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Néhány megjegyzés az adó
reformról.

Az ország népének minden rétegét 
mélyen érdeklik az adórefomról szóló tör
vényjavaslatok, melyekkel legközelebb fog
lalkozik a törvényhozás. Mulasztást vélnénk 
elkövetni, ha bíráló megjegyzéseinket erről 
a korszakos alkotásról elhallgatnod Szük
séges ez, mert a képviselőházi tárgyalások 
folyamán a javaslat egyes hiányosságai, 
vagy helytelen rendelkezésein segíteni lehet. 
I la illetékes helyen figyelembe veszik, hogy 
a vidéki sajtó utján miként nyilatkozik 
meg az érdekelt vidéki közönség az adó
reformról, ezek a törvények valóban jók 
és célszerűek lesznek.

Igazságtalanok lennénk ha azt inon- 
danónk, hogy a pénzügyminiszter ur által 
benyújtott javaslatok nem jelentenek hala
dást a múlttal szemben. Haladás mindenek 
előtt a földadónak 5*/„-kal való leszállítás, 
a jövedelmi adó fokozatossá tétele, a 6(X) 
koronás létminimum adómentessége, a har
madosztályú kereseti adó leszállítása, azaz 
a havi fizetésük után élők adójának mér
séklése. Mindezek a polgárság terheinek 
oly mérvű megkönnyítését jelentik, amelyek 
csak a hála érzetét válthatják ki a javasla
tok elfogulatlan bírálóiból.

A legsúlyosabb kifogás a javaslatok 
ellen felhozható az, hogy a magyar föld
népének legsúlyosabb adóterhébe, a föld
adóba nem viszi bele a progresszivitást.
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Képek Olaszhonból.
— üti rajzok és tanulmányok. — 

Irta : Darabánt András. 2
Április 6-án reggel a város megtekintésére 

indultunk. E megtekintés részben gyalog, részben 
vaporettón történt. Vaporettón bejártuk az egész 
Canál-Orandét, Velence közlekedésének főterét ; 
elsiklottunk a három Ilid, Ponté di Ferro, Ponté 
di Rialto és a Ponté di Stazione alatt. A Canal- 
Grandét két oldalt gyönyörű paloták szegélyezik : 
a városház, a S. M. d. Salute templom, Accade- 
mia déllé béllé Arii, aztán az egykori pénzverde, 
a királyi kert, Desdemona háza, Palazzo Mocanico 
(itt lakott Brúnó 1592-ben, Byron 1818-ban), me
lyek élénkségökkel, tatka színeikkel a legkelleme
sebb benyomást teszik a szemlélőre.

De egészen más — szinte fájdalmas — be
nyomást tesznek azok a keskeny elhagyatott csa
tornák, melyeket csak itt-ott hidal át egy-egy szűk 
utca. E szűk csatornák mély csendjükkel, szeny- 
nyükkel, a romladozásnak mindenünnen elénk 
táruló fájdalmas képével az első percben nyomasz
tólag hatnak mindenkinek a kedélyére, kik a mű
velt világnak ebbe a kedvenc városába jönnek.

Ha e szűk csatornákon és utcákon járunk- 
kelünk; fényes délben épen olyan benyomást 
tesz reánk az egész kép, mintha ua|>pal is hold
világban látnok. A tengervíztől századokon át áz
tatott alapkövek, fekete-zöld mohokkal vannak be

Igaz, hogy ennek ellenében 5%-kal szál
lítja le a földadóját s igy 25"/0-kos kulcs
ból 20%-kos kulcs lett, de ez még sem 
szünteti meg a súlyos aránytalanságot. — 
Felhozunk néhány példát :

A bácsmegyei tiszaparti községek kis 
parasztgazdái átlag tizenkét korona állami 
földadót fizetnek holdankint, a gróf Cho- 
tek-féle uradalom pedig, mely Bácsinegyé- 
nek legszebb búzatermő földje, negyven
ezer hold földtől fizet 96.000 korona föld
adót. Ugyanitt Zichy János gróf nyolcezer 
hold földje után 24.000 korona földadót 
fizet, tehát holdja után három koronát, inig 
közvetlen mellette a borozdás kis paraszt 
már tizenkét koronát fizet. A kisszállás! 
harmincezer holdas mintauradalom 60.000 
koronát fizet, a zsombolyai gróf Csekonics 
Endre pedig világszép gazdaságától, ötven
ezer hold szériisimaságu bánáti földjétől 
140.000 korona egyenes földadót fizet. Ha 
a föld kis parasztoké volna: legalább is 
félmillió korona földadót fizetnének tőle. 
Wenckheim Frigyes kigyósi kilencvenezer 
hold földjétől fizet 260.IXX) korona föld
adót, Paliavicini örgróf hatvanezer hold 
algyői birtokától fizet 112.(XX) korona föld
adót, Eszterházy Miklós herceg négyszáz
negyvenkétezer hold földjétől pedig fizet 
644.000 korona földadót, tehát még két 
koronát sem fizet holdjától.

Ezeken a horribilis aránytalanságokon 
a földadó segíteni nem fog. Ez a hiba.

