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A Budapesti I Űrlap egyik újabb számában 
erről vezércikket hoz. Köztudomású, hogy 
igen tisztelt belügyminiszterünk ebbeli tör
vényjavaslatát — habár azzal állítólag el
készült - közrebocsájtani nem akarja, mig 
azt az őszi ülésszakon a képviselőház elé 
nem terjeszti, nehogy egyes részletei neta
lán izgatásra használtassanak fel.

Az emlitett vezércikk bevezetéséből 
már-már sejthetni véltem, hogy Írója va
lami utón, módon még is hozzá jutott a 
titokhoz, de csalódtam ; mert utóbb vilá
gosan kijelenti, hogy ösmeretlen előtte a 
törvényjavaslat. Csak nagyon méltó dicsé
rettel adózik belügyminiszterünknek, mint 
a ki már azzal a nemzet háláját érdemelte 
ki, hogy e korszakalkotó legnagyobb mun
kát magára vállalta és a kiről fel sem sza
bad, de fel sem lehet tennünk, hogy azt 
ne úgy oldaná meg, mint azt a magyar 
nemzet hivatása és jövője, a magyar al
kotmány sértetlen biztosittatása, az értel
miség arányos befolyása, végre a hamisit- 
tatlan és szabad nyilvánulása megköveteli.

Hogy milyen nagy és nehéz munka 
az, melyet „a választói reform" érdekében 
kell végezni, annak bizonyítékául felhoz 
némeiy részletkérdést, a melyek már ön
magokban, különvéve is, nagyon fontosak 
és nehezen megoldhatók. így a „plurális 
szavazat" kérdését, a szavazás nyilvános

T A R C Z A.
Szerelmes levél.

Humoreszk. —
A cigány csak az első nótáit húzta ; a vi

gadó tennének padlózata még szűzies fényben ra
gyogott : a székek meg katonás rendben álltak a 
falaknál és a cukrászda asztalán senki sem za
varta meg a kecses cukorka- és narancssorokat. A 
táncosok első előjegyzéseiket firkálták a táncrendbe 
és azok az urak, a kik nem táncoltak, csípősen 
kritizálgattak oly embereket, a kikhez tulajdonké
pen semmi közük sem volt.

— Láttad a szép Irosnét ? Jól fest a kék 
ruhában.

Az ám! Ilon nagysám elbájoló; csak a 
férje nem veszi észre.

Nem lehet valami boldog házasság. í gy 
látszik, hogy a férj inkább látja mega más asszo
nyok szépségeit, mint a saját neje bájait !

— lis o nagysága revanzsirozza magát. Leg
alább azt beszélik, hogy Dorneck százados ha
tározottan udvarol neki.

Múlt időt tessék alkalmazni: Udvarolt. 
Dorneck nyilván túlhaladott álláspont.

Sajnos, nem hallhattam meg a beszélgetés 
folytatását, mert egyszerre csak karomnál fogott 
valamelyik rendező és irgalmatlanul bemutatott 
egy seieg hölgynek. Tartozó tisztelettel bókoltam 
a kisasszonyoknak és asszonyoknak ; meg vol ánt 

vagy titkos módját és több effélét. A vá
lasztókerületek uj felosztásának szükségét 
hallgatással mellőzi.

Azt hívéin, hogy a felvetett kérdése
ket sorra véve, azokról cl mondja és ki
fejti saját meggyőződését ; de ezt nem 
teszi.

Hát én sem vagyok beavatva a ja
vaslat titkaiba és a világért sem akarom 
tervezőjének circulusait zavarni, de a fel
vetett kérdések egynémely ikéről annál 
szabadabban szólhatok, mert az nem ké
pezi a tervezetnek sem helyesló, sem ki
fogásoló kritikáját, csak szerény körben 
közlőit nagyon szerény egyéni nézetemet, 
de erős meggyőződésemet.

Szóljunk talán legelőbb a választóke
rületek felosztásáról. I logy általában az 
egész országban sok aránytalanság fordul- 
elő e részben - köztudomású. Tudjuk, hogy 
van olyan fővárosi kerület, a melyben 
10 12<MX> választó van és van például a
volt Erdélyben, a melyben 1000 sincsen. 
Ez aránytalanság, tehát igazságtalanság is, 
amit orvosolni kell. De ne menjünk messze: 
itt a példa saját vármegyénkben is. A mádi 
kerület választóinak száma az 12(K), leg
feljebb 1300 körül van : a homonnaié meg
haladja a 7000-et! Saját nagymihályi ke
rületünknek sem sokkal kevesebb ugyan 
a választója, de ennek egy különös — 
speciális — sérelme van abban, hogy a 
hajdani sztakcsini szolgabirói kerület hozzá 
van csatolva. Ez most a szinnai járás úgy

győződve, hogy a mindennapi fizognomiákat nem 
ismerem meg majd az utcán és ismét gyarapodik 
majd azoknak a száma, kik engem bárdolatlan 
tökfilkónak tartanak.

Egyszerre csak épen a szép Irosné elé ke
rültünk. Ah, ez a menyecske megtetszett ! és mily 
kedvesen csengett a szava :

- Már sokat hallottam önről, doktor ur, 
monda ő nagysága.

