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Vörösmarty Mihály.
— Szobrának leleplezése alkalmából --
Ötvenhárom esztendeje annak, hogy 

meghalt Vörösmarty Mihály, a mikor még 
mi tanultunk az iskolában irodalomtörté
netet, a ma már divatból kiment tanköny
vet, a költőkirálynak nevezték. Tizenöt-busz 
esztendő óta azonban gyökeres változáson 
ment keresztül a műveltségnek egyéb kel
lékeivel együtt az irodalmi Ízlés is s hogy 
királya-e még ma is Vörösmarty Mihály 
a költőknek, arról disputáim fölösleges. A 
tény az, hogy ma, amikor egészen más 
és másképen Írnak, másképen olvasnak, 
mint a Zalán futásának költője idejében, 
ma is egyik legnagyobb költőnknek tud
juk őt, akinek müvei élni fognak, mig él 
a magyar szó. Klasszikus alkotások a Vö
rösmarty Mihályéi s ezeknek élete száza
dokra való. Vörösmarty, Arany, Petőfi és 
Tompa nagyságát, költői erejét feltörekvő 
uj nagyságok már el nem homályositják. 
Lehetnek, s reméljük lesznek még nagy 
költőink, de azok azt a hivatást, amelyet 
négy első nagy poétánk költött, teljesíteni 
nem fogják. Mert azok a sírban porladozó 
régiek, nemcsak nagy müvekkel ajándékoz
ták meg nemzetüket, de csináltak, csiszol
ták nyelvét, élesztették, fejlesztették nem
zeti öntudatát, felkeltették szerelmét a ma
gyar haza és fajta iránt, magyar társadal
mat. magyar politikát csináltak a múlt szá
zad negyvenes éveinek tengődő, elhagya
tott, elmaradott Magyarországában. Bár

T A R C Z A.
A RONGYOS.

Éjjel volt és Bőr hazafelé bandukolt. Ma 
kissé korábban hagyta ott a szurtos lebujt, ahol 
éjjelente állandóan tanyázott és ahol tekintélye 
volt, mert az idő még nem tudta teljesen lemosni 
Borról a régi jólét nyomát. Ma még lakozott benne 
egy kis józanság és ez régi, keserű gondolatokat 
ébresztett agyában. Nem szerette a józanságot. A 
gondolatok körülfogták, kínozták és hajtották ki 
az utcára.

Voltaképen nem is tudta, hogy merre megy. 
Csak ment, dülöngélt, álldogált a sötét utcán, ök
lével meg-megdöngette a vasredőnyöket és igye
kezett nem gondolkozni. Sok megüllepedett kese
rűség háborgott benne és minduntalan a felesé
gét látta. Az asszonya szemét, amely ábrándos 
volt és a száját, amely gőgösen, a két szögleté
ben lefelé görbült és királynéhoz tette hasonlóvá.

Megállt egy gázlámpánál, hátra szegte a nya
kát és bele bámult a lángba. A láng vibrált és 
Bór szemét elöntötte a könny. Sirt és öklével 
verte az arcát, a fogait és rongyos cipőjével ra
gadta a lámpa tövét, mintha ki akarná dönteni. 
Egyedül volt a hosszú utcában. Hátát a lámpának 
támasztva úgy érezte, hogy a fejét belülről valami 
marja. Megint a felesége arcát látta és gyűlölete
sen kapott utána. Ugyanaz a gyűlölet, amely ek

poéták voltak minden izükben, egyénileg 
csak félig voltak az irodalomé. Nagy lel
kűknek másik fele odakünn harcolt, buj- 
togatott, alkotott a lankadatlanságából éb
redező magyar társadalomban a százados 
bénultságából felvergődő magyar politikai 
életben, l éiig lantosok, félig vezérek vol
tak, a tollat hol a karddal, hol a bilincscsel 
cserélték fel. Eszményi szegénységben él
tek, a költészet alig jövedelmezett nekik 
egy jóravaló rend ruháravalót, de a czen- 
zor s a börtön éjjel-nappal leselkedett, hogy 
lecsapjanak rájuk, ha rebelis verset írnak.

Vezérünknek Vörösmarty Mihályt 
vallották ők maguk is. ügy a kötészetben, 
mint a nemzetet fölébresztő küzdelemben. 
Nyelvezetét ma sem közelítette meg egyet
len magyar poéta, de az egész magyar vi
lágirodalomban alig akadt párja annak a 
csengő-bongó dallamos ritmusnak, amely 
remekül gördülő hexamétereiből kiárad. 
Mint politikus, nem tartozott a rajongó 
utópisták közé, hiszen Deák Ferencz rokona 
és barátja volt, de mint poétát a legma
gasabb eszmények hevitették ideálizmussal 
tele lelkét. Minden egyes költői elbeszélé
sében nagy jellemek összeütközését fejti a 
magyar szó minden erejével és szépségé
vel. Lírája tiszta és becsületes, érzéseinek 
s életfilozófiájának hűséges kifejezője. Éle
tének legszebb momentuma a nagy, ellen
állhatatlan szerelem, melyet férfi kora delén 
egy ifjú leány iránt érez, s hogy milyen 
mély egyéniség, milyen nagy poéta volt

