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Az adókivetés reformja.
Az adóreformjavaslatok hiányait még 

súlyosabbá teszik az adók kivetésére szol
gáló szabályok. Hogy a bevallási kényszert 
a javaslatok teljes következetességgel és 
vasszigorral viszik keresztül, nem kívánjuk 
kifogásolni, de gondolkozóba ejt, hogy a 
bevallások átvizsgálása alkalmával a pénz
ügyi közegeknek joguk van a legmesszebb
menő kutató eljárásra, hogy tanukat, szak
értőket, sót bizalmi férfiakat is meghall- 
gathatnak.

A kivetés tekintetében a javaslatok az 
önadóztatás elve alapján állanak, csakhogy 
ezt nem viszik teljesen keresztül. így a 
nyilvános számadásra kötelezett vállalatok
nál ezentúl az adót a pénzügyi hatóság 
vetné ki. A kereseti és jövedelemadónál 
még az önadóztatás, de olyan módon, a 
mely a kereskedelem és ipar szempontjá
ból alig fogadható el. A jövedelemadó ki
vetésénél a jövedelemadó-bizottság hét ren
des tagja közül a kereskedelmi és iparka
marák csupán két tagot jelölhetnének ki. 
Az adófelszólanilási bizottságban a keres
kedelmi és ipari érdekeltség hivatalos kép
viseletet nem nyer és legfeljebb kerülő utón, 
a kinevezés utján valósul meg az ő kép
viseletük. Pedig a kereskedelem és ipar 
kereseti és jövedelmi adójának helyes ki
vetését csak az biztosíthatja, ha az ő köré
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Rendes ebédutáni feketekávénkat szürcsöl
gettük a kávéház egyik sarkában.

— Olvastad a mai hivatalos lapot ? — kér
dezte hirtelen Ménessy Aladár.

— Nem láttam még. Mi van benne?
— Babolcsay Tibort kinevezték államtitkár

nak.
— Tüneményes karriert csinált, — konsta

tálta véleménykülömbség nélkül az egész társaság.
— Hát olyan tehetséges ember ez a Babol

csay ? kérdeztem én.
— Tehetséges ember — mondá Ménessy — 

de a karrierjét nem a tehetségének köszönheti . . 
Én istenem, ha minden tehetséges ember oly szé
dületes gyorsasággal emelkednék, mint ő, a talen
tum nélkül szükölködők kénytelenek lennének di- 
namitbombákat gyártani s a tehetséges embereket 
egyszerűen a levegőbe röpíteni, hogy ne zárják el 
elölök az emelkedés lehetőségét.

— De hogyha nem a tehetségének köszön
heti Babolcsay a gyors emelkedését, hát minek ? 
Vagy kinek? tettem hozzá halkabban.

Ménessy ajka körül titokzatos mosoly ját
szadozott. Látszott rajta, hogy várta ezt a kérdést.

— Ennek különös története van, amely kö
rülbelül 10 esztendőre nyúlik vissza.

— Hiteles ? 

ből vétetik a bizottság tagjainak többsége 
és igy a bizottság a kellő szakértelemmel 
és érzékkel bir az e téren fenforgó viszo
nyok iránt.

Az adókivetési eljárás pedig az adó
zók jogaival nagyon kevéssel számol. így 
különösen megadják a javaslatok - az 
indokolások ellenkező kijelentései dacára is 
— annak a lehetőségét, hogy az adókivető 
bizottság az adózót nemcsak a nyereség 
és veszteség-számlájának, hanem könyvei
nek felmutatására is kötelezze és pedig nem
csak akkor, mikor maga kíván könyveivel 
valamit bizonyítani, hanem mindazon ese
tekben, amelyekben nyereség-veszteség 
számláját a bizottság bármely okoknál fogva 
aggályosnak tartja. A bizottságnak jogá
ban áll tanukat és szakértőket kihallgatni. 
A tanuk kihallgatása nem a bíróság, ha
nem a pénzügyi közegek, illetve bizottság 
által történik, viszont a tanuk részére napi
dijak állapíttatnak meg, a mi által tág tere 
nyílik a denuncziálásnak.

A jogorvoslati rendszer nem megfelelő. 
A felebbezés ezentúl is azonnal bejelen
tendő s 15 napon belül indokolandó, inig 
a kincstári közeg a maga felebbezését az 
egész adókivetési eljárás befejeztétól szá
mított 15 napon belül indokolhatja. A fel- 
szólamlási bizottságok tárgyalásaira a fele
ket nem kell meghívni, a közigazgatási bí

— Babolcsay egyik legintimebb barátjától, 
Saskeöy Sándortól hallottam, aki mint tudjátok, 
két évvel ezelőtt egy szerencsétlen végű párbaj ál
dozata lett.

— És érdekes is ez a történet ?
— Érdekes annyiban, mert újabb bizonysá

got szolgáltat amellett, hogy az ember életét vé- 
letlenségek láncolata kormányozza. Mindennek a 
véletlen a forrása. Egyik emberből államtitkár vagy 
miniszter lesz — véletlenül, a másikból legjobb 
esetben dijnok, szintén véletlenül. Némelyek a vé
letlennek köszönhetik a boldogságukat, egy imá
dandó feleséget és egy csomó bájos gyermeket, 
mások a véletlen folytán lesznek egész életükre 
szerencsétlenek, nyomorultak, betegek, rosszak. 
Babolcsaynak kedvezett a véletlen. Ö államtitkár 
lett.