Ami a harmadosztályú kereseti adó

nőve, a márvány hol fehér, hol fekete színben 
játszik ; a háztövek falaiból, sok helyen még az 
ablakok párkányaiból is fű nő ki, a házakon át
húzott zsinegekről tarka rongyok lengenek. A 
mély árnyék sötétsége dacára is szembetűnik a 
nagy elhagyatottság é' sok rendetlenség.

Velence e helyein éjjel pedig valósággal a 
sírok világában véli magát az ember, meghaltak 
a paloták, kihaltak az utcák, mert emberi hangot 
nem hallani bennük. E benyomásra nézve nagyon 
találó Ruskin jellemzése, hogy a mai Velence „oly 
gyönge, oly mozdulatlan, úgy ki van fosztva min
denből, csak szégségéből nem, hogy amint bá
gyadt visszfényét nézzük a tagúnak tükrében, 
szinte kételkedünk benne : melyik a város ? me
lyik az árnykép ?“

Megfosztva tehát mindentől, csak szépségé
től nem !

A Canál-Grandén a Ponté Rialtóhoz értünk, 
ez a második hid, mely 12.000 cölöjiön nyugszik, 
két oldalt boltok vannak, itt volt valamikor a 
börze is I Schakespeare ezt a hidat szerepelteti 
„Velencei Kalmárjában”. Megtekintvén a Canál- 
Grande környékét, a Giorgio Maggiore szigetére 
hajóztunk. Itt van egy templom, melyet inég Pal- 
ladio kezdett építeni. Ebben a templomban vá
lasztották meg pápává VII. Pilist. Itt van szt. 
Gellért püspöknek emléktáblája, melyet gr. Des- 
sewffy püspök emeltetett dicső elődjének.

Majd a szt. Márk templomot néztük meg. 
Sok szemlélő nem tudja egész bizonyosan meg
állapítani mikor elragadóbb ez a látvány: Az

Lapunk m»i száma 4 oldalra terjed. 

kulcsának leszállítását illeti, ennek előnyeit 
illuzóriussá az a körülmény teszi, hogy a 
jövőben az adófizető polgár kénytelen lesz 
teljes jövedelmét bevallani, ami a tapasz
talás szerint legalább még egyszer olyan 
nagy lesz, mint a hogy az eddigi bevallá
soknál szerepelt. Eddig úgy volt ugyanis, 
hogy a horribilis tiz, illetve tizenhárom szá
zalékos, harmadosztályú kereseti adó terhei 
alól az adófizető polgárság úgy menekült 
meg, hogy a jövedelmének csak a felét, 
vagy negyedrészét vallotta be az adókivető 
bizottság előtt, amely azt el is hitte neki. 
Most azonban az adókivetó bizottság nem 
lesz ilyen hiszékeny, be kell vallani a tel
jes jövedelmet és igy a differencia a régi 
és a jelenlegi adó között csak az adófi
zető hátrányára fog kiütni.

Az is egy hiánya a törvénynek, hogy 
a kataszterek rendezését imperative nem 
Írja elő. A kataszterek rendezése részben 
levenné a földadó által sújtott kisbirtokos- 
ság vállairól az adótehernek igazságtalan 
részét. Mindezen hiányokon azonban lehet 
még segíteni s reméljük, hogy illetékes he
lyen meghallgatják a magyar nép kifogá
sait az adóreform ellen.

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.

esthomályban-e, amikor a templom homlokzata 
saját világitó erejénél fogva tulsugározni látszik a 
holdvilágot, a csillagfényt; vagy nappal-e, amikor 
a kupolatetők, a csucsdiszek, s a mozaikok aranyo
zása, meg a márvány fehérsége szinte elvakit 
fényével.

Székesegyháza San Marco Velence szentjé
nek, kinek ereklyéit velencei polgárok 829-ben 
hozták ide Alexandriaból. A templomot 830-ban 
kezdték építeni. Eredeti stílusa román bazalika 
stílus, mely később újjáépítésekor bizánci stílusra 
változott. Az átriumban a kövezet között azonnal 
szemünkbe tűnik három márványtábla, mely Hl. 
Sándor és Barbarossa Frigyes kibékülésének em
lékéül állíttatott ide. (Non tibi, séd Petro — Et 
mihi, et Petro felirattal.)

A templomba lépve legazonnal elénk tárul 
a színeknek leggazdagabb tárháza ; a különböző 
szinü márványok, az alabastrom és porphir, az 
érc, az aranyozás és az összes boltozatokat ellepő 
mozaikok valami szokatlanul hatnak a szemlélőre. 
Láthatjuk továbbá a nemes áttekinthető művészi 
szerkezetet, a főoltárt s mögötte egy másik oltárt, 
mely négy alabastrom oszlopon nyugszik. Úgy 
mondják, hogy e négv oszlop Salamon király 
templomából való. Említésre méltó még a sek
restye bronzajtaja is. Amit itt láttunk, az mind 
szép, igazán megragadóan, örökké szép.

Itt minden Isten és a nagy védőszent dicső
ségének hirdetésére van szánva.

