmos egyik szolgájának - a 
ki éppen kéznél volt - sikerült a nagy tolon
gásban a női templomba feljutni s a tüzet hama
rosan eloltani. A tüzilárma körülbelül egy ne
gyed órán át megzavarta az istentiszteletet, a 
mely után az rendben folytatódott.

Esküvő. Cséri Elek kolozsvári gyógy
szerész f. hó 6-án esküdött örök hűséget Cséri 
Ilonkának, özv. Dr. Cséri Jánosné, született Zi- 
monyi Schvarcz Júlia leányának Budapesten.

Tüzek mindenfelé. F. hó 5-én hétfőn 
d. u. Nátafalván és Sztára községekben tűz ütött 
ki. melynek egykét ház esett martalékául. — 
Nagyobb tűz pusztított f. hó 6-án Karaszna köz
ségében. a melyet a nagy szélvészben lokalizálni 
teljes lehetetlen volt s rövid egy óra leforgása 
alatt a falu csaknem minden háza leégett. A tűz
nél megjelent Bajusz Andor főszolgabíró és a 
nagymihályi önk. tűzoltóság is Dr. Eperjesy Lajos 
főparancsnok vezetésevei, s minden rendelkezé
sükre álló erejükkel közreműködtek az oltási 
munkálatoknál. A kár biztosítás folytán csak né
mileg térül meg.

Revorverrel megtámadott pincérleány. 
Az „Aranybika" kávéház pincérnöjére Földesy 
Arankára a hét egyik estéjén midőn ez éppen Jókai- 
utcai lakására tért haza, az udvaion valaki két
szer egymásután rálőtt, de szerencsére a golyó 
célt tévesztett s a megrémült pincérleánynak csu
pán a felső kabátja ujját horzsolta. A pincérle
ány a támadásról felvilágosítást adni nem tud, 
miután az udvaron teljes sötétség uralkodott s 
ugy megijedt a lövésektől, hogy gyorsan beosont 
a lakásába. Nem ártana ez utca közbiztonságára 
valamivel nagyobb gondot forditani.

Léner Nándor odakapja a fejét, ostobán vi
gyorog és marad, mert különben le kellene lépnie 
a hatosról.

A villamos e titkos gyötrődések közepette a 
vámházhoz ért.

Gizi, bár ugy érzi, hogy a lelkét is ott 
hagyja, feláll és kifelé indul. Megfogja Vilma ke
zét, egy pillanatra gyámoltalanul belenéz a gyö
nyörű fiú szemébe, aztán kászolódik kifelé. Hal
kan azt rebegi:

Isten Önnel. Léner ur!
Amire a csábalak észbontóan szalutál, de 

a helyéről el nem mozdul.
Gizi már lent áll Vilmával együtt a Vám- 

háztér titkos körén és homályos szemével kö
rülnéz, de csak valami szürke forgatagot lát. Vilma 
halkan azt mondja:

Az ördög vitte volna el ezt a majmot !
- azzal aztán megindulnak a rakodópart 

felé, de maguk sem tudják hová?
A bámulatos Léner Nándor pedig a bics

kájával kiturkálja a hatost, zsebrevágja, aztán mo
solyogva kiáll a perronra és amig a kocsi a .hí
don döcög keresztül, azon a mondaton töri a 
fejét, amit majd a végállomáson lead.

Ebben a formában állapodik meg :
Az angyalát! Már megintennég megve- 

szejtettem egyet !
Aztán tovább mosolyog és izzadt kezével 

szorongatja a hatost.
Cholnoky László.

