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Hova a lap szellőim részét illető minőén 
közlemény intézendő : 

Kossuth Lajos*utoza 34. mm. 

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

Egye* szám ara t0 fii.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Ki*rn>«nretlvn Iavaíek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 40 fll.

kiadóhivatal:
llova az. olőtizotéeek, hirdetési és nyilttéi 

díjak küldendők : 
Landeain&n B könyvnyomdája.

Emberséges adóvégrehajtás.
Nagy ijedten tapasztalták az államnak 

fö-fópénztárosai, hogy az idén egy millió 
koronával kevesebb adó folyt be, mint a 
mennyit a költségvetésben előirányoztak. En
nek a körülménynek tulajdonítható, hogy 
Wekerle Sándor miniszterelnök, mint pénz
ügyminiszter rendeletet adott, melyben fel
hívja az adóhivatalokat, hogy erélyesebben 
járjanak el az adóvégrehajtások körül. Ezek 
a rendeletek - sajnos Magyarországon 
nem tartoznak ritkaságok közé. Adórend
szerünk hiányosságai folytán a legsúlyosabb 
és legvigasztalanabb adóterhek sújtják a né
pet. Évtizedek sora óta sürgetik a beesü- 
letes adóreformot, a fokozatos adót, amely 
egyszersmindenkorra megszüntetné az adó
zás körül való bajokat. Elég szomorú, hogy 
a nagybirtokos osztály, amely jelenleg a ve
zető szerepet bírja az országban, a fokoza
tos adó ellen van és igv mindaddig, ainig 
gyökeres rendszerváltozás nem lesz Magyar
országon, a fokozatos adóról komolyan be
szélni nem lehet.

De ne térjünk el a tárgytól. Nagy adó
ját a szegény magyar ember igen keserve
sen fizeti minden esztendőben, de még a 
szokottnál is bajosabb az adófizetés most, 
mikor gyenge volt a termés. Valahányszor 
ilyen időtájban a pénzügyminiszter urnák a

T A R C Z A.
ÉJJEL.

Odakünn gyalázatos idő van. Nehéz csep- 
pekben hull alá az ólmos eső, mely nagyokat 
koppanva csapódik a földre. A szél végig-végig 
szalad az utcákon, aztán elpihen, mintha uj erőt 
akarna gyűjteni a következő rohamra.

Nem is csoda, ha az álom tündére hama
rosan visszaröppen az égbe és a kis csöppség, 
Baracsi Ödön bankhivatalnok fiacskája nem Ind 
aludni. Egy ideig csak halkan gügyög, aztán fel
sír. Édesanyja felriad, a gyerek ágvacskájához 
siet, felveszi és úgy abajgatja, esicsijgalja. Ag
gódó tekintete odatéved a másik ágyra, fél, hogy 
a gyermek felébreszti apját.

Az éjjeli mécses fellobbanó lángjánál ek
kor észreveszi, hogy az ágy üres.

— Szegény férjem, még mindig dolgozik. 
Persze most van a mérlegzárás. De éjjel még
se kellene oly sokáig fennmaradnia.

A másik szobából vékony sávban szűrődik 
ki a világosság.

Az asszony elaltatja gyermekét és halkan 
kinyitja a szoba ajtaját. Férje csakugyan olt 
szorgoskodott az Íróasztal melleit, a melynek 
minden fiókja ki volt huzva. A padlón, a szé- 

végrehajtókhoz intézett buzdító szózata vé- I 
gig cseng az országon, rendszerint keserű
ség és gyiilölség kél a nyomán. Mert az 
adóvégrehajtó urak kíméletlenek, mint maga 
a bosszúálló fátum. Jobb iigvhöz méltó bűz
dósággal exekválnak s licitálnak, ütik dobra 
a szegény ember házát, párnáját.

Most az. egyszer azonban nem kelt olyan 
nagy recenzust a pénzügyminiszter szózata 
az adóvégrehajtókhoz, miután a szóbanforgó 
rendelet ezúttal humanisztikus szemponto
kat juttat érvényre. Azt mondja rendeleté
ben a pénzügyminiszter, hogy a végrehaj
tás körül kímélettel járjanak el a közegek, 
várják meg mindenütt azt az időt, amikor 
a gazda terméséért a pénzt már megkapta. 
De még ennél is fontosabb az, hogy az 
olyan helyen, ahol a termés tönkrement, a 
végrehajtás egyenesen felfüggesztendő.

De még ennél is lényegesebb rendel
kezése ennek a rendeletnek az. hogy a mi
niszter önmagának tartja fönn a rendelke
zési jogot mindazon esetekben, valahány
szor ingatlan elárverezéséről van szó. Ez azt 
jelenti, hogy ezentúl adó fejében házat, vagy 
földet elárverezni csak akkor lehet, ha ezt 
a miniszter megengedi.

Ezzel a tagadhatlanul derék intézkedés
sel alaposan megcsökkent az. a veszedelem, 
hogy a magyar ember lába alól adóhátrá- 

keken irományok hevertek összegyűrve, össze
tépve. A férfi épen levelet irt, a nő csendesen 
ráborult.

— Édesem, már későn van...
— Ki az?! Mi ... te vagy ? Hogy megijesz

tettél. Minek zavarsz? Tudod, hogy sok a dol
gom ' . . .

— Nem kell mindent ma elvégezned, hi
szen holnap is van nap! Azt gondoltam, úgy 
elmerültél, hogy nem is veszed észre, az óra 
mulatója mennyire előresietett már . . .

— De igen .. . igen . .. menj csak aludni, 
mindjárt jövök ... De menj hát már . . .

— A megfeszített munka izgatottá tesz...
— Különösen, ha zavarnak.
—■ Oly sápadt vagy, pihenned kellene.
— Hagvj magamra, ha mondom. Sopán

kodni, hogy mily soká ébren vagyok és mégis 
tartóztatsz . ..

A nő megcsóválta lejét és visszafordult, 
hogy a hálóba térjen. Ekkor az egvik széken 
férjének kis utazótáskáját vette észre. Néhány 
irat és néhány fehérnemű volt beledobva.

Mi ez? Te utazni akarsz?
— Dehogy is akarok! Hiszen akkor csak 

szóltam volna! Most meg már gyanúsítasz?
— Gyanúsítalak? Oh, dehogy, csak kérdez

lek, mert a táska a kamrában szokott lenni. De 

lék fejében kihúzzák a földet. Valahányszor 
arra fog kerülni a sor, hogy a miniszter 
döntsön, mindig lesz rá érkezés és mód arra, 
hogy kis részletfizetéssel, vagy haladékkal, 
az árverés jobb időkig elhalasztható lesz.

Kár lenne, ha megállanánk ezen az 
utón, ha a ház és foki elárvereztetését más 
irányban is meg nem akadályozná. Magá
nosok és takarékpénztárak évente ezer és 
ezer kisbirtokot, házikót árvereztetnek el ki
csiny tőkék és rengeteg kamatok fejében. 
Egy miniszteri remielet elejét vehetné az 
ilyen árverések gyakoriságának s olyképpen 
rendezhetné ezt a dolgot, hogy az árverés 
csak a legeslegvégső esetben, nem pedig 
egyszerű bírósági Ígéret alapján legyen fo
ganatosítható. Az árverés, ez a magyar né
pet megrontó ultimoratio legyen mindenkép
pen megnehezítve. x.

A gymnasium ügye élénkén foglalkoz
tatja a közönséget. Sokan azon téves és halhitben 
vannak, hogy a város mérvadó tényezői közül töb
ben nem a legjobb indulattal viseltetnek az ügy 
iránt. Pedig a dolog úgy áll, hogy valamennyien 
vállvetve közreműködünk a város tanügyi intéz
ményei iránt és a kishitiiek megnyugtatására ki
jelentjük, miszerint a gymnasium ügye igen jól 
áll, és a város áldozatkészségén fog csak múlni, 
hogy a jövő évben a varosra nézve oly fontos 
tanintézet megnyittassék. Meg vagyunk róla győ
ződve. hogy a képviselőtestület szivvel-lélekkel elő 
fogja mozdítani a gymnasium ügyét.

lám, az utibundád is itt van ' Ödön ! — mit tit
kolsz előttem ?

— Bolond beszéd! Semmit! — feleié in
gerülten a férj.

— De igen! Ez a rendellenség, zavarod, 
ezek a készülődések .... Te cl akartál utazni! 
De igen! Es pedig lopva, titokban, az éjjel! 
Ödön, az Isten szent szerelmére! . . . fagyos hi
degség borzongat, a szivemet vasmarokkal szo
rítja valami .. . Beszélj, kérlek, beszélj!

S aztán odarohant az íróasztalhoz, s mi
előtt férje megakadályozhatta volna, felkapta a 
levelet, amely ott feküdt.

— Nekem szól! — sikoltá a nő kétségbe
esve — tehát igaz, igaz!

Aztán zokogva borult férje vállára.
— Édes, édes Ödön! Miért nem tárod fel 

előttem szivedet ? Valami baj fenyeget, hogy ki
akarsz térni előle? Milyen vész ólálkodik kö
rülöttünk? Honnan tör reánk ? Ember, ne nézz 
szótlanul, némán, hanem beszélj! Ödön! én va
gyok itt, feleséged, hitestársad, jogom van tő
led követelni, hogy mindent megmondj ! Nézd 
már nem sírok ! Szemeim szárazok, erős vagyok, 
beszélhetsz!

A férfi tétova tekintettel nézte a vergődő 
asszonyt.

— Mit gyötöröd magad ? Nos igen, holnap
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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.

SZÍNHÁZ.
Micsev I'. György színtársulata mely utóbbi 

időbeli Sarajevóban szerzett dicsőséget a magyar 
színművészeinek f. hó 20-án tartotta bevonu
lását városunkba s 21-én, vasárnap este az „Arany- 
bika~-szálloda nagytermében megtartotta első elő
adását. Az első heti szereplésről természetes, hogy 
jóformán még általánosságban sem alkothattunk 
magunknak Ítéletet. Az előadások egy estét ki
véve — gyér publicum előtt folytak, a mi abban 
leli magyarázatát, hogy régi, itt már többszőr elő
adott darabok kerültek színre, s végtére is a mai 
pénzszük világban nem is csodálkozhatni azon, hogy 
a közönség nem látogatja eléggé az előadásokat s 
inkább akkorra tartja fenn érdeklődését, a midőn 
egv-egv uj. itt még elő nem adott darabot játsza
nak. Az eseményeknek elébe vágni nem akarunk, 
arról azonban biztosíthatjuk a direktort, hogy ha 
igyekezni fog elfogadható műsort nyújtani, közön
ségünk megfelelő érdeklődéssel fogja honorálni buz
galmát. Meggyőződhetett erről szerdán este, midőn 
a „Vig özvegy" előadására zsúfolásig megtöltötte 
a közönség a termet.

Az előadások külső kiállítása, a diszletezés 
teljesen kielégítő. A társulat tagjainak művészi ké
pességeiről elhamarkodott Ítéletet mondani nem 
akarunk, de azt constatálhatjuk, hogy az e heti mű
sorban szereplők között nem egy tehetség találta
tott. Ilyen tehetség pl. Solti Vilma, aki kedves já
tékával és bájos hangjával már is meghódította a 
közönséget és valósággal kedvencévé lett. Sajnos 
azonban nem sokáig lesz alkalmunk a kisasszony 
művészi játékában és kitűnő hangjában gyönyör
ködni, mert csak október elsejéig marad a társu
latnál. Utódja Kőszegi Aranka lesz, a ki állítólag 
szintén tehetséges művésznő. E napokban külön
ben Micsev director több jeles erővel gyarapítja tár
sulatát s Így a kép, melynek perspektívája előttünk 
feltárul, minden tekintetben kedvező színekben je
lenik meg és azt hisszük, a közönség is fokozott 
érdeklődéssel fog fordulni a jövő hét uj színházi 
attrakciói felé.

Az egyes színházi estékről referádánk a kö
vetkező :

E. hó 22-én, vasárnap este bemutató előadá
sul a „Cigánybáró" című régi operette került szilire 
félig telt ház előtt. Zsuppán sertéskereskedő alak
ját a nagymihályi közönség előtt előnyösen ismert 
Deák Gyula játszotta meg a tőle már megszokott 

reggel hivatalos ügyben el akartam utazni. Ko
rán reggel kell indulnom, nem lett volna időm 
búcsúzni. Hogy tehát ne nyugtalankodjál, le
vélben akartam tudtodra adni. No igen. Ez az 
egész. Persze, hogy annyi.

— Nem hiszem! —kiáltá szenvedélyesen 
a nő. — Érzem, hogy nem a valót mondtad.

Megragadta a férfi kezét.
— Nézz a szemembe' Ismételd, hogy gyöt

relmeim hiábavalók . . .
A férfi kirántotta kezét és szinte durván 

rivallt az asszonyra.
— Ne faggass! Hagyj magamra !
Hangja tompa volt, nehezen és szaggatot

tan, hörögve beszélt, homlokára kiült a meg
gyötrőit szív könnye : a verejték.

De a feleség nem engedett.
— Nem megyek. Ha kiversz bottal, visz- 

szajövök. Ha kizársz, betöröm az ajtót. Ha csak 
tapodtat leszel, árnyékodnak szegődöm. Tudni 
akarom a valót.

— Igen ? Tudni akarod ? A valót ? Hát jó! 
Tudd meg! — és a férfi vonagló ajkain szára
zon kúszott elő egy kínos nevetés. — Nos igen, 
szökni akartam, mert — sikkasztottam ...

— Jézusom!
— Hozzányúltam a bank pénzéhez. Eddig 

tudtam titkolni, takargatni a hiányt, holnap már 

elevenséggel, mig Saffit Solti Vilma creálta. A kis
asszony egy csapásra beférközött a közönség szi
vébe s kétségét kizárólag megállapítható volt nyom
ban. hogy a kisasszonyban egy elsőrendű művész
nőt bírunk. Játékát és énekét zugó taps fogadta. 
Cipra. a vén cigányasszony szerepében M. Bácskai 
Julcsa alakított, akit szintén lelkesen megtapsoltak. 
Igen jó volt Nagy Gyula iBarinkayi. a ki szép és 
erőteljes tenorjával gyönyörködtette a közönséget. 
Többször megtapsolták. Kijutott a tapsból Rácz 
Irénnek (Arzenál, Erdős Aliiénak iMirabellal és 
Stoll Bélának (Carner grófi szerepében. Jók voltak 
Kenessey és Békéssy kisebb szerepeikben. Az est 
sikeréhez hozzájárultak: Püspöki Rózsi (Minal és 
Apáthy Esztike lPista) szerepében. A cigányokat 
Sárközi Alajos. Radó Jenő s Tordai Károly adták 
sok igy ekezettel s éppen csak az volt visszatetsző, 
hogy egy uj cigánytipust mutattak be, t. i. szőké
ket, akikről nem hisszük, hogy a valóságban lé
teznének. A rendezés Deák Gyula jo müve volt.

E. hó 23-án, hétfőn Kacsóli Pongrácz híres 
daljátékát. „János vitéz“-t adták. Kukorica Jancsit 
Solti Vilma játszotta. A siker mintha nem lett volna 
azonos az első est sikerével, aminek talán a gyé
ren látogatott ház, vagy pedig még inkább azon 
körülmény volt az okozója, hogy a kisasszonynak 
a magas regiszterekben is tisztán csengő hangja a 
János vitéz lágy muzsikájában nem érvényesülhe
tett annyira, pláne zongora kiséret mellett. Azon
ban úgy őt, mint partnerét Püspöki Rózsit (Illuska) 
szerepében szívesen tapsolták. A gonosz mostoha 
szerepében igen jó volt Erdős Alice, nemkülönben 
Békéssy Gyula Bagó szerepében. Jók voltak még 
Deák Gyula a francia király . Radó Jenő, Stoll Béla. 
Tordai Károly s Juhász József kisebb szerepeikben.

E. hó 24-én, kedden este Csepreghy Eerenc 
„Piros lnigyelláris“-a ment szintén kevés közönség 
jelenlétében, bár M. Bácskay Julcsa Zsófi szerepé
ben oly kitűnő alakítást nyújtott, hogy telt házat 
is megérdemelt volna. Játékát a kevés közönség is 
többször zugó tapsban részesítette. Mellette kitűn
tek Sárközi Alajos, mint bíró, Erdős Alice, mint 
Kender Julis. Csillag őrmester szerepét Békéssy 
Gyula játszotta sok közvetlenséggel. Jók voltak még 
a hölgyek közül Apáthy Esztike, Érczkövvné. Rácz 
Irén, a férfiak közül pedig Stoll Béla, Nagy Gyula, 
Tordai és Aczél. Fiirst Hermin és Békéssvné a cse
lédek szerepében sok derültséget keltettek.

F. hó 25-én, szerdán a fővárosi nagy sike
réről hírneves „Vig özvegy" cimii operette került 
színre zsúfolásig telt ház előtt. Glavári Hanna sze
repében Solti Vilma valósággal brillírozott s ismét 
oly osztatlan tetszést aratott, hogy zugó tapsvihar, 
többszörös újrázás s lelkes éljenzésben volt része. 
A nagykövet Stoll Béla, Daniló gróf pedig Deák 
Gyula volt. Ez utóbbi szerepet Békéssy Gyula volt 
creálandó, azonban utolsó percben rosszul lett és 
Deák úgy ugrott bele a szerepbe, a ki már ezért 
sem nyújthatott megfelelő játékot. Püspöki Rózsi 
kedv es volt Valenciennc és Apáthy Esztike Sylvaine

minden kiderülhet. El akartam menekülni va
lahová idegenbe, hol nem ismernek, hol dol
gozhattam volna tovább érted — értetek.........
A nagyvilágnak meghaltam volna. Meglelték 
volna ruháimat valamelyik viz partján. Bégen 
szolgálom a bankot, az összeg nem oly nagy, 
reálok és reám való tekintettel, a te esdeklő 
szavaidra talán hallgattak volna . . .

— Sikkasztottál . . .
— Kellett 1 Te is beteg voltál . . . néha ját

szottam is.
— Te?

Persze, nem tudtad . . . Hiszen csak rit
kán történt. De üldözött a balsors, mindig vesz
tettem. Az uzsorakölcsön roppant szaporodik s 
hízik, mint a falánk kígyó . . . Igen . . . igv van 
. . . vesztettem is és az uzsora . . . Szöknöm kell! 
De neked mindig küldök annyit, hogy élhess...

Velem ne törődj! De te .. . börtönbe ke
rülnél. Nem, nem! Menekülj gyorsan! Vidd az 
irományokat. Megvan minden ? Hamar, hamar 1 
Te eltűnsz, meghalsz ... én meggyászollak . . . 
Siess! Én majd odaborulok az igazgató elé és 
megkérem, ne jelentsen fel... Dolgozni fogunk 
te is, én is és megtérítjük a kárt. Eladok min
dent! Menekülj! Siess' •

Es az asszony lázas gyorsasággal férjére 
dobta a kabátot, s az irományokat bclegyömö- 

szerepében. Az est sikeréhez hozzájárultak Erdős 
Alice, Pataki Riza s a többi női szereplők, míg a 
férfiak közül Radó Jenő Nycgus szerepében több
ször zajos derültségre késztette a közönséget. Jók 
voltak még Nagy Gyula, Sárközi Alajos, Tordai 
Károly és Áklor Andor, nemkülönben a többi sze
replők.

Ma csütörtökön, f. hó 26-án „Sulamith" Gold- 
fádén hírneves daljátéka kerül színié. Erről a jövő 
számban.

Az összes előadások alkalmával a kart Ligethv 
Gyula, szintén a tavalyi évadból ismerős karmes
ter „vezényelte" illetve vezényelte volna, ha a kö
zös hadügyminiszter, aki sohasem gondol ki jót 
Magyarországra, be nem tiltotta volna váratlanul 
a katonai zenekaroknak színházakban való műkö
dését s Így a Micsev director által már szerződte
tett eperjesi cs. és kir. 65. gy ezred zenekaráról 
kénytelenek vagyunk a karmesterrel együtt lemon
dani és Ligethv karmester - addig mig sikerül 
civil-zenekart szerződtetni, csupán zongorát „com- 
mandiroz", ami eléggé terhes feladat, amit azon
ban Ligethv karmester virtuozitással old meg.

ez.
Heti műsor:

Pénteken, f. hó 27-én a Vig özvegy operett.
Szombaton, f. hó 28-án Berger Zsiga énekes 

bohózat.
Vasárnap, f. hó 29-én délután Egy magyar 

huszárkáplár Becsben énekes bohózat, este .4 fe
kete tenorista Vaudeville operett.

Hétfőn, f. hó 30-án A bolond reg. daljáték.
Kedden, okt. hó 1-én zl milliárdos kisasszony 

vig operett.
Szerdán, okt. hó 2-án A koldusgróf operett.

VEGYES HÍREK.
Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 

miniszter Darabánt András nagymihályi polg. isk. 
tanárt a máramarosszigeti állami tanítóképzőhöz 
nevezte ki.

Pánthy Lajos bánóczi ref. tanító a berettöi 
állami elemi iskolához neveztetett ki.

A töketerebesi állami elemi iskolához Oláh 
Mária rozsnyói kitünően képesített tanítónő ne
veztetett ki.

A himlőoltás. Az egész országban vé
dekeznek a Becsben fellépett hólyagos himlő ellen. 
Nincs az a város, a hol a felnőttek közül is sokan 
be ne oltanák magukat. Nálunk is tanácsos volna 
védekezni a járvány ellen, különösen azoknak, a 
kik sokat utaznak.

Tanulmányi kirándulás. A nagymihályi 
polgári iskolai tanulók a tanári testület vezetése 
alatt f. hó 26-án tanulmányi kirándulást tettek a 
barkói várba. A tanulók kürt- és dobszó mellett 
vonultak végig városunkon az állomásra, honnan 
a 9 óra 20 perckor induló vonattal utaztak Barkóra. 
Elvezet volt szemlélni a tanuló ifjúságot, hogy mi

I szölle a táskába.
— Kell még valami ? Mindent kiszedtél a 

I fiókokból ?
Odarohant az asztalhoz és felkapott egy 

I csomagot. Egy kis levélke esett ki belőle Illa
tos lilaszinü. Az asszony utána nyúlt. Szeme 

1 megakadt egy szón. Csak néhány szó volt benne, 
| ennyi:

• Ha már miattam vétkeztél, ve
le d m egyek. Csókol V i 1 m á d.«

Az asszony megdermedve állt egv pillu- 
I natig, majd felkapta az asztalon fekvő csonia- 
| got és a férje arcába vágta.

— Gazember, hitvány.' — kiáltá s azután 
úgy ahogy volt, kirohaht a sötét, hideg éjsza
kába. A kapun éppen akkor jött he valaki. Az 
asszony félrelökte és kiszaladt az utcára, ahol 
egy rendőr járt behúzott nyakkal fel és alá. 
Hozzáfutott.

— Segítség ! Jöjjön, jöjjön kérem . . . be
törtek a lakásomra ... a tolvaj még ott van ... 
siessen, mert szökni akar . ..

A rendőr sietve követte az asszonyt fel a 
lakásába. A férj még ott volt.

A nyitott ajtókon bcsivitott a szél. Egy 
rosszul zárt ablakot vad erővel csapott a fal
hoz, az üveg szertetörve, csörömpölve esett a 
földre .,. Peterdi Sándor,



ként gyönyörködtek a Beszkidek, a Vihorlát és 
Uborczvölgy által nyújtott természeti szépségek
ben. Fönt a várban érdekes és tanulságos magya
rázatot nyújtott a növendékeknek Csallak llár igaz
gató; hosszasan és érdekfeszítően vázolta a vár 
és a barkói szoros keletkezését. Majd ezután Elfér 
Dávid tanár tartott érdekes magyarázatot a hegyek 
keletkezéséről és a vulkanizmusról. Délután ti óra
kor a tanuló ifjúság a legkellemesebb hangulatban 
visszaérkezett.

— Értesítés és meghívó. A pazdicsi meg
újított és kifestett ág. h. ev. templom felszentelése 
október hó li-án lesz a főt. püspök helyettese, Nt. 
Materny Lajos debreceni főesperes által, miről elő
zetesen ezúton is értesíti s erre meghív ja a Nagy- 
raihály és vidéki evangélikus híveket az egyházi 
elnökség.

Tragikus halál. Sajnálatos szerencsétlen
ség történt f. hó 25-én éjjeli 1 órakor városunk
ban a LandesmandiAv gőzmalomban. Oazdicska 
Béla 18 éves bodrogszerdahelyi illetőségű molnár
segéd a harmadik emeleten foglalatoskodott három 
társával együtt, mig hirtelenében onnan eltűnt s 
később fekvő helyzetben holtan találták meg azon 
a helyen, a hol a lift leereszkedik, a mely helyre 
tilos a bemenet s ezért lécekkel is van körülvéve. 
Valószínűnek tartják, hogy a fiatal embert öngyil
kossági szándék vezette, lefeküdt azon helyre, a 
hova a lift leereszkedik s a lift összelapitotta. Az 
öngyilkosság okát, mivel semmiféle Írást nem ha
gyott hátra, megállapítani nem sikerült. A szeren
csétlen véget ért fiatal ember holttestét szülői 
Bodrogszerdahelyre szállították s ott temették el.

Exhumált hulla. Deregnyő községben a 
község lakosai között azt az álhirt suttogták, hogv 
ott egy négy hónappal ezelőtt elhalt egyén nem 
rendes halállal múlt ki, hanem gyilkosság áldozata 
lett. A hir oly pozitív alakban terjedt el, hogy a 
hatóság nem zárkózhatott el a hulla exhhumálá- 
sától s f. hó 18-án bizottság szállott ki a helyszí
nére. Dr. Löcherer Lorincz kir. tvszéki orvos, Ke- 
resztessy vizsgálóbíró és Eisert kir. ügyész jelen
létében a már teljes feloszlásban lévő hullán a 
halál okozójaként 8 bordacsont eltűrése állapítta
tott meg, a melyeket lórugások okoztak s igy bűn
tény ki van zárva.

Hitvesgyilkosság. Takcsány bán Piszár 
Mihály kerékgyártó ezelőtt két héttel nőül vette 
Hricz Máriát, első feleségének bugát. A szegény 
asszony csupán azért ment a házsártos ember hez, 
hogy nővérének’ árva gyermekeit gondozhassa, 
azonban önfeláldozását életével fizette meg. Az el
múlt vasárnap ugyanis a dühöngő férj ittas álla
potban egy késsel szivén szúrta nejét, ki pár perc
nyi kínlódás után meghalt. A gyilkos férjet letar
tóztatták és a szerencsétlen gyermekek most már 
teljesen árván maradtak.

Kazinczy Ferencz emlékezete. Érsem- 
jén Kazinczy Ferencz születési helyén e hó 22-én 
leplezték le a nagy költő mellszobrát, melyet /•>«- 
tér Loránd állíttatott. Az országos ünnepélyen 
Zemplén vármegye is képviseltette magát, ott volt 
Meczner Gyula főispán, Dókus Gyula alispán és 
Dr. Hornyay Béla, a Kazinczy-Kör elnöke.

Halálozás. Szentgyörgyi Vilmos, Zemp
lén vármegye törvényhatósági bizottsági tagja, az 
újhelyi kereskedő osztály egyik legelőkelőbb tagja, 
e hó 22-én 57 éves korában hosszas szenvedés 
után meghalt. Temetése nagy részvét mellett ked
den délután ment végbe.

I’estik távozása. A hírhedt tolvajt, Szar
vas Festik Mihályt, kit a kir. bíróságok 1(1 évi 
fegyházra Ítélték, a s.-a.-újhelyi börtönből pár nap 
előtt szállították át állandó tartókodási helyére, az 
illavai országos fegyintézetbe.

Nélkülözhetlen szükséglete ma már min
den müveit embernek az újságolvasás. A hosszú 
téli esték beköszöntése előtt szolgálatot vélünk hát 
tenni t. közönségünknek, ha figyelmét a legválto
zatosabb és legbővebb tartalmú napilapra hívjuk 
fel. Ez ma kétségtelenül a Pesti Hírlap, mely min
den tekintetben első helyeit áll a napisajtó termé
kei között. Független és szókimondó újság, oly 
speciálitásokkal és előnyökkel, melyek a legnagyobb 
kedveltséget szerezték meg és biztosítják neki a 
magyar olvasóközönségnél. Specialitásai: az aktu
ális társadalmi kérdéseket élvezetesen tárgyaló Zf.vf/ 
levelek, a szellemes Kis komédiák és egyéb hu
moros cikkek, a kedvenc olvasmány ul szolgált), köz
hasznú Szerkesztői üzenetek oly bőségben naponta, 
hogy az páratlan a sajtóban ; az eredeti tárcákon 

felül minden nap egy külföldi Írótól való rajz vagy 
elbeszélés ; apró hirdetéseink rengeteg tömege egy
úttal azt igazolja, hogy legelőnyösebb a Pesti Hír
lapban hirdetni, mert ennek van legnagvobb ol
vasóközönsége. Előnyei : egy nagy képes naptár, 
melyet minden előfizető karácsony i ajándékul kap 
s egy divatlap, melyet az előfizető mérsékelt áron 
rendelhet meg. Aki a Pesti Hírlap nagy képes nap
tárat az 1908. évre ingyen es bérmentve megkapni 
óhajtja, az már most fizessen elő. mert ez aján
dékra igényt csak azok tarthatnak, akik legalább 
negyedév óta megszakítás nélkül előfizetői a lap
nak. A Pesti, Hírlap ara egy hóra 2 kor. 40 fillér; 
negy edévre 7 korona; a Divat Sálon eirnii nagy 
és díszes kiállítású divatlappal együtt negyed évre 
csak 9 korona. A Pesti Hírlap kiadóhivatala Bu
dapest. V„ Váci-körut 78.

Művészi kepes levelező-lapok nagy választék
ban kaphatok Landesman B. köryvkereskedesében.

Felel<>- Nzerkesitto Dr. Kai Iái József.
Kiatióhivxtali mu.-/.Htő • Landai József.

Hirdetések.
2218 1ÍK)7 szám.

Jlrverési hirdetményi kivonat.
A nagymiliálvi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatoság közhírré teszi, hogy i'euerstein Ab- 
rahátn mint Stépán Sándor engedményes végre- 
hajtatónak Moskovics Áron végrehajtást szenvedő 
elleni 1400 korona tőkekövetelés es járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a nagyntihályi kir. járásbíró
ság területén lévő a szaluki 44.' számú tjkvben 
Moskovtcs Áron végrehajtást szenvedő jogutódai 
a B. 2 58 sorszám alatti Moskovics Abiahám,
I'euerstein Abrahámné szül. Moskovics Rebeka, 
Moskovics Jankel és Moskovics Samuéi nevén álló 
A. 1 2 sor 08 Insz. alatt illetve 1007. hisz, alatt
felvett belsőség illetve Zaveliku dűlőbeli szántóföl
dekre 81.iO koronában ezennel megallagitott kiki
áltási árban az árverést elrendelte és hogy a fen
tebb megjelöltingatlan az 1907. évi november hó 
4-ik napjánakd. e. 9 órakor Szaluk község tú
rájának liázá nál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10"/„á-t vagy is 315 koronát fillért 
és — korona — fillért készpénzben, vagy az 1881. 
EX. te. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. alatt 
kelt igazságügyi mim rendelet 8-ik §-ában kijelölt 
ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni avagy az 1881. EX. te. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál időleges elhelvezésé- 
röl kiállít, szabályszerű elismervény t átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagymi- 
hályban 1907. évi augusztus hó 26-án.

Garbinszky, kir. albíró.

222. ügysz. 1907.

Hirdetmény.
Alulírott kir. közjegyző, Dr. Rédei József ügy

véd mint Fuehs Adolf barcstelepi kereskedő iga
zolt meghatalmazottjának hozzám intézett megke
resése folytán közhírré teszem, hogv nevezett Fuehs 
Adolf által Ncnnian Elit, vevő budapesti (VI. Szobi 
u. 4.| lakos kereskedőnek eladott, de vevő által 
át nem vett s a magyar államvasutak őrmezői 
állomásán elhelyezett 103 köbméter tölgyfarönk 
a kereskedelmi törvény 347. és 351. szakasza ér
telmében, Fuehs Adolf által közhenjöttöm mellett 
Őrmezőn a vasúti állomás területén, a raktá
rozás helyén, folyó 1907. október hó 3-ik nap
ján délután 3 és fél órakor ;i\il\án<>s ;u\eresen 
a legtöbbet igémnek készpénzfizetés mellet el
adatni fog.

Kéjt Nagymihál). 1907. évi szept. hó 25-én.

Folányi Géza,
kir. közjegyző.

Mathiász József szölóikertjében minden nap
— i riss---------------------------

csemegeszőlő 
---------------------- kapható.■■
Chasselas fajta kilója . 50 fillér.
Muskotály „ 60 „
Téli csemege „ 60
Ugyanitt kapható) kivált) fajtájú szedett alma I 
===== kilója 30 fillér. . I

Női gallér, kézelő és nyakkendő, 
angol flanelt- és selyem-hlousok, 
aljak, öv, övcsatt, színházi sál, 
Strucz- és Marabout-Boá, Divat
fátyol, sapkák, keztyii és harisnya- 
ujdonságait 

ajánljaSTEINDLER ETELKA
központi divatáruháza Nagymihályon.

Balázs Lajos 
fűszer- és csemege-üzletében Nagymihályon 

/. hó 29-töl kezdve naponta friss 

Muskotály és Passatuti 
= 5ZÖ LÖ = 
kapható Kazinczy Arthur herettői uradalmából.

STOFFA ANDRÁS
■ kályhás Uaborezszögön.

Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelet
tel értesíteni, hogy Laborczszögön, az Uj-utczán 

cserépkályha műhelyt nyitottam.
Elvállalok mindenféle kályha átrakást és ja

vítást. úgyszintén teljesen uj kályhák készítését is 
a legrövidebb idő alatt. A rám bízott munká
kat személyesen végzem a legpontosabban.

Szives pártfogásért esel
Stoffa András, kályhás.

Tankönyvek 

és tanszerek
= az 1907—1908. tanévre =

úgy az elemi, mint a polgári 

iskola számára KAPHATÓK: 

LflNDESMflN B.
könyvkereskedésében Nagymihályon,

Táskák
■■ óriási választékban. HMi

,\ Kossuth Lajos-utcán most épült) No- 
vakovszky-féle házban f. évi október 1-ére 

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

Bővebb felvilágosítást nyújt 
Novakovszky Lajos háztulajdonos, 

lakik ugyanott.



Meghívói
A Nagymihályi Gazdasági Bank r. t.
1907. évi október hó lOén, csütörtökön d. e. 10 órakor

az intézet hivatalos helyiségében

rendkívüli közgyűlést

TÁRGYSOROZAT:

1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2. Az igazgatóság javaslata a részvénytőke felemelése 

tárgyában.
X'agymihály. 1907. szeptember hó 16-án.
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HASGHEK ÉS RÓZSA
KŐFARAGÓ MŰÉPITÉSZETI VALLALAT ES SIRKO-RAKTAR
===== KASSA, Pesti-út 9 a. ..........—... —

Fiók : NAOYMIHÁLV, Andrássy Dénes-utcza.

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

kőfaragó-üzletet 
= és sírkő-raktárt
alapitoltunk. — Raktáron tartunk gránit, syenit márvány és 
trahit-tufkö síremlékeket, valamint úti- es vaskereszteket. To
vábbá elvállalunk templom, kápolna, mausoleum és sírboltok 
szakszerű építését. Különösen felhívjuk a n. é. közönség b. 
figyelmét saját trahit-tuf kőbányánkra, a mely nagyon jó és 
szép anyagot szolgáltat és ajánljuk kohomlokzatok. lépcsők, 
stb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

kiváló tisztelettel

HASCHEK es ROZSA

i

BLUM BERNÁT

................. Valódi angol...................

gyapjúszövetek
. . . . nagg választékban..............

• •••••• férfi-ri ha készítő •••••••
NAGYMIHALY. KOSSUTH LAJOS-UTCA 44. SZ.

Az izr. tvinploiiiiii.il szemben.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
BudnVáoMl«körut 03,

•Ital a legjutínyosabb Irak mellett ajinltatnak:

és 3-vasu ekék és mindenaczél-ekék, 2-
egyéb gazdasági gépek.

Készít: magyar, francia, angol és 
német divat szerint

úri- és gyermek-ruhákat, 
úgyszintén papi, katonai es libéria 
munkákat lovagló-nadrágokat stb. 
.. a legjutányosabh árak mellett .. 
3V Megrendelések a legrövidebb 
idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Locomobil és gőz cséplőgépek,
•zalmaluzalozók, Járgány-cséplőgépek, lóhere cséplők, 
tlaztireTrosták, konkolyozók, kaszáló- és aratógépek.

izénagyUjtők, boronák, sorvetőgépek, Plánét Jr.
kapálók, szecskavágók, répavágók, kukoricáé-

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, egyetemes

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat"
elvállal mindenféle temetéseket vidéken“is. és pedi^ a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. -

Raktáron tart dús válasz
tékban : érez- és fakopor
sókat. továbbá finom nik
kel koporsókat, minden
fele szemfedelcket, művi* 
rág-koszorukut, szalago
kat, viasz- és szurok*fák
ká kát.
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h'akoporsók 1 frttól kezd re feljebb, érczkoporsókat ggermekeknek j fittől feljebb, nagynak
<f/?7 ö/ nagyságban :t~> frttól egész ’>OO frtig.

Az „Első Nagymihályi Temetkezési Vállalat" elvállal kápolnák, lennek, szobák bevoitá át gyászszal, rendelkezik oszlopos 
gyászkocsival, koszorú-kocsival és saját testőrökkel, szóval minden a temetéshez szükségeltelő kellékekkel. A legcsekélyebb 

rendelménynél is gyors és pontos kiszolgálás biztosittatik.--------------- "-------'-----

Kiváló tisztelettel: Miskovits Béla.
: Temetkezési 'Vállalat l^Tag-jrmilxáljr. ====== ■

V W

Nyom. Laudesuiau B. könyvnyomdájában.
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