— Halljuk hát a történetet! — sürgették 
többen.

Ménessy hátradőlt a karosszékében, nagyot 
szippantott a cigarettjéből s a mikor észrevette, 
hogy az érdeklődés teljesen feléje irányul, elkezdte :

Az esetnek, amint említettem, körülbelül 10 
éve. Babolcsay akkor .30 éves volt, s ha jól tudom, 
címzetes ministeri segédtitkár. Egy kora tavaszi 
délután, szokásához híven, sétára indult a Belvá
ros forgalmas utcáin. Harminc éves volt, csinos 
volt, és a dunapart felül langyos tavaszi szellő 
áramlott be a házak tömkelegébe. A tavaszt min
denki megérzi, meg kell éreznie. Még az öreg 
ember is kihúzza magát, frissebben lépked ilyen
kor. I lát még a fiatal! Babolcsay szerette a szép
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rósághoz intézhető panaszjogot a javaslat 
lényegesen korlátozza.

Végül tulszigoru a javaslatok bünte
tési rendszere. Az az adózó, aki vallomást 
nem ad, 5*/.-os adópótlékot fizet. Nem a 
bírságot alkalmazza a javaslat, hanem adó
felemelést, a mely a nyilvános számadásra 
kötelezett vállalatoknál az adó 25 */#-a. 
Emellett ezen pótlék kivetéséhez nem is 
kell az adózónak nagyobb mérvű mulasz
tása, sót a pénzügyi hatóságnak köteles
sége ugyan az adózót felhívni arra, hogy 
vallomását utólag terjeszsze be, de ha el
mulasztotta is ezen kötelezettsége teljesíté
sét, ez még mindig nem menti fel azt az 
adópótlék megfizetése alól és csak úgy 
mentesül, ha bebizonyítja, miszerint elhá
ríthatatlan akadályok állták útját bejelen
teni kötelezettsége teljesítésének.

De megmarad még a jövedéki kihá- 
gási eljárás mindazon esetekben, midőn az 
adózó akár vallomásában, akár felebbezé- 
sében vagy panaszában valótlan adatokat 
közöl az adózásra befolyással biró körül
mények tekintetében. Egy kereskedő.

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.

asszonyokat, mindig, minden körülmények között. 
De százszor jobban tavasszal, amikor a gyönge 
váltakról lekerültek a téli bundák, a boák, a fehér 
kezekről a karmantyúk, s a nő csodaszép alakjára 
nem simult egyéb, csak egy könnyű ruha, egy 
testhez álló blúz, a mely a keblek pihegését is 
látni engedte. . .

Azon a napon az utcákra tódult mindenki. 
Kiváltképp az asszonyok. A kívánatos, édes, szép 
asszonyok. És mindegyiknek az arcán valami va
rázs ült: a tavasz varázsa.

Babolcsay már vagy egy óra hosszat bo
lyongott az utcákon. Valahányszor egy szép asz- 
szony vagy leány suhant el mellette, megdobbant 
a szive és sóvárgó pillantást vetett utána.

Lassacskán bealkonyodott. Babolcsay az órá
jára nézett. Hat óra volt.

— Ideje, hogy hazamenjek, — mormogta, 
és még egy utolsó pillantást vetve a nyüzsgő nép
áradatra, befordult az egyik mellékutcába. Ez az 
utca meglehetősen elhagyatott volt. Csak a túlsó 
végén látott egy karcsú nő alakot, s mellette egy 
férfit, aki hol szorosan a nő mellé került, hol kissé 
hátrább maradt. A távolból úgy festett a kép, 
mintha valami szóváltás volna közöttük.

Babolcsay meggyorsította a lépteit. Már csak 
néhány lépésnyire volt tőlük. Egyes szavakat feléje 
sodort az esti fuvalom.

— De kérem, uram. . A tisztesség . . . kö- 
nyörgök . . Hagyjon el . .

A férfi:
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VEGYES HÍREK
Gróf Andrássy Dénes újabb ajándéka. 

.Meczner Gyula vármegyénk főispánjának felkéré
sére. Gróf Andrássy Dénes monoki várkastélyát 
nagy kiterjedésű parkjával, az orsz. gyermekvédő 
ligának ajándékozta.

Adomány a tűzoltóságnak. Sztáray 
Sándor gróf orsz. képviselő a nagymihályi önkén
tes tűzoltó-egyesületnek. a kastélyában nemrégi
ben kiütött in/ oltási munkálatai körül kifejtett 
buzgó tevékenységéért. Eperjcsy Lajos dr. főpa
rancsnok kezeihez 200 koronát utalványozott. 
Ugyanezen alkalomból a gazdák orsz. biztositó 
szövetkezete 100 koronát adományozott a tűzoltó
egyesületnek. Itt említjük meg. hogy a fenti 
tűzéséinél megsérült „Csillag“-szállóbeli szolga ré
szére Sztáray gróf 20 koronát utalványozott.