kor támadt benne, mikor az asszonya könnyel
műen és gőgösen elhagyta, újra feltámadt benne, 
csakhogy erősebben és öntudatosabban. Látta 
magát, amint társtalanul, rongyosan és kábultan 
lődörög lebujból-lelmjba és az asszonyt okozta 
ezért. Néha messziről, ólálkodva látta az asszonyt, 
mindig más férfi karján és ilyenkor haza ment, 
lefeküdt a földre és sirt. A józanság ritka pilla
nataiban összehasonlította mostani, züllött állapo
tát a régivel, mikor még pénzt keresett és csak 
vasárnap ment vendéglőbe, akkor is a felesége 
karján s ez az összehasonlítás elkeserítette.

A párás éjszaka hűvössége belopódzott a 
kabátja alá és borzongatta a gerincét. Csipdeste 
az arcát azokon a hosszú, sávalaku helyeken, ahol 
a vastag könnycseppek végig szaladtak és ned
vessé, sikamlóssá tették az arcbőrét. Fáradt volt 
és azt hitte, hogy nem is tud többé elmozdulni 
a lámpa mellől. Egy lány mindjobban közeledett 
feléje. Csalogatta a pálinka gőz, amely Bór szá
ján egymásra torlódva gomolygott kifelé és mikor 
a férfi közelébe ért, megcirógatta az arcát. Bor 
megvetően rúgott egyet a I myon és aztán dühö
sen mormogva odább dühöngött.

Lassan ment. Majd :n gállt és gondolkodott. 
Tudta, hogy melyik kávéhazban tanyázik most az 
asszony. Es bizonytalan lépőkkel, fejét lelógasztva 
ment arrafelé. Szinte ftnkci telenül.........

A kávéház előtt meg.üt, kotorászott a zse
bében és érezte, hogy csörög benne nehány réz

mutatja, hogy ekkor irta meg a világiro
dalom egyik gyöngyét Laurához.

Világos után néhány poéta, élükön 
Vörösmartyval, tartották a lelket az eltip- 
rott nemzetben. Minden verse, amit abban 
a gyászos korszakban irt egy-egy előreve
tett reménysugara volt, az eljövendő sza
badulásnak egy-egy mély bátor öntudatos 
biztatás, hogy jönni fog egy jobb kor, de 
nem jön a nagyszerű halál. — A nemzet 
hitt Vörösmartynak, nem is csalódott.

A forradalom leveretése után az első 
magyar nemzeti megnyilatkozás alkalma 
gyászos esemény volt : Vörösmarty teme
tése. Százezer ember kisérte utolsó útjára 
a Szózat költőjét, a temetési menetben 
részt vett az egész ország, hogy mutassa 
a világnak, vagyunk még egv néhányat! 
magyarok és egyek vagyunk a mi nagy 
gyászunkban.

S a „hálás" utókor mégis több mint 
félszázadon keresztül váratott magára a 
szoborral, melyet jövő vasárnapon lep
leznek le Budapesten a Gizella téren. Vö
rösmarty kortársai, akik túlélték a nagy 
költőt, sídyos mulasztást követtek el, de 
hát régi bűne a magyarnak, kogy gyor
san felejt. Annál nagyobb elismerésre méltó 
azoknak a férfiaknak buzgólkodása, akik 
most, a változott ízlés, az uj romboló áram
latok korszakában az anyagiasság utjain 
rohanó tömeg közepette szobrot tudtak te
remteni a régi költőnek, a becsületes haza
finak, az ideálistának !

pénz. Aztán bement a nagy, füstös helyiségbe, 
melyben már alig lézengett néhány utcai alak. 
Cognacot rendeli. Sokat! Egymásután ivott és 
miközben jóleső melegség szaladgálta be a tes
tét. félénken, lopva a kis különszoba felé pislo
gott. Nem tudta tisztán, hogy mit akar, csak 
érezte a vágyat, amely szomjazta az asszony lá
tását.

Éhes is volt. De nem bánta. Nézte a már
ványasztal pettyes foltjait, melyek fantasztikus ala
kokba csoportosulva táncoltak, vibráltak a szeme 
előtt.

Sokáig bámult igy a szeme elé. És mikor 
már egyedül volt a nagy helyiségben : látta amint 
a pincér a konyha melletti sarokban bóbiskol és 
felcsigázott képzelete hallani vélte az elfüggönyö
zött fülkében levők kurjongatását. Úgy érezte, 
hogy valami nagy, tiszta világosság fogja körül 
és tágra nyílt szemmel hallotta a felesége kaca
gását.

Undorodott a víztől. És mégis felkapott egv 
poharat és kiitta. A hideg viz metszette a torkát 
és cselekvésre serkentette. Lassan odacsuszogott 
a függönyös ajtóhoz és hallgatódzott. Be akart 
menni.