Sokat hallott rólam !
Ez a bevezetés már mégis csak lebilincselt: 

az ember utóvégre akkor is érdeklődik azok iránt, 
kik sokat hallottak róla, ha nem is asszonyok, 
hát még, ha. . .

Szóval néhány épen nem jelentéktelen bók
kal feleltem, a bájos asszonykának láthatólag tet
szett a társalgás és élénken felelt.

Nem akartam ugyan táncolni, de most epedve 
flótáztam :

Nagyságos asszonyom, az első négyest.
— Az öné . . .

Boldoggá tesz . . .
— De nem szeretné jobban elcsevegni a 

négyes idejét, mint végigmaszkálni. . .
— Oh, asszonyom ? . .
Persze, hogy csevegtünk, még pedig a só

hajok hidján, bizalmasan. .
Ah, nem az-e ott a férje ? kérdem hal

kan és jól megtermett, elegáns urra mutattam, ki 
élénkén foglalkozott egz vöröses szőke hölgygyei.

- Ö az, felelt Irosné és vígan tovább cse
vegett. 

nevezett Nasztázon túli része, — ha nem 
csalódom 17 község. Sérelmes ez ma
gokra ezen volt sztakcsini kerület válasz
tóira és sérelmes a tulajdonképeni nagymi
hályi járás választóira is. T. olvasóink ta
lán nem veszik rósz néven, hogy épen a 
nagymihályi kerületről szólok, a melynek 
az 1861-iki választáskor én is egyik képvi
selőjelöltje voltam, s bukásom egyik oka 
épen a kerületnek ezen természetellenes 
összetétele volt.

Az előbbiekre sérelmes azért, mert a 
választó kerületek — (ha csak külön kö
rülmények kivételt nem követelnek) akként 
osztandók be, hogy egy kerület választói 
érdekeire, de különösen műveltségűk fo
kára nézve ne nagyon különbözzenek egy
mástól. Hogy érthetőbb legyen a mit mon
dok - kissé túlhajtott példával élek. 
Ugyan hogy néznének ki az emlitett 
Sztakcsin vidéki választók, ha péld. Deb- 
rcczen egyik kerületébe, vagy Budapest 
belvárosi kerületébe osztanák be őket ? Itt 
a mi esetünkben — természetesen — a 
különbség csekély, de a lényeg ugyanaz, 
mert gazdasági helyzetük sem azonos, a 
közművelődésnek is más fokán állanak, sőt 
még más nyelvet is beszélnek. Még na
gyobb sérelmük azonban az, hogy ha a 
választási székhelyre Nagymihályba akar
nak menni — vasúton egy más választó 
kerületen — a homonnain — kell át men
niük és már hazulról Homonnáig is nagyobb 
részének egy napi utat tenniük; ha pedig

Szeretetreméltósága annyira felbátorított, hogy 
engedelmel kértem arra, hogy vacsorához vezes
sem. Kérésemet tcljesitette. A férj pedig nem bánta. 
Valami hosszú asztalhoz kerültünk és a férj ve
lünk szemben a vöröses szőke hölgygyei széllé 
meskedett, kinek kecses mamája egy bécsi szelet
tel társalgóit.

Az asszonyka pajkos vidámsággal hallgatott 
rám és felelt nekem, sőt végül még egy szegfűt 
is tűzött a gomblyukamba.

Kevéssel szupé után a férj távozásra intett. 
Mielőbbi viszontlátásra, szólt a me

nyecske.
Még egy jelentőségteljes pillantás és az asz- 

szonyka eltűnt.

Ott maradtam még egy keveset a bálterem
ben. Oly büszke voltam, mint valami király és 
csupa uj komédiákat műveltein, melyeket gigerli 
uraktól lestem el, és melyeken azelőtt kacagtam. 
Pödörgettem bajuszomat, csucsoritottam ajkamat 
és magamban diadalmasan fütyörésztem. Termé
szetesen tükörbeli képmásomra őszinte bámulattal 
és elismeréssel tekintgettem. De aztán szűk lett 
nekem a terem és kéjtelt szívvel elsiettem.

Nem volt sürgősebb dolgom, mint az, hogy 
minél több családhoz bevezettessem magamai, me
lyekről tudtam, hogy uj barátnőm is odajáratos. 
Ilon asszony, a ki észrevette, mint keresem társa
ságát. a megtestesült szcretetremeltóság volt. All. 
hogy le tudta bilincselni az embereket ! Hangjá-

Lapnnk mai száma 4 oldalra terjed.



gyalog, vagy saját szekereiken mennek, 
egy más vármegyén — Ungvármegyén — 
kell átutazniuk. -Én csudálum, hogy ebbe 
az állapotba eddig is úgy meg tudtak nyu
godni, hogy megváltoztatását nem kérvé
nyezték.

Sérelmes e helyzet más részről a 
nagymihályi járás lakosaira — illetőleg vá
lasztóira is. Először ugyanazon okból, a 
mely azt a Sztakcsin vidékiekre sérelmessé 
teszi, a mennyiben ily különböző elemnek 
befolyás engedtetett az ó elhatározásukra; 
a mi pedig nem kicsinylendő, — mert 
azon más vidéki ide csatolt választók száma 
800—1000 körül szokott lenni.