A Márk templomról balra a dogepalota 
emelkedik. Valóban a velencei állam hatalma, fé-



VEGYES HÍREK
— Halottak emléke. Pénteken lesz Min

denszentek" napja, az emlékezés, a kegyelet ün
nepe. E napon a temetők sárgult levelekkel borí
tott sirhantjai virágdíszt öltenek, s este kigyulnak 
a kegyelet és emlékezés fénylő lángjai, hogy is
mét figyelmeztessék a halandókat ama szenvedé
sekre, melyekben részük volt akkor, midőn ked
veseik sorából egyiket, vagy másikat el kellett 
veszteniük s átengedni az örök enyészetnek. A 
fialottak máskor csendes birodalma e napon mint
egy megelevenedik, a fényárban úszó sirhantok 
között az élők ezrei hullámzanak. jelezve, hogy a 
két világ lakói e nap egymásra újra rátalálnak. 
E nap az emlékezés, a kegyelet legmagasztosabb 
ünnepe ! A mindennapi élet nehéz küzdelmében 
elfoglalt embert a vallás, a hit e napon megál
lítja egy pillanatra, hogy eszébe juttassa a múlan
dóság gondolatát. „Memento móri !“ — Áldoz
zunk tehát e napon a halottak emlékének, de nem 
csak külsőleg, de szivünkben is adjunk helyet a 
magábaszállas. megbánás, megtérés gondolatá
nak, mert a halál nem örök s a földön túl is 
van élet, hol az igaz elveszi méltó jutalmát és 
a bűnös megérdemelt büntetését. — Szombaton 
halottak napján a meghalt hívek lelki üdvéért 
ünnepélyes gyászmise lesz a helybeli róni. kath. 
templomban.

Pénztárnoki helyettesítés. A AfzsAow/s 
Béla lemondásával megüresedett Nagymihály vá
rosi pénztárnoki állásra a képviselőtestület októ
ber hó 31-én megtartott ülésében 7IXXI koroná- 
nyi óvadék összeg elhelyezése ellenében Glilck 
Emil jegyzői Írnok helyettesittetett.

Házvétel. Rosenbliith Marton kisszeret- 
vai lakos megvette a Lászlóffy László tulajdonát 
képezett posta épületet Ö7.000 kor. vételárban. 
Ugyancsak gazdát cserélt a Kossuth-Lajos-utcai 
Lakner-féle ház. a melyet az eddigi tulajdonos. 
Grosz Ignácztól Kállai József dr. és neje vett meg 
31.000 korona vételárért.

A József főherceg szanatórium egye
sület nagymihályi fiókja október hó) 2(>-án vasár
nap délután a Casinó olvasó termében gyűlést 
tartott. Az értekezleten Sztáray Sándorné grófné 
elnökölt, a jegyzőkönyvet Eperjesy Lajos dr. ve
zette. Elnöklő Sztáray Sándorné grófné megnyit
ván az értekezl.tet s üdvözölve a megjelenteket, 
szép szavakkal emlékezett meg az elhunyt Czibur 
Bertalanná érdemeiről, a ki az egyesület választ
mányában foglalt helyet. Indítványára az értekez
let a megboldogult úrnő emlékét s érdemeit jegy
zőkönyvileg örökitette meg. Következett a Cziblír 
Bertalanná elhunytával, valamint Molnár István, 
Molnár Istvánná. Holló Andor dr. és Holló7.o\- 

nye és tekintélye az. amit a dogepalota mesés 
pompája kifejez, amelyet termeiben a velencei 
művészet legnagyobb mestereinek ecsetje megörö
kített s a melynek részeséül érezhette és vallhatta 
magát hajdan büszkén minden velencei, mikor e 
palotára rátekintett.

Az építőművészet remeke; 71 fehér oszlop
ból állói erkéllyel. Ez oszlopok között két vörös
márvány oszlopot látunk; e két oszlop közötti 
helyen hirdették ki a köztársaság halálos Ítéletét.

A udvarra érve szemünkbe tűnik az óra
homlokzat. az édes-vizi medence. Az óriások lép
csője vezet föl az emeletre. E lépcsőn koronázták 
meg Velence dogéit, itt végezték ki Marino Fa- 
lierit.

Tovább találunk tnég egy lépcsőt, amely az 
aranykönyvbe bejegyzett nemesek feljárója volt. 
Itt van a két oroszlán * szájnyílás, ahol a titkos 
feljelentéseket bedobták. Ez a palota ma már csak 
muzeum. mint a hogy a dogéi hatalom is törté
neti emlék.

A palota termei nagyobbrésze képtárul szol
gálnak : Tintoretto, Tizian, P. Veronese képeivel. 
Nevezetesebb termei: a dogek kápolnája, a tizek 
tanácsterme, a tizek tanácsa három elnökének 
szobája, mely egykor egyenes összeköttetésben 
állott a földalatti börtönökkel s a palota ólom
tetői alatt álló cellákkal. A középsíi emeleten van 
a nagy tanácsterem a világ legnagyobb olajfest
ményével, mely a „Paradicsomot" ábrázolja (Tin- 
torettóvtól). Ugyanitt a dogek arcképei, számos 
történeti kép. amely Velence fénykorai örökíti