Szövőipar-iskola városunkban. Közöl
tük lapunk egyik előző számában, hogy több fő
rangú hölgy a házi-ipar erőteljes felkarolása cél
jából vármegyénkben házi-szövőipar-egyletct alakí
tott. A szövőiskolát az egylet Nagymihály bán óhaj
taná létesíteni, ennek ellenértékéül azonban a vá
ros kötelessége volna ingyenes helyiségről gondos
kodni. mert ellenkező esetben az iskola Homonnán 
lesz felállítva \ árosunk képviselőtestületének meg 
kellene ragadni az alkalmat, hogy az iskola itt 
legyen létesíthető.

Műkedvelői előadás. A nagy inihályi gör. 
kath. egyházi énekkar f. hó 14-én vasárnap este 
sajat alapja javára az „Aranybika" szállodában 
műkedvelői előadással egy bekötőt! táncmulatságot 
rendez, a mely alkalommal színre kerül Tóth Ede 
„A kintornás család" cimü 3 felvonásos népszín
műve. A rendezést Grünhut József áll. el. iskolai 
tanító végzi. Ugyancsak 14-én reggel 9 órakor a 
helybeli gör. kath. templomban magyar szentmise 
tartatik. a melyen a nevezett énekkar Jakab And
rás tanító vezetésével közre fog működni. Az es
télv iránt szokatlanul élénk érdeklődés nyilvánul.

Az ipartestület közgyűlése. A nagymi
hályi általános ipartestület f. hó 3-án tartotta meg 
1907. évi rendes közgyűlését Kolozsváry Ödön 
elnökletével az ipartestület hivatalos helyiségében. 
Ezen alkalommal az elnök beszámolt a múlt év
ben megtartott zászlószentelési ünnepélyről s eb
ből kifolyólag indítványozta, hogy Bajusz Andor | 
főszolgabírónak, Walkovszky Béla közs. bírónak . 
és Eperjesy Lajos dr. ügyvéditek az ünnepély réti- > 
dezése körül kifejtett buzgalmukért, valamint azért, 
hogy jelenlétükkel az ünnepély fényét emelték, 
továbbá Klain Sánoor all. el. iskolai tanítónak az 
ifjúsági énekkar betanítása körül kifejtett fáradsá
gos munkájáért, jegyzőkönyvi köszönet szavaztas
sák. a mit a közgyűlés éljenzéssel egyhangúlag |

— Higyje el nagy sád . . A szándékaim . . 
Ne küldjön el . . Nézze . . Botrány . .

E pillanatban melléjük került Babolcsay.
A szép asszony mert szép és fiatal volt 

hirtelen elhatározással Babolcsayhoz lépett.
Uram mondá a fölindulástol remegő 

hangon az ön lovagiasságához fordulok ismeret
lenül, mint védtelen nő. Szabadítson meg ettől az 
embertől, aki üldözőbe vett. Tisztességes asszony 
vagyok . . Nem akarok botrány t . . Kérem . .

Babolcsay odalépett a szép asszony üldö
zője ele. Csak ennyit mondott :

Takarodjék!
Kérem a névjegyét. rikácsolta amaz.
En csak tisztességes emberek kezébe adom 

a névjegyemet.
Az idegen fölemelte a kezét, de Babolcsay 

olyat csapott rá a botjával, hogy ellenfele föl- 
sziszszent a fájdalomtól.

Babolcsay ezután odament bájos védencéhez 
és a karját nyújtotta neki.

Elment ? kérdezte az asszony , ijedt 
pillantást vetve hátra.

- El.
Azután mosolyogva fűzte a karját Babul- 

csayéba :
Csak a kocsiállomásig.

Majd aggódva kérdezte :
Ön párbajozni fog ?
Nem.

— I lala istennek. 

elfogadott. A felmentvénynek a tisztikar részére 
való megadása s a f. évi költségvetés megállapí
tása után a közgyűlés véget ért.

Villámcsapás, zivatar, jégeső. A f. hó 
li-áról szombatról vasárnapra, pünkösd első nap
jára menő éjjel óriási zivatar vonult végig váro
sunkon. Több mint egy óráig tartó szörnyű vil
lámlás s iszonyú menydörgés közepette megeredt 
az eső, másnap pünkösd első napjának délután
ján pedig jégeső száguldott végig az egész vidéken 
s egyszerre nagyot változott az időjárás, úgyszólván 
minden átmenet nélkül a kánikulai forróság őszies 
időjárássá változott. A szombat esti égi háború 
alkalmával a villám több lie'yre lecsapott, igy az 
„Aranybika" szálloda nagytermének színpadján, 
éppen a műkedvelők a f. hő 14-én szilire kerülő 
„Kintornás család" próbájával voltak elfoglalva, 
midőn a villám a színpadon keresztül czikazott. 
Szerencsére kárt nem tett senkiben és sémimben, 
de Grünhut Józsefné >11. el. iskolai tanító neje a 
szokatlan látvány következtében elájult. Ijedésen 
kiviil azonban más baja nem esett. Sokkal 
rosszabbul járt Kiéin Lipót terménykereskedő, a 
ki éppen a menydörgések alkalmával a villamos 
körte igazításával volt elfoglalva. A villám a ké- 
ménven keresztül lecsapolt a házba, a mitől a tető 
is kigyulladt. Kiéiül pedig megérintette a villám, 
a mitől több órán keresztül eszméletlenül feküdt. 
A tetőtüzet Petrovics József polgártársunk oltotta 
el. a ki a szörnyű időben saját élete veszélyezte
tésével felkuszott a padlásra s ottan megfeszítő 
munkával eloltotta a tüzet. A városban majdnem 
teljesen elaludtak a villamos lángok s sok helyen 
a körték a földhöz csapódtak.