Végre még egy nagy körülmény. A 
többször említett volt sztakcsini kerület la
kossága mind orosz és mind görög katho- 
likus. A nagymihályi járásban nincs orosz, 
de gör. katholikus sok van. Sokszor mon
dám, hogy ha épen eszükbe jut a gör. 
katholikusoknak a választásnál a vallásfe
lekezetet venni iránytűnek : ők döntenek. 
Ime — az utolsóelőtti választásnál ez be
következett, midón Hadik-Barkóczy Endre 
gróf ellenében egy másat választottak meg 

ha nem is csupán azért, de főleg azért, 
mert görög katholikus.

Világos tehát, hogy e helyzetet meg 
kell változtatni ; de világos az is, hogy az 
országban igen sok ilyen megváltoztatni 
való ferdeség, sok orvosolni való sérelem 
van e részben, nem csuda tehát, hogy a 
törvényjavaslat eddig késett.

A szavazás módjáról nyilvános le
gyen e vagy titkos — talán egy más al
kalommal.

Képviselőtestületi gyűlés Városunk 
képviselőtestülete f. hó 5-én délután 3 órakor ITa/- 
kovszky Béla közs. bíró elnöklete mellett gyűlést 
tartott. Jelen voltak: Barnai Andor, Dr. Eperjesy 
Lajos, Fröhlich Gyula, Karczub Pál, Landesman 
Vilmos, Malatinszky László és Zboján Mihály kép
viselőtestületi tagok. A gyűlés első tárgysorozata 
volt a járási főszolgabírónak azon leirata, mely
ben a képviselőtestület nyilatkozatát kéri arra nézve, 
hogy a közgyámi állás szervezésére vonatkozólag 
óhajt-e a járás többi községeivel egyesülni, avagy 
továbbra is maga akar közgyámot tartani. A kép
viselőtestület egyhangúlag hozott határozattal ki
mondotta. hogy miután külön közgyám tartására 
mint nagyközséget a törvény is kötelezi, továbbra 

nak olvadékony cseng -c, tekintetének tüze, moz
dulatainak kecsessége annyit, de annyit Ígért!

Egy este a férfiak csapodárságáról beszél
tünk. Szerettem volna másra terelni a társalgást, 
de nem sikerült.

— Mindnyájan csapodárak! szólt a szép 
asszony.

— Téved, nagyságos asszonyom. A férfisziv 
hü és kitartó!

— Önzésből mondja ?
— Azt mondom, a mit érzek. A kit én meg

szeretek. ahhoz hü tudnék lenni. . .
— Három hónapig !
— Mily keserű gúny és igazságtalan.
— Hiszen be lehetne bizonyítani, hogy a nők 

mennyivel gyöngédebbek és hivehbek.
— Nem akarok udvariatlan lenni, de épen 

a nők okozzák a legtöbb szerelmi tragédiát.
— Igen, a megcsalódott nők ; azok, kiket 

a férfiak elhagynak. Ah. gonoszok önök, ne ta
gadja ! Látja, fogadni mernék, hogy öt női sze
relmes levélre alig egy jut, melyet férfi irt. A fér
fiak óvatosak, ravaszok. Őrizkednek, hogy rajta 
ne kapják őket, vagy hogy később eltagadhassák 
vallomásukat. . .

— ön irgalmatlan. . .
— Úgy van. a mint mondom, szólt Ilon 

asszony izgatottan, és azután önmaga is más dol
got hozott szóba.

Beszélgetésünk tárgya nem hagyott nyugodni. 

is külön közgyámol fog tartani s a közgyámi ál
lás szervezésére vonatkozólag nem csatlakozik a 
járás többi községeihez. Következett egy csomó 
illetőség megállapítási kérelemnek s átiratnak a 
tárgyalása. Makahusz János nagymihályi illetősé
gét nem állapították meg, miután conslatálva lett, 
hogy Laborczszögön lakott. Hasonló sors érte 
Kecskeméthy Józsefet, a kinek nagymihályi illető
ségét szintén el nem ismerték, mert csak 1906. év 
óta lakik itten, holott a törvény négy évi tartóz
kodást és adózást kíván meg. Hajdus Mihály, 
neje és gyermekei itteni illetőségét ugyancsak el 
nem ismerték, mert igaz ugyan, kogy ilajdus mint 
fogházőr négy évig lakott a városban, de a köz- 
terhekkez hozzá nem járult.