— Az adóhivatal költözködése. Ily czim 
alatt lapunk múlt heti számában hirt adtunk arról, 
liogy a nagymihályi m. kir. adóhivatal mostani 
helyiségéből az Andrássy Dénes-uton lévő Lász- 
lóffy-fé\e házba költözik át. Anélkül, hogy bárki
nek magánérdekeit sérteni avagy előmozditani 
akarnók, kénytelenek vagyunk ezen ügyet köz
érdekből szóvá tenni, mivel — mint értesülünk 
— az érdekelt körökben mozgalom indult meg 
az irányban, hogy az adóhivatal mostani helyisé
gében meghagyassék. E mellett szól azon körül
mény. hogy mostani helyiségében az adóhivatal 
a város legforgalmasabb pontján, a biróság, az ügy
védi kar s a közönség részére a leghozzáféi hetőbb 
helyen van, mig a bérelni tervbe vett helyiség oly 
messze esik a város belsejétől s általában a for
galomtól, hogy a közönség részére ebből a változ
tatásból nagy hátrány származnék, különösen tél- 
viz idején. Eltekintve attól, hogy tűzvész és betö
rés ellen is a mostani helyiségben nagyobb biz
tonságban van az adóhivatal, mint lenne a város 
külső területén lévő Andrássy Dénes-uton, minden 
szempont amellett szól, hogy ily nagy távolságra 
az adóhivatal ki ne helyeztessék.

Eljegyzés. Onuska P. Andor helybeli 
lakos eljegyezte Kocsán Mariska kisasszonyt Ho- 
monnán.

— Telefonügyünk. Három éve már. hogy 
városunkból körülbelül 30 előfizető jelentkezett a 
telefon felállítása esetere, sőt már a költségvetést 
is felvették, ezenkívül lapunk f. évi augusztus hó 
20-án megjelent 32 ik számában is szóvá tettük 
városunk ezen kardinális ügyét. Dacára ennek, mig 
Nagymihály csak ígéreteket kap. addig most Gál- 
szecsen, Parnón, Vatannón és Tavarnán serényen 
dolgoznak a telefonhálózat felépítésén. Ezen négy 
községben összesen alig lesz több 15 előfizetőnél, 
holott Nagymihályban. mely Sátoraljaújhely után 
Zemplénvártnegye első ipari és kereskedő városa, 
bizonyara egymagában kétszer annyi előfizető fog 
jelentkezni s a befektetési költségek félannyit ten
nének ki, mert csak Tőketeiebestől folytatólag kell 
kiépíteni. Miután ezen telefonügyei — mely a vá
rosra nézve a legnagyobb közérdeket képviseli, — 
a közönség köréből eredő felszólalások folytán 
kénytelenek vagyunk unos-untalan szóvá tenni, 
most már felhívjuk erre Sztáray Sándor gróf orsz. 
képviselő és nagybirtokos figyelmét, vajha szivére 
venné ezen ügyet s hathatós befolyásával a ke
reskedelmi kormánynál a megfelelő lépéseket meg
tenné, hiszen a közérdeken kívül a saját jól fel
fogott ipari érdekei is megkívánják a telefonháló
zat kiépítését.

Rövidzárlat. Sehol sem okoz a csavargó 
utcai népség annyi zavart a villany hálózaton, mint 
éppen városunkban. Legutóbb a malom és te
mető-utcákon egész lámpatesteket ütöttek le, a 
Petöfi-utcában pedig a gyermeksereg sárkányok 
feleresztésével játszadozik s e közben a villany
drót érintése által okoz zavart a hálózaton. Ál
landó a zavar a kórház utczában. Hétfőn f. hó 
5-én este rövidzárlat volt városunkban ezen ma- 
chinatiók folytán, ugy hogy egyetlen villanyláng 
sem égett a városban. A villanytelep 100 korona 
dijat tűzött ki annak a részére, a ki kideríti, hogy 
ki okozta a jelzett időben a rövidzárlatot. Az 
összeg Walkovszky Béla közs. biró kezeihez let- 
letéteményezve.

Vasárnapi munkaszünet a postán. 
Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter leg
újabb intézkedésével a postán az eddig megálla
pított vasárnapi korlátolt felvételi szolgálatot ok
tóber 1-től kezdve a naptárban piros betűvel jel
zett összes ünnepnapokra kiterjesztette. Nagyobb 
vidéki kincstári hivatalokban, hol a helyi méltány
lást érdemlő körülmények ezt igazolttá teszik, az 
igazgatóság elrendelheti, hogy a különben mun- 
kaszünetes ünnepnap délutánjának bizonyos meg
határozott órájában az ajánlott levelek felvétes
senek.