Felvágta a nyakát. Csincsár András 
nagymihályi föklmivelö pünkösd első napján a 
sörház-iitcán végig iramodott élesre fent béréi vá- 
val a kezében, s még mielőtt a járókelők meg
akadályozhatták volna, elmetszette a nyakát s be
esett az árokba. Egy öreg asszony fellármázta az 
utcát, mire csakkamar előkerült Guttman Lipót 
dr. orvos, a ki az első segélyben részesítette az 
öngyilkost s beszállittatta a helybeli közkórházba. 
Ott örley dr. főorvos es .Miklós dr. alorvos oly 
ügyes műtétet végeztek rajta, hogy az öngyilkos 
immár kiviil áll a veszedelmen. Az öngyilkosság 
arra vezethető vissza, hogy a szerencsétlen ember 
utóbbi időben elmeháborodott lett.

Villámcsapás, t ragikus eset történt a f. 
hó ti-iki zivatar alkalmával Felsőhalas községében. 
Ugyanis .Moskovits Izrael ottani birtokos házába 
beütött a villám s az. egyik leány gyermeket meg
ölte. Egy másik gyermeke Moskovitsnak súlyosan 
megsérült a villámütés következtében.

Állatias parasztfiu. Szenarzsik János 
karasznai Ki éves parasztfiu, Kacsmár Mihály ot
tani parasztgazda Zsuzsanna nevű 9 éves fejlett

Örül neki ? Hisz néhány perccel ezelőtt még 
nem is ismert.

Vannak emberek, akiket öt perc alatt 
jobban megismerhetni, mint másokat egy egész 
életen át. Es most egyre kérem még.

Szolgálatára állok.
Ne kérdezzen tőlem semmit. Azt sem, 

hogy ki vagyok.
Eddig sem kérdeztem.
Es ha már oly követelő vagyok, még

I egyet • ■ ■
Rendelkezzék velem !
On az imént azzal az emberrel szemben

i megtakarított egy névjegyet . . . Adja ide nekem . .
Babolcsay átnyújtotta a névjegyét.

Köszönöm.
A kocsiállomáshoz értek. A szép asszony 

beült.
Arra hajtson, — mondá a kocsisnak, 

a címet majd később megmondom.
Babolcsay megemelte a kalapját.
A kocsi elrobogott.
Attól a perctől fogva Babolcsay rohamosan 

emelkedett. Es ma, tiz évvel a titokzatos találko
zás után államtitkár lett.

Es az asszony? Ki volt a szép asszony? 
Ménessy az ajkához emelte a kezét és halk 

I hangon felelt :
Olga főhercegnő udvarhölgve. . .

F. I.

testű leánykáját becsalta a búzába s ott a leány
kán erkölcstelen merényletet vitt végbe. A paraszt
fiút letartóztatták s bekísérték a sátoraljaújhelyi 
kir. ügyészség fogházába.

A József kir. herczeg Sanatorlum- 
Egyesület helyi bizottságának elnöke a következő
ket teszi közzé : A József kir. herczeg Sanatorium- 
Egvesület évi közgyűlését Budapesten (Váci-utca 
városháza dísztermében) ez évben junius 14-én 
tartja meg. A közgyűlésre felutazó tagok a m. kir. 
államvasutakon oda és vissza szóló, nyolc napi ér
vénynyel biró. féláru vasúti jegy váltására jogosító 
igazolvány t kapnak. Fölhívom a sanatorium egye
sület t. tagjait, hogy minél többen vegyünk részt 
közgyűlésünkön. A féláru jegy váltására szóló iga
zolványt azok is megkapják, a kik junius havától 
iratkoznak be az egyesületbe. Hazafias üdvözlettel 
Polányi Gézáné, bizottsági elnök.

Mulatságok. Vasárnap, f. évi május hó 
30-án délután az ifjúsági-egyesület tánccal és tom
bola játékkal egybekötött mulatságot rendezett a 
„Vörösház" erdőben, a mely anyagilag is ered
ményűvel záródott. Este a táncot az „Aranybika" 
szállodában folytatták.

Ugyancsak a „Vörösház" erdőben volt a 
helybeli állami elemi iskolai tanulók majálisa f. 
hó 2-án kedden délután, a melyet a helybeli tan
testület rendezett erkölcsi sikerrel. A gyermeksereg 
s vele a felnőttek nagy része szürkületkor bevo
nult a városba s itt folytatódott csak igazában a 
mulatozás.