Elfojtott lármát hallott és néha nevetést is. 
Fölemelte az öklét, hogy bezúzza az ajtót de az
tán megint leeresztette. Megijedt a szokatlan kör
nyezettől, melyet bent találni vélt és amelyet már 
előre elképzelt.

Valódi AMERIKAI PANAMA KALAPOK Hand,er
Lapunk mai lúmt 4 oldalra teljed.



VEGYES HÍREK
Iskolalátogatás. A nagymihályi polgári 

fiúiskolát f. hó IS. és 19-én SrAi’nr Gyula újpesti 
áll. polg. isk. igazgató, mint miniszteri biztos lá
togatta meg. Meghallgatta minden tanál előadá
sát. átnézte az összes írásbeli dolgozatokat s igye
kezett teljes képet szerezni az iskola beléletéröl. 
Látogatásának befejeztével a tanártestülettel tartott 
tanácskozmányon a legnagyobb megelégedésének 
adott kifejezést s az iskolát tanulmányi szempont
ból teljesen kifogástalannak minősítette.

Uj főrendek. Mint az „Az Újság" teg
napi szerdai száma közli, a kormány az üresedés
ben lévő öt. kinevezés alá eső főrendiházi tagsági 
hely közül négyre, függetlenségi parti országgyű
lési képviselőket neveztet ki, a kik között helyet 
foglal Meczner Béla, a királyhelmeczi kerület or
szággyűlési képviselője is. Mecznert a király állí
tólag már ki is nevezte, a mely kinevezéssel meg
üresedik a királyhelmeczi választókerület. Az ötö
dik helyet — a nevezett lap híradása szerint 
az alkotmánypárt a saját párthívei egyikének akarja 
fentartani. Ezen utóbbi kinevezés már közelebbről 
érdekel bennünket, mivel az alkotmánypárti meg 
nem nevezett főrendi jelölt alatt mi egy járásunk- 
beli földbirtokost sejtünk, a ki városunk érdekeit 
mindenkor nagyon melegen karolja fel s a kinek 
a gymnasium felállításával sokat, nagyon sokat 
fog köszönhetni városunk és vidékünk közönsége.

Uj utblztosl állás. Járásunkban Málcza 
székhelyivel egy uj utbiztosi kerületet alakítottak, 
mely állásra a vármegye főispánja Virág Ferencz 
cs. és kir. 65. sz. gzalogezredbeli őrmester, iga- 
zolványos altisztet nevezte ki.

Lawn-Tennis. A Barnai szálló kertjében 
megépített tennis-pálva megnyitása f. hó 24-én 
vasárnap délután tartatik meg, mikor is a pálya 
ismét átadatik rendeltetésének.

Széchényi grófék Felsőremetén. Sc<:- 
chényi László gróf és neje Vanderbilt Gladys az 
eddigi dispositiók szerint f. évi junius hó 15-én 
két heti tartózkodásra Felsöremetére, a nemrég 
megvásárolt birtokukra érkeznek, a hová a gróf 
kilenc amerikai lovát már cl is szállították.

Alaptőke felemelés. A Szobránczi Ta
karékpénztár f. évi junius hó 8-án d. u. 2 óra
kor az intézet helyiségeiben rendkívüli közgyűlést 
tart, melynek tárgya az igazgatóság megválasz
tása s az alaptőke felemelése.

Felakasztotta magát, fíuchmacs Mihály 
62 éves pazdicsi mezőőrt f. hó 16-án reggel a 
Morva község felé vezető országul egyik akácz-

lélt. Odabenn tapsoltak, csörömpöltek, a 
sok női hang közül a felesége hangját is hal
lotta. Aztán egy rekedt hang szavalni kezdett. A 
többiek pedig röhögtek és poharuk fenekét csap
kodták az asztal lapjához.

Fejét az ajtófélfának támasztva lehunyta a 
szemét. Látta magát, amint bent a szobában ele
gáns urak közrefogták és nevetnek rajta. A ron
gyos. a beesett orcáju, csapzott hajú, vén csavargó 
ott all a fiatal urak előtt és azok mulatnak rajta, 

■ pedig áll, zavartan bámul, hebeg és tántorog, 
mintha a lábánál ráncigálná valaki.

A versnek vége volt. Megint tapsoltak. Nem! 
Most nem megy be ! Majd máskor !

Visszament az asztalhoz és rumot hozatott. 
Egy egész vizes-pohárral. A pohár felét egy haj
tásra kiitta, aztán remegő kezével, amely forró 
volt mint az izzó vas, egy fél pohár vízhez hozzá 
töltötte a megmaradt rumot. Hogy több legyen ! 
Es lassan szürcsölgette. Miközben nyelte a koty- 
valékot, úgy látta, mintha a teremben kétszer 
annyi lámpa égne, mint eddig és a lámpák hir
telen leereszkedtek .a földig, majd villámgyorsan 
visszaugranak a tetőre és ezt az őrületes ugrálást 
mind gyorsabban és vakítóbban végzik. .