Érdekes vita fejlődött ki a tárgysorozat utolsó 
pontjánál, vagyis a községi pótadó 1908. évi új
bóli megállapításának tárgyalásánál. A pótadóval 
ugyanis úgy állunk, hogy ezt a képviselőtestület 
már egy ízben megállapította, még pedig 55'5%-os 
kulcsban, s ezt — mint annak idején közöltük — 
a törvényhatósági bizottság is jóváhagyta Most 
reájöttek arra, hogy elsősorban, a temető kisajá
títási alapra évi átalányként felvett 1200 korona 
kétszeresen szerepel a költségvetésben, úgy hogy 
a községnek IDŐS, évi szükséglete csupán 35570 
kor. 19 fillért, nem pedig 36770 kor. 19 fillért 
tesz ki, másodsoiban pedig a folyó évi szükségle
tek az 1907. évi 64667 kor. 90 fillérnyi állami 
egyenes adó alapján lettek kiszámítva, mig a tör
vény szerint a községi pótadó mindenkor a kive
tés évében előirt állami egyenes adók után ve
tendő ki ; már pedig az 1908. évre előirt egyenes 
adók összege 70473 kor. 31 fillért teszen ki s igy 
az 5805 kor. 41 fillérnyi több állami egyenes adó 
arányában a községi pótadót az ezen összegnek 
megfelelő 4'5" ,,-al csökkenteni kell. Mindezeknél 
fogva elfogadták a községi jegyző által előterjesz
tett határozati javaslatát, mely szerint a képviselő 
testület az eddigi 55’5 \,-os pótadót 51%-ra szál
lítja le s az 1908. évre ennyiben állapítja meg, a 
mely határozatot még mielőtt azt a törvényható
sági bizottság jóváhagyná, előzetes jóváhagyás vé
gett felterjesztik a vármegye alispánjához, hogy a 
pótadó az újonnan megállapított 51%-os kulcs sze
rint legyen már most kivethető s az egyes adó
zók adókönyvecskéiben előírható.

Miután ezek után a közgyűlés tárgysorozata 
kimerittetett, elnöklő közs. biró a tanácskozást be
rekesztette.

VEGYES HÍREK
Meggyilkolt gátfelügyelő.

Trapty Lajost, a felsőbodrogi vizszabályozási 
társaság gátfelügyelőjét f. hó 2-án, vasárnap reg
gel a Zemplénvásárhely község határában lévő 
Ujház tanyai lakásától alig másfél kilométernyi

Alig tudtam megvárni a pillanatot, hogy a szép 
kétkedőt meggyőzzem. Hazasiettem és hosszú 
hosszú levelet irtani, néhány bájossal, igézővel, 
imádásra és szeretetreméltóval és néhány tucat 
felkiáltó-jellel. Többet alig lehet első levéltől kö
vetelni.

Nem csekély reménységgel lestem a levél 
sikerét, és izgatottan vártam a következő estét, 
melyen a szép asszonynyal találkoznom kellett.

Férje karján lépett a terembe : tisztelettelje
sen üdvözöltem, de a bizalmaskodás némi árnya
latával, melyhez ismeretségünk folyamán hozzá
szoktam.

A szép asszony azonban csodálatos módon, 
alig hogy észrevett.

Kértem a következő négyest.
— Sajnálom, szólt, de a férjemmel tánco

lom.
Es gyengéden tekintett az urára.

Aha. kis cselfogás, gondoltam magamban.
De e cselfogas ugyancsak hosszadalmas volt, 

mert vacsorára sem közeledhettem hozzá. A férje 
mellett ült és a férje csupa figyelem és gyöngéd
ség volt. Sőt szinte úgy tetszett, mintha rajtam 
kacagtak volna.

Ez a hirtelen fordulat megdöbbentett. 
Ajuldozva távoztam.
A mint egy pamlagra dőlve eltűnődtem, arru 

távolságra meggyilkolva holtan találták. Trapty 
szombaton délután Tőketerebesen volt, hogy itt a 
társulat pénztáránál, a munkások hetenkénti kifi
zetésére szükséges összeget felvegye. Estefelé tért 
haza, ahonnét azonban 7 és 8 óra között ismét 
eltávozott. A felesége türelmetlenül várta a va
csorával, mikor aztán látta, hogy 9 óra és 10 óra 
is elmúlt, és férje még mindig nem tért haza, 
semmi rosszat sem sejtve, nyugodni tért, mert 
azon hiszemben volt, hogy férje úgy mint más
kor, ezúttal is betért Bánóczra egy kis kártya
játszma végett, a hóimét rendszerint csak másnap 
szokott visszatérni. Reggel azonban arra a keserű 
felfedezésre jutott a boldogtalan asszony, hogy 
férje még este visszafelé igyekezett a lakására, 
azonban útközben hátulról megtámadták s valami 
éles eszközzel valószínűleg baltával fejen ütötték, 
mert a szerencsétlen ember feje hátulról kezdődő- 
leg ketté volt hasítva s az agyveleje is kilocscsant, 
úgy hogy az ütés feltétlenül halálos volt. Nyom
ban jelentették az esetet a nagymihályi csendőr
ségnek s a hatóságnak, ahonnét üarbinszky kir. 
járásbiró, Tóth István járásőrmester, Widder dr. 
járási orvos és Miklós dr. kórházi orvos megje
lentek a helyszínén. Megejtették a helyszíni szem
lét, a hullát pedig felboncolták. A boncolás ered
ménye megerősítette a fenti feltevést. Tóth őrmes
ter és Molnár Elek málezai csendőrőrs tiz járőr
rel egyetemben erélyes nyomozást indítottak a 
tettes kézrekeritése iránt. A gyilkosság minden jel 
szerint bosszú müve lehetett, legalább erre vall 
az a körülmény, hogy a pénzt, úgyszintén az 
aranyóráját és láncát a meggyilkoltnak zsebében 
találták s a pénzből, amit Tőketerebesen vett fel, 
egy fillér sem hiányzott. A gyanú a berettői czi- 
gányokra irányul, mert a meggyilkolt gátfelügye
lőnek rendszerint ezekkel szokott meggyűlni a 
baja, miután ezeket többször terménylopáson tet
ten érte. A boldogtalan ember 61 éves volt s fe
lesége és három gyermeke siratja. Temetése f. hó 
3-án, hétfőn délután ment végbe Zemplénvásár- 
helyen nagy részvét mellett.