tán dr. eltávozásával megüresedett választmányi 
helyek betöltése. .Megválasztattak egyhangúlag : 
Czibur Bertalan. Bereznay János, Bereznay Já
nosáé, Buzay Gusztávné és Marschall l erencné. 
Ezután lieható eszmecsere indult meg a közeledő 
halottak-napja alkalmából rendezendő gyűjtés mi
kénti megvalósítása tárgyában. Az értekezlet elha
tározta, hogy a várost körletekre felosztva, a Gaz
dasági Bank áltál e célra az egyesület rendelke
zésére bocsátandó) pei-elvekkel halottak napja al
kalmából az egyesület alapja javára gyűjtést ren
dez. A gyűjtést a következő hölgyek voltak szí
vesek magukra vállalni, a kik mellé egy-egy kis
asszony is beosztatott. Még pedig: Potányi 
Gézáné — Gráf Gyurikával, Bajusz Andorné — 
Polányi Terikével, Horváth Sándorné' — Fait 
Irmával, Dr. Gliick Samuné — Biringer Margit
kával. Spiegel Samuné és Walkovszky Béláné 

Gliick Margitkával. Dr. Eperjesy Lajosné — 
Glilck Erzsikével, özv. Oppitz Károlyné — Kar- 
ezub Mariskával, Buzay Gusztáv né — Hoczman 
Jolánnal. Fröhlich Gyuláné Bucsinszky Em
mával. Homolay Emii éné -— Fröhlich Coryval, 
Tóth Arpádné — Bucsinszky Annával és Dr. 
Fuchs Ignáczné Fröhlich Gitivel. Miután még 
Polányi Géza beszámolt az egyesület eddigi mű
ködéséről. elnöklő Sztáray Sándorné grófné a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Bajusz Andort és Wal- 
kovszky Bélát kérte fel s evvel az értekezlet véget

Malomégés, Töketerehesen október hó 
28-án hétfőn éjjel eddig ismeretlen okokból ki- 
gyuladt a Markovits Mayer tulajdonát képezi) 
gőzmalom, a mely porrá égett. A kár meghaladja 
az ÖO.IXXJ koronát, a mely azonban Biztosítás 
folytán megtérül.

A mlskolczi üzletvezetöség figyelmébe. 
A nagymihályi vasúti állomástól a gőzmalomig 
vezető ut jókarban tartása a m. á. v. iizletveze- 
tőségének volna a feladata. Dacára ennek, ezen 
ut oly ronda állapotban van, hogy a kocsik va
lósággal döcögnek és düledeznek jobbra és balra. 
Ezen kivíil esténként az egész ut sötét, úgy hogy 

I a 10 órakor érkező vonat utasai, ha gyalog kény
telenek a városba menni, valóságos tortúrának 
vannak kitéve a sötétségben. Felhívjuk ezen kö
rülményekre a miskolezi üzletvezetöség figyelmét.

A közlegelők jókarban tartása. A fökl- 
mivelésügyi miniszter a községi közlegelők jókar
ban tartása tárgyában rendeletet intézett a tör
vényhatóságokhoz s meghagyta, hogy e tárgy
ban a községekkel egyetértőleg szabályrendeletet 
alkossanak, a szabályrendelet megalkotása végett 
Bajusz Andor főszolgabíró most járja be a köz
ségeket. — Ugyan e tárgyban f. hó 29-én Nagy
mihályon is volt érti kéziét a városházán Fejér Ele
mér szolgaidról elnökletével.

meg. Megnéztük még a Museo Archeologicat, 
mely a dogek egykori lakásának termeiben van 
elhelyezve. Pont egy óra volt, midőn a Ponté dei 
Sospirihez értünk. i Sóhajok hídja.) E Ilid köti 
össze tiz méternyi n agasságban a dogepalotát a 
szomszéd börtön ép Jettel. Visszaszáll emlékeze
tünk — látva e sóiéi helyet — a dogek korába. 
Képzeletünk alakoka1 rajzolt a szűk cellák faágya
ira s mi láttuk, ami.'ön a politikai üldözött rémes 
álmokat látva nyugtalanul hány kódik kemény fek
helyén. Láttuk a titk is kivégzések színhelyét, az 
ajtóhelyet. melyen k. resztül a Canale Orfanoraha 
dobták a szerencséik ti áldozatokat.

Délután megnéztük a Frari templomot, mely 
Velence legnagyobb s legszebb temploma, számos 
velencei nagy ságnak temetkezési helye. 1330-tól 
1417-ig épült.

Elragadó) látványt nyújt itt Giovanni Belliin 
zenéli) angyaloktól környezett Madonnája. E kép 
szemlélésénél önkéntelenül azt kérdezi az ember 
önmagától, hogy hogyan képes emberi képzelet, 
emberi akarat, emberi tudás a feilköltség, a lelki 
tisztaság, a mennyei gyönyör ily egyszerit, kere
setlen. közvetlen és igaz kifejt ■zésre.

Számos freskón kivíil nevezet"s a templom
ban még Canova és Tizian szobra, melyet óik 
maguk készítettek.

E templom megtekintése után a Lidóra rán- 
dultunk ki. mely csinos kis sziget, gyönyörű ker
tekkel és tengeri fürdővel.

(Folyt, köv.)