Ami pénz a zsebében volt, kiszórta az asz
talra és kitántorgott az utcára. Megcsapta a hű
vös levegő. Közeledett a hajnal. Valami kékes vi
lágosság takarta be az utcát, amely sáros volt az 
előző napi esőtől.

Mégis csak sóvárgott az asszony után. Úgy 
érezte, hogy meg akarja ütni. Ha öklével az ar
cába vághatna és hátulról megmarkolhatná a nya
kat ! . . Aztán, mint valami köd, úgy gomolygott

fáján felakasztva holtan találták meg. A gyilkos
ság gyanúja a Pazdics község határában csavar
góit koldus karavánra irányult, mert előző nap 
délután nevezett mezőőr a koldusok lovait a ti
losban legelészve találta s ezért a lovakat zálogul 
bevittette a község háza elé. A mezőőr köteles
ségei teljesítése végett este ismét kiment a ha
tárba s igy közel feküdt az a feltevés, hogy a 
koldusok bosszul álltak rajta s felakasztották. A 
koldusokat a csendőrség vallatóra fogta, ezek 
azonban váltig tagadtak s miután hatósági orvosi 
boncolás szerint a halált öngyilkosság okozta, a 
koldusokat szabadon eresztették. A szerencsétlen 
ember tettét valószínűleg beszámíthatatlan állapot
ban követte el : erre vall legalább azon körül
mény. hogy pár év óta mióta fiát agyonszurták, 
búskomorrá lett s sok adóssága is volt. A megej
tett boncolás utáni a hullát Pazdicson eltemették.

A rendőrség figyelmébe. Panaszos le
velet kaptunk, melyben írója arra kér fel bennün
ket. hogy -tegyük szóvá azon városunkban lábra- 
kapott csúnya divatot, hogy különösen a térzenék 
alkalmával a legalsóbbrendü cselédség lepi el az 
asphaltot. ott sétálnak az úri hölgyek között s ha 
egy-egy hölgy férfival sétál, valósággal pirulnia 
kell a konyhatündérek trágár diskurzusa miatt. 
Felhívjuk ezen körülményre az elöljáróság figyel
mét. tegye kötelességéve a rendőröknek, hogy 
ezeket a dolgokat szigorúbban kezelje s gondos
kodjék valami rendről. Mert hát „röndnek muszáj 
kinyi."

A málczai körjegyzőválasztás vizsgá
lata. Közöltük, hogy a vármegye törvényhatósági 
bizottsága a f. évi április hó 9-én Málczán 
megtartott körjegyzői választás fölött a beadott 
panasz folytán vizsgálatot rendelt el. egyben pe- ‘ 
dig Kovács l’ál megválasztott körjegyzőt állású- | 
tol felfüggesztette. A vizsgálatot Bajusz Andor 
főszolgabíró f. hó 18-án és 19-én foganatosította 
a helyszínén s közel 60 tanút hallgatott ki. A 
kérvényező panaszttevőket Polányi Géza dr., Ko
vács körjegyzőt Preusz Miklós dr. nagymihályi 
ügyvériek képviselték a tanú kihallgatás alkalmá
val. A vizsgálati iratok a vármegyéhez fognak 
felterjesztetni.

A házi ipar felkarolása A házi ipar 
erőteljes felkarolása céljából mint már előző 
számunkban röviden közöltük vármegyénkben 
is egy házi-szövő-iparegylet alakul meg a közel 
jövőben. A egyesület Auguszta főherczegasszony 
anyagi és erkölcsi támogatása mellett indult meg 
s O fensége kegyeskedett a védnökség elfogadá
sát is kilátásba helyezni. Az elnökség Széchényi 
Ernőné grófné. Sennyey Miczi bárónő, Barkóczy 
Ilona bárónő, Tarnay Gyuláné, Borsod vármegye 

előtte az asszony hajának illata. Erezte az illatot 
és az arca vérpirosra vált. A szemét lehunyta és 
már tisztában volt azzal, hogy mit tesz. Elmegy 
az asszonyhoz a lakására, igy, rongyosan és ros
kadozva és sírni fog egy jó szóért és megcsókolja 
piciny saruját. Ennél a gondolatnál sokáig idő
zött és kéjelegve gondolt a puha fészekre, amely
ben néki is juttat majd az asszony egy kuckót. 
Ennyi elég lesz.

Átment a kocsi utón. Az ut közepén meg
állt és nevetett. Majdnem elcsúszott a nagy sár
ban. Egy kocsi jött feléje. Fölpillantott és látta 
benne az asszonyát egy férfi oldalán. Nem tudta, 
hogy mit cselekszik, hadonászott a kezeivel, a 
kocsi mellé ugrott, fölugrott a hágcsóra és tán
torogva bele dűlt a kocsi közepébe. Az asszony 
fölsikoltott és irtózva nyújtotta maga elé a két 
kezét.