Mint időközben értesülünk, a csendőrség va
lószínűnek tartja, hogy a gyilkosságot Milkó Mi
hály berettői 28 éves vályogvető-cigány követte 
el. Ezen gyanúnak tápot ad azon körülmény, hogy 
a nevezett cigány nem tud alibit igazolni. Ö 
ugyan arra hivatkozik, hogy a gyilkosság megtör
téntének idejében Laikuson volt egy parasztgaz
dánál munkában, a miről aztán kisült, hogy nem 
igaz, mert a parasztgazda kijelentette, hogy nála 
sem ez, sem más cigány soha sem dolgozott. A 
cigánynál talált baltán vérfoltok fedezhetők fel s 
a balta élének az átmérője csodálatos módon ép
pen olyan hosszú, mint az áldozat kalapján a 
halta behatolása folytán támadt hosszú bevágás. 
Érdekes, hogy a cigány a csendőrök azon kérdé
sére, hogy miért véres a balta, azt felelte, hogy 
egy disznófejet vágott vele. Nagy nehezen meg

közeledett Dorneck százados. Óvatos átmenettel 
szóba hoztam Irosnét.

— Ne beszéljen róla ! kiált fel a százados.
— Es ezt ön mondja, kinek oly szerencséje 

van a nőknél.
— Na, a mi azt illeti . . .
— Hiszen épen Irosnéra vonatkozólag be

szélték .. .
— Hagyja el... Alig néhány napja ismer

tem, és máris rendkívül kitüntetett . . . Oh, meny
nyire imádtam ! . . Belebolondultam és ennek ki
fejezést is adtam.

— Levélben?
— Eltalálta.
Rosszul éreztem magamat.

— Nos, a leveleket megmutatta férjének. . . 
- - Hihetetlen . . .
— A szép asszony csupán a férjét szereti ; 

minthogy pedig férjem uram kissé csapodár ter
mészetű, és csak az tetszik neki, a mi másoknak 
tetszik, Ilon nagysám szerelmes levelekkel bizo
nyítgatja neki, hogy még elég kívánatos. Minden 
ily bizonyítás után a férj kiválóan gyöngéd és 
szeretetreméltó. A férj nem lövi le a „csábítókat," 
hanem kineveti őket és az a kis asszony vele ka
cag . . . Őrizkedjék tőle!

Köszönöm a figyelmeztetést, ámbár azt 
hiszem, hogy — elkésett.

Balázs. 



nevezett valami gazdát, a kitől állítólag kapta, a 
gazda azonban kijelentette, hogy tőle nem kapott 
semmiféle disznófejet. — Mindezen gyanuokok 
arra indították a csendőrséget, hogy Milkót — mi
után a letartóztatására eléggé alapos adat nem áll 
rendelkezésre — megfigyelés alá helyezzék.

A Bodrogköz uj képviselője. A Atere- 
ner Bélának főrendiházi taggá történt kinevezésé
vel megüresedett bodrogközi kerületben tegnap
előtt f. hó 4-én volt a képviselőválasztás, melyen 
egyhangúlag Sennyey Miklós báró czigándi foki
birtokos választatott meg, a ki a koalíció függet
lenségi és 48-as pártjához tartozik.

Kerti-ünnepély Alsókörtvélyesen. Azon 
alkalomból, hogy Alsókörtvélyes község tótajku 
iskolás gyermekei a magyar nyelv elsajátításában 
és tiszta kiejtésében igen szép, sőt váratlan előre
haladásról tettek bizonyságot az idei vizsgán, 
zempléni Moskovitz Cié/.ii én neje Hatvany-Deutsch 
Henriin saját parkjukban julius hó 26-áii délután 
lélekemelő szép kerti ünnepélyt rendeztek a tanu
lók szamára, a kik szülőikkel és Lebenszky tanító 
vezetésével jelentek meg. A mulatságon a kör
nyékbeli inteiligentia is képviselve volt, igy ott vol
tak Byordi és Wengerszky grófok, Novák József 
dr. alsókörtvélyesi s számos más lelkész, valamint 
a fővárosból Moskovitzéknál időző számos hölgy 
és férfi vendég. A házigazga és fenkölt lelkületű 
neje, úgyszintén Moskovitz Ivánná országgyűlési 
képviselő neje, lekötelező szívélyességgel maguk 
szolgálták ki ozsonnával a gyermeksereget, a kik 
között a nemnek es kornak megfelelő értékes 
ajándékokat is osztottak ki. A követésre méltó 
szép ünnepély vidám hangulatban csak az esti 
órákban ért véget.