Évzáró vizsgálatok. A helybeli állami 
elemi iskolában a záróvizsgák a következő na
pokon s sorrendben fognak megtartatni : junius 
hó 17-én I. fiú osztály ; junius hó 20-án az ösz- 
szes hitfelekezetek hittani vizsgái; junius-hó 21-én 
d. u. az iparos tanocz iskola osztályaiban ; junius 
hó 22-én I. leány. II. vegyes, II. leány és II. fiú 
osztályok ; junius hó 23-án II. vegyes, III. leány, 
III. fin, III. vegyes osztályok; junius 24-én IV. 
leány, IV. fin, IV. vegyes és V. leány osztályok ; 
junius hó 25-én V. fiú, VI. leány, VI. fiú osztá
lyokban, junius 29-én záróünnepély. A vizsgák 
reggel 9 órakor kezdődnek. — A kedves szülőket 
s a tanügy barátait szívesen meghívja az igazga
tóság.

Garázdálkodó ácsmunkás. Novák Já
nos laborezszögi ácsmunkás Szuha községében 
együtt dolgozott Gréger János nagymihályi ács
csal. Ebédelés közben Novák belekötött Grégerbe, 
a miért nem akart neki adni szalonnát. Hazajövet 
pedig Novák bosszút forralt s a Hradek-hegy alatt 
egy fejszével lesben állva várta ellenfelét. Szeren
csére Gréger figyelmessé lett a reá váró veszede
lemre s még idejekorán futásnak eredt, igy sike
rült a bajból kimenekülnie.

Adókivetés. A lll-ad oszt, kereseti adó 
kivetésére alakított nagymihályi bizottság működé
sét a mai nappal befejezte, miután a kivetési mun
kálatok véget értek. A bizottság ellen a megadó- 
zottak körében nagy elégületlenség tapasztalható, 
nem kutatjuk ezúttel joggal-e vagy ok nélkül, mert 
hát „de mortuis nil . . ."

Értesítés. A helybeli ev. ref. fiók-egyház 
tagjait tisztelettel van szerencsém meghívni a f. 
hó 14 én d. e. 10 órakor — az állami iskola szo
kott termében - tartandó úrvacsora-osztással 
egybekapcsolt ev. ref. istentiszteletre.

Nagymihály, 1908. junius 8-án.
Klain Sándor egyh. jegyző.

Évzáró vizsgálatok a polgári fiulsko
Iában. A nagymihályi polgári fiúiskolában az év
záró vizsgálatok junius hó 19. és 20. napjain 
Kóródy Ferencz s. tanfelügyelő elnöklete mellett 
a következő sorrendben tartatnak meg: Junius
19- én (pénteken) magyar, számtan, mértan, ter
mészettan, mértani rajz I. —IV. osztály. Junius
20- án természetrajz, földrajz, történelem, német 
nyelv, szabadkézi rajz, ének I. IV. osztály. 
Junius 13-án izr. hittanvizsga, 15-én d. e. róm. 
kath. hittanvizsga. A vizsgálatok nyilvánosak lesz
nek, miért is az érdeklődő t. szülőket és taniigy- 
barátokat ezúton hívja meg az igazgató. Egyben 
felhívja az érdeklődők figyelmét az e napokban 
tartandó rajzkiállitásra.

Pályázat Internátusba való felvételre.
A Dinke. makói diákotthonába az 1908—9. is- 

; kólái évre ltiO gimnáziumi, esetleg elemi iskolai



tanuló vétetik fel. Az ellátási dij havi 36, beira- 
tási-, orvosi-, butorhasználati dij évi 40 korona. 
A felvételt kérő bélyegtelen folyamodványok is
kolai bizonyitványnyal, születési és I. osztályú ta
nulóknál ujraoltási bizonyitványnyal felszerelve 
1908. évi július 10. napjáig adandók be a Dinke. 
makói diákotthonának felügyelő-bizottságánál. 
Részletes prospektussal kívánatra készséggel szol
gál a diákotthon igazgatósága Makón.

Érettségi vizsgálatok. Az ungvári kir. 
kath. főgymnasiumban f. hó 4 5 és ii-án tar
tattak meg az érettségi szóbeli vizsgálatok. Dar
vas Orbán, soproni Benedek-rendi főgymnasiumi 
igazgató mint kiküldött kormánybiztos elnöklete 
mellett. Érettségire jelentkezett összesen 22 tanuló, 
ezek közül jelesen érett lett 4, jól érett 8, egysze
rűen érett pedig 10. A jeles érettek között van 
Mihalovics Jenő topolyáin gör. kath. lelkésznek ; 
szép reményekre jogosító fia : Mihalovics Sándor, j 
Gratulálunk !

Eljegyzés. Zalán Jenő cs. és kir. 66 , 
gyalogezredbeli hadnagy, eljegyezte Fekete Béla 
nagyzalacskai körjegyző leányát Annát.

Uj ügyvéd Dr. Grün Ármin Homonna 
székhelyivel a kassai ügyvédi kamara ügyvédi 
lajstromába felvétetett. Az uj ügyvéd irodáját Ho
rnomról) már meg is nyitotta.

A polgári iskola tanulmányi kirándu
lása. A nagymihályi polgári iskola 52 tanulója 
Csollák llár igazgató. Elfér Dávid s Klain Sán
dor tanárok vezetése mellett f. hó 7. 8. és 9. nap
jain tanulmányi kirándulást tett a ránki fürdőbe, 
hogy megtekintsék azt a páratlan nevezetességű 
szökőforrást, amely hazánk természeti jelenségei
nek valóságos tiindéries megnyilatkozása. Másik 
célja a tanulmányútnak a Bánszkától (Bányapatak) 
Ránkfiiredig vezető hegyi ut megtekintése volt. 
Ez a maga nemében páratlan s óriási fáradsággal 
létesített ut jellegzetes hegyi alkotásánál s rendkí
vül könnyű járhatóságánál fogva Magyarország 
legelső hegyi útját alkotja. Ránkfüredröl visszajö- 
vet Tőketerebesen a grófi parkot s a mausoleu- 
inot tekintették meg. Az utazás mindenütt a legna
gyobb rendben folyt le. Az időjárás, bár általános
ságban fenyegető volt mégis nagyon kedvezett a ki
rándulóknak. A tanulok ellátása kifogástalan volt. E 
helyen is köszönetét kell mondani Csollák János | 
czábóczi nyug, tanítónak, nemkülönben Petách 
Emil gör. kath. lelkésznek, Karpinecz Emmáiméi 
tanítónak s Vörösmarty ránkfüredi fürdőgondnok
nak, akik fáradságot nem kímélő munkával igye
keztek a kirándulást megkönnyíteni s lehetővé 
tenni. A kiránduláshoz vendégekül Dr. Polányi 
Géza és Manajló Endre is csatlakozott.

Esküvő. Zombory Géza gálszécsi szolga- 
biró f. hó 10-én vezette oltár elé Eiselt Vincze 
leleszi prépostsági számtartó leányát. Városunkból 
Bajusz Andor főszolgabíró és Fejér Elemér tb. 
főszolgabíró volt jelen az esküvőn.

Spira Henrik eperjesi kereskedő f. hó 16-án 
esküszik örök hűséget Kleinhiindler Anna kisasz- 
szonynak, Klcinhándler Lipót helybeli kereskedő 
leányának.

A nyaralás nem minden. Aki csak te
heti a nyári melegek beálltával menekül a poros, 
füstös városból. Valóságos népvándorlás indul 
meg a fürdők és nyaralóhelyek felé. A beteg em
ber is helyesen teszi, ha nyaral, de a fő mégis 
csak az, hogy olyan gyógymódban legyen része, 
amely őt bajától megszabadítja. Erre vonatkozó
lag rendkívül hasznos és érdekes útmutatás fog
laltatik az „Értekezés a Villamos Gyógymódról" 
cimü könyvben, amelyet a világhírű elektro vita- 
lizer orvosi rendelő intézet (Budapest, Károly-körut 
2. félemelet 50. szám) adott ki és mindenkinek, 
külön férfiak és külön nők részére ingyen és bér
mentve zárt borítékban készséggel megküldi. Ho
zassa meg mindenki ezen érdekes könyvet.

Uj lap Ungvárott. Ungvárott f. hó 
l-jével „Határszéli Újság" címmel egy uj politikai, 
hetenként egyszer megjelenő lap indult meg, mely
nek felelős szerkesztője Zombory Dezső dr., kia
dótulajdonosa pedig Lám Elemér gyógyszerész. 
Az uj lap a függetlenségi és 48-as párt elveit vallja 
programjának.

Kérelem. Azon tisztelt gazdákat, kiknek 
az idei vetésnél alkalmuk volt az időkülönbséget 

az impregnált és a nem impregnált takarmányra- I 
pamag kikelv.se között megfigyelni, felkérjük, szi- • 
veskedjenek eziránti tapasztalataikat, akárhonnan 
szerezték is be a nem impregnált répamagot, köz
vetlenül Mauthncr Ödön magkereskedésével, Bu- I 
dapest. Rottenbiller-utca 33. közölni. Miután az | 
idei pontos megfigyelésekre a Mauthncr cégnek ' 
úgy a tiszta igazság, mint a közérdek szempont
jából szüksége van. nagyon kéri, előzetes köszó- | 
netének hálás kifejezése mellett, a tényleges ada
tokat 8 nap alatt akár levelezőlapon is. vele tu
datni.

Kitűnő hírnévnek örvendő óriásvirágu 
japánt crysanthemumaim ilogatott 10 legszebb 
fajából álló diszgyiijteményt csomagolással együtt 
(> koronáért ajánlok. Mühle Árpád kertészeti te- i 
lep Temesvár. Árpád-telep 24.

10 koronát takarít meg mindenki, aki öl
tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál

Nagymihályon készitteti. Merték után legnagyobb 
választék hazai es külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divat)* szabás.

-KösöznetnyíJ vánítás.
Egyesületünk által f. évi május hó 31-én a 

beszerzendő diszzászló javára rendezett majális 
alkalmából felülfizetések is eszközöltetlek. Midőn 
ezeket az alábbiakban teljes köszönettel nyugtáz
zuk, fogadja a n. é. közönség az ez alkalommal 
is tapasztalt széleskörű pártolásért hálás köszöne- 
tiinket. Felülfizettek: Oppitz Sándor, Schvarcz 
Miksa, Tomkó György á I K 80 f. Sutter 
Rezső. Schwarcz Simon á I K 40 f. Kuzsma
István, Strömpl Gábor á I K 20 f. Bődy Gvőző, 
Herezik Béla. Malatinszky László. Miskovics József, 
Pliskó Mihály, Weinberger Jenő á I K Fried
man Mihály, Gyagyovszky Ede. Karczub Pál. 
Schvarcz Sándor á 80 fillér. Ereund Simon, 
Goldfinger Bernül, Seszták Károly á 60 fillér. 
Ivanovics Károly, 50 fillér. N. N. 20 fillér. 
Kosztócsik Károly. N. N. á 10 fillét.

Teljes ttsztelettel
A nagynrihályi ifjúsági egyesület.

CSARNOK.
A póruljárt anyós.

— Békéltetés házasfelek nélkül.

(Színhely : A törvényszéki épület folyosója. 
Személyek: Egv ennivaló csinos menyecske, 
egy férj és — az anyós.)

A helyzet tehát tisztán áll. A menyecske 
válni készült férjétől s most itt találkoztak 
össze először, a biró előszobájában, várakoz
ván a békéltetési kísérletre.

Az anyós hátat fordít a vőnek, pillantá
sára sem méltatva őt, — a menyecske pedig 
olykor-olykor oda pislogott a csinos férfi felé, 
a kinek csak alig tiz napja esküdött örök hű
séget, mig most.. . Nos hát most meg válni 
akar, azaz hogy néni ő, hanem a mama akarta.

Mert úgy volt az, hogy a mama, mint 
már a mamák általában, szivén hordozta na
gyon az ő leánya boldogságát, oly annyira, 
hogy azt a gondolkodását kiterjesztette még 
arra az időre is, a mikor a leánya boldogsá
gáról más gondoskodott, t. i. a férj : gondosko
dott pedig erről egészen önállóan, a mint ma
ga látta jónak s nem azonképpen, a hogy az 
anyós szerette volna.

Hogy a mamának fájt ez a dolog, az ter
mészetes és hogy nem hagyta annyiban, az 
még természetesebb. Bégi recept szerint ösz- 
szevitte a leányát az urával s most le nem 
lohadt harci kedvvel kisérte ide a menyecs
két ő is.

Tehát az anyós hátat fordított a vőnek, 
a menyecske pedig olykor-olykor oda vetette 
szemét a férfiúra, a ki viszont majd elnyelte 
tekintetével az ő édes kis feleségéi. Mert most 
még az volt. S a férfi szeme átsi'golt az asz- 
szonykához:

— Hál igazán el akarsz hagyni!?
— Ha muszáj!... sugárzott vissza fáj

dalmasan a menyecske.
Pedig hogy szeretlek.

— És én!
Azután nézték egymást buzgón, édes, sze

relmes, lágy tekintettel csókolgatták végig egy
mást, belemerültek ebbe a foglalatosságba. 
Egy szerre a nevükön szólították. Az anyós in
tett a leányának s ezzel ment előre ; a me
nyecske sóhajtva követte, n férj szintén. A fia
talok összetalálkoztak a küszöbön. A férfi el
kapta az asszony kezét s lázasan vágta oda 
neki:

— Jösz ?
— Megyek! — súgta ez vissza elhaló 

hangon.
Az ajtó becsapódott, elválasztván a fiata

lokat az anyóstól.
— Eljöttünk! — szólalt meg az öreg 

asszony.
A biró, a jegyző csodálkozó, kérdő tekin

tettel nézlek reája, hátrapillantott, de bizony 
nem volt olt se a lánya se a veje

Megszöktette a leányomat ! -kiáltotta 
az anyós és oda rohanva az ablakhoz még 
csak annyit látott, hogy a vő mint emeli az ő 
leányát a kocsiba s hogy odasimul ahhoz a 
szörnyeteghez az ő hálátlan gyermeke.

Es mig az öreg asszony megsemmisültél) 
rogyott egy székre, a biró, a jegyző, a terem
szolga, de még a pajkos napsugarak is össze
mosolyogtak s kacagva szólották :

Oh, azok az anyósok! P. F.
l szürke--' Dr. Kállai József.
Kíadédiivataii miivH/.at. Lándai József.

NVILT-TÉR.
i. vii r íva: alatt közjóitokért nem vallat felelősséget a azerk)

A pünkösdi ünnepek alatt bevetödtem a Sutter- 
féle kávéházba s midőn távozásom előtt az álta
lam rendelt italokat fizetni akartam, a bájos tün
dér a velem együtt ülő vendég által rendelt dol
gokat is, aki úgy látszik kegyeltje, velem akarta 
kifizettetni. Ez ellen a kávésnál tettem óvást, de ő 
erre nem reagált, hanem ellenvetésemre nem ad
ván semmit, meghajolt a kassza-tündér ítélete 
előtt, és kényszeritett annak a kifizetésére. Fel
sőkabátomra szükségem lévén, kifizettem. Nem 
tehetek mást, mint hogy a t. közönségre bizom 
az ily üzletember felöli vélemény képzést.

Petrovics József.

Hirdetések.
A bérét tői gazdaságnál egy szorgal

mas nőtlen, Írni, olvasni s számolni tudó 
fiatal ember valláskülömbség nélkül alkal
mazást talál. Jelentkezhetni Berettőn a gaz
dasági irodában.