Te .... te .... te nyomorult — mor
mogta Bőr buta mosolygással és meg akarta ölelni 
az asszony lábát.

Dobja ki! sikoltott az asszony és az ele
gáns ur megfogta a rongyos, piszkos csavargót 
és villámgyorsan lelökte a kocsiról. Aztán köze
lebb üllek egymáshoz és összebújva jóizü neve
tésre fakadtak.

— Ugyan ? Csak nem gondolja ? mondta 
nevetve az asszony és a kocsi tovább gördült.

A rongyos alak végig esett a sáros földön 
és behunyt szemmel, két kezével a sárba marko- 
lászva dörzsölni kezdte az arcát sárral és kényel
mesen kinyujtózkodott es mosolygott.

Balassa Emil.

alispánjának neje és miklósi Nikolits Szeréna bá
rónő úrnőkből áll. Az egylet vezetősége lapunk 
utján fordul a közönséghez, hogy az egyletbe való 
belépéssel a nemes s egyszersmind productiv célt 
előmozdítani s megvalósítását lehetővé tenni szí
veskedjenek. Az egyesület a „Nikolits Szeréna házi 
szövőiparegylet** címet fogja viselni s célja a házi 
ipar minden ágának meghonosítása s támogatása. 
Nagymihályban valószínűleg egy központi iparte
lep fog felállittatni, a hol állandóan busz munkás 
lesz alkalmazva. Az egyesületi tagság tekintetében 
következők a feltételek : Rendes tag 6 évi kötele
zettséggel évenként 6 koronát, alapitó tag egy- 
szersmindenkorra l(X> koronát, pártoló tag pedig 
3 évi kötelezettséggel 3 koronát fizet. Tag lehet 
minden önjogu egyén. A tagsági dijak a beirat
kozás alkalmával fizetendők a Nagymihályi Taka
rékpénztárnál. A teiepen többféle iparágban fog
nak a növendékek kiképzést nyerni, igy tanulni 
fogják a csipkeverést, kosárfonást, harisnyakötést 
stb. Az egylet a külső munkások között gépeket 
is ki fog osztani.

Hirdetmény. Nagymihály község elöljá
rósága közhírré teszi, hogy a képviselőtestületnek 
határozata alapján a község tulajdonát képező La- 
horezparti faáruházban levő 9 holthelyiség f. évi 
május hó 27-én délután 3 órakor a községházá
nál megtartandó nyilvános árverésen 6 évre bérbe 
tog adatni.

Tűz. Öz.v. Goldstein Emánuelné Kossuth- 
utcai házának egyik kamarahelyisége f. hó 15-én 
pénteken este, eddig ismeretlen okokból kigyulladt, 
a gyorsan kivonult tűzoltóságnak azonban sikerült 
a tüzet csakhamar eloltani. Érdekes, hogy ez a 
kamarahelyiség rövid időközökben immár harmad
szor gyulád ki, de mindannyiszor sikerül a na
gyobb égésnek elejét venni. A ház lakói, valamint 
a szomszédok állandó rettegésben élnek s felváltva 
őrködnek. Úgy látszik, itt rendszeres gyújtogatás
sal állunk szemben.

Cabaret-Müvész-Est. Kiváló élvezetben 
lesz része városunk közönségének szombaton este. 
Ekkor tartja ugyanis Cabaret-estéjét egy kis mű
vész társaság a Barnai szálloda nagytermében te
rített asztalok mellett. A társaság tagjai: Gyöngyi 
Izsó, a kitűnő komikus, nemrég a budapesti Ki- 
rályszinház és Magyarszinház tagja. O lesz a con- 
ferencier. Úgy kabarázni mint ő, nem tud senki 
az országban. Meséi, cabaret-versei, kupiéi fénye
sek. Gyöngyi Jolán, méltó leánya atyjának. Szép 
hangjával és bájos egyéniségével elragadja a kö
zönséget. Müdalokat, chansonokat, magánjelene
teket ad elő. Nógrády Gigi a chanson. Ö adja 
elő a bmlapesti Cabaret-szinházak pikáns kupiéit, 
dalait. Megfogja hódítani a közönséget. Pápay 
Lajos, a kassai Nemzeti Színház baritonistája is
meretes közönségünk előtt. Fráter nótákat s egyéb 
dalokat fog előadni. Simándy József, a kassai 
Nemzeti Színház karmestere a zongora kíséretet 
végzi, Bartha István pedig az adminislracionalis 
dolgokat. Jegyek előre válthatók Landesman B. 
könyvkereskedésében és szombaton egész nap a 
Barnai szálló nagytermében. I lelyárak : 3 és 2 ko
ronás székek és I koronás állóhely.