— Tömeges betörések. Városunkban e hét 
folyamán három helyen történt betörés. Az egyik 
októbet hó> 26-án, szombatról vasárnapra virradó) 
éjjel történt az izraelita templomban, a hova a tet
tes a női templomon keresztül egy ablakon át 
jutott be. Lopás nem történt s csupán az egyik 
tóra tekercset a frigyládából kiemelve találták illeg 
a templomban, a melyről hiányzott egy cseké
lyebb értékű ezüst láncocska. A másik betörés, a 
mely vasárnapról hétfőre inenö ejjel történt, már 
sokkal súlyosabb természetű. Rosenblum Samu 
órás- és ékszerésznek a Kossuth-Lajos-utcán lévő 
üzleti helyiségébe törtek be s onnét mintegy «<XX) 
korona értékű ékszert vittek el. Az üzletbe úgy 
jutott a betörő, hogy a falban, a mely vályogból 
van építve, egy lyukat tört ki.s azon át hatolt 
be. Érdekes, hogy ugyanabban a házban éppen 
az este eljegyzési ünnepély volt. Ugyancsak betö
rés történt Grünwald és Róth fakereskedöczég 
irodájában, hol október 26-án reggel az Íróasztalt 
feltörve találták, károsodás azonban nem történt.

Ezen betörések igazolják azt. hogy városunk
ban a közbiztonság meglehetősen gyatra, a ren
dőrök esténként megelégszenek azzal, hogy a vá
rosháza melletti kövekre leülnek, szundikálnak 
egyet s várják, hogy a mindenféle tolvaj s betörő 
a cselekmény elkövetése előtt jelentkezzék náluk 
s egész tevékenységük abban csúcsosodik ki, hogy 
vasárnaponként szörnyen vigyáznak arra, hogy 
a holtok pontban 10 órakor zárassanak be. A 
csendőrség pedig a városon kívül van elhelyezve. 
A képviselőtestületnek kötelessó'ge volna gondos
kodni arról, hogy rendőrségünk megfelelőbb ala
pon szerveztessék.

Waggonhiány. Régi panasz tárgyát ké
pezi az egész országban az államvasutaknál 
uralkodói waggonhiány, de ezen hiány még sem 
volt aiuiyira érezhető mint mostanában. A helybeli 
Landesman-gőr.ma\om nem bírja lebonyolítani a 
szállításokat, mert nem bocsátanak rendelkezésére 
megfelelő számú vvaggonokat. A mai válságos 
pénzügyi helyzet közepette, midőn a kereskedelem 
ó's az ipar úgyszólván pang, kétszeres kötelessége 
volna a ni. á. v.-nak ezen az anomálián segíteni.

Nyilatkozat. A következő nyilatkozat köz
zétételére kérettünk fel : A „Felsömagyarországi 
Hírlap" legutolsói számában egv szedőgyerekből 
újságíróvá (?) vedlett alak egy meglehetősen zagyva 
fogalmazásu förmedvényt ereszt meg ellenem a 
szerkesztői üzenetekben. Nem is reflectálnék e 
mosdatlan és goromba kirohanásra, mert Ízlésem 
tiltja, hogy ilyen alakkal polémiába bocsátkozzam. 
Nem is azért teszem szóvá, mintha a förtnedvény 
által sértve erezném magamat, mert ez az alak ne
kem „nagyon fiatal." A sértést nincs kitől felvenni. 
Hogy mégis kitérek reá, teszem azt egyrészt azért, 
mert a nevezett lap élén Matolay Etele és Búza 
Barna neve ékeskedik s igy könnyen félreértésre 
adhatna alkalmat hallgatásom, másrészt pedig 
azért, nehogy Nagymihály tisztességesen gondol
kodó) közönsége tévedésben legyen szerény hírlapi 
munkásságom felől. A dolog előzménye az. hogy 
a jelzett lap hasábjain a múltkoriban a Micsey- 
szintársulatról egy rút anyagi érdekből inspirált 
tudósítás látott napvilágot. Ezen tudósítást én a 
jelen lap hasábjain a kellő értékére leszállítani 
igyekeztem. A mi pedig a „Fm Hírlap" tudósítóinak 
tisztes gárdájából való) elcsapattatásomat (valóban 
tragikus sors!) illeti, legyen szabad annyit megje
gyeznem, hogybévig dolgoztam ingyen ennek a lap
nak, soha még a postaköltségemet sem téritették meg 
s most ennek a lapnak van pofája velem igy go- 
rombáskodni s ilyen durvasággal fizetni az én sok 
munkásságomat. A „tinta és sajtó) haramia" fo
galmai soha cklatánsabbul be nem bizonyultak 
mint a jelen esetben. Végül még csak annyit, 
hogy a nevezett lap tudósítói gárdájához — hála 
istennek — már régen nem tartoztam, mert ma
gyar hazám s a köz érdekében való) hírlapírói 
szerény s a legnagyobb mértékben önzetlen mun
kásságomat a „Felsö-Zemplén“-nek szenteltem.