Glaubersós. hideg, kénes, sós viz. Gyomor és máj
betegek magyar Karlsbadja 

fürdőidéit}': május hó 15-tól szeptember 15-ig j 
ny : május 15-tól junius 15-ig Utóidéit}' • aiigusz- 

■mber 15-lg .«) százalék árengedmény

nél'.u páratlan gyógyvíz. inintl 
•lyt nyújt gyomor- és bélbajok-1 

írásoknál, makacs székrekedéseknél I 
olib'dag hat. májé ajokllál eyehnmok é- .-p. k-- I 

hat. V értódulásoknál szód ülések, hűdének, I 
moknál vérlevom'dag. folszivólag hat. csűr. I 
bánra Imáknál e kér okozta erjedési tor-1 

lerakódásokra az Ízületekben azok oldására I 
•lésére hat. Kövérség, sz.ivelhájasodas ellen, I 
légeknél, vescbajoknál, úgy a cukor-éa fe-1 
»t gyorsan s kedvezően befolyásolja I

Hint
és csontbáiiialmakat, csontsulit kmlvoz.őon ősz-1 

QSrvélykóros laganatok fekélyek ellen, méh • ■■ I 
izzadinányok, hashártyn-izzadináiiyok fel-1 

lősogiti, a legkülönfélébb makacs, idillt bőr-1 
ellen bámulatos gjorsan hat.

Vilenti áll imáé
iák Ungvar. a (elvi-lék é> illetve Kassa felől jövőknek 

, a í.onnan kényelmes bérkocsikon l1/, éra 
•tő. Vndá*ztorÜlot magas vadakra 
iz otthon is sikerrel használható. Ára 1 nagy • 
ggel •_>(> korona, kis láda 20 üveggel II kor. 
• utón szállítási kedvezményben részesül.

M-i-mlidé'.-k tudakozód >• . Srobráncz I
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■ MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:
FETERNIT MÜVEK 
HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST. AnDRÁSSY-ÚT33.

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

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvény társasig

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette és e c/élhól egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 
kötelezi niagat I koronás beli részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt 1000 koronára nő 
fel, ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha
lásznék az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését 15 évelőit beszüntetné, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 -60 évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit Is jegyezhet.

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
meg. hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.
Nagymihályi Gazdasági Bank Részvénytársaság.

ÉRTESÍTÉS
A sör idény beálltával van szerencséin a n. é. közön

ség b. tudomására hozni, hogy naponta friss töltésű, legjobb 
minőségű

• jégbehütött palaczksört •
következő legolcsóbb árak mellett áruritom : 

ai Dréher-féle Királysor 30
ai I )réher-féle Góliát maláta gyógysör 34 
Királysor . . .
Duplamárciusi sör

1
1
1
1

I
1
1
1

palack kőbán) 
palack kőbány 
palack kassai 
palack kassai

láda 50 üveg
láda 50 üveg
láda 50 üveg
láda 50 üveg

kőbányai Dréher-fele Királysör 
kőbányai Dréher-fele Góliát malátasör 
kassai Királysör..............................
kassai Duplamárciusi sör ....

24
26

f.
f.
f.
f.

K. 
K.
K.
K.

13
15
11
12

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, tisztelettel

Kösztenbaum Mór
sörnagykereskedő.

Buda*■>««*• Véo*4*MBrslt 08,
CLAYTON & SHUTTLEWORTH

Locomobil és gőz cséplőgépek,
BMtmakizaloiók, Hrg«ny-«séplB|épek, IMior* - caóplOk, 
MMtlté-rosték, konkolyoiők, kasztlé- 0o aratóiénak. 

MénagyOjtök, boronék, aorvotőgOpek, Plánét Jr. 
kap élők, aiecakavtgók, répavégék. kukoricáé- 

morzaolók, darétók, őrlőmalmok, agyetamea 
auél-akók, 9- óe 3-vaau ekék ée minden 

ágyék gaidaségi gének.

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

Károly CZllkrász és pékmester úrtól a Kossuth Lajos-utca 64 sz. ház udvarában levó

P É K M 0 H E L Y E T
átvettem és azt saját nevem alatt tovább folytatom.

Sütödémben a legfinomabb sütemények lesznek előállítva, u. m. vizes és 
tejes zsemlye, vajas és keménymagos kiflik. Graham kenyér, zsúr-sütemény. 
francia kenyér, továbbá mindenféle itt fel nem súrolt 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 sütóiparkiállitáson 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 gondol fordítok.

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

kiváló tisztelettel

NAGY ANTAL
— pék mester.

Majorosy András 
-------------- cserépkályha készítő ■ 
NAGYMIHÁLY,, Szladsk-utsza.

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

Elvállal mindennemű 

tűzhelyek 
felállítását és átrakását.

KÁ LYHÁK 
tisztítását és javítását legpontosabban és 

legjntányosabban eszközlöm.
Készít és raktáron tart mindennemű 

KONYHA- és KERTI- 

cserép-edényeket.
Építkezési díszítmények

raktára és készítése.

Nyomatott Landooman B. könyvnyomdájában