Működik az adóprés. A lll-ad osztályú 
kereseti adó kivetése városunkban f. évi junius hó 
3-án veszi kezdetét. A javaslatot a városházán 
minden érdekelt adózó fél megtekintheti Az adó
kivető bizottság tagjaira ezúttal fontos feladat vár. 
Igyekezniük kell tőlük telhetőleg nemcsak a kincs
tár. de az adózó polgárság érdekeit is megvédeni, 
a mire az idén úgy látszik égető szükség lesz, 
mert a javaslat majdnem minden egyes adózónál 
éppen a dupláját kontemplálja az eddigi adónak. 
Úgy látszik a nemzeti kormány politikájához tar
tozik a kereseti adó felemelése is.

Praktikus miniszteri rendelet. A föld- 
miv elésügyi miniszter nemrégiben rendeletet inté
zett a törvényhatóságokhoz, melyben figyelmez
teti a gazdaközönséget arra, hogy ez idén rop
pant sok a gyümölcsre nézve oly kártékony csere
bogár s egyszersmind azon nézetének ad kifeje
zést, hogy legcélszerűbb a rovart oly módon el
pusztítani, hogy az ember a kezébe veszi a cse- 
rclmgárt s megöli.

Leégett község. Abara községében f. 
hó 16-án szombaton este, eddig ismeretlen okok
ból tűz támadt, a melynek oltásáról a nagy szél
vész közepette szó sem lehetett, ugyannyira, hogy



rövid idő alatt a községnek úgyszólván összes 
házai a tűz martalékává lettek. Leégett összesen 
körülbelül 85 ház, a kár pedig hozzávetőlegesen 
meghaladja a KMMNX) koronát, a mely biztosítás 
következtében részben megtérül. A tűzben sok te- i 
bén, ökör, juh stb. is elpusztult. Emberéletben 
szerencsére nem esett kár.

Hirtelen halál. Kovács András abarai 
gazda lakásán f. hó 18-án egy bádogossal alku
dozott az emelendő háztető tárgyában. Alig ment 
ki házából a bádogos, a mikor Kovács hirtelen 
rosszul lett s rövid pár percnyi kínlódás után meg
halt.

Szocialista népgyülés városunkban. 
Mint értesülünk, a s.-a.-ujhelyi szociáldemokrata
párt vezetősége városunkban f. hó 24-én vasár
nap délután -I órakor ismét népgyülés megtartá
sát tervezi. A gyűlésre lejön állítólag Weltner 
Jakab is.

Halálozás. Koch Ernő életének 35-ik j 
évében hosszas szenvedés után Sátoraljaújhelyben 
meghalt. Az elhunytban Dr. Eperjesy Lajos ügy
véd sógorát gyászolja. A temetés f. hó 20-án 
ment végbe Gálszécsen nagy részvét mellett.

A málezai lelet. Említettük, hogy Mái 
czán Sztaskó Mihály házának építése alkalmával I 
egy korsóban mily érdekes pénzleletre bukkant id. 
Ondócsik György. A szép aranypénzből nevezettek 
és társaik elkapkodtak néhányat s igy a csend
őrség feljelentése folytán Sztaskó György és 14 
vádlott társa ellen az aranypénznek jogtalan elsa
játítása és tulajdon elleni kihágás miatt megindult 
a bűnügyi eljárás. Ma f. hó 21-én volt ez ügy- I 
ben a tárgyalás a nagymihályi kir. járásbíróság
nál Oarbinszky kir. járásbiró előtt. Sztaskó Mi
hály és Ondócsik György vádlottakat Kállai Jó
zsef dr. védte, a közvádat pedig, miután hivatal
ból üldözendő bűncselekményről volt szó, Frdhlich 
Gyula ügyészségi megbízott képviselte. A tárgya
lás folyamán beigazolódott, hogy a vádlottak egy 
részének eltulajdonitási szándéka nem volt s az 
aranypénzek is megkerültek, az ügyészségi meg
bízott ennélfogva a vádlottak legnagyobb része 
ellen elejtette a vádat s a bíróság az eljárást elle
nük beszüntette. Csupán Sztaskó Mihály és id. 
Ondócsik György vádlottak ellen folyik tovább az 
eljárás. Miután azonban a törvény szerint az ily 
talált kincs egy harmad részben a megtalálót és 
egy harmad részben a földtulajdonost illeti, a 
védő bejelentette, hogy védencei a lelet értékének 
két harmadára igényüket fentartják, az ügyészségi 
megbízott pedig azt indítványozta, hogy az érték 
megállapítása iránt kerestessék meg a budapesti 
m. kir. fémjelzőhivatal. A bíróság ily értelemben 
határozott s a tárgyalást e célból elhalasztotta. 
Érdekes volt egy kis fiú, ifj. Ondócsik György
nek a vallomása, a ki az egyedüli volt az egész 
társaságban, a ki a korsó megtalálása alkalmával 
ahhoz hozzá is mert nyúlni. A többiek — éleme- 
dett parasztgazdák ugyanis keresztet vetettek 
magukra, mert azt tartották, hogy a korsóban egy 
megkereszteletlen gyermek holtteste van elrejtve 
s ahhoz egyikök sem mert hozzányúlni, csak ez 
a kis fin bírt ily lelkierővel. O maga pedig szin
tén félve közeledett feléje s ijedtében el is hají
totta magától a két literes korsót olyannyira, hogy 
az darabokra tört.

Kérelem. Azon tisztelt gazdákat, kiknek 
az idei vetésnél alkalmuk volt az időkülönbséget 
az impregnált és a nem impregnált takarmányré
pamag kikelése között megfigyelni, felkérjük, szí
veskedjenek eziránti tapasztalataikat, akárhonnan 
szerezték is be a nem impregnált répamagot, köz
vetlenül Mailt hner Ödön magkereskedésével, Bu
dapest, Rottenbiller-utca 33. közölni. Miután az 
idei pontos megfigyelésekre a Mauthner cégnek 
úgy a tiszta igazság, mint a közérdek szempont
jából szüksége van, nagyon kéri, előzetes köszö
netének hálás kifejezése mellett, a tényleges ada
tokat 8 nap alatt akár levelezőlapon is, vele tu
datni.

A betegségek elleni harcban a világ leg
kiválóbb orvosai egyesülnek. E betegségek sorá
ban az első helyet az Epilepszia (Nyavalyatörés) 
foglalja el. E bajban szenvedőknek vigaszul szol
gálhat azon értesülésünk, mely szerint egy magyar 
orvos e betegség ellen uj és hatékony gyógyító 
módszert alkalmaz, amelyért már a külföld is 
méltó elismerésben részesítette. Ez orvos Dr. Szabó

Sándor Budapest, V.. Alkotmány-utca 5 ; ki kész
séggel nyújt felvilágosítást mindazoknak, kik gyó
gyító módszere segélyével e súlyos bajtól szaba
dulni óhajtanak.

Kitűnő hírnévnek örvendő őriásvlrágu 
japán! crysanthemumaim válogatott 10 legszebb 
fajából álló diszgylijteniényt csomagolással együtt 
ti koronáért ajánlok. Mühle Árpád kertészeti te
lep Temesvár. Árpád-telep 24.

Fidibusz I A legkitűnőbb magyar élclap. 
Páratlan .népszerűség! Remek szöveg, pompás ke
pék ! Mesésen öleséi! Egy szám 5 krajcár. A Fi
dibusz előfizetési ára : Egész évre ti K. félévre 3 
K, negyedévre 1 K 50 fiit., egy hónapra 50 fill. 
Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal: Rökk 
Szilárd-utca 9.

4 koron^t 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.
A tavaszi újdonságok már megérkeztek ! -Tat.

Naponta friss vaj és liptai juhturó kap
ható Gyurótsik Testvéreknél Sulyovszky-utca’

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

FoIbIö. -z.Urki>-// ■ Dr. Kállai József.
Kiii<l<'ihivxt*li Lindát József

Hirdetések.
1201 1908.

Árverési hirdetményi kivonat.
z\ nagymihályi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Eperjesy 
Lajos végrehajtatónak ifj. Szopkó Mihály végre- I 
hajtást szenvedő elleni 400 korona követelés iránti I 
végrehajtási ügyében a nagymihályi kir. járásbíró
ság területén levő Lasztomér község 48. számú 
tjkvben A. I. lil. 804 hrszám alatt foglalt s ifj. | 
Szopkó Mihály nevén lí. Ili sorszám alatt irt il- I 
letőségre és a végrehajtási törvény 150 §-a alap- | 
ján B 4 l.ebeda György B 5 Lebeda Zsuzsánna 
kiskorú B ti l.ebeda Anna kk. B 7 Lebeda Mihály 
B 8 Lebeda Pál kk. B 9 l.ebeda Zsuzsámul férj. 
I.ycsó Jánosné B 10 l.ebeda Mihály B I I l.ebeda 
György B 10 ifj Szopkó Mihály B 12 l.ebeda 
György B 17 ifj Szopkó Mihálytté szül. Kocsmái 
Zsuzsimmá B 18 l.ebeda János it 19 Vaszily And
rás B 20 Vaszily Mihály B 21 Vaszily Anna B 
22 l.ebeda Ilona B 23 l.ebeda Mária férj. Bruhacsné 
B 21 l.ebeda Mihály B 25 Lebeila György B 20 
Lebeda György B 27 l.ebeda Mihály B 28 l.ebeda 
Zsuzsanna s B 29 sorszám alatt Lebeda Anna férj. 
I’ikula Mihályné mint társtulajdonosok nevén álló 
ingatlanroka 01<> korona ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb meg
jelölt ingatlan az 1908. évi július hó 9-én dél
előtt 9 órakor Lasztomér község Lírájának házá
nál megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlan 
becsárának 10',,-át vagyis 01 K 00 f készpénzben, 
vagy az 1881. LX. te. 42. §-:iban jelzett árfolyam
mal számittotl és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. alatt kelt igazságügyi min. rendelet 8-ik 
§-áhan kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előle- 
ges elhelyezéséről kiállít, szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagymi- 
hályban 1908. évi május hó 7-én.