Nem Írják ki az adóst. Az uj végrehaj
tási törvény egyik gyöngéd és elismerésre méltó 
intézkedése, hogy az. árverési hirdetésekben nem 
Írják ki az alperes nevét. A hivatalos lap árve
rési rovata, a mely eddig nagyon olvasott, érde
kes hírlapi rovat volt, valamint a többi lapok ha
sonló rovata is, végkép elveszti most az érdekes
ségét. S azoknak a nevezetességeknek, a kik eb
ben a rovatban való sűrű szereplésükkel tettek 



bizonyos hírnévre szert, más utón kell most a 
hírességet keresniük. A hivatalos lap legutóbbi 
száma már az alperes neve nélxül tette közzé az 
árverési hirdetéseket.

- Dljblrkózások a cirkuszban. A váro
sunkban időző Gazdag-féle cirkuszban nap-nap 
után zsúfolt házak előtt folynak le a dijbirkózá- 
sok. A legnagyobb érdeklődéssel nézett a közön
ség Hohenbügler (osztrák) és Czája József (ma
gyar) birkózók mérkőzése elé, a mely pénteken 
f. hó 2-án este folyt le. A mérkőzés ezúttal nem 
volt eredményes, mert bár Czája legyőzte ellen
felét, ez azonban a ponyván kiviil következett be 
s igy azt a zsűri érvénytelennek Ítélte. A második 
birkózás nevezettek között f. hó 6-án folyt le, a 
mely alkalommal a mérkőző felek 100—100 ko
ronát deponáltak a zsűri tagjainál azzal a kikötés
sel, hogy a győző félt illetendi az egész összeg. 
A mérkőzés a közönség rendkívüli érdeklődése 
mellett vette kezdetét s Czája József fényes győ
zelmével végződött, a ki 23 perc alatt egy ügyes 
fejdobással két válra fektette ellenfelét, Hohen
bügler Györgyöt, minek folytán a zsűri a 200 
koronát Czája Józsefnek adta ki. Hasonló kíván
csiság nyilvánult Cara Sulimán (török) és Czája 
József birkózása elé, a mely f. hó 4-én vasárnap 
este ment végbe, de miután a kitűzött 20 perc 
alatt eredmény be nem következett, a felek folyó 
hó 7-én este ismét kiállottak a porondra, a mely 
alkalommal ismét csak Czája József magyar bir
kózó vitte el a győzelmi pálmát. Ugyanis a har
madik 10 percben egy ügyes karfogással két válra 
fektette szimpatikus ellenfelét Cara Sulimánt. Meg 
kell adni, hogy élvezet volt nézni a most neve
zettek elegáns s minden brutalitástól ment mér
kőzését, úgy hogy a közönség Czája után Cara 
Sulimánt is kegyeibe fogadta. Ez estén birkózott 
még Hohenbügler György egy Jenssen nevű dán 
birkózóval, a mely utóbbi óriási erőről tett tanú
bizonyságot -s igy az előbbivel szemben ö kere
kedett felül. A dán birkózó kíméletlen s brútális 
viaskodását azonban a közönség teljes antipathi- 
ával kisérte. Ma este a következő birkózók mér
kőznek : Czája—. Jenssen, Hohenbügler—Cara.

Egy városunkbeli ember dicsősége 
Amerikában A-New-Yorkban megjelenő „A Be
vándorló" cimü lapból vesszük át a következő 
érdekes hirt :

„Sehol az Egyesült Államokban nem örülnek 
a magyarok oly általános tiszteletnek, mint az 
Ohio állambeli Daytonban. Ezt a tiszteletet a ma
gyarok főleg a saját józan és becsületes életmód
juknak. de amellett kétségtelenül J. D.
derék honfitársunk körültekintő buzgalmának kö
szönik. Most is a The Dayton Daily News nevű 
előkelő angol napilap az első oldalon bemutat 
egy daytoni magyar házat, azt a házat. • amelyet 
Somogyi József ottani honfitársunk valóságos 
paradicsommá varázsolt s a kit az előkelő angol 
lap mint követésre méltó példát állít az amerikaiak 
elé. A Somogyi-féle ház bemutatásának van egy 
érdekes története. Smith Cár Company ugyanis, 
amelynek Moskowitz J. I). hazánkfia az egyik 
igazgatója, ez utóbbinak kezdeményezésére és se
gítségével megalapította Daytonban a Kossuth- 
telepet, amelyet kizárólagosan magyarok laknak. 
Moskowitz J. D., hogy növelje a tiszteletet a ma
gyarok iránt s hogy ezeket lakházaik rendben- 
tartására buzdítsa, egy dollártól tiz - dollárig ter
jedő dijakat tűzött ki azok számára, akik a 
legjobb rendben tartják a portájukat. Múlt hó 25-én 
jelentek meg Moskowitz J. I). vezetése alatt a 
daytoni városi hatóság kiküldöttei a daytoni ma
gyar negyedben, ahol nem győzték bámulni a 
rendet és tisztaságot. A megejtett vizsgálat nyo
mán Moskowitz azután kiosztotta a dijakat. Az 
első dijat Somogyi József honfitársunk nyerte el. 
akinek házát az angol lap képben bemutatta ol
vasóinak. A daytoni magyarság igazán nagy há
lával tartozik Moskowitz J. D.-nek, aki nemcsak 
jólétükről gondoskodik, hanem arról is. hogy az 
ottani amerikai társadalom becsülje és tisztelet
ben tartsa őket."

Moskowitz J. D., a kiről a jelen közlemény
ben szó esik, városunk szülötte, s mintegy 26 év
vel ezelőtt vándorolt ki Amerikába.

— A Pesti Hirlap, mint rendesen minden 
év őszén, ezúttal is figyelmezteti a magyar olva
sóközönséget, hogy immár 19-ik évfolyamába 
lépő nagy képes naptárát csak azok az előfize
tők kapják meg karácsonyi ajándékul, akik leg
alább három hónap óta járatják a lapot. Ne mu- 
laszsza el hát senki az alkalmat egy egész éven 
át használható, díszes kiállítású és gazdag tar
talmú ajándék-könyv megszerzésére, kivált mikor 

a lap. mely azt előfizetőinek adja, Magyarország I 
első lapja. A Pesti Hirlap ma hazánkban a lég- | 
elterjedtebb, tehát a legkedveltebb, legbővebb tar- | 
(alommal megjelenő és minden irányban függet
len. ép azért az igazságot bátor szókimondással 
hirdető újság. Vezércikkei, tárcái, esti levelei el- 
sőrendüek; színház-, hír-, szerkesztői üzenet- és 
vegyes-rovatai a leggazdagabbak ; mulattató és 
humoros közleményeivel minden lapot felülmúl. 
A Pesti Hirlap minden előfizetője féláron rendel
heti meg a Divat-Szalon cimü, kitünően szerkesz
tett, elsőrendű divatujságot, mely a hölgyek kö
rében általános kedvességnek örvend. Eel tehát, 
aki még nem tette, siessen előfizetni a Pesti Hír
lapra, melynek ára egy hóra 2 kor. 40 fill., ne
gyedévre pedig 7 korona s a Divat-Szalonnal 
együtt 9 korona. A l’esti Hirlap cime: Budapest. 
Váci-körut 78.

A magyar újságírás szenzációja! ...4 
Nap’ a magyar legkedvesebb lapja ! A 48-as esz
mény és a magyar nemzeti törekvések egyetlen 
hű és kérlelhetlen szószólója. Főszerkesztő : Braun 
Sándor. Felelős szerkesztő : Hacsak Géza. Napon
kint 125.000 példány ! Egy szám 2 krajcár. /I 
Nap előfizetési ára: Egy évre 16 K, félévre 8 K. 
negyedévre 4 K. egy hónapra 1 K 40 fillér.

Fidibusz ! A legkitűnőbb magyar élclap. 
Páratlan népszerűség. Remek szöveg, pompás 
képek '. Mesésen olcsó! Egy szám 5 krajcár. A 
Fidibusz előfizetési ára : Egész évre 6 K., félévre 
3 K.. negyedévre 1 K 50 fillér, egy hónapra 50 
fillér. Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal : 
Budapest, Rökk Szilárd-utca 9.

z-k koronát takarít meg mindenki, aki <>l-
1 O tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 
Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Dr. Kállai József.
Kind.'hivatali v.-z«tő Lándai József

Hirdetések.
1911/1908.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Kállai Jó
zsef nagymihályi ügyvéd által képviselt Seszták 
Antal végrehajtatónak, Novakovszky Lajos végre
hajtást szenvedő elleni 1290 korona tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi 
kir. járásbíróság területén levő a nagymihályi 744. 
sz. tjkvben A. I. I. 2. sor 365/b és 367/b hrsz. 
alatt felvett ház, udvar és kertből B. 19 ssz. alatt 
Novakovszky Lajos nevén álló illetőségre az árve
rést 5224 koronában ezennel megállapított kikiál
tási árban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlan jutalék az 1908 évi november hó 2-án 
délelőtt 9 órakor a nagymihályi kir. járásbíróság 
telekkönyvi helyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át vagyis 522 korona 40 fillért, 
vagy az 1881. I.X. te. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számittott és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. alatt kelt igazságügyi min. rendelet 8-ik 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöle- 
ges elhelyezéséről kiállít, szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagymi- 
hályban 1908. évi julius hó 15-én.

Garbinszky, kir. járásbiró.

Aki valódi angol szövetből 

jó és olcsó öltönyt 
viselni akar, szíveskedjék újonnan 
berendezett gyapjuáru-raktáramat 
megtekinteni.

Tisztelettel 

feldmann I- Dávid 
Nagymihály, Kossuth Lajos-utca 28. szám.

Takarékpénztár minden családban.

.Takarékkosságra az embert már gyermekkorá
ban szoktatni, illetve nevelni kell.*
A takarékosság előmozdítása céljából 

házi takarékperselyeket 
bocsátunk feleink rendelkezésére, a melyek által 
még a legkisebb összegek is otthon könnyű mó
don összegyüjthetók, hogy azok aztán Persely 
Betétkönyvbe helyezve gyümölcsözzenek s igy 
tökéje gyarapításával, kiki képességéhez mérten 
vagyonra tehessen szert.

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

Értesítés.
Mély tisztelettel van szerencsém értesíteni a 

n. é. hölgyközönséget, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet.
Ungvárról Nagymihályba, a Ko-suth Lajos-utca 
26. sz. alatt lé\<> Tischler féle házba helyeztem 
át. a melyben francia es angol szabású toiletteket 
a legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

Fötörekvésem leend t. pártfogóim bizalmát 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn a n. é. 
hölgyközönség szives pártfogását kérem, vagyok 
kivaló tisztelettel

R. Josefovíts Boris.

KEJL-LAKK 
legkitűnőbb mázoló szer == 

— puha padló számára. 
Keil-féie viaszkenocs kémény padló szamara. 
Keil-fele fehér . GLASUR fénymáz 90 fillér. 
Keil-fele arany fenymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden szinben.

Mindenkor kaphatók :

Glück Mór czégnél Nagymihályon. 

3Oo\ 0 árengedmény!
Daczára a porcellán és üvegáruk foly

tonos áremelkedésének ajánlom a mig a 
készlet tart 20" „ árengedménynyel gazda
gon felszerelt raktáramat mindennemű 
kávé-, likőr-, sör- és evő- 
== készletekben. —....
alpacca- « nikkel-árukban, 

asztali- és függő-lámpákban, 
majolika fali-diszekben 
és teljes konyhafelszerelésekben. 

G0LDSTE1N ADOLF 
üveg-, porcellán- és diszmüáru-üzlete Nagymihály.

Oroszországi prémnyul 
tenyésztésre eladó. Párja 10 kor. 
Miskovits Bélánál Nagymihályon. 

Szép téli alma 
métermázsánként 32 koronáért kapható 

| TILF IMRE urad, intézőnél Ungszennán.



Nagykikindai gyártmány.
Bohn-féle szab, biztonsági at- 

fedöcserép 272. szám.

BOHN M. es TÁRSAI
---------------- NAGYKIKINDA és ZSOMBOLYA. -----------—

Legrégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon 

a BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK 
NAGYKIKINDÁN és ZSOMBOLYÁN.

Alapittatott 1864. £ Legelőkelőbb referenciák. £ Alapittatott 1864.

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

VASOXYD természetes vörös színben vagy kátrányozva. 

Púért m á n \i n 1/ • B°hn-íéle szabadalmazott biztonsági átfedőcserepek.
y a I U 11 d 11 y U K . Legolcsóbb, legszebb tetőzet. —

ygp- Képes árjegyzék és minták, kívánatra ingyen és bérmentve.

JTBRHVt« PALA

t

^MAGYARORSZAGI KÖZPONT:

ETERNIT MÜVEK‘ 
’HATSCHEK LAJOS 
t BUDAPEST. andrássy-út33.

I
Brűgler Lajos Nagymihály.
Elvállal úgy helyben, mint vidéken, mindennemű epületek es temp
lomok fedélzeteinek ETERNIT-palával való fedését, jutányos áron.

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvénytársaság

az életbiztositással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be- 
vezelle es c izeiből egy előkelő eletbiztositó társasággal lépett

Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 
kötelezi magat I koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pőtdij ellenében egy- 

'cr-mmid életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko- 
- heti befizetés kamatos kamataival együtt 1000 koronára nő 

el. < zt a teljes összeget, vagy - 1000 koronát kézhez kapja. A 
elleni már az első részlet befizetése után elha

lásznék az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
I válik. I la azonban a dijak befizetését lő ev előtt beszüntetné, úgy 

betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.
Beléphetnek 20 (ül 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.

Nagymihágyi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

ekszer,
arany- ezüstnemüekben. -----
Inga i - sálon órák, aszali készletek, - > 
Opitkal tárgyak: I.dicsövek. Thermomcter 
Barométer, nickel, arany es ezüst foglalatú 
szemüvegek és esiptetök dioptiméter szerint.

GRAMOPHONOK!
Minden nálam vásárolt óráért 2 
évi jótállást vállalok. .4 nem 
tetsző árukért a pénzt azonnal 
visszaküldőm. Az összes áruk 
a in. kir. éremhivatal által meg
vizsgálva. ennek pecsétjével el 
vannak látva. Tört arany v. 
ezüst tárgyakat veszek vagy be 
cserélek. Vidéki megrendelések 
gyorsan es pontosan teljesittetnek. 
Gramophon* < s óra-javítások 
legrövidebb idő alatt jutányosai; 
es pontosan eszközöltetnek.

Vóc»l«fcörút 03.Budnpost
l«ZjuUnyo»abb Irak Mllatt ailaltatnaki

Locomobil és gözcséplögépek,

egyéb gazdasági gépek.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH°’

gxstmakazalozOk, Járgány-cséplőgépek, lóhere-oséplők, 
•sztitő-rosták, konkolyozók, kaszáld- és aratógépek, 

•zénagyOjtők, boronák, eorvetőgépek, Plenet jr. 
kapálök, ezecskavágók, répavágók, kukorlcza- 

morzsolok, darálók. Őrlőmalmok, egyetemes
eczél-ekék. 2- és 3-vasu ekék és minden

LJjpfÓQol/ jutányosán felvétetnek e 
Fill UUlöOUr\ |ap kiadóhivatalában. ZZZ

Nyomatott Landesman 8. könyvnyomdájában