Schvarcz Simon.
Elitéit főszolgabíró. A darabont idők

ben történt, hogy Malonyay Tamás sztropkói 
főszolgabírói nyilvános helyen hazaárulónak ne
vezte Sziráky Barna volt kassai törvényszéki 
elnököt, Sziráky ezért kihivatta Molonyait, ki azt 
felelte, hogy hazaárulóval nem verekszik. — Ké
sőbb Malonyaynak támadt egy másik afférje, ami-



kor is az ö ellenfelének segédei tagadták meg az 
elégtételt, — hivatkozva a Szirákyval való elinté
zetlen ügyére. Malonyay ezek után sértő levelet 
irt Szirákynak, hogy azt kihívásra birja. Sziráky a 
büntető bíróságnál keresetet indított Malonyay el
len, becsületsértés miatt. A tárgyalást tegnapelőtt 
tartotta meg ez ügyben Szilvássy, budapesti bün
tető járásbirósági albiró s Malonyay Tamást be
csületsértés vétsége miatt 20 napi fogházra átvál
toztatható 400 korona pénzbüntetésre Ítélte. Ma
lonyay az Ítélet ellen fellebezést jelentett he.

— Temető szentelés. Mocsár község uj 
temetőt létesített, melynek beszentelése október 
hó 26-án vasárnap délután történt meg Szkurkay 
Lénárt vásárhelyi és Oppitz Sándor nagymihályi 
róm. kath. lelkészek által. Az ünnepi aktuson je
len volt Bajusz Andor főszolgabíró is. A beszen- 
telés után Ftlzesséry Gyula mocsári körjegyző úri 
házánál vendégeiül látta a megjelenteket.

Főúri házasság. Windisch-Graetz Lajos 
herceg, a magyar országgyűlés főrendiházának 
örökös tagja, s a cs. és kir. 16. huszárezred had
nagya, f. évi nov. hó 16-án tartja egybekelését 
Budapesten Sárvári és Felsövidéki prof Széchényi 
Aladár cs. és kir. kamarás és neje gróf Széchényi 
Natália szül. Csikszentkirályi és Krasznahorkai 
Andrássy grófnő leányával Sárvári és Felsövidéki 
Széchényi Mária grófnővel.

— Meghívó A nagymihályi' iparos ifjúság 
f. évi november hó 3-án az „Aranybika” szálló 
dísztermében táncmulatságot rendez, melyre a
n. é. közönséget ezúton tisztelettel meghívja 

a rendezőség.
A szerencse otthona. A sokat áhítozott, 

mindenki által ostromolt szerencse ezernyi szeszé
lye kiszámíthatatlan. Hiába üldözzük, ha nem akar 
közeledni felénk, mig sokszor önmagától szinte 
következetesen kegyeibe fogad bennünket. Talált 
legjobb bizonyság erre az osztálysorsjáték. 1 la pél
dául a Gaedicke A. budapesti bankház eredmé
nyeit nézzük úgy a most lefolyt sorsjátékban mint 
a múltban is, tapasztalhatjuk, hogy ez a bankház 
valósággal állandó otthona a szerencsének. Úgy
szólván minden napra esik egy főnyeremény a 
Gaedicke bankházban, melyek ügyfelei a múlt 
osztálysorsjátékban többek között a 400.000, 
70.000, 60.000, háromszor a 30.000 és 20.000, a 
mostaniban pedig a 90.000, 50.000, 25.000 és 
négyszer a 15.000 koronás főnyereményeket nyer
ték. Ez a körülmény meg a Gaedicke bankház 
mindenkor pontos és gyors ügykezelése magya
rázzák azt a hatalmas forgalmat, melynek e köz
mondásos szerencséit! bankház örvend.

— A hadsereg uj egyenruhája. A hadve
zetőség már régóta elégedetlen a gyalogos csapa
tok egyenruhájának színével, mert ez könnyű cél- 
bavehetőségénél fogva a háborúra végzetes ha
tással lehet. Most azután a közös hadügyminisz
tériumban a gyalogság ruházatának színére vo
natkozólag megegyezésre jutottak és az előterjesz
tést a király is jóváhagyta, Eszerint a gyalogság, 
valamint az utászok, vadászok, vasúti és műszaki 
csapatok, a táviró ezred olyan csukaszinü, szürke 
egyenruhát kapnak, mint amilyen a vadászcsapa
toké. Az uj felszerelést fokozatosan léptetik életbe, 
azaz a régi ruhákat elviselik.

— B. B. B. Közismert tény s az ország 
minden részében el van ismerve alanti motto, 
amely a kimutatott fényes eredmény által bebizo
nyosodott. Rövid időn belül a 602.000 koronás 
nagy jutalomdijon kívül a nagy főnyereményt 
200.000 koronát, 70.000, kétszer á 60.000. 5O.(MM) 
és 40.000 koronát, tehát egy millió koronán fe
lüli összeget fizetett ki a fenti Bankház a szeren
csés vevőknek. Ezen fényes eredményt más főel- 
árusitó kimutatni nem képes. Jogosult tehát azok
nak eljárása, kik sorsjegyeiket a legközelebbi l-ső 
osztályú húzásra (XXI. sorsjáték) húzás november 
21 és 23-án, a Benkő Banknál Budapest, And- 
rássy-ut 60, beszerzik, mert ezáltal maguk is 
meggyőződést szerezhetnek arról, hogy a legiga- 
zabb motto : Benkő sorsjegye Bankó ! !

2 TANULÓ 
azonnal felvétetik Kolozsváry Ödön kocsi

gyártó üzletében.

CSARNOK.

A mai tudó;.
A béresünk, aki már huszonöt év óta áll 

apám szolgálatában, így szólott egy szép nyári 
napon hozzám I

Kedves ifiur, Ön a doklorságot tanulja, i 
egyúttal azt, miként kell betegeket kigyógyi- 
tani, ha valami komoly baja esik.

Igei*. János bácsi, mondám neki. Miért 
kérdezi ezt, talán beteg Ön ?

Nem kedves ifiuram, . . hanem valaki 
más, aki iránt ép úgy érdeklődöm, mintha sa
ját feleségem volna, ki nagy hasznot hajt a 
konyhára, és sok jó szolgálatot tesz nekem, és 
nagyon sajnálom ha meghalna, különösen a 
rengeteg pénz amelyet ezáltal veszítenék.

Nos János bácsi, mondám én neki.........
ki az a beteg, aki iránt sóhajtozik olyan na
gyon ? Meg fogom próbálni, hogy ki lehet-e 
menten gyógyítani az Ön betegjét.

Hát a beteg nem más, mint egyetlen jó 
barátom a szamaram, egy kitűnő állal. Nem 
tudhatom, hogy mi haja van, csakhogy nem 
igen eszik, amit megeszik azt is csak azért eszi, 
hogy éppen csak éhen ne haljon, aztán nem 
akar szaladni, köhög és úgy tesz, mintha meg 
akarna fűlni. Egyébbiránt hazudom, ha azt 
mondom, hogy nem tudom mi a baja, csak
hogy azt tudom, hogy beteg, még pedig nagyon 
a szegény adta.

Képzelhetik Önök, hogy nem kevésbbé 
voltam meglepve, midőn azt haliám, hogy egy 
szamár forog kérdésben. Mindazonáltal igy 
szóltam János béreshez. Nos, ha betegségről 
van szó hál igénybe veheti orvosi tudományo
mat és meg fogja kend látni, hogy meggyógyul 
a szamara rövid időn belül, mert olyan or
vosságot fog kapni, hogy másnapra már ug
rálni is fog tőle, ámbár nagyon sokféle az 
orvosság az állatok számára, de azért én mégis 
a legjobbat fogom neki juttatni.

János béres egy órajárásnyira fekvő szom
széd birtokunkban volt béresgazda és elég mó
dosán ridegéit nagy családjával, és nagyon 
megkért, hogy látogassam meg, mert nem tudja 
a városba szállítani a tejet és ezáltal ő nagy 
anyagi kárt szenvedne.

Másnap reggel csakugyan felpakoltam 
magam utravalóval és elindultam a szomszéd 
birtokunk felé. A szamarat nagy fetrengések kö
zött találtam és gondosan megvizsgálván a 
beteget, igy szóltam a körülállókhoz:

Szamaruk nem tud lélegzetet venni, itt 
tehát nem lehet máskép segíteni, ha csak pió
cát nem alkalmazunk.

>Piócát«, volt mindenfelől a válasz. Igen, 
még pedig azonnal, huszonöt piócát az orrára.

De én nem tudom ám felrakni, mondó 
János béres.

Hozassa csak a piócákat, majd felrakom 
én.

Eltávozván az akalból, egyenesen a gyü
mölcsös kert felé tartottam, mondván,' hogy 
megizlclem a kendtek gyümölcsét, mig maguk 
a piócákat rakják a szamárra. Ez annyit jelen
tett, minthogy adjátok a r eggelil, aztán felra
kom a piócákat a szamaratokra, ez csak megér 
egy reggelit ?

Midőn hozzá akartam fogni a reggelizés
hez, jelentik, hogy a piócák megérkeztek és az 
akoliam vannak. Miután megreggeliztem, siet
tem kliensemhez, de mit láttam, midőn belép
tem az akolba ! A füles jóízűen faldasta a pió
cákat, melyeket egy ostoba fehér cseléd egy 
nagy salátas tálban tett eléje. Midőn oda ér
tem, már csak három pióca volt meg a hu
szonötből, és miután láttam, l> gy milyen nagy 
élvezettel eszi, igy szóltam magamban. Hagy
juk csak elvégezni a mit elkezdett, János béres 
ki szerencsére nem jött velem az istállóba, kis 
idő múlva ő is előkerült s kérdé.

Nos mi van a szamarammal és a pió
cákkal ?

Már megkapta!
És nyugodtan viselkedett az operációnál?
Igen, azl hiszem mégegyszer annyit is 

szívesen fogadott volna.
János erre körüljárta a szamarat, megte

kintő az általam kijelölt helyet és felkiállotott. |
Ez mégis csodálatos! Hová lettek a pió

cák ? Egyetlenegyet sem látok !
Az állatokra mindig oly nagy hatással 

vannak. Oly mélyen hatollak a beteg testébe, 
hogy nem is látjuk őket többé.

'De hát miként jönnek ismét ki
Jaj mondám neki, azok sohasem szoktak 

kijönni. Kijönnek ők maguktól. Miután ezt 
mondám, vettem panamám és igv szólván Já
nos béreshez. Itt nincs löbbé dolgom, most 

már csak be kell várnunk a gyógyszer hatá
sát. Ezzel távozván, azon erős meggyőződésben 
voltam, hogy a szamár másnapra bizonvosan 
kimúlik.

Másnap János béres felkeresett. Alig lé
pett be szobámba, azonnal nyakamba borult, 
össze-vissza csókolt és igy kiáltott fel : Ne 
vegye rossz néven, édes ifiuram, meg kellett 
csókolnom, hogy ezáltal hálámat kifejezhessem, 
melylvel tartozom Önnek szamaram kigyógyi- 
tása miatt. Ön kigyógyitolta szamaramat. Hí
zeleghet ön magának, hogy kitűnő szamár
doktor, ami egyébiránt ne akadályozza Önt 
abban, hogy embereket is gyógyíthasson.

Fái Gyula.

k«i«i..s »íork««zt.l: Dr. Kállai József.
K'míIo|iívhi*Ií müva/.atő Linda! József.

Hirdetések.
Értesítés.
Van szerencséin a t. hölgyközönség szives 

tudomására adni, hogy 

varrodámat
a Kossuth Lajos-utca 46 sz. a levő Guttnian-féle 
házba (az izr. templommal szemben) helyeztem át. 
a hol a mai kor igényeinek megfelelően minden
nemű női- és gyermekruhát, menyasszonyt ke
lengyét, kosztüm-ruhákat es minden e szakba 
vágó munkákat a legpontosabban készítek.

Úgy mint eddig, ezután is legfőbb törekvé
sem leend t. pártfogóim bizalmát minden tekintet
ben kiérdemelni.

Kérve a n. é. közönség szives pártfogását, 
vagyok kiváló tisztelettel

Weitzmann Betti.
MT Külön próbaterem. Kényelmes varróterem. *w

A Kolozsváry-féle uj emeletes házban egy 

bolthelyiség 
azonnal kiadó.

Ház eladás.
A Kossuth Lajos-utcán leve 

Csopp-féle ház szabad kézből 
azonnal eladó. Bővebbet a tulaj
donosoknál.

Egy ügyes gyakorlott, nős

kertész
Szobránczon a Gróf Török családnál új
évtől szolgálatot kaphat.

IRODA ÁTHELYEZÉS!GOLDBERGER A. V.
Czég tisztelettel értesíti in. t. 

ügyfeleit, hogy 35 év óta íenálló 

hirdetési irodáját 
(jelenleg Budapest. IV., Váci-utca 20. sz.) 

1907. nov. lió lO-éxi 
saját házába

Budapest, IV., Molnár-utca 38.
helyezi át.

Hirdetések felvétele a világ összes lapjai 
és naptárai részére.



a nagy jutalmat

Játszók ott, hol a szerencse a legnagyobb

GAEDICKE bankházában
mert ott njrerték eddig tényleg: a. leg'töfb főnyereményt és pedig-:

600,000 koronát a 62551. számra,
a legnagyobb főnyereményt 400,000 koronát a 11119. számra A a legnagyobb főnyereményt 400,(XX) koronát a 28916. számra 
a legnagyobb főnyereményt 400,000 koronát a 19406. számra # a legnagyobb főnyereményt 400.000 koronát a 33464. számra 
továbbá 3-szor á 100,000, 90,000, 80,(XM), 70,000 K, 5-ször 60,000, 50,000, 40,000, 30,(XX), 25,(XX) és 10-szer 20,000 koronát.

A XXl-ik magyar kir. szabadalmazott osztálysorsjáték I. osztályának húzása
november hó 21. és 23-án lesz. —....

A következő főnyeremények sorsoltatnak ki : esetleg 1 millió korona, továbbá 600,000 400,000 200,000, 2-szer á 100,000,
2-szer á 100,000, 2-szer a 00,000, 2-szer á 80,000 2-szer á 70.000, 2-szer á 00,000 stb. stb. korona.

A sorsjegyek árai: Negyed__________ Nyolczad sorsjegy
3. 1.50 korona.

Megrendelések lehetőleg postafordultával kéretnek.

Gaedíck^ bankház Budapest, Kossuth Lajos-utcza 11. $z.

□ asasesasasssHsesesaHHsas □

Edelstein és Társa
Finom-posztó és gyapju-áru raktár Nagymihályon.

Ajánlja magát mindennemű 

polgári, katonai és papi 
= RUHÁK = 
elkészítésére, magyar, franczia, angol és 

német divat szerint,

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben. 
I'érfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 frttól feljebb. "TS® 
vfc Megrendelések a legrövidebb &
Vfi idő alatt pontosan eszközöltetnek.
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HASGHEK ÉS RÓZSA
KŐFARAGÓ MŰÉPÍTÉSZET! VÁLLALAT ES SIRKÖ-RAKTÁR 

===== KASSA, Pesti-út 9 a. ■ -...
i-'iók : NAGYMIHÁLY, Andrássy Dénes-utcza.

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

kőfaragó-üzletet 
= és sírkő-raktárt = 
alapítottunk. — Kaktáron tartunk gránit, syenit márvány és 
trahit-tufkö síremlékeket, valamint úti- és 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 köhomlokzatok, lépcsők, 
stb. készítésére, melyeket mérsékelt árakban szállíthatunk.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradunk

kiváló tisztelettel

HASCHEK ES ROZSA.
□

BEN KO BANK
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Sorsjegyeink, reklámtábláink kifüggesztése által jelzett helybeli viszontelárusitónktól eredeti árban kaphatók.

Nyom. Laudesman B. könyvnyomdájában.