Sallay, kir. járásbiró.

KEIL-LAKK
legkitűnőbb mázoló szer ■ —

— puha padló számára. 
Keil-féie viaszkenöcs kémény padló szamara. 
Keil-fele fehér ..GLASUR fénymaz 90 fillér. 
Keil-fele arany-fénymaz képkereteknek 40 Fillér. 
Keil-fele szalmakalap-festek minden szinben.

Mindenkor kaphatók :

Gliick Mór czégnél Nagymihályon.

8O°|o árengedmény!
Daczára a porccllán és üvegáruk foly

tonos .áremelkedésének ajánlom a mig a 
készlet tart 20" „ árengedménynyel gazda
gon felszerelt raktáramat mindennemű 
kávé-, likőr-, sör- és evő- 

készletekben. l ■=.■=:=. 
alpaeca- nikkel-árukban, 

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

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

Takarékpénztár minden családban.

Takarékkosságra az embert mar gyermekkorá
ban szoktatni illetve nevelni kell."

takarékosság előmozdítása céljából 

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

Bővebb felvilágosítással szolgál
a Nagymihályi Gazdasági Bank 

részvénytársaság.

BOR ELADAS.
Nagyságos CZIBUR BERTALAN ország

gyűlési képviselő ur vinnai termésű 

BORAIT 
a n. é. közönség részére eladásra bocsátom 

A H .A K :
1907. évi hordónként nagyban literje 45 kr.
1907. évi házhoz hordva „ 50 kr.
1905. évi asztali „ 50 kr.
1905. évi Rizling „ 60 kr.

A n. é. közönség pártfogását tisztelettel kéri

Kiéin Ignácz
vendéglős (Grosz palota.)

A Kossuth Lajos-utcza 47. sz. 
ház telekkel együtt szabad kézből 
azonnal eladó. Bővebb felvilágo
sítást nyújt Novakovszky Lajos 
háztulajdonos.

Bérbeadó lakás.
A Kossuth Lajos-utca 40. szám alatti 

házban egy 3 szobából álló lakás azonnal 
bél be adó. Bővebbet Grünfeld Mór fűszer 
üzletében.
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BT ETERNIT MÜVEK 
■HATSCHEK LAJOS 
ü BUDAPEST. andrássy-út33.

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

EDELSTEIN és TÁRSA
• •••••• FÉRFI-RUHA KÉSZÍTŐK ••••••• 
Finom-posztó és gyapju-áru raktár Nagymihályon.

Ajánlja magát mindennemű 

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

német divat szerint msmi

Nagy raktár hazai gyártmányú és valódi 

angol ruhaszövetekben. 
Férfi-öltönyök mérték szerint valódi angol 
szövetből készítve 14 frttól feljebb.

& MT Megrendelések a legrövidebb 
Cj? idő alatt pontosan eszközöltetnek.

Vóo«4*l«örút OB.Budapeat
illái • lecJuUnyoMbB

Looomobil és gőz cséplőgépek,

aazél-ekék, 2- és 3- ---------
egyéb gazdasági gépek.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH

natmakazalozók. jirgíny-eaéplőgópak, lóhera - caapiök, 
Vaztltó-rosták, konkolyozók, kaszáló- ** aratötópelt. 

azénaryüjtők, boronák, sorvatögópak, Plánét Jr. 
kapálók, szocskavágók, répavágók, kukoricáé- 

morzsolók. darálók, őrlőmalmok, egyetemek 
...........  “ ■- " akák és minden

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

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

P lí K NI R H E L Y É '1'
átvettem és azt saját nevem alatt tovább folytatom.

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

Midőn bátor vagyok a n. é. közönségnek üzletemet ajánlani, megemlítem, 
hogy Budapesten és más nagyobb városokban a sütő-ipar terén az első helyet vív
tam ki. távábbá az 1896. évi ezredéves jubileumi kiállításon és az 1907. évi Buda
pesten rendezett sütőiparkiállitáson tevékeny részt vettem, ez utóbbin Ó Fensége 
József kir. herczeg legfelsőbb elismerését fejezte ki működésemért.

A házaktól sütés véget hozzám hozott kenyerek és sütemények úgymint 
eddig is, délelőtt 10 órától lesznek elfogadva, melyre különösen nagy gondot fordítok.

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

kiváló tisztelettel

NAGY ANTAL
pékmester.

Majorosy András
■ cserépkályha készítő — 

NRCYIVIIHÁLi ¥., Szladek-utcza.

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

Elvállal mindennemű 

tűzhelyek 
felállítását és átrakását.

K Á LY H Á K 
tisztítását és javítását legpontosabban és 

legjutányosabban eszközlöm.
Készít és raktáron tart mindennemű 

KONYHA- éB KERTI- 

cserép-edényeket 
Építkezési díszítmények 

raktára és készítése.

Nyomatott Landeaman B. könyvnyomdájában