Egyházmegyéi gyűlés. A felsőzempléni 
ref. egyházmegye őszi közgyűlését szeptember hó 
9-én d. e. 9 órakor tartja meg Hardicsán. Agyü
lés előtti istenitiszteletkor imádkozni fog Böször
ményi Sándor homonnai lelkész. A gyűlés tárgy
sorozatába fel van véve többek közt: indítvány 
a „Ne temere" pápai encyklika ellen, továbbá 
„felirat" a klerikálizmus terjedésének meggátlása 
iránt.

Katonák átvonulása. A munkácsi II. 
számú m. kir, honvéd-gyalogezred ungvári zász
lóalja f. h<> 25- és 26-án az 5-ik számú ni. kir. 
honvédhuszár-ezred Nyíregyházán állomásozó 3-ik 
százada és a 16-ik hadosztály-tüzérezred 3-ik és 
4-ik ütege f. hé> 31-én városunkba étkezik s szep
tember hő 1-töl 5-éig dandárba egyesülve vidé
künkön fog gyakorlatozni. — Az ungvári (Mi. sz. 
cs. és kir. gyalogezred f. hé> 24- és 26-ika közötti 
időben a Honimmá és Varannó közötti területen 
való gyakorlatozás végett átvonul városunkon.

— Cabaret. F. hó 3-án és 4-én az „Arany
bika" szálloda nagytermében egy a Palásthy Mar- 
czell fővárosi hírlapíró s a Modern Szinház-Caba- 
ret konferansziéin igazgatása alatt működő művész
társaság két cabaret-estétyt rendezett városunkban. 
Az estélyeknek oly docens és irodalmi színvona
lon állé) műsora volt, mely teljesen megnyerte a 
közönség tetszését, sőt általános a vélemény, hogy 
ilyen művész-társaság még kevés fordult meg vá
rosunkban. Hogy mi minden került bemutatásra, 
azt - cabaret előadásról lévén szó — bajos volna 
felsorolni. A conferencier tisztét Palásthy Mar- 
czell töltötte be sok elmésséggel és reátermettség- 
gél. A társaság legkiválóbb művészi ereje Szász 
Ilonka a bonbonier caharé tagja, a ki szép éneké
vel s valami fölötte bájos játékával teljesen lebi
lincselte a hallgatóságot. Nagyon tetszett Torday 
Erzsi a debreceni szinház tagja gyönyörű éneke 
s szépen kivette részét a sikerből Papp Jancsi, a 
nálunk már előnyösen ismert művész, a ki egyéb
ként operai ösztöndíjas. Az énekszámokat Már- 
tonfalvy György, a debreczeni szinház karmes
tere kisérte zongorán mesterien.

Polgári leányiskolái tanfolyam. A nagy
mihályi polgári fiúiskolával kapcsolatban a folyó 
1908. év szeptember 1-től egy négy osztályú pol
gári isk. leánytanfolyam nyílik meg Ez a tanfo
lyam a polgári leányiskolát fogja pótolni, miután 
a tananyag elvégzésében s a nevelés gyakorlásá
ban az áll. polg. leányiskolákhoz fog alkalmaz
kodni. Abban az esetben, ha legalább 25—30 ta
nuló jelentkeznék, a tanfolyam nyilvánossági jog

gal Hibáztatnék fel. vagyis a leánytanulók itt vizs
gáznának, államérvényes bizonyítványokat kapná
nak s ekként megvalósulna maga a polg. leány
iskola. Ezen tanfolyamra fölvehetők mindazon le
ánytanulók, akik az elemi isk. IV. V. s VI. osz
tályát elvégezték. Az évi tandíj 100 korona, amely 
havonként is lefizethető. Felkéretnek tehát mind
azon t. szülők, akik leányaikat tovább óhajtják 
iskoláztatni, szíveskedjenek ezen szándékukat a 
polg. fiúiskola igazgatójával közölni, hogy a to
vábbiakra nézve az intézkedések idejekorán meg
tehetők legyenek.

Megtámadott cigányprímás. Miklós 
Jancsi városunk kedvelt cigányprímását f. hó 4-én 
a hajnali órákban midőn az egyik éjjeli üzletből 
kijött, az utcán álldogáló zenéstársai, a kik között 
rokonai és kitartottjai is ott voltak, minden ok 
nélkül megtámadták s agyba főbe verték. Miklós 
Jancsi egyébként elhatározta, hogy szakit ezzel a 
fegyelmezhetetlen környezetével s bandáját uj ta
gokkal frissíti föl.

Pályázat a postához. A posta-távírda 
és távbeszélőnél betöltendő 80 gyakornokjelölti ál
lásúi 2 korona napidij mellett a Kereskedelmi 
minisztérium pályázatot hirdet. Pályázhatnak kik 
középiskolát v. ezzel egyenrangú más tanintézetet 
érettségi vizsgával elvégeztek, 18 évesek és ma
gyar állampolgárok. Erkölcsi bizonyítvány fedhe
tetlen előéletükét, hatósági orvosi bizonyítvánnyal 
ép egészséges voltukat igazolni tartoznak. A kér
vényt augusztus hó 15-ikéig kell a főszolgabíró 
utján azon posta-távirda igazgatósághoz bekül
deni (budapesti, kassai, kolozsvári, nagyváradi, 
pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári vagy zágrábi) 
melynek kerületében alkalmazást nyerni óhajtanak. 
Bővebb felvilágosítást a nagymihályi ni. kir. posta- 
távirda hivatal ad.

Fölvétel a nagymihályi polgári fiúis
kolába. A nagymihályi nyilvános polgári fiúisko
lában az 1908/9. évi beiratások szeptember hó 
I—5-ig fognak megtartatni. Előjegyzéseket azon
ban már most is elfogad az igazgatóság. A javító 
vizsgálatok augusztus 31-én tartatnak meg. Javító 
vizsgálatot az a tanuló tehet, a ki egy, két vagy 
legfeljebb három tantárgyból kapott elégtelen osz
tályzatot. A javító vizsgálatot kérő folyamodvá
nyok augusztus 15-ig nyújtandók be az igazgató
sághoz. Azon tanulók, akiknek nincs polgári is
kolai bizonyítványuk, de koruknál és értelmüknél 
fogva vizsgálatra jelentkeznek, fölvehetők a polg. 
iskola bármely osztályába, ha a beiratás előtt a 
megfelelő felvételi vizsgálatot leteszik. Azon tanu
lók pedig, akik a gymnasiumban, vagy a reális
kolában egy, két vagy a latin, illetőleg franczia 
nyelven kívül még más két tantárgyból kaptak 
elégtelen osztályzatot, szintén fölvehetők a polgári 
iskola megfelelő magasabb osztályába, ha sike
res felvételit tesznek. Sikeres tantervkülönbözeti 
vizsgálat letevése után az elemi iskola V és VI. 
osztályainak elvégzése után is felvehető a tanuló 
a polgári iskola megfelelő magasabb osztályaiba. 
A latin s a franczia nyelv a jövő tanévben is, 
mint rendkívüli tantárgy taníttatni fog A tanterv
különbözeti vizsgálatok anyagára vonatkozólag 
s a tanulók mindennemű ügyében szívesen ad 
felvilágosítást az igazgató, ha eziránt — akár 
személyesen, akár levélben — megkerestetik.

Fölkéretnek mindazon nagymihályi t. szülök, 
akik a jövő 1908/9. iskolai évben vidéki tanulók
nak lakást es élelmezést hajlandók adni, hogy 
ebbeli szándékukat Csollák llár igazgatónál beje- 
enteni szíveskedjenek. Az igazgatóság.

Kitűnő hírnévnek örvendő órlásvirágu 
japán! crysanthemumaim válogatott l() legszebb 
fajából álló diszgyiljteményt csomagolással együtt 
6 koronáért ajánlok. Mühle Árpád kertészeti te
lep Temesvár, Árpád-telep 24.

Naponta friss vaj és befőtt gyümölcs 
kapható Gyurótslk Testvéreknél Sulyovszky-u. 

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

Nagymihályon készitteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben. Legújabb divatu szabás.

Eelelős szerkesztő Dr. Kállai Jósáét
KiadóUvatali művezető: Lándai József

NYÍLT-TÉR.
i Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a sierk.)

IST jrilatlsozat.
Tudomásomra jutott, hogy egy ur, aki nem 

régen tartózkodik városunkban s a ki üres óráiban 
czipökereskedő. azt a hirt terjeszti felőlem, mintha 
én üzletem részére az ö általa valami galíciai vég
eladáson vásárolt selejtes czipők egy részét meg
vettem volna. Kijelentem, hogy ezen hir közönsé
ges rágalomnál s élelmes (?) úgynevezett fogásnál 
nem egyébb, s csak arra való, hogy t. vevőimet 
esetleg tévútra vezesse.

En különben üzletemben kizárólag csakis 
AonZ gyártmányú és kézzel kidolgozott legjobb 
minőségű czipöket tartok raktáron, a miről a t. 
közönség mindenkor meggyőződhetik.

Kérem tehát a t. közönséget, hogy a fenti 
rosszakaratú híresztelésnek fel ne üljön.

Nagymihály, 1908. aug. (>.
Hándler Miksa.

Hirdetések.
1932/1908.

Árverési hirdetményi kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatoság közhírré teszi, hogy l)r. Eperjesy 
Lajos végrehajtatónak ifj. Szopkó Mihály végre
hajtást szenvedő elleni 400 korona tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a nagymihályi 
kir. járásbíróság területén levő és Lasztomér köz
ség 48. szánni tikvben A. I. 61, 804 hrsz. alatt 
foglalt s ifj. Szopkó Mihály nevén B Ki sorszám 
alatt irt illetőségre a végr. törvény 156. §-a alap
ján a B 4 Lebeda György B 5 Lebeda Zsuzsánna 
kk. B ti Lebeda Anna kk. B 7 Lebeda Mihály B 
8 Lebeda Pál kk. B 9 Lebeda Zsuzsánna férjez. 
Lyesó Jánosné B 10 Lebeda Mihály B 16 ifj. 
Szopkó Mihály B 12 Lebeda György B 17 ifj. 
Szopko Mihályné szül. Kacsmár Zsuzsánna B 18 
Lebeda János B 19 Vaszily András B 20 Vaszily 
Mihály B 21 Vaszily Anna B 22 Lebeda Ilona B 
23 Lebeda Mária férj. Bruhácsné B 24 Lebeda 
Mihály B 25 Lébeda György B 26 Lebeda György 
B 27 Lebeda Mihály B 28 Lebeda Zsuzánna B 
29 sorszám alatt Lebeda Anna férj. I’ikula Mi
hályné mint társtulajdonosok nevén álló ingatla
nokra 2717 kor. utóajánlati áron kezdődőleg el
rendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 
1908 évi augusztus hó 24. napján délelőtt 9 
órakor Lasztomér község Lírájának házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%-át vagyis 61 K 60 f készpénzben, 
vagy az 1881. LX. te. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számittottés az 1881. évi november hó 1-én 

.‘1333. sz. alatt kelt igazságügyi min. rendelet 8-ik 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. te. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előle- 
ges elhelyezéséről kiállít, szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Nagymi- 
hályban 1908. évi julius hó 17-én.

Garblnszky, kir. járásbiró.

5*9. szám
iöös; Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajt.) az 1S81. évi LX. t.-cz. 102. 
t>-» értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszéknek 190J*. évi 11*77 szánni végzése köveihez 
téten Dr. Eperie-y L.i;o« ilgyvé.l által képviselt Tihanyi 
Antal javára Mastsetiyik Ede ellen 1600 kor. s jár. erőjéig 
1908. évi julius hé 7-én foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt és 1135 koronára becsült következő ingó
ságok, u. ni. poszt*') áruk, berendezések stb. nyilvános árve
résen óladéinak.

Mely árverésnek a nagymihályi kir. járásbíróság 190«. 
évi V 364. számú végzése folytán 1600 K f. tőkekövetelés 
■•unok 1908 évi junilt* hó 5. napjától járó 6’/, kamatai •/,•/, 
váltódij s .obiig összesen 141 K 74 fillérben biróilitg már meg
állapított költségek er. Nagymihályon alperes üzletében leendő 
megtartására 1908. ovi augueztaa hó 12. d. e. 9 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóvá- 
gok az l’Hl évi LX. t.-cz. 107. és 108. $-ai érteliuélmu 
készpénzfizető- mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le 
és felülfoglalt .tlak s azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ez.-u nv. ri - M 1881. évi I.X t.-cz. 1M. $-s értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagymihályon, 1908. julius hó 24. napján.

Fodor József, 
kir. bir. végrehajtó.

Egy jó házból való fiú tanulóul 
felvétetik IZSÓ IZIDOR fűszer-

■■ ■ üzletében Nagymihályon. =



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

A

Legrégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon

a BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK
NAGYKIKINDÁN é. ZSOMBOLYÁN.

Nagy kik indal gyártmány.
Bohn-féle szab. biztonsági át- 

fedócserép 272. szám.

Alapittatott 1864. £ Legelőkelőbb referenciák. £ Alapittatott 1864.

50 millió évi gyártás
a cs. és kir. szab. fBohn-féle biztonsági átfedő cserepekből. 

VASOXYD természetes vörös színben vagy kátrányozva.
P w A r + m ánif ni/ •" Bohn-féle szabadalmazott biztonsági átfedőcserepek. 
UyariíTIdliyUK. Legolcsóbb, legszebb tetőzet. ===== 
** gff Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmentve. -"Wu

Zsombelyai gyártmány, 
Szab, bizt onsági préselt átfedő cserép

25.3. szám. 
_____________________________________/
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MAGYAR ORSZÁGI KÖZPONT:
ETERNIT MÜVEK 

^<HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST, AtiDRÁssr-ÚT33.

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

I' ....... '-I

A Nagymihályi Gazdasági Bank
Részvény társaság 

az életbiztositással kapcsolatos betétüzletet üzletágai köze be
vezette és e czélból egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a következő : A belépni szándékozó 
kötelezi magát I koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül b-lenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető, tízzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az I ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt 1<M«I 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 befizetései !ö évelőit beszüntetné, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20 00 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 l». tudomására hozni, hogy naponta friss töltésű, legjobb 
minőségű

• jégbehiitött palaczksört •
a következő legolcsóbb árak mellett árusítom :

palack kőbányai Dréher-féle Királysor 30 I
palack kőbányai Dréher-féle Góliát maláta gyógysör 34 í
palack kassai Királysor 24 f.
palack kassai Duplamárciusi sör 26 :

láda 50 üveg kőbányai Dréher-fele Királysor . . 13 K.
láda 50 üveg kőbányai Dréher-féle Góliát ma lálasör lő K.
láda 50 üveg kassai Királysör..................... . . 11 K.
láda 50 üveg kassai Duplamárciusi sör . . 12 K.

A n. é. közönség szives pártfogását két're. tisztelettel

Kösztenbaum Mór y,;,’
sörnagykereskedő ••

Locomobil és gőz cséplőgépek,

kukorlcza.

egyéb gazdasági gépek.

CLAYTON & SHUTTLEWORTH
nmst. O®,

gtalmaktzalozók, Járgány-oaéplőgépek, léhara-cséplők,
tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és aratögépok.

azénagyOJtők, boronák, sorvetőgápsk, Plánét Jr
kapálék,___ágpk, répavágók, 

morzsolök, darákóttT őrlőmalmok, egyotomaa
aczél-ekék. 2- és 3 vasú okék és

Valódi amerikai PANAMA KALAPOK Ha««»er IWikSa

Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában


